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1. Inledning 

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms största stadsutvecklingsområden. 

Utvecklingen innebär att delar av stadsdelen kommer att byggas på påldäck i Lilla Värtan. 

Läget framgår av Figur 1. Sedimenten inom utbyggnadsområdet är kraftigt förorenade.  

 
Figur 1. Översiktsbild över aktuellt utbyggnadsområde (markerat i svart) inom 

stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. 

1.1. Påldäck och konstruktioner 

I Lilla Värtan avser Staden att uppföra påldäck samt riva och uppföra en ny påldäckskaj. 

Två större påldäck planeras vilka kallas för ”Ön” och ”Triangeln” samt ett mindre påldäck 

som kallas ”Brokvarteret”. Samtliga konstruktioner listas nedan samt redovisas i figur 2. 

1 Uppförande påldäck för ”Ön” 

2 Uppförande av påldäck utanför värmeverket ”Triangeln” 

3 Rivning och uppförande av ny påldäckskaj (Kollossningskajen) 

4 Uppförande av två nya kajer inom Värmeverket 

5 Reparation av befintlig dykdalb och utbyte av landgång 

6 Översyn och återskapande av strandskoning i Husarviken 

7 Marina med flytbryggor och flytande studentbostäder 

8 Uppförande av påldäck sydöst om Lilla Lidingöbron ”Brokvarteret” 

9 Tre broar mellan Kolkajen och Ön och en bro mellan Ön och Triangeln 
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Figur 2. Översikt planerade arbeten i vatten. Befintlig kaj-/strandlinje markerad med röd linje. 

Påldäcken byggs på pålar som slås eller borras ner till fast botten. Därefter kan 

överbyggnaden anläggas. Överbyggnaden fylls upp med fyllnadsmassor och ovanpå 

dessa fyllnadsmassor kan hus och gator anläggas. 

1.2. Sanering av vattenområde 

För att påldäcken ska kunna genomföras krävs sanering av förorenade sediment. I figur 3 

redovisas de områden som enligt nuvarande bedömning behöver åtgärdas. Saneringen 

innebär dels att sedimenten muddras (markerat med rött i figur 3) och att stora delar av 

botten täcks över med rena massor (det som är markerat med svart-streckad linje i figur 

3).  
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Figur 3. Översikt planerade arbeten i vatten. Befintlig kaj-/strandlinje markerad med röd linje (KFS, 
2018). 

Vid Stockholm Exergis anläggning finns ett vattenintag via en trätub. Trätuben är mycket 

känslig för påverkan. Beroende på risken att påverka tuben kan saneringen komma att 

avgränsas till utanför området mellan Stockholm Exergis tub och Lidingöbroarna. 

Säkerhetszonen där saneringen kan bli begränsad redovisas i figur 4. 
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Figur 4. Hänsynsområden trätub Stockholm Exergi. 

Med anledning av saneringen kommer uppgrävda muddermassor att behöva 

omhändertas. Staden arbetar för närvarande med att utreda 4 möjliga lösningar för 

hanteringen av de muddermassor som kommer uppstå i projektet i samband med 

saneringen. Dessa alternativ är; 

• Dumpning i Lilla Värtan 

• Återanvändning genom utfyllnad av befintlig bassäng vid Hamnpirsvägen 

• Deponering/återanvändning i befintliga bergrum inklusive eventuell 

grundvattenbortledning 

• Bortforsling till anläggning för externt omhändertagande 

1.3. Kompletterande samråd 

Med anledning av mängden muddermassor som förväntas uppstå vill Staden genomföra 

ett kompletterande samråd kring de alternativ gällande hanteringen av muddermassor 

som för närvarande ligger under utredning. Staden vill även samråda kring anläggande 

av ett tillkommande påldäck norr om lilla Lidingöbron och grundvattenbortledning på land 

inom Kolkajen för viss schaktsanering. 

1. Dumpning av behandlade muddermassor i Lilla Värtan 

2. Återanvändning av behandlade muddermassor i Hamnpirsvägen 
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3. Deponering/återanvändning av behandlade muddermassor i bergrum inklusive 

eventuell grundvattenbortledning 

4. Bortforsling av avvattnade muddermassor för omhändertagande på extern 

anläggning 

5. Uppförande av påldäck sydöst om Lilla Lidingöbron ”Brokvarteret” 

6. Grundvattenbortledning på land inom Kolkajen för viss schaktsanering  

1.4. Bemyndigande 

Ett av förslagen (nr 2 som redovisas i avsnitt 3) innebär att muddrade sediment efter 

inblandning av stabiliserande medel återvinns som utfyllnadsmaterial i befintlig bassäng 

vid Hamnpirsvägen. Detta alternativ kan genomföras med stöd av Stockholm Hamnars 

tillstånd (M 1956–10) den 19 april 2011 att bedriva hamnverksamhet samt att fylla ut 

vattenområden. Tillsynsmyndigheten har bemyndigande enligt 22 kap. 25 § miljöbalken 

att besluta om närmare föreskrifter för omhändertagande av massor samt kontroll av 

externa fyllnadsmassor som kan behövas med utgångspunkt från de krav som ställs 

enligt tillståndsdomen.  

Med anledning av ovanstående vill Staden med Länsstyrelsen diskutera förutsättningarna 

att nyttja bassängen vid Hamnpirsvägen för återvinning av muddermassor. Hur Staden 

föreslår att detta ska genomföras redovisas i avsnitt 3 i denna handling. 

1.5. Tidigare genomförda samråd 

Stockholm Stad (Staden) har genomfört ett samråd med myndigheter, organisationer, 

allmänhet och enskilda som berörs av projektet i perioden september 2016 till mars 2017. 

Länsstyrelsen har fattat beslut om projektets miljöpåverkan i juli 2017. Något 

undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § miljöbalken har inte skett.  
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2. Dumpning av behandlade muddermassor 

Staden avser att muddra sediment som är kraftigt förorenade med PAH16 utanför 

Tjärkajen vid Lilla Värtan i samband med att detaljplaneområdena Kolkajen och Ropsten 

byggs ut. Efter muddring kommer såväl det muddrade området som omgivande ytor vilka 

ingår i exploateringsprojektet att täckas så att kvarvarande föroreningar isoleras från 

vattenpelaren och från sedimentlevande organismer. 

Muddermassorna kommer att behandlas innan de slutligt omhändertas. Den planerade 

behandlingen omfattar i första hand en kombination av kemisk oxidation och 

stabilisering/solidifiering. Oxidationsprocesserna innebär att den mer lättlösliga delen av 

PAH16 kan destrueras samtidigt som stabiliseringen fastlägger övriga delar av 

föroreningen i muddermassorna. 

Ett av de alternativ som staden överväger för slutligt omhändertagande av de behandlade 

muddermassorna är dumpning i den djuphåla som finns i Lilla Värtan utanför Kolkajen - 

Ropsten. Platsen ligger fördelaktigt i förhållande till läget för muddringsområdet, se figur 

5. 

2.1. Förutsättningar 

Bottentopografin i vattenområdet utanför Kolkajen-Ropsten framgår av figur 5. 

 

Figur 5. Bottentopografi som visar befintliga djuphålor i området. 

Vattendjupet i djuphålan uppgår till 20-22 m med två lågpunkter, en mindre i den norra 

delen och en större i den som sträcker sig under Lidingöbron.  

På uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län genomförde SGU år 2007 en provtagning 

och karakterisering av en sedimentkärna i djuphålan vid Lidingöbron. Sjöbotten 

karakteriserades som en mycket lös lerbotten med jämn morfologi, reducerande miljö och 

med avgång av gas. Glödgningsförlusten var närmare 15 % och halten TOC mellan 5 % 

Djuphåla alternativ 1  

Djuphåla alternativ 2   
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och 8 % (två analyser). Beräknade ackumulationshastigheter varierar från 5 mm/år upp 

till 15 mm/år. Någon bottenfauna påträffades inte. 

Muddermassorna kommer att behandlas före dumpning. Den planerade behandlingen 

omfattar inblandning av såväl ett kemiskt oxidationsmedel, t.ex. persulfat, i kombination 

med ett bindemedel bestående av en blandning av cement, CKD (en biprodukt som 

avskiljs från rökgaserna vid tillverkning av cement) och/eller granulerad finmald 

masugnsslagg (GGBS). Inledande försök har visat att oxidationsmedlet har effekt för 

nedbrytning av lättlösliga PAH-L samtidigt som tyngre PAH fastläggs i matrisen vilket 

begränsar utlakningen av PAH16. Samtidigt erhålls en monolit med hög skjuvhållfasthet 

och låg permeabilitet. 

2.2. Metodik för tippning 

Tippning av behandlade muddermassor kan ske på ett av två sätt: 

1. Efter behandling pumpas muddermassorna ner till djuphålan. Innan massorna härdat 

kommer dessa att flyta ut något på botten. Inom något dygn kommer 

härdningsprocesserna att medföra att massornas hållfasthet ökat och förflyttningen 

avstannat. Bottenlutningarna medför en naturlig begränsning för hur långt massorna 

kan förflyttas och dessa kommer att kvarstanna i bottenhålan. Eventuellt kommer en 

invallning att anläggas för att begränsa deponins yta, t.ex. genom installation av en 

temporär spont eller genom att pumpa massorna till geotuber placerade på botten. 

2. Efter behandling pumpas muddermassorna till mindre geobags (storsäckar av 

geotextil) inom arbetsområdet på land. Efter en tids härdning transporteras dessa 

med pråm till den aktuella djuphålan och sänks på avsedd plats. Alternativt sker 

gjutning i formar som kan återanvändas och den härdade monoliten sänks utan 

omgivande geotextil. 

Vilken del av djuphålan som kommer att användas och vilken teknik som används för 

deponering av muddermassorna utreds för närvarande. Vid det slutliga valet tas hänsyn 

till bottenbeskaffenheten och dess lämplighet, konflikter med motstående intressen som 

fartygstrafik och friluftsliv m.m.  

2.3. Täckning 

De dumpade massorna kommer att täckas med massor som inte är förorenade. 

Täckningen kommer att utföras med tillräcklig mäktighet för att den inte ska kunna 

penetreras av ankring eller andra verksamheter som kan förekomma inom området, vilket 

medför att täckningen kan behöva utföras relativt mäktig. Eftersom djuphålorna utgörs av 

ackumulationsbottnar och påverkan av vattenströmning sannolikt är obefintlig kan 

täckningen utföras med material som har begränsad kornstorlek, vilket är gynnsamt för 

att begränsa diffusion av föroreningar till vattenpelaren. Ett övre lager kommer att 

dimensioneras så att det inte föreligger någon risk för erosion av den fartygstrafik som 

kan förekomma inom området.  

Täckning av dumpade muddermassor kommer att utföras samordnat med täckning av de 

muddrade ytorna, samt övriga ytor inom exploateringsområdet Kolkajen – Ropsten. Flera 

metoder finns för utläggning av täckningar på finkorniga, lösa och förorenade sediment. 

Dessa har demonstrerats i ett flertal projekt i främst Norge och USA. Sannolikt kommer 
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utrustningen i detta fall att utgöras av en specialkonstruerad utläggare som arbetar med 

ett munstycke placerat något över den botten som ska täckas, men det kan inte i 

dagsläget uteslutas att täckning sker med en spridningsmetod som arbetar från 

vattenytan och där täckmassorna sedimenterar över de stabiliserade muddermassorna. 

2.4. Kontrollprogram 

För genomförande av arbetet kommer ett kontrollprogram att upprättas. Preliminärt 

förutses att detta kommer att omfatta: 

• Återkommande inspektioner för övervakning av dumpningen med hjälp av 

hydroakustiska mätningar typ MBES (multibeam echosounding), SSS (side scan 

sonar) och dykare. 

• Turbiditetsmätningar kring dumpningsplatsen och på flera djup under vattenytan. 

• Provtagning och analys av suspenderat material vid ett antal tillfällen som stöd för 

tolkning av turbiditetsmätningarna. 

• Provtagning och analys av bottenvatten på dumpningsplatsen, före, under och efter 

genomförda arbeten. 

2.5. Miljökonsekvenser 

2.5.1. Anläggningsskede 

Risker för miljön vid dumpning är främst förknippade med påverkan i vattenpelaren. De 

risker som kan finnas är främst kopplade till grumling och spill av förorenade massor: 

• Grumling under dumpning kan ske dels av massor som dumpas, dels av befintliga 

bottensediment. I det fall dumpning sker genom pumpning av trögflytande 

behandlade muddermassor ner i djuphålan kommer en omblandning att ske med 

bottenvatten. Denna kan i viss mån spridas uppåt i vattenpelaren, men utgående från 

erfarenheter från utläggning av stabiliserade muddermassor på detta sätt (men 

innanför spont) för uppbyggnad av hamnytor blir spridningen uppåt i vattenpelaren 

liten. Det är möjligt att vidta skyddsåtgärder mot detta, t.ex. med en bottenslutande 

siltgardin kring dumpningsområdet. Eftersom vattendjupen är stora bedöms det inte 

som praktiskt möjligt att installera en sådan gardin med kontinuerlig täckning hela 

vägen upp till vattenytan, men den kan täcka den del av vattenpelaren inom vilken 

grumling kan spridas.  

• För det fall de behandlade muddermassorna tillåts härda och istället läggs ut som 

färdiga monoliter i blockstorlek finns det ingen risk för grumling av de muddrade 

massorna i samband med dumpning. Risken ökar i stället uppgrumling av befintliga 

bottensediment i djuphålan. Motsvarande skyddsåtgärder som vid utläggning av 

muddermassor före härdning kan användas i detta fall, om det skulle bedömas som 

nödvändigt. 

• En ytterligare risk är spill som orsakas av olyckor. Risken bedöms dock vara mindre i 

detta fall än för det fall muddermassor skulle transporteras till en extern 

avfallsanläggning eftersom transportsträckan är kortare och exponering för svåra 

väderleksförhållanden mindre. Däremot kan det finnas en större risk för 
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påkörningsolyckor varför området måste spärras av för båt- och fartygstrafik på ett 

tillfredsställande sätt. 

• Eftersom bottensedimenten är mycket lösa och kan antas ha extremt låg 

skjuvhållfasthet kan risken för mindre sked i samband med utläggning inte uteslutas. 

Risken är liten förutsatt att utläggning sker från den djupaste delen av djuphålan och 

uppåt. För det fall sådana skred ändå skulle inträffa bedöms den enda konsekvensen 

vara en omfördelning av massor som kan leda till temporärt ökad grumling. Det finns 

inga anläggningar som kan beröras av detta. 

2.5.2. Driftskede 

Miljökonsekvensbedömningen kommer att kompletteras med en mer utförlig beskrivning 

av nuvarande bottenförhållandena i djuphålan baserad på de fortsatta utredningar som 

planeras. Preliminärt bedöms följande risker föreligga i driftskedet:  

• Diffusion av lösta föroreningar samt transport med utströmmande grundvatten till 

vattenpelaren. Masstransporten kommer att beräknas med data från kommande 

utredningar men bedöms med nuvarande kunskap om behandlingens effekter och 

grundvattenströmningens storlek bli försumbar i förhållande till den diffusa 

belastningen av PAH16 på Lilla Värtan. 

• Transport av föroreningar med gas från underlagrande bottensediment. Gastransport 

har mätts från sediment i andra delar av området där föroreningshalterna av PAH16 

är höga, men har vistats vara liten. De stabiliserade muddermassornas permeabilitet 

kommer att vara mycket låg vilket ytterligare begränsar risken för transport av PAH16 

med gas till vattenpelaren. 

• Skador på täckningskonstruktionen och fysisk spridning av föroreningar genom 

påverkan från passerande fartyg, ankring eller andra verksamheter inom området. 

Risken begränsas genom att täckningen dimensioneras för att kunna motstå 

propellererosion och utförs tillräckligt mäktig för att inte kunna penetreras av ankring 

och därmed jämförbar verksamhet. Täckningen kommer däremot att kunna 

penetreras av pålning vid eventuell framtida anläggning av konstruktioner. 

Kunskapen om förekomsten av dumpade massor med höga halter föroreningar 

behöver därför bevaras för framtiden på lämpligt sätt.  

• Förhållanden för såväl bottenfauna som för akvatiska organismer kommer snarare att 

förbättras än försämras när de dumpade massorna täckts. I dagsläget tycks det inte 

finnas någon bottenfauna i djuphålan och djuphålan bör inte heller vara någon 

attraktiv miljö för fisk, delvis pga. detta men även pga. syrebrist.  

2.6. Fortsatta utredningar 

SGUs analyser av förhållandena i djuphålan behöver kompletteras med ytterligare 

provtagningar och analyser av sediment och bottenvatten för kartläggning av djuphålans 

morfologi, föroreningssituationen (även på större sedimentdjup än en centimeter), halter i 

porvatten, turbiditet och suspenderade ämnen, syre- och redoxförhållanden, 

sedimentationshastigheter och analyser av sedimenterande material. Vidare behöver 

riskerna för avgång av gas undersökas och en hydrodynamisk modellering för 
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kartläggning av strömmar och vattenutbyte, men även utströmning av grundvatten 

genomföras.  

Utredningar pågår för verifiering av resultat från inledande undersökningar med 

behandling av muddermassor avseende effekterna av kemisk oxidation av lättlösliga 

PAH-L och fastläggning av svårlösliga PAH samt behandlade muddermassors hållfasthet 

och permeabilitet i ett långtidsperspektiv. 

3. Återanvändning av behandlade muddermassor som utfyllnad i 
befintlig bassäng i Hamnpirsvägen invid Värtahamnen 

Ett annat alternativ är att muddermassor efter behandling återanvänds som 

utfyllnadsmaterial av befintlig bassäng vid Hamnpirsvägen vid Värtahamnen. Utfyllnad av 

bassängen är redan en utgångspunkt för den framtida utbyggnaden av området med 

bostäder. Platsen ligger fördelaktigt i förhållande till läget på muddringsområdet. 

Fyllningsområdets läge framgår av figur 6. Precis som för alternativ 1 med dumpningen i 

Lilla Värtan innebär behandlingen av massorna en kombination av kemisk oxidation och 

stabilisering/solidifiering. Oxidationsprocesserna innebär att den mer lättlösliga delen av 

PAH16 kan destrueras samtidigt som stabiliseringen fastlägger övriga delar av 

föroreningen i muddermassorna. 

3.1. Förutsättningar 

Fyllningsområdet är en tidigare del av Värtabassängen som numera avskärmas från 

hamnbassängen genom en nyanlagd sträckning av Hamnpirsvägen, se figur 7. Hela det 

avgränsade området, ca 8 000 m2 kommer att fyllas upp till omgivande kajers nivå. För 

fyllning inom detta område finns ett behov av ca 70 000 m3 fyllningsmassor som till en del 

skulle kunna utgöras av muddermassorna från Kolkajen-Ropsten. De behandlade 

muddermassorna kommer att placeras underst i fyllningen och överlagras av andra 

fyllningsmassor. Detta alternativ innebär att länsstyrelsen behöver ta ställning till 

utfyllnadsmassornas lämplighet enligt bemyndigande, se beskrivning i avsnitt 1.4. 

3.2. Genomförande 

Muddermassor kommer transporteras till platsen med pråm. Sedan sker pumpning till 

behandlingsanläggningen innan massorna kan pumpas ut i bassängen, se figur 6. De 

stabiliserade muddermassorna kommer täckas över med en barriär av stenmjöl med 

inblandning av bentonitlera med mycket hög täthet. Vidare kommer sannolikt utfyllnadens 

överkant att hamna under Lilla Värtans medelvattenstånd varför inträngande vatten kan 

fungera som ett vattenlås. 
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Figur 6. Lokalisering av bassängen vid Hamnpirsvägen vid Värtahamnen. 

3.3. Miljökonsekvenser 

Vid återvinning av muddermassorna som fyllningsmassor kommer vattnet i bassängen att 

trängas undan. Detta vatten bedöms ha låga föroreningshalter och inte avvika från 

situationen i Lilla Värtan i övrigt. Resultatet av stabiliseringen innebär en solid monolit i 

bassängen som sedan kommer fyllas över med renare massor som kompletteras med ett 

tätt bentonitskikt som extra skyddsåtgärd mot eventuell gasavgång. Om massorna ligger 

under vattenytan kommer även detta att fungera som skyddsåtgärd i form av ett 

”naturligt” vattenlås. Ovanpå ska byggnader för bostäder och kommersiella verksamhet 

uppföras. För grundläggning som görs på pålar kommer pålarna behöva borras igenom 

monoliten. Alla byggherrar har krav på att bygga gastäta grundkonstruktioner. I 

bottenplanet ska kommersiell verksamhet bedrivas med hög omsättning på människor. 

Den preliminära bedömningen är att risken för påverkan på människors hälsa är 

begränsad. Någon påverkan på Lilla Värtan i övrigt bedöms inte föreligga då bassängen 

kommer spontas in samt i övrigt är belägen ca 30 m ifrån Lilla Värtan, se figur 7. 
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Figur 7. Sektion av Hamnpirsvägen. Mellan bassängen och Lilla Värtan är det ca 30 meter med 

utfyllnadsmaterial. De stabiliserade massorna kommer därtill att fyllas över med rena massor. 

3.4. Fortsatta utredningar 

Staden avser att fortsätta utreda de stabiliserade massornas beständighet och hållfasthet 

samt spridning av föroreningar över tiden precis som för alternativ 1. Vidare bör utredas 

om markarbeten bör förses med vissa restriktioner för framtiden när det gäller 

borrning/grävning och andra anläggningsarbeten som kan påverka de stabiliserade 

massorna. 

4. Deponering eller återanvändning av behandlade muddermassor 
i bergrum inklusive eventuell grundvattenbortledning 

Ytterligare ett alternativ som Staden för närvarande utreder är möjligheten att 

deponera/återanvända muddermassorna i befintliga bergrum i Frihamnen eller Loudden 

(se figur 8). Dessa bergrum har nyttjats för förvaring av bensin och olja. För flera av 

bergrummen pågår saneringsprocesser i samråd med miljöförvaltningen. Bergrummen 

bedöms ha den volym som behövs. Bergrummen ligger fördelaktigt i förhållande till den 

plats där muddermassorna uppstår med hänsyn till behovet av transporter.  
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Figur 8. Översiktskarta över 3 st bergrum som idag skulle kunna utnyttjas som utrymme för 
behandlade muddermassor. Rosa markering = Antwerpen, orange markering = 67-års anläggning 

och blå markering = 75-års anläggning. 

4.1. Förutsättningar 

I Frihamnen finns ett bergrum, Antwerpen, se figur 9, som består av bergrummen A och 

B som har en samlad volym på 140 000 m3. Bergrummen är sanerade och står idag utan 

någon planerad användning. I Loudden finns två anläggningar som skulle kunna 

användas. 67-års anläggning består av 5 st bergrum (se figur 10) där bergrummen B1, 

B2 och B3 med en samlad volym på 106 500 m3 skulle kunna nyttjas. Bergrummens 

golvnivåer ligger på mellan -20 till -30 m med en taknivå på ca -10. 75-års bergrum (se 

figur 10) utgörs av två bergrum, A med volym på 165 000 m3 skulle kunna bli aktuell. 

Golvnivån på dessa bergrum ligger på - 47 m med en taknivå på -18 m. 
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Figur 9. Bergrummet Antwerpen i Frihamnen. 

 

Figur 10. På kartan syns 67-års bergrum och 75 års bergrum som skulle kunna bli aktuella för 
placering av behandlade muddermassor (bild från Kemakta, 2019). 

4.2. Genomförande 

Muddermassor kan pumpas ner i bergrummen. Lite beroende på hur bergrummen ska 

användas kan bergrummen behövas tömmas på grundvatten (bortledning av 

grundvatten) om de är vattenfyllda. Pumpning av behandlade muddermassor kan göras 

oavsett om grundvattnet är avsänkt eller om bergrummet är vattenfyllt. Behandlingen av 
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massorna sker på samma sätt som för alternativ 1 och 2, dumpning i Lilla Värtan och 

nyttiggörande vid Hamnpirsvägen. 

4.3. Miljökonsekvenser 

Relaterade miljökonsekvenser beror framförallt på om grundvatten i bergrummen ska 

sänkas av eller inte i samband med att muddermassor pumpas ner. En 

grundvattensänkning innebär en risk att grundvattennivån i omgivningen påverkas på ett 

sådant sätt att sättningskänsliga anläggningar kan ta skada. Avsänkningen innebär 

vidare en risk att produktrester i berget mobiliseras i samband med att de 

hydrogeologiska förutsättningarna påverkas. 

4.4. Fortsatta utredningar 

För alternativen med bergrummen behöver ytterligare hydrogeologiska utredningar göras 

ifall det blir så att grundvatten behöver sänkas av vid något tillfälle då massorna ska 

placeras eller är placerade i bergrummen. Staden avser att fortsätta utreda de 

stabiliserade massornas beständighet och hållfasthet samt risk för spridning av 

föroreningar över tid enligt alternativ 1 och 2. 

5. Bortforsling av avvattnade muddermassor för externt 
omhändertagande 

Detta alternativ skulle innebära att muddermassorna efter avvattning lastas på lastbil för 

att på väg fraktas till Fortums förbränningsanläggning i Kumla, alternativt till annan 

anläggning i Europa. Transportavståndet till Kumla är a 22 mil enkel väg, se Figur 11. En 

lastbil med släp kan ta ca 20 m3 massor. Det måste utredas vidare under vilka 

förutsättningar som anläggningen kan ta emot muddermassorna. 

 

Figur 11. Ungefärlig väg mellan Kolkajen och Kumla. 
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Utanför Sveriges gränser finns flera anläggningar som bör ha förutsättningar att ta emot 

muddermassorna efter avvattning. Förbränningsanläggningar finns närmast i Finland och 

Danmark, lokaliserade så att transporterna kan ske med fartyg. Transport till dessa 

kräver exporttillstånd från Naturvårdsverket. 

De sediment som ska muddras klassificeras som farligt avfall och har hög organisk halt. 

Deponering av massorna skulle kräva dispens från kriterierna för mottagning på deponier 

(NFS 2004:10). Möjligheterna att få sådan dispens beror på utlakningen av DOC. 

Laktester för kontroll av dessa möjligheter pågår. 

6. Anläggande av påldäck 

Staden planerar ett påldäck sydost om den Lilla Lidingöbron (punkt 8 i figur 12). 

Genomförandet av detta påldäck ligger något frånskilt genomförandet av Ön och 

Triangeln (punkt 1 och punkt 2 i figur 12). Detta påldäck benämns som Brokvarteret. 

 

Figur 12. Lila markering är planerat påldäck bortanför Lilla Lidingöbron 

6.1. Utformning 

Överbyggnad 

Påldäcket utförs med pålgrundlagda balkar och byggs ovanför vattenytan. Mellan 

balkarna läggs prefabricerade betongplattor som pågjutes. På påldäcket läggs cellplast 

och konventionell husplatta gjuts. Större delen av kvarteret byggs på land men påldäcket 

går ut ca 50 m i vattnet (se figur 13). 
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Figur 13. Längdsektion av påldäcket. 

Genomförandetid 

Påldäcket kommer inte genomföras samordnat med Ön och Triangeln. Entreprenaden är 

knuten till genomförandet av detaljplan Ropsten (även halva Triangeln är inom dp 

Ropsten). Genomförandetiden för delar i vatten uppskattas till ca 8 månader.  

6.2. Förutsättningar 

Fisk 

Sammantaget bedöms ingen av de undersökta fiskelokalerna i anslutning till 

utbyggnadsområdet vara unik för Lilla Värtan eller Stockholms innerskärgård. Utanför 

Kolkajen/Tjärkajen är bottnarna relativt djupa, släta och kraftigt förorenade. Denna 

bedömning får anses gälla även för det vattenområde utanför befintlig kaj där aktuellt 

påldäck ska byggas. Föroreningshalterna i sedimenten överskrider nivåer där negativa 

effekter kan förväntas på bottenlevande organismer. Den ekologiska statusen bedöms 

som otillfredsställande med få individer och arter. Detta i kombination med artfattiga 

växtsamhällen med mycket begränsad utbredning av storvuxen växtlighet på bottnarna 

leder till bedömningen att området för planerat påldäck saknar väsentlig betydelse som 

reproduktions- och uppväxtområde för fisk. 
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Förorenade sediment 

Sedimenten är förorenade vilket redovisas i figur 14.

 

Figur 14. Röd färg indikerar punkter där förekomst av tjära i fri fas noterats i prover 0–1 m under 
sedimentytan. Gul och orange färg indikerar stark lukt och svarta fläckar/zoner. I fyra av de punkter 
som ligger närmast Tjärkajen och värmeverkets utsläpp har tjära i fri fas indikerats ned till 3 m 
under sedimentytan. 

Området som ska byggas ut i vattnet kommer sannolikt att omfattas av saneringsåtgärder 

av förorenade sediment (se figur 15) som även beskrivits i avsnitt 1.2. Saneringsåtgärder 

är planerade genom muddring och övertäckning. De mest förorenade sedimenten grävs 

bort och sedan täcks området över med rena massor. När saneringsåtgärden är 

genomförd kan påldäcket byggas. Övertäckningen ska vara dimensionerad för att klara 

av de pålar som ska slås ner till berg. 
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Figur 15. Inom rödstreckat område kommer sannolikt saneringsmuddring ske. Inom svartstreckat 
område kommer övertäckning sannolikt att ske. Planerat påldäck ska byggas inom det 

blåmarkerade området. 

6.3. Miljöpåverkan 

Risker för miljön vid pålning är främst förknippade med påverkan på fisk, grumling av 

förorenade sediment och buller. 

Området har bedömts sakna betydelse för fisk på grund av stora djup, påverkade 

sediment och dåligt med vegetation. Någon större påverkan på fiskpopulationer i området 

bedöms inte uppstå varken i byggskedet eller när påldäcket är genomfört. 

Under byggskedet kommer sannolikt en viss grumling att uppstå. Om det är möjligt med 

hänsyn till bottendjup och bygglogistik kommer grumlingsbegränsande skärmar att 

användas som skyddsåtgärd. Ett kontrollprogram för mätning av grumling med larm- och 

åtgärdsnivåer kommer att föreslås. 

Den mest påtagliga miljökonsekvensen av byggarbetena är bullerstörningen till följd av 

pålningsarbetena. Det finns olika tekniker för att försöka begränsa byggbuller från arbetet 

med pålarna. Till exempel kan pålarna borras ner istället för att slås ner eller så kan 

pålkranar omgärdas av skärmar. Tidigare gjorda bullerutredningar för påldäcken Ön och 

Triangeln (se figur 16) visar att riktvärdet för byggbuller utomhus riskerar att överskridas 

på Lidingö. 
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Figur 16. Byggbuller från pålningsarbeten med metoden slagning, dvs inga bullerdämpande 
skyddsåtgärder. 

7. Grundvattenbortledning inom Kolkajen för viss schaktsanering 

Golder har på uppdrag av Staden utrett miljökonsekvenserna av tillfällig 

grundvattenbortledning inom området. Dessa utredningar tyder på att sådan 

grundvattenbortledning kan ske utan tillstånd, d.v.s. med stöd av 11 kap. 12 § 

miljöbalken. Ytterligare överväganden ska dock göras, varför detta samråd innefattar 

nämnda grundvattenbortledning. I det fall den slutliga bedömningen från stadens sida är 

att förutsättningarna i nämnda bestämmelse är för handen anser staden att 

grundvattenbortledningen kan ske utan föregående tillståndsprövning.  

7.1. Behov av grundvattenbortledning 

Det kommer att krävas efterbehandlingsåtgärder för att reducera föroreningshalter inom 

Kolkajen på land i syfte att avhjälpa framtida miljö- och hälsorisker. Olika 

åtgärdsalternativ utreds, bl.a. pumpning och rening av förorenat grundvatten. Om det 

senare alternativet väljs kommer grundvatten bortledas genom pumpning och detta 

kommer under genomförandetiden påverka grundvattenförhållandena kring 

pumpbrunnarna. 

Grundvattenbortledning kan även krävas i samband framtida anläggningsarbeten, främst 

för att kunna utföra grundläggningsarbeten i torrhet och för att förhindra geoteknisk 

instabilitet (hydraulisk bottenupptryckning, skred m.m.). Inom stora delar av området 

kommer uppfyllnader på ca 2 meter göras ovan nuvarande marknivåer, vilket innebär att 

behovet av grundvattenbortledning kommer att begränsas till djupare punktschakter för 

t.ex. hissar. Påverkan från dessa mer begränsade pumpningar kommer därför vara 

mindre än vid en grundvattensanering. 
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7.2. Markförhållanden 

7.2.1. Geologi 

Det har genomförts flera geotekniska och miljötekniska undersökningar inom Kolkajen 

och resultaten visar på stor variation avseende jordartsförhållanden och djup till berg. 

Golder har nyttjat befintlig geodata vid upprättandet av den konceptuella modellen, enligt 

följande: 

• Det översta jordlagret har en mäktighet av åtskilliga meter. I modellen är det 

definierat som mycket genomsläppligt. Jordarten är mycket heterogen med en 

blandning av naturligt lagrad jord och fyllningsjord. 

• Under det övre jordlagret förekommer lera med liten genomsläpplighet och vars 

mäktighet minskar i riktning mot Lilla Värtan. Undersökningar visar att det inte finns 

något lerlager i området som ligger ca 20 till 50 m från strandlinjen.  

• Under leran finns ett friktionslager av varierande sammansättning och mäktighet. 

Ställvis inom området finns fyllning ned till berg. Genomsläppligheten i det djupare 

jordlagret är lägre än i det ytliga fyllnadslagret. 

I figur 17 redovisas en tolkning av markförhållande längs en profil genom området. 

 

Figur 17: Tolkad jordlagerföljd längs en tvärsektion genom området. 

Bergytans läge har bestämts utifrån områdets topografi, geologisk information från SGU 

och den punktinformation som finns från jordbergsonderingar inom Kolkajen. Vidare finns 

tunnlar och anläggningar i berg vid Kolkajen som har en dränerande effekt och som 

därmed påverkar grundvattennivåerna i området. I figur 18 redovisas en tolkad bild av 

bergytans läge samt de dränerade strukturer som finns inom området. 
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Figur 18: Bild till vänster – tolkning av bergytans läge samt punktlägen för jordbergsonderingar. 
Bilden till höger visar dränerande strukturer i berg. 

7.2.2. Grundvatten 

Hjorthagen utgör inströmningsområde för grundvattenmagasinen inom bl.a. Kolkajen. 

Regnet som faller över Hjorthagsberget infiltrerar och perkolerar ned mot 

grundvattenmagasinen i dalarna. Grundvattenströmningen sker i huvudsaklig riktning mot 

Husarviken och Lilla Värtan. Grundvattennivåerna längs med Husarviken och Lilla Värtan 

(vid Kolkajen) styrs till stora delar av nivån i havet, samt av grundvattentillströmningen 

från Hjorthagen. 

Uppmätta grundvattennivåer inom Kolkajen användes för kalibrering jordlagrens 

hydrauliska konduktivitet i grundvattenmodellen. Mätningar visade bl.a. att 

grundvattentrycket på flera ställen var lägre i det undre än i det övre 

grundvattenmagasinet. Det lägre trycket beror av att tunnlar och bergrum i närområdet 

dränerar jordlagren på grundvatten. I figur 19 redovisas en karta med simulerade 

grundvattennivåer baserat på nivådata från området och strömningsriktningen hos 

grundvattnet i det övre och undre grundvattenmagasinet. 
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Figur 19: Isolinjerna anger beräknande grundvattennivåer från modellen och tolkad 
strömningsriktning inom Kolkajen. De röda punkterna är grundvattenrör som använts vid kalibrering 
av grundvattenmodellen 

7.3. Bedömning av omgivningspåverkan vid grundvattenpumpning 

7.3.1. Simulering av grundvattenbortledning  

För att kunna bedöma hur stor påverkan på grundvattenförhållandena som bortledning av 

grundvatten kan ge upphov till, har detta simulerats med hjälp av grundvattenmodellen. 

Tre brunnar placerades i lägen där höga föroreningshalter har uppmätts i grundvattnet 

och där någon typ av efterbehandlingsåtgärd kommer att krävas. Brunnslägena redovisas 

i figuren nedan med beteckningarna A, B och C. Simuleringen gjordes med följande 

antaganden: 

• Brunnarnas placerades i det övre jordlagret och de definierades med en matematisk 

formulering som motsvarar en filterlängd på 3 m. 

• I vardera brunnen ansätts att grundvattennivån avsänks till nivå -4 (RH2000), dvs. 

avsänkning på ca 5-6 m i förhållande till normala nivåer. 

• Simulering av grundvattenbortledning gjordes dels enskilt för vardera brunnen, dels 

för alla brunnarna samfällt. Simuleringarna utfördes för stationära förhållanden. 

• Storleken på pumpflödena varierade mellan brunnarna. Jordlagrens mäktighet och 

genomsläpplighet har olika storlek inom modellområdet och därmed också flödena. 

Pumpflödena för brunnarna A, B och C varierade mellan 9 och 37 liter/minut (se Figur 

20). 

Influensområdet kring vardera brunnen beräknades och resultaten plottades på en karta 

(figur 20). Gränsen för influensområdet har satts till en avsänkning på 0,3 m, vilket är en 

nivå där risken för negativ påverkan bedöms vara liten. Den bruna linjen anger 

influensområdet vid samtidig pumpning i tre brunnar och de orangea vid enskild 

pumpning i vardera brunnen. 
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Figur 20: Beräknat influensområde kring brunnarna vid en avsänkning till nivån – 4 i respektive 
brunn. Linjerna visar en grundvattensänkning lika med 0,3 m från medelnivå. Orange linje = 
pumpning i varje brunn var för sig. Brun linje = pumpning i all tre brunnarna samtidigt. Siffrorna 
anger simulerat uttag i brunnarna. 

7.4. Konsekvenser grundvatten 

Behovet av grundvattenbortledning är i dagsläget inte känt. Det har genomförts 

omfattande utredningar och fältförsök för att finna åtgärdslösningar som är möjliga att 

genomföra med hänsyn till förhållandena inom Kolkajen och som kan reducera 

föroreningshalterna till en nivå där det inte föreligger risk för framtida miljö- och 

hälsorisker. Det pågår upphandling av entreprenör för genomförande av in situ-åtgärder 

och det är därför inte bestämt vilken eller vilka metoder som kan komma i fråga. En 

åtgärdslösning som har ingått i de förberedande utredningarna omfattar bl.a. pumpning 

av grundvatten.  

Grundvattenpumpning för grundvattensanering kommer troligtvis bara bli aktuellt i de 

områden där mycket höga halter har uppmätts, dvs. de områden som ingått i ovan 

beskrivna modellsimulering. Genomförandettiden kommer sannolikt att variera mellan 

olika delar av området, men det är troligt att den kan pågå över en period av 1-3 år.  

Grundvattenbortledning kan även komma att krävas för länshållning av schakter. Som 

inledningsvis beskrevs så kommer uppfyllnader att göras på ca 2 meter och därmed är 

det endast i djupare schakter som inträngning av grundvatten sker och där det finns 

behov av att pumpa och bortleda vatten. 

Grundvattensänkning inom tätbebyggda områden kan öka risken för sättningsskador på 

befintliga byggnader och anläggningar. Detta gäller främst områden där det finns 

sättningskänslig lera. Om grundvattnet avsänks till nivåer under de normala över en 
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längre period kan detta påverka portrycket i leran och därmed öka risken för 

marksättningar. Vidare kan brunnar påverkas av sjunkande grundvattennivåer med 

försämrad uttagskapacitet som följd. 

7.5. Skyddsobjekt 

Huvuddelen av det område som potentiellt kan påverkas av grundvattensänkning 

(influensområdet) saknar idag bebyggelse. Det finns dock några byggnader och 

anläggningar som berörs och vars lägen framgår av figur 20. 

• Vattengasverket (hus 22) ligger inom påverkansområdet för brunn A. Det finns 

lerlager i anslutning till hus 22, men genomförda geotekniska borrningar på platsen 

visar att dessa har begränsad utbredning och mäktighet. I enskilda punkter invid 

byggnaden saknas lerlager helt. Byggnaden är grundlagd på träpålar som har drivits 

ned till fast botten.  

• Den västra gränsen för influensområdet (Brunn A) berör en mindre del av 

gasverksområdet väster om hus 22. Den enda befintliga bebyggelse som berörs är 

Spaltgasverket som kommer att rivas och ersättas av ny bebyggelse. Cisternerna i 

sydväst har rivits. 

• Stockholms Exergis (SE) värmeverk ligger inom influensområdet för både Brunn B 

och C. Den södra delen av SE:s anläggning är troligtvis grundlagd på berg eftersom 

geotekniska undersökningar visar på ytliga bergnivåer. Golder saknar information om 

värmeverkets grundläggning, men utifrån de observationer som gjorts i samband 

med platsbesök är det troligt att den är pålgrundlagd. Borrningar har gjorts genom 

byggnadens bottenplatta i samband med miljöprovtagning och tjockleken är minst 1 

meter.  

• Ropstens tunnelbanestation ligger strax utanför influensområdet. Baserat på ritningar 

och de observationer som har gjorts vid platsbesök bedömer Golder att brostöden till 

stationskonstruktionen är grundlagda dels på berg, dels på pålar som är drivna till 

berg eller fast mark. Golder saknar information om grundläggningen av biljetthallen 

med tillhörande byggnadsdelar. 

• Delar av Bobergsgatan och Gasverksvägen ligger inom påverkansområdet för 

brunnarna. I gatumark finns kablar och rörledningar som sannolikt är grundlagda i 

mark som inte är grundförstärkt. I dagsläget pågår förberedelser för omläggning av 

de aktuella vägstråken och då även befintliga ledningssystem.  

7.6. Hantering och rening av uppumpat grundvatten 

Det grundvatten som pumpas upp i samband med grundläggningsarbeten eller för 

genomförande av efterbehandlingsåtgärder kommer att renas på plats. Det har inte tagits 

beslut om vilken eller vilka reningsteknik/-er som kommer att användas eller hur dessa 

anläggningar skall placeras i området, dock kommer rening göras till en nivå som 

uppfyller de krav som gäller för avledning av det renade vattnet direkt till recipienten eller 

till dagvattensystemet. Ett kontrollprogram kommer att upprättas i samråd med 

tillsynsmyndigheten som bl.a. redovisar riktvärden och hur provtagning ska genomföras.  
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7.7. Kontrollprogram för omgivningspåverkan 

Ett kontrollprogram för omgivningspåverkan kommer att upprättas för de arbeten som 

omfattar grundvattenbortledning. Kontrollprogrammet bedöms omfatta följande 

huvuddelar: 

1) Beskrivning av planerade grundvattenpåverkande åtgärder och bedömt 

påverkansområde 

2) Lägen för kontrollpunkter t.ex. grundvattenrör, markpeglar 

3) Fastställande av larmnivåer där utredning eller åtgärder behöver genomföras 

4) Hur insamling av data görs, t.ex. med loggersystem 

5) Krav på dokumentation och redovisning 

7.8. Bedömning 

Golder gör bedömningen att risken för skador på befintliga byggnader eller anläggningar 

inom exploateringsområdet för Kolkajen är obetydlig vid en eventuell framtida 

grundvattenavsänkning med omfattning enligt beskrivning ovan. Bedömningen baseras 

på den information som finns om berörda skyddsobjekt och markförhållandena inom 

området. De vägar och ledningssystem som finns inom påverkansområdet kommer att 

läggas om och behovet av grundvattenbortledning kommer begränsas till den period då 

bygg- och anläggningsarbeten utförs i området.  

Vidare bedöms att risken för en ökad spridning av föroreningar genom pumpning är 

mycket liten. De modellberäkningar som har gjorts visar att föroreningsspridning med 

grundvatten är mycket liten och det finns ingen anledning befara att 

grundvattenpumpning skulle förändra spridningsrisken. De åtgärder som vidtas vid en 

eventuell grundvattenbortledning kommer att minska förororeningshalterna i grundvattnet 

och risken för spridning till omgivande områden. 

Golders bedömningar baseras på en teoretisk analys av konsekvenserna av 

grundvattenbortledning med hjälp av den grundvattenmodell som upprättats för Kolkajen. 

Grundvattenmodellen baseras på befintliga data om markförhållandena inom Kolkajen 

och den har kalibrerats mot de grundvattenobservationer som har gjorts på plats. 

Kompletterande hydrogeologiska undersökningar kommer sannolikt krävas för att 

bedöma de platsspecifika förutsättningar för åtgärder som kräver pumpning av 

grundvatten, t.ex. hydrauliska fältförsök (provpumpning eller andra hydrotester). 

Grundvattenmodellen bör uppdateras med ny information som erhålls i det framtida 

projekteringsarbetet, som underlag för bedömning av konsekvenserna av olika 

grundvattenpåverkande åtgärder som behöver genomföras inom området. 

Staden kommer fortsätta göra utredningar på land kring behovet av 

grundvattenbortledning för att slutligen bedöma huruvida grundvattenbortledningen är 

tillståndspliktig eller ej. 
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