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Sammanfattning
Exploateringskontoret i Stockholm Stad avser upprätta en ny detaljplan för området Södra Värtan.
Området ingår i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och kommer innehålla bostäder, kontor,
handel och service. Längs kajen i området kommer ett promenadstråk att inrättas och i
hamnbassängen planeras för ett utomhusbad. För att realisera planerna behöver den befintliga
kajen byggas om och byggas ut. Dessutom kommer ett grund att förläggas utanför kajområdet
och utomhusbadet. Om- och utbyggnaden av kajen innebär vattenverksamhet enligt 11 kap
miljöbalken (arbete i vattenområde och eventuellt tillfällig bortledning av grundvatten) av sådan
omfattning att det kräver ansökan om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. I en
tillståndsansökan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingå. Föreliggande dokument utgör
underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken, som är en del av MKB-processen.
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Markanvändningen i området som omfattas av ansökan är idag hamnverksamhet och ligger inom
riksintresseområden för sjöfart och kulturmiljö.
Verksamheten påverkar vattenmiljön genom att vattenområden tas i anspråk. Under byggskedet
sker muddring och utfyllnader samt pålning och spontning. Dessa aktiviteter ger upphov till
transporter av massor till sjöss eller på lastbil samt till buller. I närområdet finns det relativt få
bostäder, men en hel del verksamheter. En bullerutredning kommer att genomföras där förslag på
åtgärder för att minimera störande buller lämnas.
Under byggskedet kan också grumling uppstå och spridas i vattenområdet. Grumlingen kan
medföra att föroreningar sprids, då de sediment som påverkas till viss del är förorenade. Bland
annat har höga halter av PAH påträffats i vissa punkter. Skyddande åtgärder som att grävning i
vatten (muddring) endast kommer att utföras avskärmat innebär dock att grumlingen blir
begränsad. Det område som påverkas är också relativt litet och naturvärdena låga, varför
konsekvenserna bedöms bli små. Möjligheten att nå miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten
(Lilla Värtan) bedöms inte påverkas av verksamheten.
Inga kända fornlämningar finns i berört område. Om fornlämningar påträffas under arbetets gång
kommer dessa att hanteras i enlighet med lagen om kulturminnesskydd.
De risker som behöver beaktas vid vattenverksamheten bedöms vara relaterade till att
kajkonstruktionen ska utföras för att kunna minimera skador på pirhuset vid en eventuell
påsegling. Detta beaktas i den fortsatta projekteringen.
I samband med arbetet med den nya detaljplanen pågår ett arbete med att göra om gränsen för
riksintresseområdet för sjöfarten. Den befintliga kajen som omfattas av de planerade arbetena
används idag relativt lite och är inte av någon avgörande betydelse för hamnen. Vid utformningen
av kajen och grundet behöver hänsyn tas till att inte påverka möjligheten till navigering i
hamnområdet på ett negativt sätt, både under genomförandet av vattenverksamheten samt efter
genomförd utbyggnad. En dialog med Stockholms Hamnar blir en viktig del i att undvika negativ
påverkan på riksintresset för sjöfart.
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Inledning

Stockholm Stad arbetar med att utveckla Södra Värtahamnen, en del av Norra Djurgårdsstaden,
till en ny stadsdel med bostäder, kontor, handel och service. I planerna ingår att den långa kajen
utvecklas till ett upplevelserikt promenadstråk och ett utomhusbad planeras som en viktig
målpunkt i stadsdelen.
Utvecklingen av den nya stadsdelen medför att den befintliga kajkonstruktionen behöver byggas
om. Delar av befintlig kajöverbyggnad kommer att rivas för att möjliggöra ombyggnad.
Utomhusbadet och andra mindre anläggningar planeras förläggas utskjutet i hamnbassängen.
Längst ut planeras ett avlångt grund som löper utmed utomhusbadet och avskärmar detta från
vågor och båttrafik. Vidare planeras för en kontorsbyggnad (Pirhuset) vid den norra delen av
kajen. För att byggnaden ska kunna uppföras behöver kajen byggas ut i det området. Även en ny
brygga, Värtabryggan, anläggs i den södra delen av kajen.
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För att genomföra de planerade åtgärderna krävs arbeten i vattenområde samt eventuellt
bortledning av grundvatten. Sådana åtgärder är definierade som vattenverksamhet enligt 11 kap
miljöbalken och kräver ansökan om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Till ansökan ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram.
Detta dokument utgör underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken, som är en del av MKBprocessen. Samråd består dels av undersökningssamråd, dels av avgränsningssamråd
(Miljöbalken, 6 kap 23-32 §). Undersökningssamråd syftar till att samråda om verksamheten eller
åtgärden
kan
antas
medföra
en
betydande
miljöpåverkan
samt
om
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Avgränsningssamråd syftar till att
samråda om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning, de
miljöeffekter och miljökonsekvenser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra samt
återigen om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Syftet med samråden är att
alla som är berörda av de planerade åtgärderna i ett tidigt skede ska få möjlighet att lämna
synpunkter och bidra med kunskaper.
Ett första samråd med länsstyrelsen hölls i januari 2017, men projektet har sedan dess omarbetats
(bland annat har anläggande av grund tillkommit) och detaljeringsgraden har ökat. Då den
nuvarande utformningen medför betydande skillnader mot den föregående hålls ett nytt samråd,
vilket detta dokument är underlag för. Eftersom verksamheten redan i detta skede av
verksamhetsutövaren bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan utgör samrådet ett
kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd, i enlighet med de nya
samrådsbestämmelserna i miljöbalken som trädde i kraft vid årsskiftet 2017/2018.
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Lokalisering och beskrivning av området

Aktuellt område ligger i Stockholm Stad mellan Frihamnen och Värtahamnen och angränsar mot
Lilla Värtans vattenförekomst. De planerade verksamheterna begränsas till Saltkajen (norra delen
av Södra kajen), se figur 1.

Saltkajen

Södra Kajen

Figur 1. Lokalisering av aktuellt område, Saltkajen.
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Området som omfattas av ansökan för vattenverksamhet är ca 350 meter kaj som idag består av
den gamla kajkonstruktionen samt vattenområdet direkt utanför denna del av kajen. Utöver det
ingår det vattenområde där Pirhuset, Värtabryggan, grund och utomhusbadet ska anläggas, se
figur 2.

Figur 2. Visionsbild över planerad utbyggnad i Södra Värtahamnen. Rödmarkerat område markerar
ungefärlig gräns i nord-sydlig och västlig riktning för omfattningen av ansökan om tillstånd för
vattenverksamhet. Det planerade grundet ligger dock under vattenytan strax öster om den röda linjen,
med ungefär utsträckning i nord-sydlig riktning som badet har.

4

Platsförutsättningar

Planförhållanden
Saltkajen ligger inom stadsplan 2927 (laga kraft 1945) och markanvändningen är markerad som
hamnverksamhet.
Området ingår i gällande översiktsplan för Stockholms stad1 som vann laga kraft den 23 mars
2018. I översiktsplanen beskrivs området (Norra Djurgårdsstaden) som stadens största
stadsutvecklingsprojekt, som ska vara ledande i utvecklingen av nästa generations hållbara
stadsdelar. I samband med stadsutvecklingen ska offentliga platser skapas och i möjligaste mån
tillgängliggörs områdets kajer.
För Norra Djurgårdsstaden finns även ett samlat program med övergripande inriktning som
antogs 2003. För Södra Värtahamnen, som är ett delområde i Norra Djurgårdsstaden finns ett

1

Översiktsplan för Stockholms stad. 2018. Stockholms stadsbyggnadskontor
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fördjupat program framtaget2. I det fördjupade programmet för Södra Värtahamnen anges att
området vid Saltkajen ska utvecklas till en stadsdel med blandade funktioner som kontor,
bostäder, handel och service samtidigt som färje- och kryssningsverksamheten ska kvarstå.
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Pågående detaljplanearbete
Ett detaljplanearbete pågår för Södra Värtan (Antwerpen 2 m.fl.). Detaljplaneområdet
gulmarkeras i figur 3 nedan. Detaljplanen syftar till att omvandla Södra Värtan till en tät,
funktionsblandad och levande stadsdel med fotgängare och cyklister i fokus. Detaljplanen
möjliggör bl.a. bostäder, förskolor, kontor, parker och torg. Samråd om detaljplanen genomfördes
i december 2016 - januari 2017. Enligt nuvarande tidplan planeras byggstart till år 2020.

Figur 3. Översiktsbild. Saltkajen ligger inom området Södra Värtan (t.h). Södra Värtan är i sin tur
en del av Södra Värtahamnen som ingår i Stadsdelsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden (t.v)

Tillståndsansökan för vattenverksamhet och detaljplaneprocessen löper parallellt och en antagen
detaljplan är en förutsättning för att genomföra vattenverksamheten. Likväl är tillståndsgiven
vattenverksamhet en förutsättning för att kunna förverkliga detaljplanen (figur 4).

Figur 4. Planprocessen och tillståndsprocessen är parallella processer. Planen antas
av stadsbyggnadsnämnden medan tillstånd lämnas av mark- och miljödomstolen.

Andra miljödomar
Dom i mål (M 3195-15) omfattande tillstånd för vattenverksamhet för iordningställandet av den
södra delen av Södra kajen lämnades av Mark- och miljödomstolen den 8:e juli 2016. Sökande
var Stockholms hamn.
Stockholms hamn har också 2011 erhållit tillstånd till vatten- och hamnverksamhet inför
ombyggnad av Värtahamnen.
Hamnverksamhet
Södra kajen ligger mellan Värtahamnen (norr) och Frihamnen (söder). Hamnarna trafikeras av
kombifärjor (passagerare och gods), kryssnings/turistfartyg, container-, torrbulk- och tankfartyg
Stad och hamn i samverkan – Fördjupat program för Södra Värtahamnen. Stadsbyggnadskontoret,
planavdelningen, Klas Groth & Stefan Modig. 2012. Dnr 2009-19210-53
2
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samt av militära enheter. Passagerartrafik sker till Finland, Ryssland, Estland och Lettland.
Hamnverksamhetens omfattning bestäms av gällande miljötillstånd. Södra kajen ingår i området
för hamnverksamhet och i dagsläget angör ett 20-tal kryssningsfartyg och ytterligare ett 20-tal
lastfartyg per år där3. I närheten navigerar även dagligen de fartyg som ska in i Värtahamnen. En
diskussion kring ändring av gränserna för hamnområdet pågår.
Riksintressen
Aktuellt område ligger inom område som är av riksintresse för kulturmiljö samt för sjöfart (hamn
och farled). Andra närliggande riksintressen (<500 meter) är riksintresse för kommunikationer
(väg och järnväg). Den sökta vattenverksamheten berör inte riksintressen för kommunikationer.
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Kravet för att en hamn ska vara av riksintresse är att den är av allmänt samhällsintresse och vara
av särskild betydelse för den allmänna samfärdseln och den ska i princip vara öppen för allmän
trafik. Vid bedömningen av om en hamn utgör riksintresse har fem kriterier varit utgångspunkt.
Frihamnen och Värtahamnen uppfyller tre av dessa kriterier4. Även den farled som leder in till
hamnarna är av riksintresse för sjöfarten.
Hela Stockholms innerstad och Djurgården är av riksintresse för kulturmiljö. Motiveringen till
riksintresset lyder: ”präglad av funktionen som landets politiska och administrativa centrum sedan
medeltiden och de mycket speciella topografiska och kommunikationsmässiga förutsättningarna
för handel, samfärdsel och försvar. Utvecklingen inom stadsplane - och byggnadskonsten har fått
särskilt tydliga uttryck med alla epoker från medeltiden till nutid väl representerade.
Residensstad, domkyrko - och universitetsstad samt viktig sjöfarts - och industristad.”
Hamnanläggningar pekas också ut som en del i uttrycket av områdets vikt för kulturmiljön,
särskilt då Skeppsholmen och Kastellholmen5.
Övriga förutsättningar
Hamnområdet omfattas idag inte av strandskydd. I och med att en ny detaljplan upprättas
återinträder strandskyddet. Ett nytt upphävande av strandskyddet hanteras inom ramen för
detaljplaneprocessen. En godkänd detaljplan är en förutsättning för att genomföra sökta åtgärder.

5

Rådighet

En förutsättning för att få utföra en vattenverksamhet är att det finns rådighet, dvs. att
verksamhetsutövaren har förfoganderätt över det område där verksamheten ska bedrivas.
Planerade vattenverksamheter kommer att beröra fastigheten Ladugårdsgärdet 1:9. Utanför
liggande vattenområde tillhör fastigheten Ladugårdsgärdet 1:40. Båda fastigheterna ägs av
Stockholm Stad vilket betyder att sökanden har rådighet.

6

Planerad vattenverksamhet

Ansökan omfattar endast de åtgärder vid genomförandet av detaljplanen för Södra Värtan
(Antwerpen 2 m.fl.) som är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Detta
inkluderar:
•
•
•
•

Saltkajen – ombyggnad av befintlig kaj
Saltpiren och Pirhuset – ny pir utanför kaj, på vilken det sk Pirhuset byggs
Värtabryggan – ny brygga utanför kaj
Badanläggning – anläggning av bad och grund

3

E-post från Ann Wallinder. 2016-11-07.
Riksintresset Stockholms hamn. Länsstyrelsen i Stockholms Län, Rapport 2005:17. 2005
5
Riksintresse för kulturmiljövården – Stockholm Län (AB), Riksantikvarieämbetet, 2014-04-04
4
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Åtgärder med Saltkajen
Den befintliga kajen är ca 100 år gammal och består av ett flertal olika konstruktionslösningar då
den byggts om i flera olika etapper och omgångar. Merparten av kajen uppfyller inte dagens krav
på bärighet och beständighet och behöver därför byggas om. För att minimera behovet av rivning
och schaktning planeras kajen konstrueras som en påldäckskaj som skjuter ut utanför befintlig
kajkant. Åtgärderna inleds med att befintliga kajdelar rivs ned till cirka + 0 m (RH2000) för att
ge plats åt den nya konstruktionen. Pålarna installeras i vattenområdet utanför befintlig kajkant
genom slagning (eller vid behov; borrning) ner till berg, och dagens spont bevaras. En ny kajfront
gjuts ned till ca 1,5 m under medelvattenytan för att skydda sponten från isnötning och avrostning.
Direkt utanför kajen finns i dagsläget erosionsgropar skapade av propellerströmmar från
passerande fartyg. Groparna behöver fyllas ut med sprängsten (ca 800 m3) för att stabilisera den
nya kajfronten. Kajfronten bekläds med sten.

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

Vattenverksamheterna inkluderar pålning och spontning i vattenområdet, samt utfyllnad av
erosionsgropar utanför kajen (ca 800 m3).
Åtgärder för grundläggning av Saltpiren och Pirhuset
Vid den norra delen av kajen planeras det för en ny fastighet (Pirhuset). Ny mark skapas med
installation av dubbelspont runt den nya fastigheten. För att kunna grundlägga på fast botten utförs
schaktning under vatten innanför dubbelsponten, som fungerar som mudderskärm. Befintlig
fyllning och lera schaktas ur ner till moränen, och återfyllnad görs med krossmaterial
(sprängsten).
Volymen schaktmassor inom sponter bedöms till totalt ca 27 000 m³. Schaktmassorna tas upp för
avvattning inom arbetsområdet och sorteras efter typ av massor och föroreningsgrad.
Friktionsjord som inte är förorenad och uppfyller krav på sammansättning återanvänds som
fyllnadsmassor i entreprenader (motsvarar ca 11 000 m3). Övriga massor (ca 16 000 m3 lera)
behöver fraktas bort från området till lämplig mottagningsanläggning. Återfyllning med
sprängsten inom sponter upp till underkanten av påldäck uppgår till ca 50 000 m³.
Mellan sponterna installeras stålrörspålar, vilket troligen sker genom borrning, och ovanpå gjuts
ett påldäck i betong. Saltpiren ansluts till badanläggningen i söder genom uppförande av en
påldäckskaj.
Vattenverksamheterna för samtliga dessa åtgärder inkluderar pålning, spontning, schakt under
vatten (muddring) samt återfyllnad. Alla moment utom spontning utförs inom dubbelspont.
Innanför dubbelsponten planerar Stockholms stad att fylla ut med ca 12 000 m³ sprängsten, för
att på så sätt överlämna en byggbar yta till byggherren. Byggherren planerar att påla för husets
grundläggning.
En viktig aspekt för konstruktionen av utbyggnaden är att tillräcklig bärighet även uppnås för att
kunna stå emot en påseglingsolycka utan att pirhuset och personer som befinner sig där tar skada.
Detta kommer att beaktas i den fortsatta projekteringen.
Ett alternativ till muddring ner till fast botten skulle kunna vara att muddra bort fyllningen ner till
överkant av lera och sedan djupstabilisera på plats, vilket medför en mindre mängd schaktmassor.
Fyllningen avvattnas, provtas och återanvänds i möjligaste mån. Detta alternativ behöver utredas
närmare om det skulle kunna vara aktuellt, då det bedöms svårt att få till den stabilitet i leran som
krävs för att inte medföra säkerhetsrisker.
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Åtgärder för parkeringshus/garage
Under delar av Pirhuset samt inom den anslutande tomtmarken planeras för ett
parkeringshus/garage. Anläggande av parkeringshus/garage under mark kan innebära att
inträngande havsvatten och eventuellt grundvatten behöver hållas undan under
anläggningsskedet.
Vattenverksamheterna för dessa åtgärder inkluderar eventuellt grundvattenbortledning, och detta
inkluderas därför i tillståndsansökan.
Åtgärder för Värtabryggan
Den nya bryggan i den Södra delen av planområdet utförs som en påldäckskaj grundlagd på
stålrörspålar. Pålarna fylls med betong och förses med is- och korrosionsskydd. Kajen avslutas
med en vertikal betongvägg i framkant som minskar vågskvalpet under kajen. Påldäcket förläggs
lågt för att rymma marköverbyggnad.
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Utanför bryggan läggs en flytbrygga för turbåtar. Flytbryggan fästs med kättingar i kaj och/eller
med kättingar i bojstenar som läggs på sjöbotten, och ansluts till Värtabryggan med en ramp.
Vattenverksamheterna för dessa åtgärder omfattar pålning i vattenområde samt bottenförankring
för flytbryggan.
Åtgärder för utomhusbad och grund
Mellan Saltpiren och Värtabryggan planeras uppförande av en badanläggning. Anläggningen
utförs med flytande konstruktioner. De slutna poolerna fylls med färskvatten och kan förses med
uppvärmning för vinterbad. Anläggningen utförs preliminärt med konventionella flytpontoner,
som förankras dels med pålar, dels med kättingar till bojstenar av betong som läggs på sjöbotten.
Eventuellt kan kättingar också komma att fästas i kajanläggningen.
Skydd för påsegling av badanläggningen utförs med uppförande av ett grund utanför
flytbryggorna. Grundet utgörs av en sprängstensbank som läggs direkt på sjöbotten, med
erosionsskydd av stor sten på ytan. Sprängstensbanken läggs ut i tunna lager och med en flack
lutning för att undvika skred i befintlig sjöbotten. Grundets topp blir ca 15 m brett och förläggs
på nivå ca -3 m (RH2000), vilket motsvarar mer än 3 meter under medelvattenståndet (+ 0,12 m).
Grundet omfattar utläggning av totalt ca 55 000 m3 sprängsten och täcker en sjöbottenyta på ca
14 500 m2.
Ett grund bedöms vara det billigaste och enklaste alternativet både att bygga och reparera vid
eventuell påsegling. Det är dessutom ett skonsammare sätt att fånga upp fartyget med mindre
skador på fartyget till följd, framförallt vid lägre hastigheter.
Vattenarbetena vid anläggning av grund och bad omfattar installation av pålar, nedläggning av
bojstenar och förankring av kättingar i bojstenar, eventuell infästning av kättingar i
kajanläggningen samt utläggning av grus och sprängsten på sjöbotten.
Hantering av muddermassor och fyllnadsmassor
Som beskrivet ovan innebär de planerade åtgärderna vid arbetena med saltpiren att massor
schaktas ur under vatten, alltså muddras bort, bakom spont som fungerar som mudderskärm. De
miljöprovtagningar som utförts av sedimenten visar att sedimenten utanför Saltkajen och Södra
kajen i Lilla Värtan är förorenade med TBT, metaller och petroleumkolväten, se även avsnitt
7.5. Totalt kan ca 27 000 m3 muddermassor uppstå, varav ca 11 000 m3 bedöms vara
friktionsjord som kan återanvändas som fyllnadsmaterial på platsen, medan ca 16 000 m3
bedöms vara lera som behöver omhändertas och fraktas bort.
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Borttransport kan ske via antingen lastbil eller sjövägen till lämplig mottagningsanläggning på
land.
För utfyllnad inom dubbelsponten, området för Pirhuset och grundet bedöms ca 115 000-120 000
m³ sprängsten och grus behövas. Massor kommer sannolikt att behöva fraktas till området från
annan plats, antingen med lastbil eller på fartyg.
Transporterna och miljökonsekvenserna kopplade till masshanteringen i projektet kommer att
beskrivas närmare i MKB:n.
Tidplan
Tiderna för samtliga arbeten uppskattas till cirka 2 år. Arbeten med pålning och spont bedöms ta
ca 8 månader effektiv tid. Uppförande av grundet bedöms ta ca 1 månad. Flera av de beskrivna
delmomenten ovan kommer sannolikt att genomföras parallellt. Pirhusets anläggningstid
uppskattas till ca 3 år.
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7

Miljökonsekvenser

Till ansökan kommer en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att tas fram. I MKB:n kommer det
att finnas beskrivningar av den planerade verksamheten, platsförutsättningar, miljökonsekvenser,
behov av eventuella skyddsåtgärder samt relevanta alternativ till den planerade verksamheten och
konsekvenserna vid ett nollalternativ. Nedan redogörs kortfattat för de förväntade
miljökonsekvenserna som kommer att utredas vidare under MKB-processen.

7.1

Vattenmiljö och föroreningar i sediment och mark

Sjökartor anger att bottendjupet direkt utanför kajen är cirka 7,5 meter. Vid utbyggnaden av kajen
(Pirhuset) berörs vattenområden där bottendjupet varierar mellan 10 och 11 meter. Botten består
av ställvis sten/grus samt ställvis finare sediment med viss iblandning av sten/grus.
Den vattenförekomst som påverkas av vattenverksamheten är Lilla Värtan. Lilla Värtan är en
kraftigt modifierad vattenförekomst med ”måttlig ekologisk status” och ”ej god kemisk status”
enligt vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer för vatten6. Kravet är att uppnå ”god ekologisk
potential” till 2027 samt ”god kemisk status” till 2015. För ytvattenförekomster som i dagsläget
inte uppnår god kemisk ytvattenstatus, på grund av förorening av ett eller flera prioriterade ämnen,
har miljökvalitetsnormen fastställts till god kemisk ytvattenstatus 2015 med undantag i form av
en tidsfrist till den 22 december 2021 för det eller de ämnen som orsakar den sänkta statusen.
Lilla Värtan och hamnområdena är väl undersökta med avseende på förekomst av förorenat
sediment. Generellt är Lilla Värtan förorenat av främst PAH, bly, koppar och alifatiska kolväten
samt i något mindre grad av kadmium, krom och kvicksilver. Undersökningar visar att
föroreningshalten i Lilla Värtan är något lägre jämfört med Stockholm i allmänhet, med undantag
för PAH7. Föroreningarna av organiska ämnen (PAH, alifatiska kolväten) bedöms härstamma från
punktutsläpp relaterade till den långa perioden av hamnverksamhet (bland annat hantering av
petroleumprodukter) i området. Föroreningarna av metaller kan inte härledas till några
punktutsläpp utan bedöms istället komma från diffusa utsläpp8.

6

VISS - Lilla Värtan. 2018-06-01. http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA46408217
Lilla Värtan, Sedimentundersökning – Provtagning och analys av sedimentprover från Lilla Värtan,
Stockholm. SWECO VIAK. 2003-11-27
8
Lilla Värtans sediment. NIRAS Johan Helldén AB. 2010-11-09
7
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Inom kajområdet har det under lång tid bedrivits hamnverksamhet, och till exempel har olja
hanterats. Sedimentprovtagning utanför kajen har exempelvis genomförts av Golder Associates9.
I rapporten konstateras att föroreningar av främst petroleumprodukter (aromater, alifater, PAH
och BTEX) förekommer i stora delar av området. Även föroreningar av TBT (tributyltenn) samt
metallerna kadmium och bly har påträffats i mängder som helt eller delvis överskrider de svenska
miljökvalitetsnormerna. I närheten av kajkanten, främst i kajens södra del, har olja ställvis
påträffats i fri fas. I detta område har viss sanering av olja i fri fas på grundvattenytan genomförts.

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

Sedan 2016 har ytterligare sedimentprover tagits, provtagningspunkterna från den senaste
provtagningen redovisas i figur 6. En ny riskbedömning för spridningsrisker från de förorenade
sedimenten vid arbeten i vattenområdet planeras att tas fram utifrån dessa sedimentprovtagningar.
Resultaten från bedömningen kommer att lyftas in i MKB:n och lämplig hantering av förorenade
massor och skyddsåtgärder föreslås.

Figur 6. Sammanställning av utförda sedimentprovtagningar (Golder Associates, 2017-04-13).

Inför exploateringen av Södra Värtan har Golder Associates även genomfört en riskbedömning 10
med avseende på markföroreningssituationen. I riskbedömningen har platsspecifika riktvärden
och åtgärdsmål för jord och grundvatten beräknats med utgångspunkten att minimera risken för
människa och miljö. Urschaktning av jord och fyllnadsmassor med föroreningsgrad under
åtgärdsmålen är enligt riskbedömningen inte motiverat. Vid rivningen av den gamla kajen föreslås
att hänsyn tas till de specifika åtgärdsmål som angetts i riskbedömningen. När rivningen är
genomförd till önskad höjdnivå kommer schaktbotten provtas i det område där förekomst av
föroreningar misstänks. Om någon eller några provpunkter visar på halter över åtgärdsmålen
schaktas/rivs dessa delar av kajen bort och ny provtagning genomförs.

Sedimentprovtagning utanför Saltkajen och Södra kajen – Norra Djurgårdsstaden. Golder Associates,
2016-07-01.
10
Riskbedömning inför markrening – Energihamnen, Värtahamnen, Södra Värtan, Frihamnen och Loudden
– Norra Djurgårdsstaden, Golder Associates, 2015-06-01
9
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Det finns ingen undersökning av bottenfaunan i det aktuella området. I geotekniska
undersökningar och sedimentundersökningar konstateras däremot att bottentypen främst är
sten/grus med inslag av finare sediment. Vidare är området kraftigt påverkat av den
hamnverksamhet som bedrivs på land och i vattnet. Utifrån dessa förutsättningar bedöms
sannolikheten för förekomst av skyddsvärda vattenlevande djur och växter vid Saltkajen vara
liten.
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Den sökta vattenverksamheten påverkar Lilla Värtan genom att en del av vattenområdet tas i
anspråk för konstruktionen av Pirhuset och utbyggnaden av kajen inklusive utomhusbadet.
Grumling kan till viss del uppstå vid muddring och relaterad masshantering (dock sker detta inom
dubbelspont) men också till mindre del från arbetet med rivning och pålning. Vidare ändras
förutsättningarna för växt- och djurliv då de konstruktioner som anläggs skuggar vattnet. Vattnet
från det planerade utomhusbadet kommer att avledas till spillvattennätet och därmed inte belasta
recipienten.
Ett helhetsgrepp kring dagvattenhanteringen för hela den nya stadsdelen tas i detaljplanearbetet.
Som en del av arbetet kommer dock några befintliga dagvattenutlopp i kajen att behöva ersättas
av nya. Detta planeras att hanteras separat via anmälan.
Den planerade vattenverksamheten bedöms medföra lokala negativa konsekvenser. Eftersom
vattenverksamheten är begränsad till en liten del av vattenförekomsten, samt att denna del
sannolikt inte hyser särskilt goda förutsättningar för något växt- eller djurliv bedöms ingen
påverkan på vattenförekomsten i stort inträffa. Någon påverkan på möjligheterna att nå
miljökvalitetsnormerna för ytvatten bedöms inte uppstå. Påverkan på vattenmiljön kommer att
utredas vidare och beskrivas närmare i MKB:n.

7.2

Grundvatten

Området ligger inte inom eller i närheten av någon grundvattenförekomst. Inte heller några
grundvattenbrunnar finns i området11. Grundvattennivån förväntas följa havsnivån i Lilla Värtan.
Dimensionerande grundvattennivå bedöms vara +0,1 m (RH2000), vilket motsvarar
medelvattenståndet i Lilla Värtan.12 Havsnivån och därmed grundvattennivån bedöms öka till
följd av klimatförändringar och högsta dimensionerande grundvattennivån år 2100 längs kajen
bedöms ligga ca 50 cm högre än dagens, dvs +0,6 m (RH2000). Flödesriktningen för grundvattnet
är mot Lilla Värtan, se figur 5.

11

Brunnsarkivet, SGU. 2018-05-08. http://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-ochdricksvatten/brunnsarkivet/
12
Hydrogeologisk utredning Södra Värtan. Geosigma. 2013-07-02.
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Figur 5. Grundvattnets flödesriktningar i området

Under schakt för att anlägga Pirhuset kommer vatten att ledas bort och eventuell påverkan på
omgivningen kommer att utredas inom ramen för MKB:n.

7.3

Kulturmiljö och landskapsbild

Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö, Stockholms innerstad. Inga särskilt skyddsvärda
byggnader med avseende på kulturmiljö finns i området för den sökta verksamheten. Kajstråket
har däremot utpekats ha ”hög känslighet” i den kulturmiljöutredning som genomförts för Södra
Värtahamnen, Frihamnen och Loudden13. Vattenverksamheten innebär att den befintliga kajen
rivs och ersätt med en ny kaj. Den övergripande strukturen på den nya kajen följer i stort den
befintliga. Utomhusbad och Pirhus blir nya inslag i miljön. Den påverkan på kulturmiljö som
omvandlingen till den nya stadsdelen innebär beskrivs och utreds i MKB-processen för
detaljplanen.
Vattenverksamheten innebär att kajlinjen längs en sträcka på cirka 350 meter flyttas ut cirka 2,5
meter ut från den befintliga kajkanten. Även anläggningen av grundet, utomhusbadet och saltpiren
kräver arbeten ute i vattenområdet. Det har inte genomförts någon undersökning av eventuell
förekomst av kulturhistoriskt värdefulla lämningar i vattenområdet. En undersökning har dock
genomförts i närheten av Värtapiren i samband med en ansökan för nedläggning av
biogasledning14. Utredningen utfördes med side scan sonar över ett större område (dock inte det
aktuella för nu planerad verksamhet) och ett antal indikationer på fornlämningar identifierades.
Identifierade indikationer berördes inte av ledningsläggningen varför vidare undersökningar inte
genomförts. Om det förekommer kulturhistoriskt värdefulla lämningar i det område som berörs
av vattenverksamheten (t.ex. vrakdelar eller andra hamn/sjöfartsrelaterade föremål) riskerar dessa
Kulturmiljöutredning – Södra Värtahamnen, Frihamnen och Loudden i Stockholm, Nyréns
Arkitektkontor. 2015-03-10.
14
Rapport avseende arkeologisk analys av side scan sonar-data inför planerad nedläggning av
biogasledning i Värtan, Stockholm. Statens Maritima Museer, Andreas Olsson. 2008-12-10
13
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att påverkas. Området som berörs är dock påverkat av tidigare muddrings- och utfyllnadsarbeten
vilket medför att sannolikheten att påträffa några kulturmiljöhistoriskt värdefulla föremål bedöms
som liten. Om föremål påträffas under arbetet ska dessa hanteras enligt lagen om
kulturminnesskydd.
Vattenverksamheten bedöms inte påverka landskapsbilden nämnvärt. Under anläggningsskedet
kommer arbetsmaskiner befinna sig i området, men det kommer inte medföra någon större
skillnad jämfört med den hamnverksamhet som bedrivs i området och närområdet idag. Efter
genomförda arbeten kommer den största skillnaden mot idag vara Pirhuset samt utomhusbadet.
Påverkan på landskapsbilden hanteras inom ramen för MKB-processen för detaljplanen.
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7.4

Omgivningspåverkan (buller och luft)

Buller och vibrationer
Vattenverksamheten kommer medföra flera bullrande aktiviteter under anläggningsskedet, och
framförallt vid pålning kommer bullernivåerna vara höga. Det finns dock få närliggande bostäder,
de närmaste ligger vid Tegeluddsvägen cirka 300 meter väster om kajen. Mellan kajen och
Tegeluddsvägen är det en betydande höjdskillnad och avskärmande bebyggelse. Över vattnet åt
öster är det en dryg kilometer till närmaste bostadsbebyggelse (på Lidingö). Risken för höga
bullernivåer för bostäderna vid både Tegeluddsvägen och på Lidingö bedöms därmed som låg. I
kajens närområde ligger däremot kontor och bebyggelse för hamnverksamhet vilka kommer att
utsättas för mycket höga bullernivåer och störande vibrationer under kortare perioder. En
utredning av buller och vibrationer kommer att genomföras. I utredningen kommer bullernivåer
från planerade arbeten likväl som skyddsåtgärder beskrivas. Bullerutredningen kommer också ta
hänsyn till den redan befintliga bullerstörningen som finns i området från hamnverksamheten.
Luft
Vattenverksamheten kommer medföra att störande damning riskerar att spridas. Främst i samband
med rivningsarbeten av kajen samt vid fordonstransporter till, från och inom området.
Varaktigheten och intensiteten av denna störning bedöms som måttlig och med skyddsåtgärder
bör den negativa påverkan kunna minimeras.
Antalet fordonspassager med tunga fordon kommer att öka under anläggningsskedet. Uttransport
av rivningsmassor och intransport av byggmaterial och fyllnadsmassor är den främsta orsaken till
de tunga transporterna. Miljökvalitetsnormer för luft bedöms inte överskridas på grund av de
tillkommande transporterna.

7.5

Resursförbrukning

För genomförandet av verksamheten kommer resurser förbrukas i form av byggnads- och
fyllnadsmaterial samt energi, främst från transporter och arbetsfordon. En del rivningsmassor
kommer också att uppstå. Huruvida dessa är lämpliga för återvinning inom anläggningsarbetet
eller inte kommer att utredas vidare och beskrivas i MKB.

7.6

Risk och säkerhet

Riskerna som är förknippade med genomförandet av vattenverksamheten begränsas till
arbetsrelaterade olyckor samt olyckor förknippade med den tillkommande tunga trafiken under
anläggningsskedet. Dessa risker hanteras inom den entreprenad som upphandlas för arbetena. I
och med att arbeten kan komma att utföras från pontoner eller arbetsfartyg i vatten finns det risk
för kollision med andra fartyg som rörs sig i hamnen. Samordning med Stockholms Hamnar och
Sjöfartsverket hjälper till att begränsa riskerna. Särskild hänsyn ska också tas till arbete nära
vatten, t.ex. risk för att arbetsmaskiner kanar ner i hamnbassängen, eller att pontoner kantrar.
För att minska framtida risker för personskador i det fall ett fartyg skulle segla på kajen vid den
norra delen av Saltpiren dimensioneras kajen för påseglingskraften från ett fartyg. Ett erforderligt
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säkerhetsavstånd mellan kajkant och bebyggelse behövs också, där hänsyn ska tas till fartygs
överhäng. Grundet som anläggs utanför kaj och utomhusbad utgör ett skydd för påsegling av
utomhusbadet. Om påsegling skulle ske på grundet bedöms det vara ett relativt skonsamt sätt att
fånga upp fartyget, med mindre skador på fartyget till följd, framförallt vid lägre hastigheter.
En genomförd maritim riskanalys ligger som underlag för hänsyn till riskerna vid den fortsatta
projekteringen.

7.7

Klimatanpassning

Höjdsättningen och hållfastheten av kajen behöver anpassas till ett framtida klimat med ett högre
vattenstånd. Livslängden för konstruktioner av den typ som omfattas av vattenverksamheten
uppgår normalt till 100 år. I MKB kommer höjdsättning och hållfasthet att beskrivas med hänsyn
till konstruktionens livslängd och relevanta scenarier för framtida vattenstånd.
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7.8

Rekreation

Den påverkan på rekreation som vattenverksamheter innebär är främst relaterad till de
anläggningsarbeten som kommer utföras, samt de funktioner som skapas i och med anläggandet.
Under anläggningsskedet kommer möjligheterna att röra sig på och vid kajen till stor del utebli.
Idag används kajen inom hamnens verksamhet, främst vid angöring av arbetsbåtar. Andra
tillfällen då kajen används är vid tillfällig angöring av kryssningsfartyg. Åtkomsten för
allmänheten till kajen är alltså begränsad. Påverkan kommer således att vara liten och begränsad
till en kortare tid (den tid som anläggningsarbetena pågår, ca 2 år). När anläggningsarbetena är
färdiga kommer kajen att vara mer anpassad till och tillgänglig för rekreation än idag.
Tillsammans med området för utomhusbad kommer detta bidra till stora positiva konsekvenser
för rekreation i området.

7.9

Påverkan på riksintresse

Aktuellt område ligger inom riksintresse för kulturmiljö samt sjöfart (hamn och farled).
Riksintresse kulturmiljö
Den påverkan på kulturmiljö som omvandlingen till den nya stadsdelen innebär beskrivs och
utreds i MKB-processen för detaljplanen, se också 7.3.
Riksintresse Sjöfart (hamn och farled)
Vad gäller riksintresset hamn pågår arbete med att göra om gränserna för riksintresseområdet i
och med den förändrade markanvändning som detaljplanen innebär. Att hamnarna är skyddade
av riksintresse innebär att de så långt det är möjligt ska skyddas mot sådana åtgärder som påtagligt
kan försvåra utnyttjandet av anläggningarna.
I och med att kajen permanent kommer tas i anspråk för andra ändamål kommer möjligheten att
nyttja kajen till hamnverksamhet att utgå. En ny pir, Värtapiren, har anlagts och Saltkajen är
därför inte av någon stor betydelse för hamnverksamheten och nyttjandet är idag begränsat.
Farleden påverkas genom att en del av vattenområdet tas i anspråk, vilket kan medföra mindre
förändringar för navigeringen i hamnen. Ändringarna bedöms inte innebära någon försämring för
sjöfarten. En dialog med Sjöfartsverket och Stockholms hamnar förs kring detta och en
farledssimulering har genomförts där riskscenarion för påsegling har identifierats. Sammantaget
bedöms inga negativa konsekvenser på riksintresset sjöfart uppstå.
Under anläggningstiden kommer de arbeten som pågår till viss grad kunna påverka
hamnverksamheten. Det kommer att ske arbeten (t.ex. pålning) i vattnet direkt utanför kajkanten,
från land och eller från pontoner i vatten. Arbetena kan medföra begränsningar av båttrafiken,
och kajen kommer inte kunna nyttjas för förtöjning eller lossning. Som tidigare nämnts nyttjas
kajen idag endast i liten grad och de eventuella begränsningar i båttrafik som arbetena medför
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bedöms kunna motverkas genom dialog med hamnen och planering av arbetet. Med
skyddsåtgärder bedöms negativa konsekvenser för riksintresset sjöfart därmed inte uppstå.
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Figur 7. Gränser för riksintresse hamn. Nya gränser för riksintresset håller på att tas fram i och med
arbetet med ny detaljplan för området vid Saltkajen.
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