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1. Bakgrund, syfte och mål
1.1 Bakgrund, syfte och stadens mål
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. Påkänningar i kajernas material minskar härmed 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. Kopplingar till Malmö stads mål och program
Miljöprogrammet har flera mål som berör frågan:
De gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas. Malmös parker, grönområden och vattenmiljöer ska
utökas, värnas och ha höga rekreativa och biologiska kvaliteter. (s. 8)
Resurserna ska användas smartare. Malmö ska vara en tät och blandad stad där bostäder,
grönområden, service och verksamheter ligger nära varandra. Markanvändningen ska bli mer yteffektiv genom att exempelvis gammal industrimark återanvänds. (s. 8)
Malmönaturen ska värnas. Biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas genom skydd och
skötsel av naturen. Särskilt viktigt är att ta ansvar för de hotade och sällsynta arter som lever i
kommunen. (s. 11)
Utdrag ur Malmös ÖP:
Biotoptyper som är särskilt viktiga och typiska för Malmö ska så långt som möjligt bevaras,
utvecklas och nyskapas där så kan ske. Det gäller vattendrag, dammar, småvatten och större
vatten, våtmarker och översilningsytor, grunda havsbottnar och ålgräsängar, havsstrandängar,
betesmarker, ängsmarker, torrängar och sandhedar, blottad sand, ruderatmarker, äldre trädmiljöer
samt träd- och buskdungar i åkerlandskapet. (s. 50)
Grunda bottenområden med ålgräsängar är viktiga uppväxtområden för fisk, kräftdjur och andra
marina organismer – med betydelse för hela sundets ekosystem. (s. 52)
Vattenmiljöer är värdefulla för naturupplevelser, fysisk aktivitet, rofylldhet, pedagogik och som
mötesplatser. Fler invånare och ett aktivt föreningsliv gör att många måste samsas om havet och
kusten. Malmös kust, stränder, hamnbassänger, kanaler och vattendrag har potential att utvecklas
och nyttjas mer. (s. 49)
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Utdrag ur kunskapsunderlaget Malmös vatten:
Många faktorer påverkar vattenkvaliteten i kanal och hamnbassänger, exempelvis dagvatten,
avloppssystem och förorenade bottensediment. Förbättrad vattenkvalitet i kanalen väsentlig att
uppnå. (s. 26)
För att få bort föroreningar på kanalens botten behöver den muddras, vilket inte gjorts sedan
1970-talet. Förorenade massor ska hanteras som farligt avfall. (s. 27)
”Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens
kuststad”:
Förslag arbete 2019
Återskapande av grunda områden i äldre industrihamnbassänger. Många av Malmö hamns djupa
hamnbassänger övergår från industriområden till bostadsområden. Dessa djupa, och ofta
förorenade hamnbassänger skulle behöva grundas upp. Detta skulle innebära bättre
förutsättningar för det marina livet, genom att kapsla in föroreningar och återskapa grunda
områden, men även en ökad säkerhet vad gäller drunkningsolyckor, och mindre
underhållskostnader för kajerna i området. Idén om grundare hamnbassänger finns både hos
Fastighets- och gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret och Miljöförvaltningen. (s. 6)
6. Regionala och nationella mål som stödjer förslaget
Nationellt åtgärdsprogram för ålgräs (Länk: https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag-kontakt/publikationer/publikationer/2017-09-25-atgardsprogram-for-algrasangar.html).
Kapitlen om Restaurering och Ekologisk kompensation handlar om just detta.
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: ”Återställa påverkade marina miljöer. Genom att i första hand öka förutsättningarna för
naturlig återhämtning, men även genom att utföra direkta restaureringar av arter och miljöer som till exempel
ålgräs, stenrev och koraller”. 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.
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.
7. Tekniska nämndens uppdrag
Som en del av ansvaret enligt Tekniska nämndens reglemente ska stadens anläggningar förvaltas
och utvecklas. Förvaltningen har i uppdrag att upprätthålla anläggningars status och långsiktig
funktion. Genom föreslagna åtgärder ska förvaltningen möta de nya behoven som den förtätade
och växande staden kräver.
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1.2 Leveransmål
En uppgrundad hamnbassäng med ovan uppräknade fördelar
1.3 Uppdragsgivare
Tobias Nilsson
1.4 Information i tekniska nämndens arbetsutskott
Avdelningschefen informerar TNAU.

2. Projektets omfattning
2.1 Förutsättningar
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 nedan.

Objektet är att grunda upp bottnen i Södra Varvsbassängen från dagens ca 6.5 m vattendjup till
ca 3 m närmast kajerna och ca 4 m ca 15 m ut från kajkant. Fastigheten ”Hamnen 21:138” är
belägen söder om Klaffbron och fastighetsägare är Malmö stad.
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
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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.
Analyserna har utförts med stöd av interna och externa markmiljöexperter.
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.
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. Se SGI Publikation 30–7 ”In-situ övertäckning av förorenade
sediment”.
2.2 Genomförande och tidplan
De planerade arbetena avses utföras under 2020 och senare 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.
2.3 Resurser
Nedan typer av resurser och kompetenser har identifierats som ett behov för projektets framdrift.
Roll/namn
Torbjörn Anderson
Per Carlsson
Magnus Lund
Jan Hartlén
Wollmar Hintze
Erica Nobel

Kompetens
Projektledare, Malmö stad
Teknikstöd, Malmö stad
Markmiljöspecialist, Malmö stad
JH GeoConsulting AB
Hintze Miljöteknik AB
Advokatfirman Delphi
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2.4 Kalkyl
En grov kostnadsbedömning för uppfyllnadsentreprenaden är 600 000 för etablering och sedan
ca 200 kr/m3 sand. Det ger då ca 32 mkr. Externa tjänster för undersökningar, handlingar till
vattendom, mm, ca 1 mkr. Lägg till 15% för oförutsett så bli summan ca 39 mkr.

Summa inkomster

0

Entreprenad
Projektering
Tjänster övr (byggledning, olika typer av
konsulttjänster)
Intern tid
Sanering under MKM
Sanering över MKM
Oförutsett 15%

32 000
500

Summa utgifter
Kreditivränta 1% av ovan
Projektnetto

39 100
391
39 491

1 000
500
0
0
5 100

För kapitalkostnader är resonemanget som så att projektet kan klassas det som Markreserv och
inte generera några faktiska avskrivningar då investeringen kan anses beständig.
Därtill kommer anläggningsränta på 3%, detta då på totalbeloppet. I detta fall 1 184 730 kr (39
100 000 + 391 000 = 39 491 000 * 0,03).
Projektet vänta inte få några större driftkonsekvenser vad avser bottendjup och vattenvolym.

Underskrift avdelningschef, datum

Underskrift av den som upprättat
projektdirektivet, datum

__________________________

_____________________________

Vid beslut av exploateringsprojekt samt andra större stadsutvecklingsprojekt ska även
avdelningschef för fastighetsavdelningen skriva under
Underskrift avdelningschef, datum
__________________________
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