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1. Sammanfattning

I samband med omdaning av gamla hamnområden till nya kontors- och bostadsområden får
Södra Varvsbassängen en ny betydelse och funktionen som fartygshamn med tillhörande
vattendjup är inte längre efterfrågad. Provtagningar i bottensediment visade på förekomster av
miljögifter och sanering av gifter skulle medföra stora kostnader. Genom uppgrundning kapslas
föroreningar in med beprövade metoder och behöver inte avlägsnas. Åtgärderna bidrar till
förbättrade förhållanden för bottenfauna och bottenliv, t.ex. ålgräsängar. Idag växer inga växter
på botten men när ålgräsängar etablerar sig skapas viktiga uppväxtområden för fisk, kräftdjur och
andra marina organismer – med betydelse för hela sundets ekosystem.
Närhet till bostäder och kontor innebär många flanörer längs kajerna och vattensäkerheten bör
därför beaktas. Vattendjupet föreslås anpassas från dagens "fartygsdjup", som varierar mellan 6
till 11 m djup, till mer rimliga "fridykar- och räddningsdjup" mellan 3 m vid kaj till ca 4 m djup
längre ut i bassängen. Som jämförelse brukar t.ex. badbassänger vara ca 4 m på den djupaste
delen.
Uppgrundning kommer även att förlänga kajernas livslängd eftersom tryckbelastningen minskas
och livslängden ökar på så sätt.
De planerade arbetena avses påbörjas på plats fr.o.m. 2021 och bör genomföras i sin helhet innan
de två planerade broarna över hamnbassängen ”GC-bro i Ankargripsgatan” och nya
”Kollektivtrafikbron över Varvsbassängen” byggs. När dessa broar är på plats försvåras och
fördyras föreslaget uppgrundningsprojekt avsevärt och fyllnadsmassorna får transporteras in med
lastbil istället som nu planerat med pråm sjövägen.
De totala utgifterna bedöms uppgå till 41 600 000 kr i 2020 års prisnivå.
Samråd med Länsstyrelsen och Miljödomstol är påbörjat och beräknas klara under 2020.
Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 1 248 000 kr.
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2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte
I samband med omdaning av gamla hamnområden till nya kontors- och bostadsområden är det
viktigt att tänka på vattensäkerheten och därmed anpassa vattendjupet från "fartygsdjup", som
varierar mellan 6 till 11 m djup, till mer rimliga "fridykar- och räddningsdjup" som i t.ex.
badbassänger brukar vara ca 4 m på den djupaste delen.
Ett antal fördelar med att grunda upp bottnen är:
1. Ökad vattensäkerhet. Vattendjupet intill kaj med stor tillgänglighet för människor ska av
säkerhetsskäl minskas jämfört med dagens förhållanden.
2. Längre teknisk livslängd. Ett minskat vattendjup medför lägre aktivt jordtryck på
kajkonstruktionen och påkänningar i materialen minskar och den tekniska livslängden blir längre.
3. Bottenfauna och bottenliv. En uppgrundning kommer även att ge bättre förutsättningar för
bottenfauna och bottenliv.
4. Enklare bärgning. Ytterligare en fördel med att grunda upp är att det blir enklare att bärga
sjunkna båtar.
5. Bättre vattenkvalitet. De förorenade bottenmassorna kapslas in med de nya rena massorna
och kommer inte att påverka vattenkvaliteten negativt. Föroreningarna behöver därför inte tas
upp.
2.2 Stadens mål
Som en del av ansvaret enligt Tekniska nämndens reglemente 7§ ska stadens anläggningar
förvaltas och utvecklas. Fastighets- och gatukontoret har i uppdrag att upprätthålla anläggningars
status och långsiktiga funktion. Förutom förvaltningens grunduppdrag möter åtgärderna även en
rad miljömål:
Åtgärderna ansluter till Miljöprogrammet, som har flera mål som berör området t.ex. att ”De
gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas”.
Malmös Översiktsplan tar upp att ”Biotoptyper som är särskilt viktiga och typiska för Malmö
ska så långt som möjligt bevaras, utvecklas och nyskapas där så kan ske”, ”Grunda
bottenområden med ålgräsängar är viktiga uppväxtområden för fisk, kräftdjur och andra marina
organismer – med betydelse för hela sundets ekosystem”, samt ”värdefulla vattenmiljöers
betydelse”.
Kunskapsunderlaget Malmös vatten handlar också om förbättrad vattenkvalitet.
Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens
kuststad” innehåller förslag att återskapa grunda områden i äldre industrihamnbassänger.
Regionala och nationella mål stödjer förslaget, t.ex. ”Nationellt åtgärdsprogram för ålgräs”.
Länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland och Halland har tagit fram en marin strategi (på remiss
just nu och Malmö stad kommer troligtvis ställa oss bakom den) där en av 10 huvudsakliga
principerna är att ”Återställa påverkade marina miljöer”. I strategin pekar de även ut ålgräs som
en prioriterad art och ålgräsängar som en prioriterad marin miljö. Det finns även en åtgärd om att
restaurera ålgräsängar.
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I det nationella miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” finns preciseringarna:
- Hotade arter och återställda livsmiljöer Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har
återställts i värdefulla kust- och havsvatten
- Grunda kustnära miljöer Grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk mångfald och av
en naturlig rekrytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för växt- och
djurarter som en del i en grön infrastruktur.
2.3 Leveransmål
En uppgrundad hamnbassäng med ovan uppräknade effekter

3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning

3.2 Detaljplan
För uppgrundningen, Aktivitet 1 i ovan bild, krävs ingen ny detaljplan.
3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
Ansökan till Vatten och Miljödomstolen för uppgrundningen, inkluderar även andra projekt i
hamnbassängen (Aktivitet 2a och 2b i ovan bild för att skapa anslutning och brostöd till
Kollektivtrafikbron).
3.4 Tidigare och ev. kommande beslut
Projektdirektiv är presenterat för TNAU 2020-03-10. Vattendom beräknas klar under 2020.
Samråd med berörda är avslutade. Tillstånd till de planerade åtgärderna, enligt 11 kap
miljöbalken, kommer att sökas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.
3.5 Genomförande
Befintligt vattendjup på hamnkartan är ca 6.5 m och ytan som omfattas är ca 63 000 m2. Volymen
blir då (63 000*2,5) ca 157 500 m3. En översiktsbild framgår ovan. Objektet är att grunda upp
bottnen i Södra Varvsbassängen från dagens ca 6.5 m vattendjup till ca 3 m närmast kajerna och
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ca 4 m ca 15 m ut från kajkant. Fastigheten ”Hamnen 21:138” är belägen söder om Klaffbron
och fastighetsägare är Malmö stad.
3.6 Tidplan
De planerade arbetena avses utföras under 2020 och framåt och bör genomföras innan planerade
GC-bro i Ankargripsgatan och nya Kollektivtrafikbron över Varvsbassängen byggs då
fyllnadsmassorna bäst tas in sjövägen istället för med lastbil.
3.7 Potentiella föroreningar
Bottenprovtagning har genomförts i 2 etapper och nedan redovisas kort resultatet från rapporten
på genomförd provtagning.
Analysresultat sediment
För metaller överstigs jämförvärden (från Naturvårdsverket, 1999) för kadmium, koppar,
kvicksilver, bly och zink i samtliga prover. För arsenik, krom och nickel överstigs jämförvärdet
endast i några prover. I två prover är halterna även över gränsvärdena (från Havs- och
vattenmyndigheten, 2015) för kadmium.
För tillståndsklassning avseende metaller (enligt Naturvårdsverket, 1999) är halterna i samtliga
prover höga eller mycket höga avseende koppar, kvicksilver och bly samt merparten av proverna
för zink. I ett prov är halten av krom mycket högt, men i övriga prover är halterna mycket låga,
låga eller medelhöga. I ett prov är halten av kadmium mycket högt och i övriga prover är halterna
medelhöga eller höga. Halterna av nickel är mycket låga i alla prov utom ett prov med hög halt
och ett prov med låg halt. Generellt är halterna av arsenik mycket låga, låga eller medelhöga.
Halterna av PAH med låg, medelhög och hög molekylvikt är mycket höga i 18 av 20 prover. I två
prover är halterna höga, enligt SGU, 2017.
Baserat på utförda undersökningar syns en tydlig påverkan på sedimenten i hamnbassängen.
Samtliga analyserade ämnen har påvisats i anmärkningsvärt höga halter, vid jämförelse med
jämförvärden för sediment. Eftersom halterna i sedimenten är relativt höga anses vattenlevande
organismer i och över sediment och i hamnbassängen påverkas negativt.
Även människor kan påverkas av påvisade föroreningar vid bad i hamnbassängen eller
närliggande områden. Vid fiske i aktuell och närliggande områden kan fisken vara förorenad och
därmed vara giftig för människor att förtära.
Rekommendationer
Påvisade förorenade sediment bör åtgärdas för att minimera framtida risker med påvisade
föroreningar. Detta kan åtgärdas genom muddring som kan utföras så att spridning av
muddermassor minimeras. Dessa muddermassor tas då upp och transporteras till godkänd
mottagare. Alternativt kan sedimenten övertäckas med nya massor som en form av inkapsling,
vilket minimerar risker för fortsatt föroreningsspridning till andra delar i hamnen och till vattnet.
Detta minimerar även risker för människor som badar i vattnet eller äter eventuellt fångad fisk.
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Avsikten är, att som ovan beskrivit, att grunda upp Varvsbassängen från dagens ca 6.5m
vattendjup till ca 3m närmast kajer och 4-5m ca 15m ut från kajkanterna. Gräns i norr är
Klaffbron och gräns i söder är -4 m nivån. Avsikten är att kapsla in sedimenten/fylla över, i
stället för att ta upp sedimenten. Föroreningarna täcks in enligt beprövade metoder som
rekommenderas av Statens Geotekniska Institut SGI och som är beskrivna i SGI:s publikation
30–7 ”In-situ övertäckning av förorenade sediment”. FGK:s markmiljöexperter kommer att
löpande delta i projektet.
3.8 Osäkerhet och risker
Nedan kostnadsbedömning bygger på köpt sand. Till skillnad från utfyllnad i Norra hamnen, som
kan ske etappvis, när överskottsmassor från, t.ex. Hyllie, finns att tillgå, så måste denna
uppgrundning ske i en etapp. Detta då tillträdet till Södra Varvsbassängens vattenområde inom
snar framtid är begränsad av bebyggelse längs med kajerna och 2 fasta broar ligger över
hamnbassängen.

4. Ekonomi
4.1 Projektkalkyl
Projektkalkyl Investering
Investeringsbidrag

Tkr

Summa inkomster

0

Entreprenad
Projektering

-34 000
-500

Byggprojektledning
Intern tid
Sanering under MKM
Sanering över MKM
Kreditivränta
Oförutsett

-1 000
-500
0
0
-400
-5 200

Summa utgifter

-41 600

Projektnetto

-41 600

4.1.1 Utgifter
De totala utgifterna bedöms uppgå till 41,6 mkr.
4.1.2 Inkomster
Ej aktuellt för detta projekt.
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4.2 Likviditet

Likviditetsbehov Tkr
År
Utgifter Inkomster
2020
-1 000
2021
-21 000
2022
-19 600
2023

Summa

-41 600

0

Summa
-1 000
-21 000
-19 600
0
0
0
-41 600

4.3 Driftkonsekvenser
Kostnader för drift & underhåll ökar inte. Internränta på 3% uppgår till 1 248 000 kr.
För kapitalkostnader är resonemanget att projektet klassas som Markreserv och inte genererar
några faktiska avskrivningar då investeringen kan anses beständig.
4.4 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt om 41,6 mnkr bedöms rymmas inom den totala budgetramen för
investeringskategorin Befintlig miljö.

8 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande

