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Inledning

Sandöleden är idag den enda inseglingsleden till Luleå hamnområde och den som
sedan 1963 varit den dominerande farleden till Luleå Hamns olika anläggningar.
Farledens totala längd från Svartösundet till Vitfågelskär är drygt 12 km (ca 7 distansminuter).
Luleå Hamn är i dagsläget Sveriges största bulkhamn och Sandöleden är huvudfarled in till hamnområdet. Sjöfartsverket har i beslut 2001-10-22 (dnr: 0406-0005031)
utpekat såväl Luleå hamn som Sandöleden såsom mark- och vattenområden av riksintresse för kommunikationsanläggningar (sjöfart) i Sverige.
Sandöleden ägs och drivs numera av Luleå Hamn (sökanden) men byggdes av
LKAB i början på 1960-talet för att, i första hand, betjäna malmtrafiken och dess
behov av större tonnage. Farleden dimensionerades efter PANMAX-standard, d v s
ett krav på ramfritt djup av 12,2 (-12,8 RH00) meter (m) innanför Klubbnäsgenombrottet och 12,6 (-13,2 RH00) m vid genomskärningen i Klubbviken och vid Vitfågelskär.
I samband med byggandet av ett koksverk och en kolhamn i början på 1970-talet,
och senare arbeten med det s k Stålverk 80-projektet, breddades farleden vid Klubbnäsgenombrottet och bassänger till framtida kajer muddrades i anslutning till farleden.
Ett område vid Vitfågelskär nyttjades som sandtäkt under åren 1975-1977. Under
åren som täktverksamheten pågick hämtades drygt 10 miljoner m3 sand upp från
området, för att fylla upp det planerade industriområdet för Stålverk 80.
Utfyllnadsarbetena från 70-talets mitt kompletterades i mitten av 1990-talet, då
LKAB etablerade en ny malmhamn på det industriområde där det tidigare planerade
stålverket avsågs lokaliseras.
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Då landhöjningen i området är ca 0,8 centimeter (cm) per år har djupförhållandena
idag reducerats med ca 35-40 cm, vilket sedan flera år negativt påverkat fartygstransporterna till och från hamnen. Transporterna till och från Luleå Hamn omfattar
en många olika sorters gods, inklusive malm, kol, stålskrot, oljeprodukter, träpellets,
maskingods m m. Transporterna av malm och kol dominerar dock och svarar för
95% av den totala godsmängden.
Årligen anlöper ca 700 fartyg Luleå Hamn, huvudsakligen via Sandöleden. Av dessa är ca 25 fartyg av den storleken att de skulle ha nytta av att farledsdjupet ökar
med 1,3 m. Dessa fartyg transporterar antingen kol in till Luleå eller fraktar ut
malm från Luleå. LKAB tar in kol till sina pelletsverk och SSAB gör koks av kolet i
sin stålproduktion. För att kunna anlöpa hamnen måste fartygen idag antingen dellossas i Oxelösund eller lossa en del av sin last ute på djupt vatten i vattnen kring
Farstugrundet, med hjälp av mindre fartyg, s k läktring (se Figur 1 nedan). Detta
förfarande medför ökade leveranstider och –kostnader, och har en negativ påverkan
på konkurrenskraften hos Luleå Hamns kunder.

1.1

Planerad åtgärd

Muddringsdjupen för originalmuddringarna på 1960-talet, och senare muddringarna
på 1970-talet, dimensionerades till det medelvattenstånd som gällde år 1960 (-0,60
RH00). Då landhöjningen i området är ca 0,8 centimeter (cm) per år har djupförhållandena idag reducerats med ca 35-40 cm, vilket sedan flera år negativt påverkat
fartygstransporterna till och från hamnen.
För att kompensera för den landhöjning som varit och anpassa farledens djupgående
till dagens och morgondagens fartygstrafik, har Luleå Hamn beslutat att förbereda
för ett projekt att fördjupa farleden genom muddring till nivåerna:
-14,1 RH00 i avsnittet från Klubbnäsgenombrottet fram till och inklusive
hamnbassängen till Uddebo Oljehamn, samt i vändbassängen utanför Viktoriahamnen.
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-14,5 RH00, vid Vitfågelskär och Klubbnäsgenombrottet samt i hamnbassängerna till Malmhamnen, Viktoriahamnen och Uddebo Oljehamn.

De muddrade massorna avses att dumpas vid Vitfågelskär, i djuphålorna i den tidigare sandtäkten för iordningsställande av industrimark för det s k Stålverk 80projektet. Dispens för denna åtgärd söks från Naturvårdsverket i särskild ordning.
Se ritning F81.S2-M10-01.1-2 för geografisk orientering.

1.2

Administrativa uppgifter

Sökande:

Luleå Hamn
Box 910
971 27 Luleå
Tel: +46 920 45 40 03
Org nr: 212000-2742

2.

Lokalisering

Muddringsarbeten avses utföras i Sandöleden från Vitfågelskär till Uddebo Oljehamn, hamnbassängerna till Malmhamnen, Viktoriahamnen och Uddebo Oljehamn
samt i vändbassängen utanför Viktoriahamnen.
Planerade muddringar för att uppnå de erforderliga ramfria djupen kommer att utföras i farledens nuvarande sträckning och till samma bottenbredd som tidigare. Detsamma gäller fördjupningarna i bassängerna och dess begränsningslinjer.
Dumpning av muddermassor avser att utföras i djuphålorna i den gamla sandtäkten
för det s k Stålverk 80-projektet. Muddermassor som är lämpliga för utfyllnad och
iordningställande av byggbar mark, kommer att tippas innanför ett invallat område
vid Skvampen.
Se ritning F81.S2-M10-01.1-2 för geografisk orientering.
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Omfattning

Farleden och bassängerna avses fördjupas till nivåerna:
-14,1 RH00 i farleden från Klubbnäsgenombrottet och förbi Uddebo Oljehamn, samt i vändbassängen utanför Viktoriahamnen.
-14,5 RH00, i farleden vid Vitfågelskär och Klubbnäsgenombrottet samt i
hamnbassängerna till Malmhamnen, Viktoriahamnen och Uddebo Oljehamn.
Muddringsdjupet är i genomsnitt ca 1,3 m. Detta medför en total, beräknad, erforderlig muddringsvolym på ca 2,815,000 kubikmeter (m3). Olika typer av sjömätningar och ekolodningar har jämförts för att komma fram till dessa volymer.
De olika materialslagen som skall muddras har i detta förhandsskede tolkats till
Silt, finsand och sand: 300,000 m3.
Lösa massor i vändbassängen: 985,000 m3 (havsvattenavsatta, finkorniga sediment av silt och ler).
Morän, s k Kalixpinnmo: 1,480,000 m3; samt
Berg: 50,000 m3.
För att entreprenören ska kunna garantera att lämna ifrån sig ett fullgott arbete måste han utföra en viss övermuddring. Sökanden har kalkylerat med att entreprenören
kommer att övermuddra maximalt 40 cm över hela den ca 2,266,000 m2 stora ytan,
vilket som mest skulle innebära ett tillskott på ca 906,000 m3 muddermassor att hantera.
Förutom övermuddringen kommer muddermassorna också att ”svälla” när de tippas
i pråmarna. Svällning av muddermassor kan enkelt förklaras som den volymutvidgning av material som sker när de inte längre ligger idealt lagrade och packade på
botten. Svällningen har uppskattats till ca 20% överlag för massorna, motsvarande
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ett behov av utrymme för en extra volym av ca 744,000 m3 muddermassor att hantera på dumpningsplatsen.
Med beaktande av teoretiska volymberäkningar, övermuddring och svällning, uppskattar sökanden att muddringsarbetena kommer att ge upphov till ca 4,464,000 m3
muddermassor som ska hanteras. Volymerna kan komma att revideras något, i samband med detaljprojekteringen för entreprenaden.
Befintliga kajkonstruktioner och deras grundläggning, i huvudsak kajkassuner,
kommer inte att påverkas av denna fördjupning annat än under muddringsarbetenas
utförande, då man får iaktta försiktighet närmast kajlinjerna. Det är inte uteslutet att
vissa skyddsåtgärder kan komma att erfordras i form av erosionsskydd eller annat.
Denna fråga kommer att detaljstuderas i samband med vidare projektering av arbetena.

4.

Utformning

Lokala klimatförhållanden gör att muddringsarbeten i Luleå hamnområde endast
kan utföras under perioden mitten av maj till mitten/slutet av oktober, d v s under
maximalt 6 månader per år. Sökandens målsättning är att i möjligaste mån minimera
och koncentrera olägenheterna från främst grumling till följd av dessa arbeten, och
givetvis också minimera kostnader kring mobilisering och demobilisering av muddringsflottan med kringutrustning. Det vore därför ur allas synpunkt fördelaktigt om
fördjupningsarbetena kunde genomföras under en isfri säsong. Sökandens avsikt är
därför att ansöka om tillstånd till att bedriva arbetena 24 timmar per dygn under
veckans alla dagar. Arbetena skulle då kunna slutföras inom en säsong.
Mot denna bakgrund kommer erforderlig utrustning huvudsakligen att bestå av 2-3
enskopeverk, en trailer suction hopper dredger, en borrplattform, 3-5 självgående
mudderpråmar samt en undersökningsbåt för hydrografiska och andra mätningar.
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Muddring

Merparterna av massorna som skall muddras är morän med riklig förekomst av sten
och stora block, s k Kalix-pinnmo. Tidigare muddringar i farled och bassänger, och
av betydligt större volymer muddermassor, har visat att endast de kraftigaste mudderverken kan hantera dessa massor. Det har därför förutsatts att dessa moränmassor
måste hanteras av enskopeverk. Förutom deras lämplighet för att muddra moränmassorna är de också relativt enkla att positionera inom och utom farleden, då arbetena avses utföras parallellt med att nyttosjöfarten måste ha prioritet till fri passage
in och ut genom farleden.
De lösare massorna, företrädesvis från Vitfågelskärspassagen och Klubbnäsgenombrottet, innehåller förutom silt även finsand och sand. Dessa massor bör vara
möjliga att muddra med en s k ”trailer-suction-hopper-dredger”. Pågående geotekniska provtagningar på detta material kommer att visa om så är möjligt.
Om det materialet visar sig vara allt för finkornigt och därför inte stannar kvar i fartygets lastrum vid sugmuddring, måste även dessa massor muddras med ett enskopeverk. Oavsett muddringsutrustning är avsikten att byggbara massor skall transporteras till och spolas in till det utfyllnadsområde som kommer att iordningställas mellan Malmhamnen och kolupplaget vid Viktoriahamnen, se ritning F81.S2-M10-01.1.
Beträffande förekomsten av berg har hittills utförda undersökningar visat att man
kan förvänta sig berg på en yta av ca 50,000 m2. Berget uppträder företrädesvis där
sprängningar utfördes när farleden ursprungligen anlades samt i direkt anslutning till
dessa områden (mellan bojparen 15-16 och 19-20 enligt ritning F81.S2-M10-01.1).
Borrningar och sprängningar av berget kommer att utföras från en borrplattform
med stödben som förankrar plattformen i bottnen.
Muddringen av det sprängda berget kommer att utföras med enskopeverk. Bergmaterial kommer att användas för erosionsskydd till invallning av Skvampen eller
dumpas i den gamla sandtäkten vid Vitfågelskär.
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Hantering av muddermassor

Sökandens intention är att hantera muddermassor på två olika sätt: utfyllnad på land
och dumpning i vatten. De muddermassor som är lämpliga för iordningställande av
byggbar industrimark kommer att användas för utfyllnad av Skvampen. Övriga
muddermassor (främst morän) avses att dumpas till havs i det gamla sandtäktområdet vid Vitfågelskär.
4.2.1

Utfyllnad av ”Skvampen”

Utfyllnadsområdet benämns Skvampen och är beläget i ett område mellan den nya
Malmhamnen och kolupplaget för SSAB:s koksverk. I ursprungsplanerna för Stålverk 80-projektet avsågs Skvampen fyllas upp med sand till omgivande marknivå
men undantogs när stålverksprojektet skalades ned i storlek. Innan beslutet om
nedskalning togs hade dock allt kohesionsmaterial inom området muddrats bort och
sandfyllning påbörjats, genom bottentömning av pråmar. Skvampen är därför till
viss del redan utfyllt.
Området kom dock till användning senare på 1990-talet, då det användes för bottentömning av de massor som muddrades framför malmkajen och i bassängen mellan
malmkajen och farleden. Dessa massor var företrädesvis moränmassor, s k Kalixpinnmo, ett siltigt och hårdmuddrat material med riklig förekomst av block, inte
sällan i storleksordningen > 2-3 m i diameter.
Området, skisserat på ritning F81.S2-M10-01.1, är tänkt att vallas in med en ca 500
m lång moränbank. Krönbredden är 6,0 m vid nivån +1,2 RH00 och de föreslagna
släntlutningarna på in- och utsidan är 1:2. Den yttre slänten som gränsar mot Sandöfjärden och farleden ska utrustas med ett erosionsskydd, bestående av delar av det
berg som kommer att sprängas och muddras inom farleden. Moränbanken kommer
att utrustas med genomgående dräneringsrör för avledande av det överskottsvatten
som uppkommer vid inpumpningen av muddermassorna. För undvikande av alltför
utbredande grumling vid utloppet kommer en ”fångdamm” av geotextil att anläggas.
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Utfyllnadsområdets yta är ca 150,000 m2. Tillgänglig volym inom utfyllnadsområdet är ca 575,000 m3, beräknat till nivån +1,0 RH00.
Avsikten är att muddermassorna av silt, finsand och sand, beräknade till ca 300,000
m3, ska läggas i utfyllnadsområdet för anläggande av byggbar mark. Själva lossningen (inspolningen) av muddermassorna kommer, beroende av muddringssätt, att
antingen spolas direkt in i utfyllnadsområdet från lastrummet på en trailer suction
hopper dredger, eller via en pråmlossare spolas in direkt från mudderpråmar.
4.2.2

Dumpning av muddermassor

För kvittblivning av de muddermassor som inte kan användas för utfyllnad av
Skvampen, avser sökanden att använda det gamla sandtäktområdet i närheten av
Vitfågelskär. Det gamla täktområdet är en ackumulationsbotten med djuphålor på
30 m och djupare, och är av begränsad betydelse för fiskenäringen.
De specifika platser som avses användas för dumpning av muddermassor är begränsat till de djupaste delarna av gamla sandtäktområdet och har en yta på ca 365,000
m2. Med en begränsning av dumpning till nivån -14,8 RH00, vilket är en nivå väl
under nivån för farleden som går förbi ca 300 m NO, rymmer detta område ca
5,100,000 m3 muddermassor.
Avsikten är att dumpa samtliga moränmassor samt lösa massor från vändbassängen
inom detta område. Den teoretiska volymen muddermassor uppgår till ca 2,5 miljoner m3, eller totalt ca 3,8 miljoner m3, med hänsyn tagen till övermuddring och
svällning.
Dumpning kommer att ske med hög precision genom nyttjande av GPS-teknik. I
nära anslutning till dumpningsområdet finns ett trålfiskeområde för siklöja. För att
minimera risken för eventuella störningar från dumpningen under trålfiskesäsongen
i september-oktober, kommer dessa att anvisas till den södra delen av dumpningsområdet, d v s så långt som möjligt (ca 1 km) från trålfiskeområdet.
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Förutsedd miljöpåverkan

När det gäller miljöpåverkan är skillnaden inte så stor mellan en muddring och en
dumpning.
I båda fallen försvinner den bottenyta som varit exponerad mot vattenmassan och
ersätts med en ny. I fallet med dumpning uppstår ett övertäckande av de organismer
som lever på den gamla bottenytan och därefter en successiv återpopulation av den
nya bottenytan.
I båda fallen uppstår en grumling och en risk för att föroreningar och närsalter
sprids. Effekterna av grumling och spridning av närsalter i Luleå hamnområde till
följd av muddring, utfyllnad och dumpning är väl dokumenterade sedan tidigare
arbeten inom dessa områden. Den förutsedda miljöpåverkan av den åtgärd som nu
planeras kommer att beskrivas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som är
under utarbetande.
Buller kan förväntas i området närmast de muddringsfarkoster som utför muddringsutfyllnads- och dumpningsarbeten. Även denna effekt är grundligt kartlagd och dokumenterad vid tidigare muddrings-, utfyllnads- och dumpningsföretag. Den förväntade påverkan av den åtgärd som nu planeras kommer att redovisas i MKB:n.
Genom tidigare muddrings- och dumpningsföretag i Luleå Hamn har sökanden en
unik, bred och väldokumenterad kunskap beträffande den miljöpåverkan som rimligen kan förutses. Utvärderingar av miljöeffekterna från tidigare muddrings- och
dumpningsföretag kommer att redovisas i MKB:n.
Sammanfattningsvis kan dock sägas att de tidigare undersökningarna konstaterade
att muddrings- och dumpningsarbetena tidvis orsakade en kraftig grumling i Luleå
skärgård, framförallt längs Hertsölandet. Denna grumling orsakades av utsläppen
från sugmuddertipparna längs Hertsöfjärden.
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Trots den tidvis kraftiga grumlingen konstaterade de sakkunniga miljöövervakarna
att de direkta ekologiska effekterna var begränsade till obefintliga, mycket tack vare
den höga vattenomsättningen i området.
Den största miljöpåverkan konstaterades för det enskilda fisket, främst genom ett
ökat behov av rengöring av fiskeredskap, till följd av den ökade mängden partiklar i
vattenmassan under muddringsarbetena.
Den nu föreslagna fördjupningen av Sandöleden förväntas orsaka en betydligt lägre
grumlingseffekt än vad som var fallet under 70-talet, framförallt då intensiteten samt
typ och antal mudderverk kommer att bli väsentligt annorlunda än under muddringarna på 70-talet.
Kontroll av grumlingsintensitet och utbredning kommer att utföras före, under och
efter arbetenas utförande, genom siktdjupsmätningar, vattenkvalitetsanalyser etc.
Resultaten av dessa kontrollmätningar och effekter av eventuella grumlingar kommer sannolikt att bedömas av SGU i det samordnade kontrollprogram för muddringsarbetena som är under utarbetande.

5.1

Förberedande miljöundersökningar

Innan muddring, utfyllnad och dumpning genomförs är det viktigt att känna till bottenförhållandena och massornas egenskaper, för att tillräckligt kunna beskriva arbetsområdet och den planerade åtgärdens förutsedda miljöpåverkan.
Under första halvåret 2010 har sökanden därför initierat geologiska, fysikalisktkemiska och biologiska undersökningar av de planerade muddrings-, utfyllnads- och
dumpningsområdena. Avsikten är att dokumentera rådande förhållanden, för att
kunna beskriva områdena och muddermassorna geologiskt, fysikaliskt, kemiskt och
biologiskt i ytled, och beträffande muddringsområdet även i djupled (i profil minst
ned till aktuellt muddringsdjup).
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Handläggare: Annika Lindgren

Status: Slutgiltig

Vid tidpunkten för upprättandet av denna samrådshandling har detta arbete ännu
inte slutförts. Resultaten av undersökningarna kommer dock att redovisas i den
MKB som är under utarbetande och ska åtfölja tillståndsansökan för den planerade
åtgärden.

Figur 1. Bilden föreställer en av många läktringar av kol som årligen måste göras
ute vid Farstugrundet för att fartygen skall kunna angöra kolhamnen. Den föreslagna fördjupningen av farleden med 1,3 m skulle kraftigt kunna minimera denna extrahantering, som både är tids- och kostnadskrävande för de industrier som
använder Luleå Hamn.
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