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2 Bakgrund och syfte 
Stadsdelen Norra Djurgårdsstaden fortsätter att växa. De övergripande målen 

med Norra Djurgårdsstaden är att möta stadens växande behov av bostäder 

samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att 

omvandla tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 

12 000 lägenheter och 35 000 nya arbetsplatser där innovativ miljöteknik 

främjas (Stockholms stad, 2016a).  

I det tidigare industriområdet låg verksamheter som hanterade råvara (kol) och 

förädlade biprodukter från gasframställningen som fanns i området. Bland annat 

har funnits ammoniakfabrik, bensolframställning, råolje- och bensolcisterner, 

tjärfabriker, tjärfack och tjärseparering (Stockholms stad, 2019). Den industriella 

verksamheten har medfört att bland annat tjäroljor, bensen och tungmetaller 

finns i marken och att bottensedimenten i angränsande delar av Lilla Värtan är 

förorenade. 

Utöver utvecklingen som bostadsområde planerar staden för småbåtshamn och 

strandpromenad utmed vattnet där den tidigare industriverksamheten har varit 

belägen. Kajlinjen kommer att flyttas ut vilket innebär att befintliga kajer behöver 

rivas. Aktuellt utbyggnadsområde i vattenområde (inom detaljplan Kolkajen och 

detaljplan Ropsten) ligger utmed Husarviken och Lilla Värtan och gränsar till 

Gasverket. På andra sidan Husarviken ligger nationalstadsparken med sina 

stora grönområden. I Kolkajen planeras cirka 1500 nya bostäder varav 40 är 

flytande studentlägenheter och cirka 11 000 kvadratmeter kommersiella ytor, 

samt parker, torg och kajer. Konstruktioner byggs ut i vattnet som möjliggör att 

fler lägenheter får ett vattennära läge och området kommer att bli till en plats för 

alla stockholmare att umgås och vistas på (Stockholms stad, 2016a). Totalt ska 

cirka 40 000 kvadratmeter byggbar mark skapas i vattenområdet. 

I direkt anslutning till utbyggnaden i Lilla Värtan undersöker Staden möjligheten 

att anlägga ett grundområde som skulle kunna gynna etableringen av 

undervattensvegetation och skapa gynnsamma miljöer för fiskar och andra 

vattenlevande organismer. 

Under våren 2020 fick Staden möjlighet att nyttja stora mängder sprängmassor 

från bergprojekt i Stockholmsregionen. Med anledning av detta har Staden 

utrett en teknisk lösning där utbyggnationen till stor del genomförs som en 

utfyllnad med bergkrossmassor istället för uppförande av påldäck. Aktuell 

teknisk lösning är anpassad utifrån de lokala geotekniska förutsättningarna. 

I samband med utbyggnationen av Kolkajen finns ett behov av att omhänderta 

mindre påverkade muddermassor. Detta samråd omfattar förutom åtgärderna 

vid Kolkajen även möjligheten till dumpning av muddermassor där Staden för 

närvarande utreder två möjliga lokaliseringar, den ena i Askrikefjärden och den 

andra i Lilla Värtan. 

Förorenade muddermassor kommer att hanteras genom att solidifiera och 

stabilisera massorna i bergrum i Södra Värtan. Denna metod kräver 

grundvattensänkning för bergrummet och hanteras i en separat 

tillståndsansökan som löper parallellt med denna tillståndsansökan. Muddring 

och transport av muddermassor hanteras i denna tillståndsansökan. 
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3 Beskrivning av samråds- och 
tillståndsprocessen 

3.1 Samråds- och tillståndsprocess 

Byggandet av konstruktioner i vatten för en ny stadsdel i Kolkajen-Ropsten 

inklusive saneringen, renoveringen och ombyggnationen av kajer liksom det 

tilltänkta anläggandet av grundområde (se avsnitt 7 för redovisning av samtliga 

åtgärder) medför arbeten i vatten, det vill säga vattenverksamhet som regleras i 

11 kap miljöbalken. Huvudregeln är att arbeten i vatten kräver tillstånd hos 

mark- och miljödomstolen. Dumpning av muddermassor kräver dispens från 

förbudet att dumpa enligt 15 kap. miljöbalken. 

Staden bedömer att verksamheten kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, varför Staden väljer att genomföra avgränsningssamråd, se 

6 kap. 23 § andra stycket p. 1 och 30 § miljöbalken. Samråd sker med 

länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt 

berörda samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den 

allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten, se 6 kap. 30 § 

miljöbalken. 

Efter samrådsperioden sammanställs en samrådsredogörelse. 

Tillståndsansökan tas fram och skickas in till mark- och miljödomstolen för 

prövning. Ansökan kungörs i tidningar så att de som önskar kan ta del av vad 

som planeras och har möjlighet att lämna synpunkter på detta under 

remisstiden. När remisstiden är över, synpunkter har bemötts och utretts av 

mark- och miljödomstolen hålls som huvudregel en huvudförhandling. 

Tillståndsprövningen avslutas genom att domstolen meddelar dom i 

tillståndsfrågan. 

Tillståndsprocessen presenteras nedan i Figur 1. 

 

Figur 1. Tillståndsprocessen för ansökan om vattenverksamhet enligt miljöbalken. Blå markering 

visar var i processen vi befinner oss. 
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3.2 Samrådskrets 

En kartläggning av det byggbuller som bedöms uppkomma av planerade 

anläggningsarbeten i vattenområdet har utförts, se Figur 2. 

Byggbullerutredningen ligger till grund för avgränsning av samrådskretsen av 

enskilt berörda. Samråd kommer ske med de fastigheter som berörs av 

byggbuller 55-60 dBA (den gula begränsningsytan). 

 

Figur 2. Utbredning byggbuller från borrad spontning. 

 

4 Tillståndsprövning för bergrumsgaraget 
Antwerpen i Södra Värtan 

Stockholm Parkering AB planerar att omvandla ett befintligt bergrum i Södra 

Värtan till ett parkeringsgarage. För detta kommer tillstånd att sökas separat för 

avsänkning av grundvatten i bygg- och driftskede. Grundläggningen av 

parkeringsgaraget kommer att byggas upp av stabiliserade och solidifierade 

muddermassor från Kolkajen, se mer i avsnitt 7.6.2. 

Staden kommer att inom ramen för projekt Kolkajen vidta muddringsarbete. De 

förorenade muddermassorna kommer staden transportera via pråm eller lastbil 

till området Antwerpen i Södra Värtan. Där kommer staden att behandla och 

stabilisera muddermassorna. Stockholm Parkering som har ett behov av 

fyllnadsmassor i sitt projekt kommer att använda de behandlade och 

stabiliserade muddermassorna vid anläggandet av det planerade 

bergrumsgaraget i befintligt bergrum i Antwerpen. De behandlade och 

stabiliserade muddermassorna kommer att uppfylla kriterierna för 

grundläggnings- och uppfyllnadsmaterial för parkeringsverksamhet med 

avseende på hållfasthet och miljö- och hälsorisker. För övriga mindre 

påverkade muddermassor kommer staden att ansöka om dispens för dumpning 

i en djuphåla i Askrikefjärden eller Lilla Värtan. Staden ansvarar således för 
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muddermassorna inklusive behandlingen fram till dess muddermassorna utgör 

byggmaterial som Stockholm Parkering kan använda för uppfyllnad och 

grundläggning i bergrumsgaraget. 

 

5 Samrådshistorik 
Staden har utifrån målsättningen att möjliggöra bostadsbyggande i aktuell del 

av Kolkajen och Ropsten haft olika förslag på tekniska lösningar för att 

åstadkomma detta. 

En tidig lösning (från år 2016) som diskuterades och utreddes var att göra viss 

utfyllnad innanför spont kombinerat med påldäck. Utfyllnaden innanför spont 

skulle utgöras av behandlade och stabiliserade sedimentmassor från 

muddringen av förorenade sediment. Detta förslag förkastades på grund av 

tekniska skäl. Det förslag som utretts längst innebar att hela utbyggnationen i 

vattnet ska ske på påldäck, se Figur 3.  

 

Figur 3. Teknisk lösning där hela utbyggnationen skulle ske på påldäck. 

För denna tekniska lösning inklusive saneringsmuddring och övertäckning höll 

Staden samråd 2017. Därefter har samråd även genomförts rörande 

grundvattenbortledning och flera möjliga alternativ för att nyttiggöra de 

förorenade sedimenten som ska muddras upp från botten, bland annat för 

konstruktion i bergrum i Södra Värtan eller som utfyllnad av Värtapiren. Under 

sommaren 2019 ansökte Staden om tillstånd för påldäcksalternativet. Ansökan 

återkallades av Staden hösten 2020 efter att det blev klart att Staden kan få 

tillgång till stora mängder sprängmassor från bergprojekt i Stockholmsregionen. 

Staden ville med anledning av detta utreda möjligheten att använda 

sprängstensmassor för utbyggnaden. 

Våren 2021 genomfördes ett samråd med ett alternativ där utbygganden till 

största delen var tänkt att genomföras som en utfyllnad med 

sprängstensmassor väster om Stockholm Exergi och med påldäck framför och 

öster om Stockholm Exergi, se Figur 4. Efter fortsatta utredningar valde Staden 

dock att inte utreda detta alternativ vidare. 
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Figur 4. Teknisk lösning där hela utbyggnationen skulle ske med kombination av utfyllnad och 

påldäck. 

Under hösten 2021 har ett nytt förslag arbetats fram. Utbyggnationen kommer 

fortfarande till stor del genomförs som en utfyllnad med bergkrossmassor och 

påldäck ungefär som tidigare förslag från våren 2021. Dock har kvarteren 

omdisponerats så att utfyllnaden inte går lika långt ut i Lilla Värtan som det 

tidigare förslaget, se Figur 5. Vattenarenan har omarbetats till en vattenpark, se 

Figur 12. Detta har i huvudsak att göra med den geotekniska stabiliteten på 

botten då tidigare alternativ bedömts inte klara stabilitetskraven. 
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Figur 5. Teknisk lösning där utfyllnad och påldäck kombineras men där kvarteren har 

omdisponerats jämfört med samrådsalternativet från våren 2021. Vattenparken illustreras i Figur 12. 

Staden har valt att samråda om verksamheten som beskrivs i den här 

handlingen och avser att inge en ny ansökan till mark- och miljödomstolen med 

det nya förslaget som grund. Se avsnitt 7 för information om konstruktionen.  

 

6 Lokalisering och markägarförhållande 
Området ingår i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden och utgör den 

östligaste delen i det området. Området gränsar till Ropsten, se Figur 6. 
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Figur 6. Översiktsbild över aktuellt område (Kolkajen-Ropsten) i Norra Djurgårdsstaden. Inom 

markerat område ska uppfyllnad, påldäck, övertäckning och muddring genomföras. 

Berört område vid Kolkajen och Ropsten, där vattenverksamhet kommer att 

utföras ligger inom fastigheterna Hjorthagen 1:1, Hjorthagen 1:3, Norra 

Djurgården 1:1 och Ladugårdsgärdet 1:40, se Figur 7. Fastigheterna Hjorthagen 

1:1, Hjorthagen 1:3 och Ladugårdsgärdet 1:40 ägs av Stockholms Stad. 

Fastigheten Norra Djurgården 1:1 ägs av Norra Djurgårdsförvaltningen. 

 

Figur 7. Berörda fastigheterna vid Kolkajen. 



 

 

 

Sweco |  

Datum: 2022-05-19  12/51 

Vattenområden som utreds för dumpning har valts så att de framförallt ligger på 

allmänt vattenområde, se Figur 8. Det kan inte uteslutas att viss dumpning 

behöver ske inom enskilt vattenområde. För allmänt vatten är Kammarkollegiet 

den myndighet som tar tillvara det allmännas intresse. För dumpning på enskilt 

vatten kommer samråd med enskilda fastighetsägare att ske. 

 

Figur 8. Lokalisering av möjliga dumpningsplatser för muddermassor. 

 

7 Beskrivning av planerad 
vattenverksamhet 

7.1 Konstruktioner  

Konstruktionen kommer att förläggas i vattenområde och kräver olika 

anläggningsdelar såsom muddring, utfyllnad, spont, påldäck mm. Tabell 1 visar 

de olika anläggningsdelarna som kommer ingå i konstruktionen. 

 

Tabell 1. Tabellen visar de olika anläggningsdelarna som ska ingå i den planerade utbyggnaden 

och förklaras ingående nedan. Numreringen i tabellen hör till Figur 9. 

1. Vinkelstödmurskaj på förstärkt 
botten av inblandningspelare 

2a. Dubbelspontkaj med påldäck 
mellan sponter, Kolkajen 

2b. Dubbelspontkaj med påldäck 
mellan sponter, Ropsten - norr 
om intagsledning 

2c. Dubbelspontkaj med påldäck 
mellan sponter, Ropsten - söder 
om intagsledning 

3. Dubbelspont med betongvalv 4. Påldäck framför Exergi utlopp. 

5. Påldäckskaj med spont i 
framkant 

6. Uppförande av två påldäck 
bredvid värmeverket 

7. Läge för småbåtshamn 

8. Skapande av grundområde i 
anslutning till kaj 

9. Reparation av dykdalb och 
utbyte av landgång 

10. Översyn av strandskoning i 
Husarviken 

11. Utbyte av intagsledning 
grundlagd på pålade stålok 

12. Flytande konstruktioner. 13. Grundläggning av hus 
(Brokvarteren) 

14. Vattenparken   
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Figur 9. Konstruktionen och de olika anläggningsdelarna som ingår enligt Tabell 1. 

Massor och dess volymer kopplade till olika anläggningsdelar kan ses i Tabell 

2. Relevanta ytor finns i Tabell 3.  

Tabell 2. Volymer av massor inom projektet. 

Anläggningsdel Ungefärlig volym (m3) 

Utfyllnad 600 000 

Inblandningspelare 185 000 

Saneringsmuddring 70 000 

Teknisk muddring1 100 000 

 

Tabell 3. Ytor för konstruktion och övertäckning. 

Anläggningsdel Ungefärlig yta (m2) 

Konstruktionens yta 40 000 

Övertäckning utanför utbyggnad2 55 000 

 
1 Teknisk muddring avser muddring av mindre förorenade massor som ska ersättas av mer 

bärkraftigt material.  
2 Se avsnitt 7.2 vilken yta som avses. 
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7.1.1 Vinkelstödsmurskaj, utfyllnad och stabilisering av botten 
med inblandningspelare (1) 

Område för utbyggnationen väster om Stockholm Exergis utlopp kommer 

genomföras som en utfyllnad, där sprängstensmassor från bergprojekt i 

Stockholm återanvänds och tippas i vattnet för att successivt byggas upp till 

planerad marknivå där bostadskvarteren kommer att byggas. En principiell 

utformning av planerad konstruktion redovisas i Figur 10 och Figur 11. 

Utfyllnaden genomförs genom att befintliga lösa sediment muddras ut ner till 

moränen (teknisk muddring) och därefter sker återfyllning med sprängsten som 

kommer från andra infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen. Fyllningen läggs 

upp och packas stegvis till planerad marknivå. I kajlinjen placeras 

vinkelstödelement på nivå cirka -3,0 m (höjdsystem RH2000). Från nivå cirka -

3,0 m kommer fyllningsmassorna att läggas med slänt ner till befintlig sjöbotten. 

För att kunna utföra muddringen behövs en stabil ytterzon för att minska 

muddringens utbredning och för att skapa stabila förhållanden i den lösa leran. I 

detta fall kommer den zonen att utgöras av inblandningspelare installerade i 

block. Inblandningspelare tillverkas genom att ett bindemedel (t.ex. cement eller 

cement/slagg) i form av suspension tillsätts marken och blandas med de lösa 

sedimenten. I och med inblandningen av bindemedel kommer de lösa 

sedimenten inom några veckor att härda och få en högre hållfasthet. Innan 

muddringen av de lösa sedimenten påbörjas installeras därför 

inblandningspelare så att ett homogent block av förstärkt jord skapas i kajlinjen. 

Muddring av de lösa sedimenten sker sedan innanför den förstärka zonen. Efter 

muddringen placeras sedan fyllningen ut och packas innanför och över de 

installerade inblandningspelarna.  
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Figur 10. Planerad uppbyggnad av utbyggnationen i plan väster om Stockholm Exergis utlopp.  

 

Figur 11. Planerad uppbyggnad av utbyggnationen i sektion väster om Stockholm Exergis utlopp 

 

Stabilisering av botten med inblandningspelare 

Installation av inblandningspelare utförs från pråm. Pråmen måste vara 

tillräckligt stabil för att klara sidorörelser orsakade av vind- och vågförhållanden. 

Maskinen som används för installation kommer att väga drygt 100 ton. Detta 

innebär att pråmen måste vara utrustad med stödben och även vara förankrad 

med vinschar till ankrade bojar som ligger runt pråmen. Alternativt kan så kallad 

jack-up-pråm användas. Blandningsstation för tillverkning av 
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bindemedelssuspensionen kommer antingen att placeras på land och då läggs 

bindemedelsslangarna till maskinen på bryggor ut till pråmen. Alternativt så 

placeras blandningsstationen på pråm. 

Tester utförs under våren 2022 för att fastställa lämplig typ och mängd 

bindemedel. De bindemedel som testas är cement och en kombination av 

cement och masugnsslagg. Trolig inblandningsmängd är 100–200 kg/m3 jord. 

Bindemedlet blandas med vatten i blandningsstationen och pumpas därifrån till 

maskinen som blandar suspensionen med sedimenten. Slutligt val av 

bindemedel och hur mycket som behövs beror på vilken hållfasthet som krävs i 

pelarna för den planerade konstruktionen.  

Cirka 185 000 m3 lera ska förstärkas med inblandningspelare. I dagsläget är 

bedömd produktionshastighet att förstärka cirka 450 m3 per dagskift och 

maskin. Förutsatt att två maskiner används för arbetet kommer det att ta cirka 1 

år att installera alla inblandningspelare.  

Arbetet med installation av inblandningspelare är grumlande och kommer därför 

att utföras inom dubbla siltgardiner. Kontroller av turbitet och pH utförs 

kontinuerligt under hela produktionen. Mätningar under installation av 

provpelare har visat små förändringar av pH och turbitet mot naturliga värden. 

Utfyllnad 

Återfyllning utförs så långt möjligt med bottentömmande pråm eller liknande. 

När vattendjupen är för små kommer fyllning utföras från land. Mängden 

fyllnadsmassor inom denna del av utbyggnationen (väster om Stockholm 

Exergi) är cirka 400 000 m3. Utfyllnadens bottenyta inklusive ytan med 

inblandningspelare uppgår till cirka 32 000 m2.  

Fyllningen packas för att minimera sättningarna. Packningsförfarandet är i 

nuläget inte bestämt. Sprängstensmassor som ska användas kommer vid 

behov att krossas till rätt fraktioner och vid behov tvättas innan de nyttjas för 

utfyllnaden. Krossning och eventuell tvättning sker på annan plats. 

Arbetsordning 

Nedan ges en översiktlig beskrivning av hur utbyggnationen väster om 

Stockholm Exergi planeras att utföras. Där det är möjligt kommer dessa arbeten 

att utföras parallellt med övriga arbeten som utförs för utbyggnationen i 

området. 

1. Utläggning av siltgardiner. 

2. Bottenrensning samt saneringsmuddring av förorenade sediment, cirka 

0,5–3 m, se avsnitt 7.2. 

3. Eventuell rensning av kvarvarande hinder i sjöbotten efter 

saneringsmuddringen. 

4. Fyllning med cirka 1,0 m lager av sandigt/grusigt material i område där 

inblandningspelare ska installeras samt övertäckning av förorenade 

sediment på sjöbotten utanför utbyggnationen (se avsnitt 7.2). 

5. Installation av inblandningspelare från pråm 

6. Provning av pelare (utförs delvis succesivt vid installation av 

inblandningspelare) 

7. Muddring innanför inblandningspelarna 
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8. Återfyllning och packning innanför och ovan inblandningspelarna  

9. Liggtid för att ta ut sättningar innan vinkelstödmurar installeras. 

10. När återfyllning utförts till nivå cirka -3 installeras vinkelstödmurar 

11. Återfyllning och packning till planerad marknivå, cirka +3 

12. Kontroll av återstående krypsättningar. 

 

7.1.2 Dubbelspontkajer samt dubbelspont med betongvalv 
(2a, 2b, 2c och 3) 

Borrade dubbelspontkajer med påldäck mellan sponter kommer att genomföras 

söder och norr om intagsledningen (2b & 2c) samt på västra sidan om 

påldäckskajen vid utloppet för Stockholm Exergi (2a). Åtkomst för inspektion 

och underhåll av Exergis intagsledning utförs genom uppförande av en kulvert. 

Kulvert utförs med ett betongvalv som grundläggs på sponter på vardera sida 

om ledningen. Inloppet vid kajfronten förses med låsbar grind. 

Ny mark skapas med installation av dubbelspont i ytterkant av exploateringen. 

Befintlig lera inom och bakom dubbelsponten schaktas ur ner till moränen 

(tekniskmuddring), därefter återfylls schakten med krossmaterial. Stålrörspålar 

installeras mellan sponterna varefter ett betongdäck gjuts dels för att förhindra 

sättningar i hamnplanet, dels för att hålla ihop sponterna. I byggskedet 

stabiliseras sponterna mot varandra med strävor, dessa kvarlämnas men har 

ingen funktion i driftskedet.  

Sponter utgörs av borrad rörpålevägg. Den inre sponten placeras cirka 2 m från 

fastighetsgräns och utrymmet täcks med länkplatta. En krönbalk gjuts ut mot 

vattenområdet upp till hamnplansnivå och sponten skyddas mot avrostning med 

pågjutning i skvalpzonen och därunder rostskyddsmålning ned till sjöbotten. 

Väster om värmeverket utförs påldäckskaj med spont i framkant. Påldäcket 

utförs med pålbock i bakkant med bergstag i påle för att ta horisontallaster. 

Utrymmet bakom spontkajerna kommer fyllas ut för uppförande av gator och 

hus. Husen utförs med egen pålgrundläggning fri från stadens 

spontkonstruktion.  

Den totala spontytan uppskattas bli cirka 13 300 m2. Bakom 

dubbelspontkajerna kommer utfyllnad ske. Utfyllnadsvolymen kommer uppgå till 

cirka 110 000 m3 öster om Exergi. 

Översiktlig arbetsordning 

Dubbelspont 

1. Installation av borrad dubbelspont. 

2. Installation av hammarband och strävor mellan sponter. 

3. Muddring inom sponterna ned till fast botten. Återfyllning inom 

dubbelspont upp till befintlig sjöbotten. 

4. Muddring till fast botten bakom spont. Återfyllning inom dubbelspont 

upp till befintlig sjöbotten. 
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5. Successiv fyllning inom och bakom spont upp till underkant påldäck. 

Påldäck inom dubbelspont 

6. Pålning, borrade pålar. 

7. Gjutning av påldäck. 

8. Gjutning av krönbalk. 

9. Fyllning och ledningar. 

10. Finplanering, kajutrustning etc. 

 

7.1.3 Påldäckskaj (4,5 & 6) 

Direkt i anslutning till värmeverket kommer påldäck att anläggas. Dessa utförs 

som påldäckskajer framför utlopp (4) och vid sidan om utloppet (5 & 6) med 

längsgående huvudbalkar och platta. Plattan utförs med prefabricerade plattor 

mellan balkarna och pågjutning. Grundläggning utförs med borrade 

stålrörspålar för att undvika påverkan på befintliga konstruktioner. Eventuellt 

installeras bergstag i bakre pålarna med hänsyn till horisontella laster. I kajens 

bakkant installeras en erosionsskärm. Befintlig slänt och träspont behålls under 

kajen (5 & 6). Pålarna fylls med betong och förses med is- och korrosionsskydd.  

Påldäcken byggs enligt följande princip: 

1. Pålning och installation av bergstag. 

2. Installation av skyddsrör utanför påle (is- och korrosionsskydd). 

3. Ingjutning av påle samt gjutning mellan påle och skyddsrör. 

4. Armering och gjutning balkar. 

5. Utläggning av prefabricerade plattor mellan balkarna. 

6. Armering och pågjutning kajdäck. 

7. Armering och gjutning krönbalk. 

8. Armering och gjutning av platta. 

För konstruktionsarbeten som ska ske närmast Stockholm Exergis anläggning 

kommer genomförandetiden behöva anpassas för att begränsa negativ 

påverkan på produktionen. 

Totalt uppgår ytan till ca 2 500 m2 som inkluderar påldäck framför utlopp 

Stockholm Exergi, samt uppförande av två nya kajer inom Stockholm Exergis 

område. 

 

7.1.4 Småbåtshamn (7) 

Möjligt område för småbåtshamn som ligger på östra sidan av Stockholm 

Exergi, norr om Lilla Lidingöbron. 
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7.1.5 Skapande av grundområde (8) 

Staden utreder hur förutsättningarna för det marina livet bäst kan gynnas 

genom förändringar av vattendjupen närmast utanför vinkelstödmuren. För att 

åstadkomma lämpliga vattendjup kan sten- och blockfyllda gabioner placeras ut 

inom ett område som sträcker sig upp till 5 m utanför vinkelstödmuren. 

 

7.1.6 Reparation av dykdalb och utbyte av landgång (9) 

Befintlig överbyggnad av betong rivs och ersätts med en ny i princip lika 

befintlig. Betongsidor utförs ned till nivå cirka -1,0 m för att skydda stenkistan 

från framtida röta och isnötning i skvalpzonen. Stenkistan är generellt i bra skick 

och lämnas i övrigt utan åtgärd. Ny landgång utförs med längsgående stålbalkar 

med trädäck, i princip lika befintlig. Landgången läggs upp på upplag på 

dykdalben respektive på Kollossningskajen. 

 

7.1.7 Översyn av strandskoning i Husarviken (10) 

Slänterna längs Husarviken är i behov av översyn, i huvudsak av estetiska skäl. 

Slänterna återskapas i huvudsak lika som befintlig. Stenarna demonteras, 

erforderlig schakt delvis under vatten, fyllning och avjämning av slänten samt 

återmontering av sten. Befintliga stödmuren närmast Kollossningskajen rivs och 

ersätts med en ny platsgjuten vinkelstödmur. 

 

7.1.8 Utbyte av intagsledning grundlagd på pålade stålok (11) 

Stockholm Exergis intagsledning är en trätub ø 3 m lagd på sjöbotten. Sjöbotten 

har mycket låg bärighet och stort säkerhetsavstånd till ledningen erfordras för 

att inte riskera skred som kan skada ledningen vid saneringsmuddring och 

övertäckning. För att möjliggöra en komplett sanering och övertäckning av 

sjöbotten planeras ett utbyte av ledningen. Ny ledning utförs som trä- eller 

stålledning ca ø 3 m. Ledningen grundläggs på pålgrundlagda stålok. 

Pålgrundläggning medför att den är mindre känslig för omgivningspåverkan då 

dubbelspontkajer utförs. Ledningen uppskattas bli ungefär 180 m lång. 
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Utbyte av ledning utförs i saneringsentreprenaden i huvudsak enligt: 

1. Driftsstopp av värmeverket. 

2. Rivning av ledning. 

3. Saneringsmuddring och successiv övertäckning. 

Då steg 3 är på betryggande avstånd kommer följande att genomföras: 

4. Installation av pålar och stålok. 

5. Installation ny ledning. 

6. Betongarbeten i anslutning till intagstorn respektive värmeverk. 

7. Driftstart då saneringsmuddring och övertäckning är klar. 

 

7.1.9 Flytande konstruktioner (12) 

Längs norra sidan, i Husarvikens förlängning, bereds en yta för flytande 

konstruktioner/bostäder. Konstruktionerna förankras med kättingar till bojstenar 

av betong som läggs på sjöbotten. Pir utförs även på norra delen av området 

och kommer uppgå till ca 1500 m2. Piren kommer delvis vara pålad med 

lutande pålar och bergstag för att klara horisontallaster samt en flytande del. 

Närmare beskrivning av utformningen av flytande bostäder kommer redovisas i 

den tekniska beskrivningen. 

 

7.1.10 Grundläggning av hus, Brokvarteren (13) 

Vid Trafikplats Ropsten ska ny markyta skapas för att uppföra en ny byggnad 

där Gamla Lidingöbron idag finns. Av den nya markytans totala längd på 

närmare 200 m sträcker sig huset cirka 50 m utanför befintlig kaj-/strandlinje. 

Total yta över vatten är cirka 2 000 m2 varav en del av ytan upptas idag av 

Gamla Lidingöbron som rivs då nya järnvägsbron (Lilla Lidingöbron) är byggd.  

Husets del över vatten grundläggs preliminärt på påldäck. Troligtvis utförs huset 

utan källare, dvs påldäcket placeras ovanför vattenytan. Påldäcket utförs med 

pålgrundlagda balkar. Mellan balkarna läggs prefabricerade betongplattor som 

pågjutes. Pålarna fylls med betong och förses med is- och korrosionsskydd. På 

påldäcket läggs cellplast och konventionell husplatta gjuts. 

 

7.1.11 Vattenparken (14) 

I syfte att bibehålla den kulturhistoriska kopplingen till vattenlinjen har Staden 

utrett ett förslag där delar av den byggbara markytan blir en vattenpark. Med 

detta förslag kommer gamla kollossningskajens gamla vattenlinje bli en del av 

den framtida utbyggnaden. Vattendjupet i vattenparken kommer bli mellan 

0,5 – 2 meter och i parken ska miljöer etableras som syftar till att gynna det 

marinbiologiska livet.  
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Figur 12. Arkitektskiss på hur vattenparken kan komma att utformas i syfte att bibehålla den 

kulturhistoriskt värdefulla vattenkontakten med det som idag är Kollossningskajen. 

 

7.2 Sanering av bottensediment 

För att möjliggöra utbyggnationen i vattnet behöver de förorenade sedimenten 

hanteras. Staden planerar att muddra de förorenade sedimenten inom 

utbyggnadsområdet innan övrig teknisk muddring (se avsnitt 7.3) utförs. Utanför 

den planerade utbyggnationen kommer förorenade sediment i stället att täckas 

för att förhindra framtida erosion och spridning av föroreningar som kan orsakas 

av den vattenström som genereras av utflödet från värmeverket men också av 

propellererosion orsakad av båttrafik. De ytor som berörs av åtgärderna framgår 

av Figur 13. Omfattningen på muddring av förorenade sediment respektive 

övertäckning är inte slutligt bestämd ännu men saneringsmuddringen bedöms i 

dagsläget omfatta cirka 45 000 m2 vilket genererar cirka 70 000 m3 

muddermassor som bedöms som starkt påverkade. Dessa muddermassor är 

föremål för utredning om nyttiggörandet i bergrumsgarage (se avsnitt 7.6.2). 

Ytan som kommer att täckas utanför utbyggnationen omfattar cirka 55 000 m2. 

Därutöver kommer en mindre mängd förorenad jord bakom den befintliga 

Tjärkajen och stödkonstruktionerna i strandlinjen öster om värmeverket att 

schaktas bort, som framgår av Figur 13. 
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Figur 13. I figuren redovisas berörda ytor för saneringen. Inom det gula området muddras 

förorenade sediment. Inom de gröna områdena behöver förorenad jord schaktas bort i samband 

med att befintliga kajer rivs. Det blå området täcks med skikt som förhindrar föroreningar att tränga 

upp från underliggande sediment. 

Övertäckningen utanför kajerna kommer att byggas upp med ett s.k. kemiskt 

isolerande lager underst, ett erosionsskydd överst och mellan dessa ett 

materialskiljande lager, se principsektionen i Figur 14. Täckningens 

sammanlagda mäktighet kommer att vara cirka 1 m.  
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Figur 14. Schematisk bild som visar preliminär utformning av övertäckningen. 

Redovisad avgränsning mellan områden som muddras respektive täcks och 

uppbyggnaden av täckningen är preliminär och kan komma att ändras något. 

En riskbedömning kommer att ligga till grund för avgränsning av åtgärder och 

dimensionering av övertäckningen. Det kommer utgöra viktiga delar i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

7.3 Övrig muddring 

Den tekniska muddringen av mindre påverkade sediment bedöms uppgå till 

cirka 100 000 m3. Det pågår utredning om möjlighet att dumpa dessa 

muddermassor (se avsnitt 7.6.1). 

 

7.4 Muddringsteknik 

Muddring kan ske med hjälp av flera muddringstekniker. Sannolikt kommer 

saneringsmuddring i huvudsak att utföras genom grävmuddring med 

enskopeverk. Ytliga föremål kommer bärgas allt eftersom de påträffas. 

Grävmuddring kan behöva kombineras med sugmuddring. Sugmuddring kan 

framför allt behövas på de platser där förekomsten av tjära i fri fas är betydande 

samt där sediment är svåråtkomliga för grävmuddring.  

Även den tekniska muddringen kommer sannolikt att utföras med enskopeverk. 

 

7.5 Transport av bergmassor 

För att bygga upp utfyllnaden behöver material fraktas till platsen. Utfyllnaderna 

(väster och öster om Stockholm Exergi) har en total volym på ca 600 000 m3. 

Staden kommer ta emot massor/berg dels från bergprojekt inom Norra 

Djurgårdsstaden (NDS), dels från Norviks hamn men också från FUT 

(förvaltning för utbyggd tunnelbana). Massorna kommer att transporteras via 

pråm till vattenområdet i Kolkajen-Ropsten. Massorna kan släppas på plats med 

en bottentömmande pråm i kombination med utläggning med grävmaskin från 

land/pråm. I Figur 15 redovisas transportflödena för massorna som behövs. 

Berg från NDS fraktas till Containerhamnen för att kontrolleras, sorteras och 

förädlas till lämpliga fraktioner (gul pil) innan de transporteras tillbaka till 

Filter (kross 4/32 mm)

Kemiskt isolerande lager

stenmjöl 0/8 mm 

Erosionsskydd

(kross 63/150 mm)
400-500 mm

min 100 mm

300-400 mm
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Kolkajen-Ropsten via sjövägen (blå pil). Berg från Norviks hamn krossas och 

kontrolleras på plats i Norvik innan transport till Kolkajen-Ropsten via sjövägen 

(grön pil). Berg från FUT skeppas ut från Blasieholmen (orange pil) och krossas 

och kontrolleras vid Containerhamnen innan de transporteras sjövägen till 

Kolkajen (blå pil). Det kan inte uteslutas att viss förädling av bergmassor även 

behövs i området vid Kolkajen. Det handlar i sådant fall om berg som kommer 

ifrån NDS.  

 

Figur 15. Beskrivning av transportflöden av massor till Kolkajen. 

I miljökonsekvens-beskrivningen kommer konsekvenserna av fartygstransporter 

att bedömas. 

 

7.6 Hantering av muddermassor 

I samband med att muddring utförs finns ett behov av att ta omhand de 

muddermassor som tas upp. De metoder som Staden har beslutat att använda 

för att hantera muddermassorna är: 

• Dumpning av mindre påverkade muddermassor i djuphålor. 

• Stabilisering och solidifiering av förorenade muddermassor för 

användning som konstruktions- och fyllningsmassor i bergrum vid 

Värtahamnen. 

 

7.6.1 Dumpning i djuphålor 

Den muddring som behöver utföras i projekt Kolkajen omfattar både markant 

förorenade massor och massor med lägre eller ringa föroreningsgrad. 

Massorna utgörs huvudsakligen av lös gyttja, lera och gyttjelera med hög 

vattenhalt samt en underliggande fastare lera. Överlag bedöms sedimenten i 

muddringsområdet ha dåliga geotekniska egenskaper. De mest förorenade 

sedimenten i muddringsområdet innehåller framför allt PAH men även andra 

föroreningar och kommer hanteras på särskilt sätt (se avsnitt 7.6.2).  
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De sediment som underlagrar de mest förorenade massorna utgörs 

huvudsakligen av måttligt lös lera och lämpar sig inte för nyttjande i 

anläggningsarbeten. Dessa mindre förorenade sediment planeras att efter 

muddring dumpas i lämpligt djupområde. Tillgängliga data visar låg 

föroreningsgrad motsvarande klass 1–3 enligt Naturvårdsverket (1999) och 

SGU (2017). Det kan dock inte uteslutas att även halter motsvarande klass 4 

kan förekomma i mer begränsad utsträckning. Kompletterande undersökningar 

genomförs för att ytterligare beskriva föroreningsnivån i de massor som avses 

att dumpas. Volymen bedöms bli omkring 100 000 tfm3 (teoretiskt fast volym) 

men den slutliga volymen kan skilja något beroende på resultaten från 

kommande sedimentundersökningar. 

Ett antal djupområden utvärderas för att finna ett lämpligt område. I första hand 

utvärderas djupområden i närregionen. Ett grundläggande krav är att det ska 

råda goda ackumulationsförhållanden på lång sikt. Detta säkerställer att 

dumpade massor ligger kvar över tid, även efter en viss uppgrundning som 

följer av dumpningen. Att ackumulationsförhållanden råder kommer säkerställas 

genom sedimentundersökningar samt modellering av strömförhållanden. 

Sedimentundersökningen kommer att innefatta sedimenttyp, föroreningshalter 

och kornstorleksförhållanden i sedimentkärnor som avsatts under en längre tid. 

Flera djupområden i Lilla Värtan (Dumpningsplats 2) nordost om Lidingö 

(Dumpningsplats 1) utreds som lämpligt dumpningsområde. Vid 

dumpningsplats 2 är bottendjupet cirka 20 m. Vid dumpningsplats 1 är 

bottendjupet mer än 50 meter. Utredningen beaktar flera aspekter såsom 

vattendjup, avstånd till grundområden med höga naturvärden och till andra 

skyddade områden, andra känsliga verksamheter som skulle kunna störas vid 

genomförandet (t.ex. vattenintag och badplatser), sjöfart, strandskydd och 

bottenförlagda ledningar. Miljöbedömningen kommer också beakta de rådande 

föroreningshalterna i området. Bottnarna i hela Lilla Värtan motsvarar klass 4 

och 5 för många föroreningar. Även norr och nordost om Lidingö är bottnarna 

förorenade även om halterna generellt är lägre än i Lilla Värtan. Efter en 

inledande utvärdering framstår två områden som mest lämpliga (Figur 16). 

Sedimentundersökningar, strömmodellering och resultat av planerade 

undersökningar av bottenfauna och vegetationskartering av grunda bottnar 

kommer vägas in i det slutliga valet. 

 

Figur 16. Lämpliga områden för dumpning av muddermassor i närområdet. 



 

 

 

Sweco |  

Datum: 2022-05-19  26/51 

7.6.2 Solidifiering och stabilisering av muddermassor 

Solidifiering och stabilisering är en metod som syftar till att förbättra de 

geotekniska egenskaperna och ge en ökad bärighet och hållfasthet. Metoden 

används även för att minska sedimentens miljöpåverkande egenskaper genom 

att föroreningar binds och/eller omvandlas (HaV, 2018).  

Ett alternativ för hantering av muddermassorna som Staden för närvarande 

utreder är att behandla muddermassorna genom en kombination av kemisk 

oxidation som reducerar föroreningsinnehållet och stabilisering/solidifiering för 

att sedan återvinna dessa som fyllningsmassor vid ombyggnad av det befintliga 

bergrum Antwerpen A och B till parkeringsgarage som ligger på ett avstånd på 

cirka 1,7 km från byggområdet av Kolkajen-Ropsten (se Figur 18 och Figur 18). 

Massorna skulle då användas för fyllning av två skepp (bergrum A) till en nivå 

som möjliggör grundläggning av garage i ett plan. Behovet av fyllningsmassor i 

bergrummen uppgår till cirka 80 000 m3. Återvinningen av muddermassor 

kommer att ingå i tillståndsprövningen för ombyggnaden av bergrum till 

parkeringsgarage (Stockholm Parkering är sökande). Eftersom metoden ska 

genomföras i bergrum kräver detta grundvattenbortledning och därför kommer 

en separat samrådsprocess och tillståndsprövning för vattenverksamhet enligt 

11 kap. miljöbalken att genomföras för bergrummet. 

Stockholm stad och Stockholm Parkering planerar för att inge sin respektive 

ansökan till mark- och miljödomstolen samtidigt.  

 

7.6.3 Alternativ till hantering av muddermassor 

Ett annat alternativ som kommer att utredas och blir aktuellt för det fall 

återvinningen som fyllningsmassor i Antwerpen inte bedöms som lämplig, är 

deponering av muddermassorna i de s.k. 55-års bergrum vid Loudden. Dessa 

bergrum består av 18 stålcisterner inbyggda i berg, vardera med volymen 

6 000 m3 (totalt 108 000 m3).  

 

Figur 17. Illustrationer av de befintliga bergrummen i Södra Värtan. 
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Figur 18. Läge för de befintliga bergrummen i Antwerpen och Loudden. 

 

Transporten av muddermassor kommer i båda fallen att ske med pråm. En 

pråm antas preliminärt lasta ca 150 m3 vilket innebär ett behov av ca 500 

pråmtransporter. Även större pråmar kan komma att användas vilket innebär ett 

minskat antal transporter. Avståndet från muddringsområdet till kajen vid 

Antwerpen är ca 2 km och till kajen vid Loudden knappt tre km. De kajer som 

kommer att utnyttjas för avlastning tillhör Stockholms Hamnar och 

transportlogistiken behöver samordnas med dem. 

Behandlingen av muddermassor kommer att ske i en blandningsstation 

framtagen särskilt för behandling av muddermassor. Anläggningen har tidigare 

använts för stabilisering/solidifiering av muddermassor i bl.a. Gävle hamn och 

Göteborgs hamn. 

 

Samma principiella behandlingsanläggningen kommer att användas för det fall 

en deponering i de stålinklädda bergrummen i Loudden ska omvandlas till en 

deponi. Placeringen av en anläggning i Loudden har ännu inte utretts, men 

kommer att utredas för det fall alternativet deponering i bergrummen 

aktualiseras, t.ex. om återvinningen som fyllningsmassor i bergrummen i 

Antwerpen efter fortsatt utredning förkastas. Den närmare lokaliseringen av 

bergrummen i Loudden framgår av Figur 19. 

 

Muddring 
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kv. Antwerpen 
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Figur 19. De bergrum som är aktuella att omvandla till deponi i Loudden är 55-års bergrum som 

består av 18 stålinklädda cisterner inyggda i berg. 

Ett tredje alternativ som Staden utreder är externt omhändertagande av 

muddermassorna på en avfallsanläggning med tillstånd att ta emot och 

behandla denna typ av massor. En s.k. RFI (Request For Interest) som 

annonserats i en upphandlingsportal indikerar att det kan finnas någon 

anläggning i Sverige och någon anläggning i Belgien som kan ta emot 

muddermassorna. I båda fallen ställs mycket höga krav på muddermassornas 

torrsubstanshalt för att mottagning ska accepteras. Detta medför ett behov av 

en mycket kvalificerad avvattning av muddermassorna vid Kolkajen, innan 

massorna kan transporteras till avfallsanläggningen. De resultat som erhållits i 

genomförda avvattningsförsök är inte tillräckliga. Möjligheterna att nå de ställda 

kraven kommer därför att utredas i fortsatta försök. 

Ett ytterligare alternativ som utreds är möjligheterna att transportera 

muddermassor som inte avvattnats till en mottagningsanläggning för fortsatt 

behandling på denna. 

 

7.7 Byggnads- och geotekniska förutsättningar 

7.7.1 Befintliga mark- och sjöbottennivåer  

Marknivåer bakom befintliga kajer och strandlinjer varierar huvudsakligen 

mellan cirka +2,5 och cirka +3,0 m.  

Befintlig Kollossningskaj med anslutande spontkaj och träkaj, har samma nivå 

som bakomliggande markyta. Detsamma gäller för Stockholm Exergis 

värmeverksläggning och för spontkajen vid småbåtshamnen öster om 

värmeverksläggningen. Längs övriga sträckor finns slänter ner mot vattnet. 
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Biproduktskajen vid logistikcentrum har nivå cirka +1,2 till cirka +1,5 m. I övrigt 

avslutas slänten mot äldre utrivna kajkonstruktioner av trä vars nivåer varierar 

mellan cirka ±0 och cirka +1,0 m. 

Sjöbotten sluttar relativt brant från dagens kajlinje ned till nivå ca -6,0 ca 20 m 

ut i vattnet och vidare ned till nivå cirka -10 längst ut för planerad utbyggnad. 

Farleden i Lilla Värtan är cirka 20 m djup. 

 

7.7.2 Markförhållanden 

Markförhållandena i vatten utgörs i huvudsak av ett löst lager gyttja och lera 
som överlagrar morän direkt på berg. Mäktigheten hos det översta lösa lagret är 

ett par meter närmast land och tilltar konstant ut i vattnet till cirka 17 m längst ut. 

Berget återfinns på nivå ca -6,0 närmast land och sluttar ned till nivå ca -35 m 

längst ut i nordost.  

Landområdet är ett utfyllt område och bakom kajer och längs slänter ligger ett 

cirka 4 till 6 m mäktigt lager med fyllning som överlagrar lera med varierad 

mäktighet. Under leran finns morän på berget. Stora delar av området närmast 

kajlinjerna utgörs av fyllning direkt på morän eller berg.  

 

7.7.3 Geologi och topografi 

Området karaktäriseras av Hjorthagens höjdområde och dess branta sluttningar 

ned mot omkringliggande låglänta, relativt plana områden mot Värtan/Saltsjön. 

Det låglänta området har mycket varierande jordlagerförhållande med 

omväxlande lerjordar, moränjord eller till och med ytnära eller synligt berg. På 

land kan fyllningsjord förväntas finnas i hela området.  

Området är till större delen plant, med delvis utfyllda markytor vid 

Hjorthagsbergets fot. Marknivåerna ligger här på omkring + 3,0 m till +4,0 m i 

stadens höjdsystem (RH 2000). Medelvattennivån ligger på ca +0,12 (RH2000). 

Norr om området går Husarviken in, som avgränsar området från Norra 

Djurgården med Oxberget som rumsligt avslutar området mot norr. 

Hjorthagsberget reser sig som en rygg i sydväst, med en marknivå på omkring 

+30 på höjden. Denna tydliga topografi har skapat riktningar och sammanhang 

parallellt med vattenlinjen och Hjorthagsberget, medan den stora nivåskillnaden 

utgör en tydlig, rumslig barriär mellan Hjorthagsberget och vattnet.  

 

7.7.4 Grundvatten 

De geologiska förutsättningarna leder till att det växelvis finns områden med 

bara ett grundvattenmagasin i moränen/fyllningen som är öppet mot markytan 

och växelvis områden med dubbla grundvattenmagasin, ett undre magasin 

under ett tätande lerjordlager och ett övre magasin i ovanliggande fyllningsjord.  

I området mellan Hjorthagen och kajen invid Stockholm Exergis värmeverk har 

grundvattnet uppmätts till cirka +0,5 m ned mot ±0,0 m i det undre magasinet. 

För det övre magasinet uppmäts grundvattnet till som högst till cirka +1,7 m i ett 

rör nära Hjorthagsberget (Stockholms stad, 2016a). Grundvattennivåerna 
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varierar med bland annat årstid och nederbördsmängd. I detta område 

påverkas grundvattennivån av vattennivån i Lilla Värtan.  

 

8 Områdesförutsättningar – Kolkajen-
Ropsten 

8.1 Riksintressen 

Aktuellt område berör riksintressena för kulturmiljö (Stockholm innerstad med 

Djurgården), Nationalstadsparken (historiska landskapets natur- och 

kulturvärden), hamn och farled. 

 

8.1.1 Riksintresse kulturmiljö 

Kollossningskajen och strandområdena är delar av riksintresset Gasverkets 

kulturmiljö. Vattengasverket är kulturhistoriskt intressanta byggnader som ska 

finnas kvar. Riksintresset för kulturmiljö redovisas i Figur 20.  

 

Figur 20. Riksintresse kulturmiljö. 

I miljökonsekvensbeskrivningen kommer påverkan på riksintresset för 

kulturmiljö att utvärderas och bedömas. 

8.1.2 Nationalstadsparken 

I anslutning till berört område ligger Kungliga Nationalstadsparken som är av 

riksintresse för det historiska landskapets natur- och kulturvärden (MB 4 kap 

7§). Nationalstadsparken har en viktig del i Stockholms övergripande 

ekologiska infrastruktur (Stockholms stad, 2016a). Parken har ett rikt växt- och 

djurliv med över 800 olika sorters blomväxter, mer än 1200 skalbaggsarter och 
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cirka 100 häckande fågelarter. Nationalstadsparken närmast Kolkajen redovisas 

i Figur 21. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer påverkan på 

nationalstadsparken att utvärderas och bedömas. 

 

Figur 21. Nationalstadsparken. 

 

8.1.3 Riksintresse för allmän hamn 

Berört område ligger inom riksintresse för allmän hamn (miljöbalken 3 kap. 8§). 

Riksintresset omfattar stora delar av Stockholms stads vattenområden som 

omgärdar Stockholms innerstad, bland annat Lilla Värtan. Riksintresset för 

allmän hamn redovisas i Figur 22. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer 

påverkan på riksintresset för hamnområdet att utvärderas och bedömas. 
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Figur 22. Riksintresse hamn. 

 

8.1.4 Riksintresse allmän farled 

Berört område ligger inom riksintresse farled inklusive buffertzon tillhörande 

farled 541 Stockholm (som sträcker sig från Saltsjön till Värtahamnen). 

Farleden har farledsklass 1, vilket beskrivs som prioriterad sjöväg till allmänna 

hamnar av betydelse för fartygstrafiken (miljöbalken 3 kap. 8§). Norr om Lidingö 

går farled 542. Farledernas lägen redovisas i Figur 23.  

I miljökonsekvensbeskrivningen kommer påverkan på riksintresset för farleden 

att utvärderas och bedömas. 
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Figur 23. Riksintresse farleder. 

 

8.2 Planförhållanden 

8.2.1 Översiktsplan 

Enligt Stockholms Stads översiktsplan är Norra Djurgårdsstaden stadens 

största stadsutvecklingsprojekt och ska vara ledande i utvecklingen av nästa 

generation hållbara stadsdelar (Stockholms stad, 2018). Anvisningarna i 

översiktsplanen (Figur 24) visar att hela området – från Kolkajen i nordväst ner 

till Loudden i sydost är stadsutvecklingsområde där blandad stadsbebyggelse 

med bostäder, verksamheter, service, gator, parker, kultur och idrottsytor ska 

utvecklas. Stadsutvecklingen innebär helt eller delvis ändrad markanvändning. 
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Figur 24. Karta från översiktsplan. 

 

8.2.2 Detaljplaner 

Större delen av det område som ska byggas ut är inte detaljplanelagt. För del 

av Gasverksvägen gäller detaljplan 3440, reglerad som gatumark. Vid 

Gasverksvägen påverkas även två äldre detaljplaner till en liten del av den 

breddade gatans geometri: PL 155 från 1919 samt PL 1796 från 1936. Berörd 

yta har användning gata respektive planterad allmän plats. Genomförandetiden 

har gått ut för båda dessa planer, de ska ersättas av nya detaljplaner i berörda 

delar (Stockholms stad, 2016b). Området vid Ropsten berörs utav detaljplan PL 

6085, inom vilken mark är avsedd för fordonstrafik, spårbunden lokaltrafik, 

järnvägstrafik samt för allmänna underjordiska ledningar, se Figur 25. 
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Figur 25. Gällande detaljplaner i området; PL 155 (övre bilden tv), PL 1796 (övre bilden th), PL 3440 

(nedre bilden tv) samt PL 6085 (nedre bilden th). 

 

8.3 Pågående detaljplanearbete 

Gällande Kolkajen planeras granskning till Q1 2023 med ett antagande i Q4 

2023, förutsatt att en överklagandeprövning i snitt tar ett år skulle detta innebära 

en lagakraftvunnen detaljplan Q4 2024. Gällande detaljplan för Ropsten 

inväntar Staden besked gällande markreservat för östlig förbindelse. Förutsatt 

att besked kommer i relativ närtid förväntas detaljplanen för Ropsten kunna 

antas Q1 2025. De olika planarbetena redovisas i Figur 26. 
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Figur 26. Färdigbyggda och pågående projekt i Hjorthagen. I figuren visas detaljplanerna utifrån den 

tidigare kvartersstrukturen. 

 

8.4 Sediment 

Cirka 830 sedimentprover, tagna från sedimentyta ned till som mest 4,5 m 

under sedimentytan, har analyserats i anslutning till Kollossningskajen och 

Tjärkajen (Stockholms stad, 2019). Provpunkterna redovisas i Figur 27. 

 

Figur 27. Figuren t.v visar samtliga sedimentprovtagningspunkter utanför Tjärkajen (södra kajen) och Kolkajen (västra kajen). 

Figuren t.h med röda och gula markeringar visar platser där tjära i fri fas påträffats eller mycket höga halter indikeras utifrån gjord 

provtagning (Stockholms stad, 2019). OBS i figuren t.v illustreras provtagningar i förhållande till den tidigare kvartersstrukturen. 

 

 

Resultaten av sedimentundersökningarna visar att PAH16 (tjärförorening), som 

har analyserats i huvuddelen av proverna, förekommer i förhöjda och ställvis 

mycket höga halter inom hela undersökningsområdet. De högsta halterna har 
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påträffats utanför värmeverket, vidare längs Tjärkajen och fram till Kolkajen. Där 

noterades även droppar av tjära i sedimenten (se Figur 27). Den underliggande 

leran innehåller generellt lägre halter. PAH-halterna i sediment överstiger i de 

flesta fall gällande MKN och internationella effektbaserade riktvärden (HVMFS 

2013:19; Miljødirektoratet 2016; CCME 2018). Den totala mängden PAH i 

sedimenten utanför Kollossningskajen och Tjärkajen har uppskattats till ca 50 

ton (Stockholms stad, 2019). Dessa förutsättningar ligger till grund för 

bedömningen av omfattningen av saneringsmuddringen och övertäckningen. 

Miljökonsekvenserna av saneringsarbetena (muddring och övertäckning samt 

utfyllnad) kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

8.5 Naturmiljö 

De flacka, hårdgjorda ytorna inom planområdet saknar till stor del vegetation, 

men enstaka träd, bland annat björk, finns i anslutning till Gasverket. På 

Hjorthagsberget finns värdefull lövskog med inslag av bland annat ek, liksom på 

norra sidan Husarviken inom Oxberget. I anslutning till planområdet ligger 

Kungliga nationalstadsparken, en viktig del i Stockholms övergripande 

ekologiska infrastruktur (Stockholms stad, 2016a). 

I Stockholms stads habitatnätverk för groddjur utpekas Husarviken och dess 

stränder som viktiga livs- och spridningsmiljöer. Även stranden mot Lilla Värtan 

och dess vattenmiljöer visas som en miljö där spridning kan vara trolig. Två 

groddjursarter (vanlig padda och större vattensalamander) (Stockholms stad, 

2016b) samt ett 80-tal fågelarter har observerats i närheten av området 

(Artportalen, 2022). Miljökonsekvenserna på naturmiljön kommer att redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

8.6 Kulturmiljö 

Inom berört vattenområde finns ett antal fartygs-/båtlämningar i vatten 

(Länsstyrelsen, 2020). 

Vattengasverket är kulturhistoriskt intressant byggnad som ska finnas kvar. 

I arbetet ska ingen påverkan på kända fornlämningar uppkomma och vid 

påträffandet av okända fornlämningar ska kontakt tas med länsstyrelsen för 

hantering enligt lagen om kulturminnesskydd. Miljökonsekvenserna på 

kulturmiljön kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

8.7 Rekreation och friluftsmiljö 

Området i sig är i dagsläget ett industriområde med låga rekreations- och 

friluftsvärden. Förutsättningarna för rekreation och friluftsliv är dock mycket 

goda för området då närheten till många naturupplevelser såsom 

Nationalstadsparken och andra grönområden samt närheten till vatten under 

sommartid och is vintertid är stor. Miljökonsekvenserna på rekreations- och 

friluftslivet kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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8.8 Vattenmiljö 

8.8.1 Allmänt 

Lilla Värtan hör till Stockholms inre skärgård och ligger mellan Stockholm och 

Lidingö och sträcker sig från Blockhusudden i söder till Stora Värtan i norr. På 

Stockholms sida upptas stranden från Loudden till Husarviken idag av industrier 

och hamnverksamhet och har under lång tid påverkats starkt av mänskliga 

aktiviteter.  

Husarviken utgör en smal vik av Lilla Värtan på Norra Djurgården med ett 

vattendjup på ca 2 meter. Hela vikens vattenyta och den norra delen av 

tillrinningsområdet ingår i Nationalstadsparken. Det direkta tillrinningsområdet 

är mycket stort, från Lilla Skuggan och Spegeldammen i norr till Lidingövägen i 

söder (se Figur 28). Större delen, ca 80 %, upptas av grönområden. Inom 

tillrinningsområdet finns också delar av Norra Djurgårdsstaden, kvarvarande 

delar av det gamla gasverksområdet, Ryttarstadion, Fisksjöängs f.d. 

industriområde och Storängsbottens industriområde. Vatten kommer också i ett 

dike från Spegeldammen och i diken från Laduviken och Uggleviken, som båda 

har vidsträckta tillrinningsområden. 

 

Figur 28. Tillrinningsområdet 40952. (Länsstyrelsen: Enkla vattenkartan, 2022) 

 

8.8.2 Miljökvalitetsnormer 

Lilla Värtan är en vattenförekomst med en yta på ca 13 km2 (VISS, 2022). 

Vattenförekomstens avgränsning redovisas i Figur 29. Den ekologiska statusen 

är bedömd till otillfredsställande och vattenförekomsten uppnår inte god kemisk 

status. Miljökvalitetsnormerna är bestämda till måttlig ekologisk status till år 

2039 och god ytvattenkemisk status med mindre stränga krav för bromerade 

difenyleter och kvicksilver. 
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Figur 29. Lilla Värtan vattenförekomst. (Länsstyrelsen: Enkla vattenkartan, 2022). 

Den ekologiska statusen är otillfredsställande framför allt beroende på 

övergödning, miljögifter och morfologiska förändringar (VISS, 2022).  

Den fysiska påverkan (hydromorfologin) i Lilla Värtan är bedömd till starkt 

påverkad. Detta är en direkt konsekvens av den hamnverksamhet som är 

belägen i vattenförekomsten. De bedömningar som gjorts pekar på att påverkan 

är i sådan omfattning att det påverkar förutsättningarna för biologin i 

vattenförekomsten i fråga om spridningsmöjligheter, minskade habitat, 

sedimentation och instabila substrat. Hamnanläggningarna påverkar 

miljökvalitetsnormen genom fysisk (hydromorfologisk) påverkan och därmed 

kan vattenförekomsten inte nå kvalitetskravet för ekologisk status. Det finns ett 

undantag från kravet att uppnå god ekologisk status utifrån kvalitetsfaktorerna; 

hydrografiska villkor i kustvatten och vatten i övergångszon samt morfologiskt 

tillstånd i kustvatten och vatten i övergångszon, vilka båda är bestämda för 

måttlig ekologisk status till år 2027. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer 

påverkan på biologiska, fysikaliska-kemiska-, hydromorfologiska- och kemiska 

kvalitetsfaktorer att bedömas  

 

8.9 Bottenfauna och fisk 

Enligt länsstyrelsens planeringsunderlag utgör området under och kring 

Lidingöbroarna lekplats för strömming och under vårarna förekommer stora 

mängder strömming i området (se Figur 30). Enligt den översiktliga 

modelleringen över lämpliga lek- och uppväxtområden för abborre, gädda och 

gös (Balancemodellen) utpekas området längs med kajen som ett område med 



 

 

 

Sweco |  

Datum: 2022-05-19  40/51 

goda förutsättningar som uppväxtområden för gös (se Figur 31). 

 

Figur 30. Lekområde för strömming enligt Balancemodellen. Berört utbyggnadsområde (Kolkajen-

Ropsten) markerat i svart. 

 

 

Figur 31. Karta som visar att Kolkajen-Ropsten utgör intresseområde för gös enligt länsstyrelsens 

planeringsunderlag. 

Provfisken har genomförts i Lilla Värtan. Sammantaget bedöms ingen av de 

undersökta fiskelokalerna vara unik för Lilla Värtan eller Stockholms 

innerskärgård. Utanför Kollossningskajen/Tjärkajen är bottnarna relativt djupa, 

släta, kala och kraftigt förorenade (Yoldia, 2018). Resultaten av det genomförda 

Tjärkajen 
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provfisket stöder inte bedömningen att det förekommer lek- och 

uppväxtområden inom området för planerad vattenverksamhet då inga gös- 

eller gäddyngel påträffades och endast ett abborryngel påträffades i den 

utpekade leklokalen för abborre. Strömmingsbeståndet är inte lokalt, vilket gör 

att ett litet geografiskt avgränsat område har liten betydelse för rekryteringen. 

Därutöver är bottenvegetationen artfattig, med mycket begränsad utbredning av 

storvuxen växtlighet på bottnarna. 

Bottenfauna har inventerats samt växtkartering har utförts i området. Den 

ekologiska statusen (BQI) för bottenfauna bedömdes som otillfredsställande i 

undersökta punkter, med sämst status vid Kolkajen. I den utförda provtagningen 

påträffades störst individtäthet och antal bottenfaunaarter (eller taxa) i ytliga 

provpunkter. Täthet och antal avtar med ökat djup. Den lägsta individtätheten 

noterades inom området för planerad vattenverksamhet. Inga individer 

påträffades vid de djupaste lokalerna vid Kolkajen och Uggleboviken. Antalet 

arter/taxa i undersökta provpunkter är i nivå med resultat från andra 

undersökningar i Lilla Värtan (Yoldia, 2018). Vegetationsinventeringen visade 

på generellt låga naturvärden (glesa, artfattiga växtsamhällen) för samtliga 

lokaler i undersökningsområdet, med de lägsta naturvärdena vid Kolkajen och 

Husarviken. Referenslokalen Uggleboviken, cirka 1 km norr om Husarvikens 

mynning hade de relativt sett högsta naturvärdena (Sveriges Vattenekologer, 

2017). 

 

8.10 Strömningsförhållanden 

Vattenflödet som strömmar genom Lilla Värtan är svårt att uppskatta då det 

saknas bra mätningar och statistik. Studier visar att en viss andel av utflödet 

från Mälaren som sedan rinner vidare i Saltsjön rinner norrut i Lilla Värtan mot 

Stora Värtan norr om Lidingö (Sweco, 2016). Stockholm Exergis värmeverk 

ligger i direkt anslutning till konstruktionen. Anläggningen pumpar under 

vinterhalvåret varmare bottenvatten från ett intagstorn på norra sidan av 

Lidingöbron och släpper ut kallare vatten ytligt i anslutning till Tjärkajen. Efter 

utsläpp sjunker vattnet successivt mot botten p.g.a. en högre densitet orsakad 

av lägre temperatur och högre salthalt. Pumpningen sker framför allt under 

perioden oktober– april. Värmeverket har en dominerande påverkan på risken 

för erosion inom det aktuella området. Den vinddrivna bottenströmningen har en 

liten eller försumbar påverkan inom området för vattenverksamhet. Inom ett 

relativt begränsat område utanför värmeverkets utsläpp överskrids den kritiska 

bottenskjuvspänningen (ca 0,1 N/m2), och uppgår där mellan 0,1 N/m2 till 0,55 

N/m2. Av de simulerade vindscenarierna är det endast den kraftigaste 

nordvästliga vinden (med en förväntad återkomsttid på 100 år, s.k. ”100-års 

vind”) som genererar en bottenströmning som överskrider den kritiska 

bottenskjuvspänningen (Sweco, 2016). 
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9 Områdesförutsättningar – 
Dumpningsplats 1 & 2 

9.1 Vattenmiljö 

Dumpningsplats 1 ingår i Askrikefjärdens vattenförekomst (SE592290-181600) 

där den ekologiska statusen är otillfredsställande och den kemiska statusen 

uppnår ej god status, se Figur 32. Dumpningsplats 2 ingår, liksom Kolkajen-

Ropsten, i vattenområde för Lilla Värtans vattenförekomst (SE658352-163189) 

där den ekologiska statusen är otillfredsställande och den kemiska statusen 

uppnår ej god status, se Figur 33. 

 

Figur 32. Vattenförekomsten Askrikefjärden (SE592290-181600). 

 

Figur 33. Vattenförekomsten Lilla Värtan (SE658352-163189). 

 

 

 

Dumpningsplats 2 

Dumpningsplats 1 
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9.2 Riksintresse 

9.2.1 Kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 

Dumpningsplats 1 ligger inom riksintresse för kulturmiljövård för Nacka - Norra 

Boo - Vaxholm - Oxdjupet – Lindalssundet som ligger inom Lidingö-, Vaxholm- 

och Nacka kommun. Dumpningsplats 2 ligger inom riksintresse för 

kulturmiljövård för Stockholms innerstad. Se Figur 34. 

 

Figur 34. Områden av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.  

 

9.2.2 Riksintresse kommunikationer för sjöfart – farled inkl. 
buffertzoner 

Dumpningsplats 1 ligger inom riksintresse för kommunikationer – farled för 

sjöfart, se Figur 35. 

 

Figur 35. Riksintresse kommunikationer för sjöfart – farled inkl. buffertzoner. 
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Dumpningsplats 1 

Dumpningsplats 2 
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9.2.3 Riksintresse av Nationalstadspark enligt 4 kap. 7 § 
miljöbalken 

Dumpningsplats 2 ligger inom nationalstadsparken - Ulriksdal-Haga-

Brunnsviken-Djurgården, se Figur 36. 

 

Figur 36. Riksintresse av Nationalstadspark enligt 4 kap. 7 § miljöbalken. 

 

9.3 Lek- och uppväxtområde för fisk 

Balancemodellen används för att peka ut områden med goda förutsättningar för 

lek- och uppväxt för abborre, gädda och gös inom Stockholmsområdet. Se 

Figur 37 och Figur 38 för de identifierade lek- och uppväxtområden inom 

dumpningsplats 1 respektive dumpningsplats 2.  

 

Figur 37. Lek- och uppväxtområden för gädda, gös och abborre enligt Balancemodellen inom 

dumpningsplats 1. 

 

Dumpningsplats 2 
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Figur 38. Lek- och uppväxtområden för gädda, gös och abborre enligt Balancemodellen inom 

dumpningsplats 2. 

 

10 Bedömd huvudsaklig miljöpåverkan 

10.1 Byggskede - Kolkajen 

I byggskedet är det framför allt vattenmiljön som påverkas av planerad 

muddring och övertäckning samt uppförandet av konstruktionerna så som 

utfyllnaden och påldäcken. Miljön ovan vatten påverkas i begränsad omfattning. 

Konsekvenserna bedöms framför allt utgöras av byggbuller, påverkan på 

vattenförhållandena (strömning) och bottenförhållanden, grumling och påverkan 

på vattenlevande organismer men även viss påverkan på rekreation och 

friluftsliv. Vissa utsläpp under byggskedet kan också komma att påverka 

vattenkvalitén tillfälligt Lilla Värtan, tex tillfälligt behov av att hantera 

länshållningsvatten. 

 

10.1.1 Buller 

Under byggtiden kommer byggbuller att uppstå. Pålningsarbeten för sponter 

och påldäck bedöms generera de högsta bullernivåerna. Även andra 

bullerkällor kan förekomma, tex buller från bottenstabiliseringen och packning 

av fyllnadsmassorna och detta kommer utredas närmare inom ramen för 

miljökonsekvensbeskrivningen. Utgångspunkten är att störande byggbuller ska 

ske under vardagar. Det finns även risk för att buller kan komma att påverka 

marina arter, dvs undervattensbuller samt att byggbuller riskerar att påverka 

fågellivet i Nationalstadsparken. Dessa aspekter kommer att utredas närmare 

och beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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10.1.2 Masshantering 

För att genomföra utfyllnaden krävs många transporter av massor till platsen 

från andra platser i Stockholmsområdet. Transporter kommer främst gå via 

sjövägen men det kan inte uteslutas att vissa transporter kommer behöva köras 

via landvägen till platsen. Inga anläggningar vid Kolkajen behöver uppföras för 

att hantera massorna/berget som ska användas där. I samband med 

muddringen kommer det krävas transporter för att forsla bort muddermassorna. 

Transport av muddermassor till dumpningsplatser sker i bottentömmande 

pråmar speciellt avsedda för transport av muddermassor. Transporter av 

muddermassor som ska nyttiggöras i bergrummen ska i första hand ske 

sjövägen men det kan inte uteslutas att transporter via land kan behövas. Det 

kommer redovisas närmare omfattningen på transporter och hur detta ska 

samordnas med Sjöfartsverket och Stockholms hamnar.  

I övrigt bedöms inte några andra miljökonsekvenser av betydelse som till 

exempel buller, damning, utsläpp etcetera uppstå till följd av masshanteringen.  

Transportflöden kommer att beskrivas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

10.1.3 Sjöfart och fritidsbåtar 

Masshanteringen innebär många sjötransporter. Området omfattas av flera 

riksintressen kopplat till sjöfart (hamn och farled) och detta behöver belysas 

ytterligare. Själva konstruktionerna bedöms inte påverka sjöfarten eller 

möjligheten att trafikera farlederna runt Lidingö. 

I byggskedet kan framkomligheten i Husarviken och för fritidsbåtar begränsas i 

tidvis. Arbetsområdet kommer inte vara tillgängligt för allmänheten. Buller från 

anläggningsarbetena och transporter kommer att påverka de som befinner sig 

direkt utanför arbetsområdet under hela byggskedet. För att båtklubben inne i 

Husarviken inte ska påverkas vad gäller framkomlighet kommer en farled för 

småbåtar att märkas ut inom arbetsområdet. Transporter av muddermassor till 

dumpningsplatsen ska ske utan att det begränsar sjötrafik eller användandet av 

farlederna. Detta ska beskrivas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

10.1.4 Vattenmiljö 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten  

Lilla Värtan är en vattenförekomst och har miljökvalitetsnormer. 

Utgångspunkten är att planerad utbyggnation i vatten inte ska motverka 

möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna. Bottenstabiliseringen bedöms 

kunna ge en mindre påverkan på pH i direkt anslutning till bottenområdet som 

ska stabiliseras. I byggskedet kan det finnas risk att utsläpp tillfälligt påverkar 

vattenkemin i den aktuella delen av Lilla Värtan. Konstruktionerna bedöms 

kunna ge en viss påverkan på framför allt hydromorfologin. Botteninventeringar 

har tidigare utförts och vid behov kan nya botteninventeringar komma att göras 

för att visa på nuvarande förhållanden och kunna göra relevanta bedömningar. 

Staden har under lång tid kartlagt vattenkvalitén i Lilla Värtan i syfte att kunna 

göra påverkansbedömningar på vattenkvaliteten. Detta kommer att beskrivas 

närmare i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Fisk  

Under byggskedet, vid uppförande av konstruktioner, muddring samt 

övertäckning kan förutsättningar för fiskars vandring, lek och uppväxt påverkas. 

Staden har genomfört provfisken samt utrett hur vandringsvägarna ser ut för 

fisk som normalt har Lilla Värtan som livsmiljö. Detta kommer att beskrivas 

närmare i miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

Grumling  

Arbetsmoment som utförs i vatten, uppförande av konstruktioner, 

bottenstabilisering, muddring och övertäckning samt dumpning av 

muddermassor, kommer att ge upphov till viss grumling.  

Staden har genomfört vissa tester (täckning av botten och bottenstabilisering) i 

anslutning till utbyggnadsområdet. Under dessa tester genomfördes 

grumlingsmätningar och dessa mätningar visade att grumlingen ökade nästan 

inte alls. 

Beskrivning av hur den planerade verksamheten kan påverka grumling och 

relevanta skyddsåtgärder kommer att beskrivas närmare i 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

Vattenströmning  

Beroende på genomförande kan arbetena med konstruktionerna i 

vattenområdet medföra en påverkan på befintliga strömmar i närområdet. För 

Kolkajen kommer strömningsutredningar att genomföras för byggskedet. Även 

dumpningen av muddermassor kan ge påverkan på strömförhållandena.  

 

Stockholm Exergi  

Det är viktigt att utreda riskerna för påverkan på Stockholm Exergis värmeverk 

så att inte arbetena i vatten påverkar produktionen på ett icke-acceptabelt sätt. 

Detta kommer att utredas och beskrivas närmare i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

10.2 Byggskede – Dumpning 

10.2.1 Vattenmiljö 

Bottenmiljön för dumpningsområden kommer att påverkas då muddermassorna 

kommer övertäcka nuvarande botten. Detta kan påverka bottenflora och 

bottenfauna. I samband vid dumpningsgenomförandet kan vattenkvaliteten 

komma att påverkas. Även strömningsförhållanden kan komma att påverkas. I 

kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer risk på påverkan av 

miljökvalitetsnormerna, bottenfauna och bottenflora samt 

strömningsförhållandena att redovisas närmare. 
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10.2.2 Riksintresse 

Riksintresse för kulturmiljövård 

Påverkan på riksintresse för kulturmiljövård kommer att beskrivas närmare i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Riksintresse nationalstadsparken 

Påverkan på riksintresse nationalstadsparken kommer att beskrivas närmare i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Riksintresse för kommunikationer - farled 

Påverkan på riksintresse för kommunikationer - farled kommer att beskrivas 

närmare i miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

10.2.3 Lek- och uppväxtområde för fisk 

Inom dumpningsområde 1 finns inga modellerade områden för lek- och uppväxt 

för de specificerade fiskarterna. 

 

Inom dumpningsområde 2 finns samtliga modellerade uppväxt- och lekområden 

för de specificerade fiskarterna längs strandkanterna. Påverkan på lek- och 

uppväxtområden för fisk i båda dumpningsområdena kommer att beskrivas 

närmare i miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

10.3 Driftskede - Kolkajen 

10.3.1 Vattenmiljö 

Miljökvalitetsnormer för vatten  

När åtgärderna är genomförda innebär det en påverkan på strandlinjens 

utseende samt hur botten ser ut med avseende på bottensubstrat och 

sedimentdynamik. Dessa faktorer ingår som hydromorfologiska parametrar i en 

ekologisk statusklassning och kommer att bedömas särskilt. Även påverkan på 

de biologiska kvalitetsfaktorerna bottenfauna och makrofyter kommer att, i 

möjligaste mån, bedömas utifrån påverkan på de hydromorfologiska 

parametrarna. Detta kommer att utredas och beskrivas närmare i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Fisk  

Utifrån den färdiga konstruktionen kommer bedömning göras hur detta påverkar 

möjligheter för fiskars vandring, lek och uppväxt. Detta kommer att utredas och 

beskrivas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Vattenströmning  

De permanenta anläggningarna kan komma att påverka strömbilden och i 

förlängningen vattenkvalitén i det närmaste vattenområdet vid konstruktionen. 

Det har även identifierats en risk att Husarviken kan påverkas med avseende 

på vattenkvalitet. Utredning om det föreligger risk för påverkan kommer att ske. 

Gällande dumpningsplatserna är det viktigt att utreda att vald plats fortsätter att 

vara ackumulationsbotten över tid även efter genomförd dumpning. Detta 

kommer att utredas och beskrivas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Stockholm Exergi  

Konstruktionen har anpassats till driften vid värmeverket och någon påverkan 

förväntas inte uppstå. Detta kommer dock att kontrolleras. Detta kommer att 

utredas och beskrivas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

10.4 Driftskede – Dumpning 

10.4.1 Vattenmiljö 

För dumpningen kommer bottenförhållanden att utredas i syfte att säkerställa 

att bottenmiljön är ackumulationsbotten både före och efter dumpningen samt 

bottenkemiska förhållanden. Detta kommer att utredas och beskrivas närmare i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

11 Kumulativa effekter 
I närområdet pågår för närvarande arbete kring byggande av Lilla Lidingöbron 

samt rivning av gamla Lidingöbron (M 1785–15). Byggnationen av nya bron 

kommer vara avslutad när Staden avser att genomföra utbyggnationen av 

Kolkajen. Staden har i övrigt flera byggprojekt i närområdet, markrening på land 

i Kolkajen-Ropsten, tunnel till Stockholm Exergi (M 761–15) mm. Även nya 

bostäder planeras genom byggnation i vatten vid Saltkajen (M 3049–20) samt 

Loudden vilka båda ligger sydost om Kolkajen. Stockholm Parkering har 

tilllstånd att bygga om de gamla naftalagren till bergrumsgarage (M 7611–17) 

Kumulativa effekter kommer redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

12 Alternativa utformningar 
Alternativa utformningar inklusive nollalternativ kommer att behandlas mer 

fördjupat i miljökonsekvensbeskrivningen. I avsnitt 5 redovisas flera av Stadens 

förkastade alternativ. 

 

13 Kontroller 
Både i byggskede och i driftskede kan kontroller behöva genomföras. I 

byggskedet kommer kontroller på vattenmiljön att ske med avseenden på 



 

 

 

Sweco |  

Datum: 2022-05-19  50/51 

grumling och spridning av föroreningar i samband med muddring-, 

övertäckning- och konstruktionsarbetena samt löpande geotekniska kontroller i 

samband med arbetet med utfyllnaden. Vid behov kommer skyddsåtgärder att 

vidtas. I driftskede kan det eventuell vara aktuellt med ytterligare kontroller med 

avseende på saneringsåtgärderna att utlagda filter fungerar och att materialet 

inte eroderar på ett otillbörligt sätt. Kontrollprogram kommer att upprättas i syfte 

att kontrollera verksamheten. För kontrollprogrammens utformning kommer 

kontakt tas med tillsynsmyndigheterna. 
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