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Sammanfattning
Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren. Detta uppnås genom Mälarprojektet, som innebär en fördjupning och breddning av de
allmänna farlederna till Västerås och Köping samt uppgradering av Södertälje kanal och
sluss. Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping. Planerade
åtgärder bedöms pågå under cirka tre år i kanalen och huvudsakligen under en höstsäsong i
Mälaren och projektet planeras vara genomfört 2018.
Syftet med denna utredning är att bedöma de miljökonsekvenser för vattenmiljön, naturmiljön och fiske som kan uppstå till följd av Mälarprojektet i driftskede och anläggningsskede.
Specifikt bedöms miljökonsekvenser från följande typer av miljöpåverkan:
Grumling
Bottenförändringar
Återdeposition
Spridning av närsalter
Föroreningar i ytvatten
Buller
Stranderosion och olyckor vid driftskede
Introduktion av främmande arter vid driftskede.
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Rapporten sammanfattar också de fördjupade konsekvensbedömningar för naturmiljön, fisk
och fiske som presenteras i andra rapporter. De övergripande slutsatserna är att driftskedet
innebär en positiv konsekvens och anläggningsskedet en liten till måttligt negativ konsekvens för vattenmiljön.
Som underlag för konsekvensbedömningen har en rad undersökningar genomförts inom följande ämnesområden:
Sedimentundersökningar (miljökemi, sedimenttyp och kornstorlek)
Bottenfaunaundersökning
Provfisken samt miljökemiska analyser av fisk
Särskilda utredningar beskriver också påverkan från grumling, återdeposition, buller, stranderosion och svall. Arbetet har också omfattat dialog med berörda expertmyndigheter och
andra organisationer samt med yrkesfiskare i Mälaren.
Under driftskedet förväntas positiva konsekvenser, främst beroende på att olycksrisken i farleden kommer att minska med planerade åtgärder jämfört med nollalternativet. Den minskade olycksrisken beror främst på säkerhetshöjande åtgärder vid bl.a. sluss, kanal och broar.
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En fartygsolycka kan påverka alla delar av vattenmiljön och en minskad olycksrisk medför
därför även ett bidrag till att vidmakthålla eller uppnå god ekologisk och kemisk status.
Dessutom bedöms framtida transporter utföras av färre fartyg i huvudalternativet jämfört
med i nollalternativet. Något lägre risk för introduktion av främmande arter samt minskad
risk för svall och erosion ger också en positiv konsekvens.
Under anläggningsskedet uppstår små till måttliga negativa konsekvenser för vattenmiljön i
berörda vattenförekomster. Detta är framförallt relaterat till bottenförändringar vid muddring
och dumpning, men även till grumling. Påverkan från grumlighet och återdeposition av spill
i samband med muddring och dumpning har skattats genom modellberäkningar. Dessa beräkningar redovisas övergripande i denna rapport men presenteras i sin helhet i en rapport
från SMHI. Grumligheten förväntas vara relativt kortvarig i varje berört område, till följd av
utspädning och återdeposition. Mest betydande påverkan av grumling förväntas i delar av
Galten, Oxfjärden, Arnöfjärden, och Igelstaviken. Den längsta varaktigheten av grumling
uppstår vid dumpningsområdena i Galten och Blacken där den kan pågå i drygt 30 dygn.
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Arbetena i Mälaren planeras till perioden 1 augusti fram till isläggning. Därmed undviks påverkan under de känsligaste perioderna för flertalet fiskarter, fåglar och vattenväxter. Effekter av grumling förväntas därför främst i form av minskat siktdjup vilket lokalt och tillfälligt
kan påverka förhållandet mellan rovfisk och bytesfisk. Återdeposition av grumlande partiklar
kommer i huvudsak vara låg jämfört med naturlig sedimentackumulation och därmed förväntas inga effekter. Det föreligger dock en mycket liten risk för lokal påverkan om återdeposition sker på hårdbottnar där siklöjan lagt rom.
Bottenförändringar uppstår till följd av planerad dumpning av muddermassor. Mest omfattande dumpning planeras till sydöstra Galten samt sydvästra Blacken. För att undvika förorening av bottnarna i dumpningsområden föreslås kriterier för föroreningar i muddermassor. Muddermassor som inte uppfyller dessa krav kommer att omhändertas på särskilt sätt.
Effekter av bottenförändringar beror därför enbart på fysisk påverkan, i form av borttagande
och övertäckning av befintliga bottenekosystem. Dessa effekter yttrar sig primärt genom
minskad bottenfauna. Genom att dumpning kommer att ske enligt principen lika-på-lika förväntas bottenfaunan återkolonisera inom något eller några år. Som sekundär effekt kan fisk
påverkas genom lokalt försämrat födosök.
De negativa miljökonsekvenserna av anläggningsskedet bedöms vara måttligt negativa för
bottenfauna i dumpningsområden samt för fisk vid dumpning i Galten. Små negativa konsekvenser uppstår för fisk i övriga arbetsområden. De negativa konsekvenserna förväntas vara
övergående för samtliga grupper förutom för ål i vissa områden, där en liten bestående negativ konsekvens kan uppstå förutsatt att de gått i vintervila i ett dumpningsområde då dumpning sker. För anläggningsskedet bedöms planerade åtgärder inte medföra negativa konsekvenser för vattenmiljön i Mälaren som helhet, inte heller för Mälarens bestånd av fisk. Inte
heller i enskilda vattenförekomster förutses negativa konsekvenser för växtplankton, fåglar
eller vattenlevande kärlväxter.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund till uppdraget
De allmänna farlederna från Södertälje till hamnarna i Västerås och Köping är klassificerade
som riksintresse. Utmed de allmänna farlederna till hamnarna i Västerås och Köping, vilka
även de utgör riksintresse, finns idag flera trånga och grunda passager där det finns en förhöjd olycksrisk. För Mälarsjöfarten har det under senare år skett en tydlig utveckling i riktning mot större fartyg och en växande andel av fartygstrafiken ligger närmare gränserna för
de farledsbegränsningar som finns idag.
Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren. Detta uppnås genom Mälarprojektet, som innebär en fördjupning och breddning av de
allmänna farlederna till Västerås och Köping samt uppgradering av Södertälje kanal och
sluss. Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping.

1.2

Allmän beskrivning av Mälaren
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Mälaren är den tredje största av Sveriges sjöar. Avrinningsområdet består av skogs- och
myrmarker, åker- och ängsmarker samt sjöar. Mälaren har flera större tillflöden och mynnar
till Östersjön i Stockholm och i Södertälje. Sjön är indelad i flera olika bassänger som skiljs
genom sund. Karakteristiskt för Mälaren är de många och relativt långa vikarna. Den totala
vattenomsättningstiden är 2,8 år. Sjön har stora värden bl.a. eftersom:
Mälaren utgör dricksvattentäkt för två miljoner människor
Mälaren är av riksintresse för fisk och yrkesfisket
Mälaren är av riksintresse för sjöfarten
Mälaren och dess omgivningar har stora naturvärden och stor betydelse för friluftslivet.
Mälaren har indelats i ett 20-tal vattenförekomster (Figur 1). Detta projekt berör främst den
västra halvan av Mälaren samt områden kring Södertälje kanal. Vattenförekomsterna i
västra Mälaren har av Havs – och vattenmyndigheten till följd av övergödning klassificerats
till måttlig ekologisk status. Den östra halvan har klassificerats med god ekologisk status och
i stort sett hela Mälaren råder god kemisk status. Undantag råder i Västerås hamnområde
samt i Rödstensfjärden i östligaste Mälaren, där god kemisk status för närvarande ej uppnås.
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Figur 1. Mälarens vattenförekomster samt den allmänna farleden.
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2 Syfte, mål och omfattning
2.1

Syfte och mål med utredning

Syftet med denna utredning är att bedöma den miljöpåverkan i och de miljökonsekvenser för
vattenmiljön, naturmiljön och fiske som kan uppstå till följd av Mälarprojektet. Specifikt
bedöms miljökonsekvenser från följande typer av miljöpåverkan:
o
o
o
o
o
o
o
o

Grumling
Bottenförändringar
Återdeposition
Spridning av närsalter
Föroreningar i ytvatten
Buller
Stranderosion och olyckor vid driftskede
Introduktion av främmande arter vid driftskede.

Påverkan och miljökonsekvenser beskrivs i en geografisk uppdelning utifrån de vattenförekomster där påverkan sker. Rapporten innefattar också en övergripande bedömning om Mälarprojektet påverkar möjligheten att vidmakthålla eller uppnå god ekologisk och kemisk
status i de berörda vattenförekomsterna. I angränsande utredningar bedöms konsekvenser för
naturmiljö (WSP, 2014a) samt fisk och fiske (Calluna, 2014). Bedömningarna och slutsatserna från dessa utredningar vägs också in i denna rapport.
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2.2

Vilka alternativ konsekvensbedöms?

De planerade åtgärderna innebär att allmänna farleder och Södertälje kanal ska anpassas till
Transportstyrelsens rekommendationer avseende utformning av farleder. Dessa rekommendationer baseras på internationella riktlinjer för sjösäkerhet (PIANC). De planerade åtgärderna konsekvensbedöms för både anläggningsskedet och driftskedet. Påverkan av negativa
konsekvenser är mer omfattande under anläggningsskedet, som därför ägnas mer utrymme
än driftskedet i rapporten.
Konsekvenserna av de planerade åtgärderna i driftskedet beskrivas med dagens godsflöden
samt med trafikverkets scenarier för framtida godsflöden och godsstrukturer på de allmänna
farlederna fram till år 2075. Scenarier för driftskedet beskrivs närmare i MKB.
Anläggningsskedet omfattar att genom muddring och viss sprängning fördjupa och bredda
delar av den allmänna farleden genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping.
Konsekvensbedömningen omfattar inte arbetena i de delar av farleden som tillhör dessa
hamnar (se Figur 1). Planerade åtgärder omfattar även uppgradering av befintlig sluss samt
breddning och förstärkning av Södertälje kanal genom muddring och spontning mm.
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Genomförandet är planerat till cirka tre år under perioden (2015-2018). Konsekvensbedömning för Mälaren under anläggningsskedet utgår från att muddring, dumpning och sprängning genomförs under en säsong från 1 augusti till isläggning. För områdena kring Södertälje
kommer muddring och dumpning utföras under en effektiv tid av ca 3 månader, fördelade
över en treårsperiod. Under övrig tid kommer andra arbeten genomföras i kanalen.
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Nollalternativet innebär att dagens djup och bredd av farleden genom Södertälje kanal till
hamnarna i Västerås och Köping består, men innefattar anläggande av ny uppströms slussport i Södertälje kanal samt viss underhållsmuddring i kanal och farled som behöver göras
omgående.
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3 Metodik och underlag
3.1

Metodik för påverkan och konsekvenser

3.1.1

Grumling och sedimentation

Påverkan som grumling och återdeposition av spill bedöms utifrån modellberäkningar av
partikelspridning som utförts av SMHI och mer detaljerat presenteras i SMHI (2014). En
hydrodynamisk modell för Mälaren har utvecklats för att i tre dimensioner beskriva strömmarnas hastighet och riktning som funktion av tillrinning och vind. Mälaren har indelats i ett
tätt rutnät och strömvektorer beräknats för varje ruta och med tidsupplösning. Efter validering mot uppmätta vattenstånd och strömhastigheter har grumlighet och återdeposition beräknats med lokala delmodeller. Partikelspridning och grumlighet till följd av muddring och
dumpning beräknas utifrån följande faktorer:
1.
2.
3.
4.

Partikelspill
Horisontell spridning med strömmar
Vertikal spridning genom sedimentation
Inlagring i bottnar efter återdeposition
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Partikelspill beräknas med antagen mudderkapacitet enligt kapitel 4.1. Andel spill vid muddring och dumpning kan variera beroende på vilken teknik som används samt på massornas
karaktär. En lös lergyttja kan t.ex. grumla mer än sandiga sediment eller en kompakt glacial
lera. Som konservativt schablonvärde är beräkningarna baserade på ett spill av 5%.
Meteorologiskt har två typfall beräknats: statiskt och dynamiskt. Det statiska beräkningsfallet representerar en kortvarig period med en för området mycket hög och ihållande vindstyrka. Fallet har valts från befintlig vindstatistik i regionen och utifrån en vindriktning som
bör vara mindre gynnsam vad avser påverkan på känsliga skyddsobjekt. Varaktigheten av det
statiska beräkningsfallet är 2 dygn. Det dynamiska fallet har modellberäknats för som mest
7 dygn per delområde och drivs av vindar som varierar i styrka och riktning. Vinddata för det
dynamiska fallet är också utvalda från lång tids kontinuerliga mätningar i Mälarområdet för
att ge relativt vanliga men växlande vindar. Generellt ger det statiska fallet lägre grumlighet
men större påverkansområde, jämfört med det dynamiska fallet. Grumligheten skattas genom
att lägga till partikelkällor längs muddringslinjerna.
Den vertikala spridningen genom sedimentation baseras på beräknade fallhastigheter av partiklar. Fallhastigheterna beror främst på partiklarnas storlek. I arbetet har medianvärdet på
partikelstorlek använts, vilket är 7-8 µm för alla recenta1 lergyttjor och gyttjeleror. Detta

1

Recent avser sediment som avsatts i modern tid.
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värde baseras på mätningar av kornstorleksfördelning vilka genomförts inom Mälarprojektet
(WSP, 2014b). Vid muddring i grövre material är beräkningarna av grumlighet baserade på
lerinnehållet och inte på den totala massan, eftersom grövre material grumlar i väldigt liten
omfattning.
Sedimentpartiklarna inlagras permanent i bottenområden där avsättningsförhållandena är
tillräckligt lugna. Dessa områden har identifierats genom jämförelse av dagens utbredning av
gyttjelera/lergyttja mot beräknade bottenskjuvspänningar vid högre strömhastigheter. Som
riktvärde har satts att inlagring sker då bottenskjuvspänningen är lägre än 0,011 Pa. Modellen beaktar dock inte efterföljande erosionsprocesser som kan uppstå till följd av vågor i
grunda miljöer. Återdepositionen kan således vara överskattad i vissa grunda strandnära områden. Detta diskuteras i redovisningen i de fall där det finns skäl att misstänka överskattad
återdeposition.
3.1.2

Föroreningar

Tre föroreningsaspekter utvärderas:
påverkan på ytvattenkvalitén
påverkan på bottnarna i dumpningsområden
de mängder av fosfor och kväve som omsätts via sedimentspill
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Som underlag för föroreningsnivåerna i sedimenten har omfattande undersökningar genomförts i både muddringsområden och dumpningsområden (se avsnitt 3.3.2). Muddermassor
som klassas som förorenade kommer att omhändertas, och beaktas därför inte i bedömning
av bottenpåverkan i dumpningsområden. Tillsammans med uppgifter om beräknad grumlighet har påverkan på ytvattenkvalitén beräknats.
När förorenade sedimentpartiklar sprids ökar volymsförhållandet mellan vatten och partiklar.
Detta kan leda till desorption, dvs att en viss andel av föroreningarna frigörs från partikulär
fas till löst fas. Föroreningar i löst fas har högre biotillgänglighet, kan spridas längre än partikelbundna föroreningar, och är för metaller dessutom den fraktion som miljökvalitetsnormerna avser (se avsnitt 3.2). Andelen förorening som kan gå i lösning vid uppvirvling i vattenmassan har skattats utifrån s.k. skaktester, där Mälarsediment skakats i ytvatten vid olika
utspädning (bilaga 2). Detta angreppssätt har tidigare använts i Projekt Slussen (WSP, 201112-21).
Föroreningspåverkan på bottnarna i dumpningsområden utvärderas genom att jämföra föroreningsnivåerna i blivande muddermassor med motsvarande i Mälarens bakgrundsområden.
Föroreningsnivåer i Mälarens bakgrundsområden beskrivs utifrån Mälarprojektets sedimentundersökningar i dumpnings- och påverkansområden utanför farleder. Detta är till övervägande del ytliga sediment. Dessutom värderas rådande halter i bakgrundsområdena mot nationella bedömningsgrunder (Naturvårdsverket, 1999). På så vis kan man dels bedöma om
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dumpningen påverkar föroreningsnivåerna i dessa bottenområden, och dels om halterna i sig
är höga eller låga i ett nationellt perspektiv.
Eftersom myndigheternas åtgärder för att minska utsläpp av kväve och fosfor räknas som
mängder har det också bedömts som relevant att bedöma vilka mängder av kväve och fosfor
som omsätts till följd av muddring och dumpning. Beräkningen genomförs per vattenförekomst och utgår från halter i massorna, muddermängder, skattat spill samt lakbarhet. Beräkning är främst relevant för fosfor eftersom flertalet berörda vattenförekomster har problem
med övergödning och fosfor är begränsande i de flesta områdena.
3.1.3

Konsekvensbedömning

Konsekvensbedömningen av planerade åtgärder görs genom jämförelse mot rådande miljötillstånd och mot tillämpliga normer (avsnitt 3.2). I bedömningarna har det beaktats att förorenade massor omhändertas och inte dumpas, men inga övriga skyddsåtgärder har beaktats.
För anläggningsskedet utgörs nollalternativet väsentligen av det rådande miljötillståndet som
beskrivs i kapitel 5. I beskrivningen av miljötillståndet ingår också en analys av vilka faktorer som kan vara av betydelse för de olika skyddsobjekten. Sambandet mellan olika påverkansfaktorer och skyddsobjekt illustreras för anläggningsskedet i Tabell 1.
Tabell 1. Primära samband mellan påverkansfaktorer och skyddsobjekt för anläggningsskedet.

Påverkansfaktor
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Grumling

Växtplankton

Vattenväxter2

Bottenfauna

Fisk

X

X

x

X

X

X

X

X

X

Fysisk och kemisk
bottenförändring
Återdeposition

Fåglar

Spridning av närsalter

X

X

X

X

X

Föroreningar i ytvatten

X

X

X

X

X

X

X

Buller

Bedömningen av de planerade åtgärdernas påverkan på vattenmiljön grundas på hur dessa
påverkansfaktorer kan förändras av planerade åtgärder. Miljökonsekvenser för respektive
skyddsobjekt bedöms i relation till var och en av de sju påverkansfaktorerna. Slutligen görs

2

Begreppet vattenväxter innefattar egentligen även växtplankton. I denna rapport utvärderas växtplankton separat och vattenväxter representerar då främst vattenlevande kärlväxter.
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en samlad konsekvensbedömning per vattenförekomst samt för berörda miljömål och riksintressen. Bedömningarna görs genomgående i relation till nollalternativet. För att värdera
konsekvenserna vägs följande aspekter in:
1.
2.
3.
4.
5.

Är påverkan negativ eller positiv?
Hur ofta sker påverkan? (frekvens)
Är påverkan temporär eller bestående? (varaktighet)
Är påverkan stor eller liten? (omfattning, påverkansgrad)
Hur stort värde har det som påverkas? (värde)

Skalan för bedömning av konsekvenser är fyrgradig: ingen, liten, måttlig och stor. Det är
svårt att sätta exakta kriterier för dessa fyra steg eftersom många olika skyddsvärden omfattas. Följande övergripande definitioner används. En stor negativ konsekvens ska allmänt sett
vara bestående för en betydande del av ett vattenområde eller en del av ekosystemet. Det kan
också röra sig om betydande negativa konsekvenser på höga naturvärden eller rödlistade arter. Måttliga konsekvenser avser temporär eller bestående påverkan på en betydande del av
ett vattenområde eller en del av ekosystemet. En liten negativ konsekvens avser temporär
eller bestående påverkan på en liten del av ett vattenområde eller en liten del av ekosystemet.
För positiva konsekvenser används ingen värderande skala.
Specifikt för fisk och fiske finns utgångspunkter för konsekvensbedömningen i Calluna
(2014). Deras värdering bygger på andel av habitatet som påverkas, där mindre än 5% ger
liten konsekvens, 5-15% ger måttlig konsekvens och >15% ger stor konsekvens.
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3.2 Bedömningsgrunder och miljömål
Påverkan bedöms genom jämförelse med rådande tillstånd och dess variationer i tid och rum
(kapitel 5). Risk för effekter bedöms genom jämförelse av förväntad påverkan mot olika
normer eller utifrån kända och dokumenterade orsakssamband.
3.2.1

Miljökemi och kemisk status

Som bedömningsgrunder för miljökemiskt tillstånd i vattenmassan används i första hand de
av EU fastställda miljökvalitetsnormerna, MKN, för prioriterade ämnen i ytvatten
(2008/105/EG). För koppar, zink och krom i vattenmassan används de förslagna värdena för
så kallade ”särskilt förorenande ämnen” (Naturvårdsverket 2008a) eftersom dessa metaller är
relevanta, men inte ingår i EUs prioriterade ämnen. Principiellt ska dessa särskilt förorenade
ämnen vägas in i klassningen av ekologisk status, och inte av kemisk status. Det är i Sverige
inte helt fastställt hur dessa särskilda förorenade ämnen ska vägas in i klassningen. Värdena
för koppar, krom och zink kan således betraktas som effektbaserade riktvärden men inte som
gränsvärden. I denna rapport invägs de i informell mening i en allmän bedömning av kemisk
påverkan.
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De MKN eller riktvärden som används för kemiska ämnen listas i Tabell 2. För zink och
kadmium har hårdheten i Mälarens vatten beaktats. Samtliga ämnen har ett AA-värde (annual average) som anger det aritmetiska årsmedelvärde som inte får överskridas. Detta skyddar även mot akut toxicitet vid kortvariga haltförhöjningar. För vissa ämnen finns även
MAC-värden (maximum acceptable concentration) som avser att skydda mot akuttoxiska
effekter vid tillfälliga haltförhöjningar. MAC-värden ska aldrig överskridas om god kemisk
status ska uppnås.
Tabell 2. Bedömningsgrunder för vattenmassan enligt 2008/105/EG och Naturvårdsverket
(2008a). För metallerna avser värdena löst fas. AA: årsmedelhalt; MAC: högsta tillåtna halt.
Ämne

Enhet

Kadmium

AA-MKN / riktvärde

µg/l

0,09

MAC-MKN
0,60

§

Krom
Koppar

µg/l
µg/l

3
4§

Kvicksilver
Nickel

µg/l
µg/l

0,05
20

Bly
Zink

µg/l
µg/l

7,2
8,0§

Antracen

ng/l

100

400

Fluoranten
Benso(a)pyren

ng/l
ng/l

100
50

1000
100

Tributyltenn (TBT)

ng/l

0,2

1,5

0,07

§. Föreslaget gränsvärde enligt Naturvårdsverket (2008a).
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3.2.2

Ekologisk status

De bedömningsgrunder som föreligger för ekologisk status, särskilt kvalitetsfaktorer för biologiska parametrar (NFS 2008:1), är lämpade att utvärderas mot observerade värden på motsvarande parametrar. Konsekvensbedömningen avser i detta fall en framtida situation och
därför har istället expertbedömning tillämpats (se 2 kap 8 § i NFS 2008:1). Expertbedömningen utgår från beskrivning av tillståndet och klassningen av nuvarande ekologisk status.
Därefter utvärderas vilka konsekvenser enskilda påverkansfaktorer kan ge upphov till på respektive ekologiskt samhälle. Slutligen bedöms om det föreligger risk att planerade åtgärder
kan påverka möjligheten att uppnå eller vidmakthålla god ekologisk status.
För grumlighet gäller en miljökvalitetsnorm om 25 mg/l enligt SFS (2001:554) i Mälaren.
Denna norm avser ett medelvärde (Naturvårdsverket, 2008b). Grumlighet är dock inte en
formell kvalitetsfaktor för varken kemisk eller ekologisk status.
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3.3 Underlag
3.3.1

Morfologi och vattenomsättning

Uppgifter om vattendjup och vattenomsättning i de berörda områdena har insamlats från Mälarens vattenvårdsförbund (SLU, 2000; Sonesten m fl, 2012) samt från sjökorten och genom
uppgifter från SMHI. Vid de planerade mudderområdena och dumpningsområdena har Sjöfartsverket genomfört detaljerad sjömätning.
3.3.2

Sediment
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En allmän beskrivning av förekommande sedimenttyper i hela Mälaren ges av SGUs maringeologiska kartblad för Mälaren (SGU, serie K 223:1). Dessa uppgifter är främst baserade på
tolkningar av sonderingsdata (t.ex. side scan sonar) men innefattar också undersökningar i ett
20-tal provpunkter. I de provpunkterna har också sedimentkemiska analyser genomförts
(närsalter, metaller och organiska föroreningar).
Inom ramen för Sjöfartsverkets utredningar av Mälarfarlederna har sedimentprov insamlats
och undersökts vid samtliga muddringsområden och förslagna dumpningsområden. Dessutom har några sedimentprov insamlats från förväntade påverkansområden, dvs där uppgrumlat material kan förväntas återsedimentera. Totalt har sediment från drygt 100 provpunkter
insamlats. Undersökningarna finns redovisade av WSP (2014b). Vid mudderområden har
sedimenten undersökts på olika sedimentdjup, medan dumpning- och påverkansområden
främst undersökts avseende ytsediment. Analyserna omfattar kornstorleksfördelning, organiskt kol, vattenhalt, närsalter, metaller samt organiska miljögifter (PAH, PCB, dioxiner och
tennorganiska ämnen). Sedimentens bulkdensitet har också beräknats utifrån vattenhalt och
med antagande om en torr densitet på 2,4 g/cm3 för sediment. Därtill finns detaljerade fältprotokoll som beskriver sedimenten i de undersökta områdena.
3.3.3

Vattenkemi

Systematiska vattenkemiska undersökningar har bedrivits i Mälaren sedan 1965, sedan 1998
i regi av Mälarens vattenvårdsförbund. Enligt det nuvarande programmet undersöks vattenkemin vid sex tillfällen per år i elva punkter (se t.ex. Sonesten, 2012). De provpunkter som
är mest relevanta för detta projekt är Galten, Blacken, Västeråsfjärden och Granfjärden. Vattenproven analyseras för bl.a. pH, alkalinitet, huvudkatjoner och huvudanjoner samt syrgas,
närsalter och klorofyll. Tidigare undersöktes även metallhalter i ytvatten, men dessa mätningar upphörde efter 2003. Indirekt information om syreförhållandena på bottnarna erhålls
också genom den bottenfaunaundersökning som Medins genomfört inom ramen för Mälarfarlederna (Medins, 2013).
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Under slutet av 2000-talet genomfördes några mätningar av s.k. prioriterade ämnen inom
vattenförvaltningen (SWECO, 2007; 2009). Prover togs vid Kvicksund, Hjulstafjärden och
Södertälje kanal. Det finns även några senare data från Västeråsfjärden som tillhandahållits
av Länsstyrelsen i Västmanland. Dessa data diskuteras kort i avsnitt 5.2.
Inom ramen för Sjöfartsverkets utredningar om Mälarfarlederna har SMHI också analyserat
grumlighet och turbiditet vid ett antal provpunkter. Dessa mätningar genomfördes under perioden april-december 2012 och har också använts i denna utredning.
3.3.4

Primärproduktion och växtplankton

Primärproduktionen undersöks i Vattenvårdsförbundets regi genom mätningar av klorofyll
samt karakterisering av växtplankton. Växtplankton undersöks i fem områden varav Galten
och Granfjärden är relevanta för detta projekt. Klorofyll mäts även i Blacken och Västeråsfjärden.
3.3.5

Bottenfauna
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För att få kunskap om bottenfaunan i de aktuella områdena har en särskild bottenfaunaundersökning utförts (Medins, 2013). Bottenfaunan undersöktes under 2012 och 2013 i 13 limniska lokaler samt i Igelstaviken och Hallsfjärden. Undersökningslokalerna representerade
främst de föreslagna dumpningsområdena men även muddringsområden och påverkansområden (Figur 2).
Ytterligare kunskap om Mälarens bottenfauna finns från Mälarens miljöövervakningsprogram (Sonesten, 2012), som dock bara har en lokal (Granfjärden) i de för Mälarprojektet relevanta områdena. Resterande fem provlokaler ligger i Mälarens östra delar. Mälarens stormusslor inventerades av Naturhistoriska Rikmuseet (Lundberg och von Proschwitz, 2007)
och ishavsrelikta kräftdjur inventerades i Mälaren 2007 (Henricsson och Andersson, 2007).
3.3.6

Fisk, vattenväxter och fåglar

Inledande kunskap om Mälarens fisksamhälle samt fisket inhämtades från litteraturen. Beskrivningen har sedan kompletterats genom möten med olika representanter för fiskeintresset
(Mälarens fiskevårdsförbund, fiskevårdskonsulenter, yrkesfiskare) samt utvärdering av yrkesfiskets fångststatistik. Provfisken har också genomförts i de huvudsakliga muddringsoch dumpningsregionerna för att beskriva bestånden avseende artsammansättning, åldersfördelning med mera (Figur 3; Calluna, 2013). Resultatet av tidigare genomförda provfisken har
också använts som underlag.
För att beskriva strandnära naturvärden och särskilt vattenväxter har de omfattande fältinventeringar och vegetationstolkningar som gjorts i samband med Projekt Slussen i Stockholm
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använts som underlag. Artdatabanken har gett Mälarprojektet tillgång till fågelobservationer
även innefattande skyddade fågelarter.
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Utifrån detta underlag har en sammanställning gjorts av alla skyddsvärden, inklusive Natura
2000-områden samt viktiga fiskeområden i de berörda områdena.

Figur 2. Undersökningsområden för bottenfauna (Medins 2013).
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Figur 3. Områden som provfiskades inom Mälarprojektet under 2012 (Calluna, 2013).

21 (199)

Uppdragsnr: 10165003

Mälarfarlederna

Daterad: 2014-01-31

Slutrapport

4 Planerad verksamhet och drift
Den planerade verksamheten under anläggningsskedet består främst av muddring och dumpning. Viss sprängning kommer också att krävas. Därutöver sker en rad anläggningstekniska
arbeten, främst i Södertälje kanal men också på vissa platser i Mälaren. Med utgångspunkt
från Sjöfartsverkets redovisning av muddringsområden, utredningen om masshantering
(WSP, 2014c) samt den tekniska beskrivningen (Sweco, 2014) ges i detta kapitel en översikt
av planerad verksamhet. Översikten omfattar den verksamhet som kan ge upphov till påverkan på vattenmiljön. I Tabell 3 ges en översikt av vilken verksamhet som planeras i respektive vattenförekomst. Vilken typ och omfattning av miljöpåverkan som de olika verksamheterna kan ge upphov till presenteras detaljerat i kapitel 6.
Tabell 3. Översikt av de typer av verksamhet som planeras under anläggningskedet i respektive vattenförekomst.

Vattenförekomst

Muddring

Dumpning

Sprängning

Övriga
anläggningsarbeten

Galten

X

X

X

X

Blacken

X

X

X

X

Västeråsfjärden

X

Granfjärden

X

X

X

Oxfjärden

X

X

X

Arnöfjärden
Prästfjärden
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Hallsfjärden

X

X
X

X

X

X

4.1 Muddring
Muddring kommer att utföras till ett minsta farledsdjup om 8,4 m, att jämföra med dagens
minsta djup om 7,6 m. I några områden sker muddring till 8,0 m. I Västeråsfjärden justeras
farledsytan norr om Stora Sandskär, men i övrigt innebär planerade åtgärder enbart breddningar och fördjupningar av den befintliga ytan. Farledsytan är därför i stort sett densamma
som i nollalternativet. Vid Södertälje kanal kommer muddring ske dels i syfte att bredda kanalen och dels som underhållsmuddring.
Muddringsbehovet inom olika delområden beskrivs i Tabell 4. Torrsubstansinnehållet varierar normalt från 25 till 40 vikt-%. Det planerade muddringsdjupet i Mälaren är generellt
0,6-1 meter men något djupare i främst Skylgrundsleden. Muddring kommer främst utföras i
randen av farleden. Muddringsområdenas geografiska läge illustreras i Figur 4, med detaljerade kartor för varje delområde i bilaga 1. Mer än 90% av den muddring som planeras i Mälaren kommer att äga rum i Galten, Västeråsfjärden och Oxfjärden. Konsekvenser för vattenmiljön kommer därför i första hand att bedömas för dessa områden.
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En skattning av muddringstider ges också, generellt antaget en kapacitet om 6000 m3 per
dygn, grundat på erfarenheter från liknande projekt i Sverige. Detta kan i realiteten bli högre
eller lägre, beroende på tillämpad mudderteknik och faktiska omständigheter. I beräkningarna av grumling är det antaget att sugmuddring med en kapacitet om ca 14 000 m3 per dygn
används i Galten, undantaget Köpingrännan där grävmuddring planeras utföras med miljöskopa. I Södertälje Kanal är en förväntad muddringstakt ca 1500 m3 per dygn.
Muddring, dumpning och sprängning i Mälaren kommer att genomföras under en säsong
under perioden 1 augusti fram till isläggning. Motsvarande arbeten i Södertälje kanal med
omgivningar har ungefär 3 månaders effektiv arbetstid. Detta arbete kommer dock pågå intermittent under hela arbetsperioden som planeras till cirka 3 år.
Muddring planeras bl.a. att genomföras i fyra naturreservat: Ridö-SundbyholmsArkipelagen; Frösåker; Engsö; Tedarön. Beslut för dessa naturreservat återges i bilaga 6.
Sjöfartsverket ansöker om dispens för muddring i dessa naturreservat.
Tabell 4. Muddringsvolymer samt ungefärliga muddringstider (netto) i Mälaren.
Delområde
Galten
Galtryggen
Kvicksund
Blacken
Fulleröfjärden
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Aggarö
Hästskär
Tedarö
Totalt Mälaren
Norra kanalenA
Södra Kanalen
Igelstaviken
Totalt Södertälje

Vattenförekomst

Galten
Blacken
Blacken /
Västeråsfjärden
Granfjärden
Gisselfjärden /
Granfjärden
Oxfjärden

Volym (m3)

Hastighet (m3/dygn)

350 000
2600
10 000
400
80 000

14 000
6 000
6 000
6 000
6 000

1 månad
<1 dygn
2 dygn
<1 dygn
2 veckor

5600
10 000

6 000
6 000

1-2 dygn
1-2 dygn

80 000
540 000
70 000
60 000
50 000

6 000

2 veckor
ca 2 månader
6 veckor
6 veckor
10 dygn

180 000

A. inkl. Linasundet
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Figur 4. Planerad muddring och dumpning i respektive vattenförekomst. Ungefärliga muddringsvolymer och muddringstider enligt Tabell 4.
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4.2

Sprängning

I några mindre områden i Mälaren förekommer berg varför sprängning krävs. De områden i
Mälaren där sprängning planeras återges i Figur 5. Dessa uppgifter kan komma att justeras
men används för en ungefärlig bedömning av sprängningens omfattning i olika områden.
Den mest omfattande sprängningen kommer att ske i vattenförekomsten Oxfjärden, sydost
om Tedarö samt öster om Hjulstabron. Därutöver är det endast mindre volymer berg som kan
komma att behöva sprängas.
Därutöver planeras sprängning i Södertälje kanal i ett ca 250 meter långt område strax öster
om E4-broarna. Ungefärlig omfattning skattas till 5000 m3 (Sweco, 2014).
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Bergmassorna kommer i första hand att omhändertas inom ramen för projektet eller närliggande projekt. Sprängda bergmassor i kanalen omhändertas i möjligaste mån inom ramen för
projektet.

Figur 5. Områden i Mälaren där sprängning kommer att genomföras. Den angivna omfattningen är preliminär.
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4.3 Dumpning
4.3.1

Omfattning

Olika metoder för omhändertagande av muddermassorna har utretts (WSP, 2014c). En stor
andel av muddermassorna är finkorniga och vattniga. Sådana massor är svåra att återanvända. Återanvändning kan underlättas efter kemisk stabilisering, vilket dock också kan
kräva avvattning. Den sammantaget mest lämpliga hanteringen bedöms vara att dumpa icke
förorenade massor och omhänderta förorenade massor. Sjöfartsverket kommer därför att
söka dispens för dumpning. För att avgränsa vilka muddermassor som ur föroreningssynpunkt kan dumpas kan olika kriterier för föroreningar användas. Kriterier för att avgränsa
förorenade från icke förorenade massor har föreslagits inom Mälarprojektet och presenteras i
avsnitt 4.3.2. Förorenade massor förekommer på några platser i Galten (delar av Köpingrännan och ett mindre område i sydvästra Skylgrundsleden) samt på flera platser i Södertälje
kanal. De massor som härigenom klassas som förorenade kommer att omhändertas separat
och inte dumpas.
Inom Mälarprojektet har ett antal möjliga dumpningsplatser utretts ur aspekter såsom miljö,
transporter, teknik, hydrodynamik och geologi (WSP, 2014c). Föreslagna dumpningsområden för respektive mudderområde redovisas i Tabell 5 och deras läge i Figur 4 samt på områdeskartor i bilaga 1.
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Sjöfartsverket söker även dispens för att dumpa cirka 400 000 m3 icke förorenade muddermassor som uppkommer i Västerås och Köpings hamnar. Dessa icke förorenade massor från
hamnarna utgörs främst av lera eller gyttjelera med i medeltal något lägre vattenhalt än motsvarande muddermassor från Mälarprojektet. Klassningen av förorenade och icke förorenade
massor i hamnarna följer samma haltkriterier som nedan föreslås för de massor som muddras
i Mälaren.
Total dumpning uppgår därmed till maximalt 1,2 miljon m3 varav merparten i Mälaren. För
att minska behovet av dumpning i Galten kommer även U04 i sydvästra Blacken att nyttjas
för massor från Galten och Köpings hamn. Transport förbi Kvicksundsbron till U04 kommer
främst ske nattetid. Även dagtid kan bli aktuellt då tillfälle ges. Detta kommer noga att planeras i samråd med Trafikverket för att minimera störningar på spår- och vägtrafik. U04
kommer också att användas för massor från Västeråsfjärden och Västerås hamn.
Det finns ett behov av flexibilitet som gäller för alla dumpningsplatser. Man måste exempelvis kunna skicka ett fartyg till en annan plats än den tilltänkta. I volymerna i Tabell 5 ligger
en överkapacitet i förhållande till den mängd massor som ska tas omhand. Angivna volymer
för respektive dumpningsområde ska därför betraktas som en maxvolym för hur mycket plats
det finns i respektive område, och det är dessa volymer som ligger till grund för konsekvensbedömningen.
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Tabell 5. Närmaste dumpningsområden för de olika mudderområdena.
Mudderområde

Dumpningsplats

Djup och tillgänglig
dumpningsvolym (m3)

Galten och Galtryggen
Köpings hamn

U02 Galten

Djup: ca 6-12 m
Volym: ca 445 000

Galten, Blacken och Västeråsfjärden
Västerås och Köpings hamnar

U04 Kvicksund

Djup: ca 25 m
Volym: ca 550 000

Aggarö och Hästskär

U07 Aggarö

Djup: ca 8-14 m
Volym: ca 80 000

Tedarö väster om Hjulstabron

U08 Tedarö

Djup: ca 9-14 m
Volym: ca 50 000

Tedarö öster om Hjulstabron

U09 Oknöfjärden

Djup: ca 12-16 m
Volym: ca 110 000

Kanal norr om sluss

U10 Ragnhildsborgsviken

Djup: ca 6-14 m
Volym: ca 80 000

Kanal söder om sluss

U12 Hallsfjärden

Djup: ca 12-20 m
Volym: ca 155 000
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4.3.2

Kriterier för dumpning av förorenade massor

En utgångspunkt vid dumpning i Mälarprojektet är att följa principen lika-på-lika. Det innebär att man i första hand dumpar lera på lera och friktionsmaterial på friktionsmaterial, vilket
motiveras av att det ger minst påverkan och säkerställer att det dumpade materialet ligger
kvar. I Mälarprojektet omfattar denna princip också föroreningsnivåer. Utgångspunkten för
projektet är därför att dumpa massor vars föroreningsnivåer är i nivå med eller lägre än de i
bakgrundsområdena. Bakgrundsområdena beskrivs utifrån den provtagning av ytsediment
som utförts i blivande dumpningsområden och förväntade påverkansområden, och innefattar
inte områden nära t.ex. större hamnar eller tätorter. I jämförelse med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårdsverket, 1999) är bakgrundshalterna i Mälarens
bottnar huvudsakligen att betrakta som låga till medelhöga motsvarande klass 2-3 (se WSP,
2014b). Bottenfaunan har undersökts i dumpningsområden och förväntade påverkansområden och visar inga tecken på toxiska effekter (Medins, 2013). Sammantaget visar detta att
bakgrundshalterna i Mälaren är en lämplig utgångspunkt för att avgränsa muddermassor som
kan dumpas utan långsiktig olägenhet för miljön.
Mälaren
Muddermassorna från Mälaren uppvisar huvudsakligen föroreningshalter i nivå med eller
lägre än Mälarens bakgrundshalter. Sjöfartsverket bedömer därför att merparten av dessa
massor kan dumpas utan särskilda restriktioner.
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Massor med förhöjda halter uppträder framförallt i Köpingrännan och det är främst halterna
av PAH och TBT som är förhöjda (se bilaga 4 samt WSP, 2014b). Massor med halter som
tydligt överskrider bakgrundshalter men inte överskrider klass 4 enligt Naturvårdsverket
(1999) kommer att dumpas i ett djupare, väl avgränsat område i U04. Dessa massor kommer
att omges och övertäckas av muddermassor som inte överskrider Mälarens bakgrundshalter.
Dumpning sker med en sådan mäktighet att underliggande massor inte riskerar att spridas.
Massor vars halter av någon förorening överskrider klass 4 enligt Naturvårdsverket (1999)
kommer muddras med särskild teknik (till exempel miljöskopa) och omhändertas särskilt.
Dessa massor benämns i Mälarprojektet som "förorenade massor". Haltkriterier för förorenade massor återges i Tabell 6. TBT ingår inte i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder men
Sjöfartsverket föreslår 100 µg/kg ts som lägre gräns för massor som kräver särskilt omhändertagande.
Den statistiska fördelningen av halter i alla muddermassor från Mälaren jämför med motsvarande haltfördelning i ytsediment från bakgrundsområdena i Figur 6. Här presenteras också
"icke förorenade" vilket motsvarar de muddermassor som kommer att dumpas enligt
ovanstående kriterier, men undantaget de massor som läggs djupast i U04 för att minimera
kontakt med ekosystemet. Figuren visar att med den föreslagna strategin kommer dumpning
inte medföra förorening av dumpningsområdenas bottnar.
Dessa principer för dumpning i Mälaren kommer också att gälla de muddermassor från Västerås och Köpings hamn som hanteras inom Mälarprojektet.
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Massorna kring varje provpunkthar klassats mot haltkriterierna enligt Tabell 6 utifrån uppmätta medelhalter i respektive punkt. Eftersom muddringsdjupen i den allmäna farleden huvudsakligen är relativt grunda kommer massorna att omblandas under muddring och lagring
i muddringsfartygen, vilket motiverar användning av medelhalter.
Södertälje kanal
Massorna i Södertälje kanal är mer heterogena än i Mälaren. Det förekommer såväl icke förorenade leror och isälvsmaterial av sand och grus som förorenad gyttjelera eller lerig sand.
Förorenade massor förekommer främst men inte uteslutande ytligt. Kvicksilver förekommer
frekvent i klass 5 enligt Naturvårdsverket (1999) men även PAH förekommer i förhöjda halter.
I kanalen underlagras förorenat material ofta av renare material. Därför föreslås att klassning
av massor i Södertälje kanal utgår från individuella prov och inte medelhalter såsom för Mälaren. Muddermassor i klass 5 föreslås omhändertas särskilt. Muddermassor som underskrider klass 5(Tabell 6) kan dumpas i områdena U10 och U12. Då håller dumpade massor lika
eller lägre halter än nuvarande ytsediment i de två föreslagna dumpningsområdena, där bl.a.
kvicksilver uppträder i klass 5 (WSP, 2014b).
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Sammanfattningsvis tillser man med detta förfarande att föroreningshalterna i Mälarens och
Södertäljes dumpningsområden inte ökar jämfört med idag. Sammantaget bedöms dumpning
inte medföra några föroreningsrelaterade konsekvenser för vattenmiljön.

Tabell 6. Föreslagna haltkriterier för särskilt omhändertagande av muddermassor.
Haltgränsen motsvarar gränsen mellan klass 4 och 5 enligt Naturvårdsverket (1999),
förutom för TBT.
Enhet

klass 5. Särskild hantering

Pb

mg/kg

>110

Cd

mg/kg

>3

Cu

mg/kg

>80

Cr

mg/kg

>72

Ni

mg/kg

>100

Zn

mg/kg

>360

Hg

mg/kg

>1

TBT

µg/kg

>100

PCB-7

µg/kg

>15

PAH 11

µg/kg

>2500
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Ämne
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Figur 6. Statistisk fördelning av föroreningsnivåer i sediment från Mälaren enligt undersökningar i Mälarprojektet: 1) alla muddermassor, 2) icke förorenade muddermassor; 3) bakgrundshalter. De röda linjerna motsvarar medelhalt i samtliga data inom respektive grupp.
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4.4

Övriga anläggningsarbeten

Här beskrivs övriga anläggningsarbeten som berör vattenmiljön. Där inget annat anges härrör uppgifterna från den tekniska beskrivningen (SWECO, 2014).
4.4.1

Västra Mälaren
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Vid Hjulstabron planeras som säkerhetshöjande åtgärd anläggning av påseglingsskydd. Preliminär utformning av dessa illustreras i Figur 7. Planen är att anlägga dessa som 100-200
meter långa bankar. De hydrologiska konsekvenserna av denna ombyggnad har utretts av
SMHI (2013-05-16). SMHIs bedömning är att påseglingsskydden förändrar flödesbilden vilket lokalt kan ge områden med något högre vattenhastighet, jämfört med situationen utan
påseglingsskydd. Övergripande bedöms dock de planerade påseglingsskydden ge en liten
effekt på strömmar och vattenstånd. Den dämning som påseglingsskydden ger upphov till
ger en viss omfördelning av flödena mellan övriga sund. Det är möjligt att en mindre del omfördelas ner mot södra sidan av Mälaren genom Kolsundet. Den lokala vattenomsättningen i
de olika sunden bedöms dock inte märkbart förändras. Därmed bedöms detta vara en försumbar aspekt som inte konsekvensbedöms vidare.

Figur 7. Planerade påseglingsskydd vid Hjulstabron (SMHI 2013-05-16).

Vid Kvicksundsbron kommer nya ledverk ersätta de tidigare. Anläggningsarbetet kommer att
beröra bottnarna, som närmast bron består av sand och grus. Utanför detta förekommer
glaciallera eller gyttjelera.
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I Mälaren är det aktuellt med erosionsskydd där farleden passerar nära områden som är känsliga, för att förhindra oönskad erosion och förhindra uppgrundning av farleden genom att
massor förflyttas in i farledsytan. Detta planeras vid Flaten och Högholm i norra delen av
vattenförekomsten Blacken (se bilaga 1). Ungefär 600 m2 kommer läggas ut i respektive område. Dessa ytor är mindre än de ytor som ska muddras inom dessa områden och avsevärt
mindre än dumpningsområdena. Därmed omfattas eventuella konsekvenser av den
konskevensbedömning som görs för muddrings- och dumpningsområden.
4.4.2

Södertälje kanal

Den muddring som sker i Södertälje kanal sker främst i kanalslänterna och syftar till att erhålla en bredare kanal med mer rektangulär profil. De nya vertikala slänter som uppkommer
behöver stabiliseras vilket kommer ske genom spontning. Till övervägande del sker detta
arbete i sandiga och grusiga material med låg föroreningsgrad.
Slussen kommer att förlängas och breddas vilket innebär att nya slussluckor placeras utanför
de befintliga. Här kommer också nya ledverk att anläggas.
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Vid fem områden kommer ledningsgravar att anläggas tvärs över kanalen. Detta medför
muddring på botten. Erosionsskydd kommer anläggas vid den nya slussen, vid vissa ledningar samt på andra platser i kanalen där skydd mot propellerströmmar krävs. Eventuella kompletterande bottenundersökningar för ledningsgravarna utförs inför genomförande och i samråd med tillsynsmyndighet.
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Figur 8. Planerade arbeten i kanalen.
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4.5

Driftskedet

De påverkansfaktorer som skulle kunna ha betydelse för vattenmiljön, naturmiljön eller fiske
och som under driftskedet skiljer mellan nollalternativet och planerade åtgärder är följande:
olycksrisker med fartyg
erosion och svall
emissioner och buller från fartyg
farledsyta
isläggning
introduktion av främmande arter.
Underhållsmuddring behöver göras i farleden vart 20:e år, oavsett om planerade åtgärder
genomförs eller ej. Således föreligger här ingen skillnad i driftskedet mellan planerade åtgärder och nollalternativet.
4.5.1

Fartygstrafik
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Miljökonsekvenser vid driftskedet beror av hur fartygstrafiken kan förväntas utvecklas, både
i nollalternativet och vid planerade åtgärder. Konsekvenserna av planerade åtgärder och nollalternativet i driftskedet beskrivs utifrån Trafikverkets prognos tillsammans med en känslighetsanalys, ett ”worst case”. Scenarierna är tagna från den samhällsekonomiska bedömning
som görs inom ramen för Mälarprojektet (Swahn, 2013).
Prognoser i den samhällsekonomiska bedömningen visar att det framtida växande transportbehovet kommer att utgöras av färre men större fartyg i jämförelse med nollalternativet. Orsaken är att nollalternativet innebär att större fartyg inte kan trafikera farleden, varför fler
mindre fartyg krävs för de prognostiserade godsvolymerna. För perioden fram till år 2075
prognostiseras en ökning med cirka 13 procent om planerade åtgärder genomförs och för
nollalternativet cirka 85 procent, se Figur 9.

34 (199)

Uppdragsnr: 10165003

Mälarfarlederna

Daterad: 2014-01-31

Slutrapport

C:\Users\sejs11470\Documents\SjöV slutrapport\Slutrapport - konsekvenser för
vattenmiljön 140131.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Figur 9. Prognos över utvecklingen av fartygstransporter på Mälaren 2012-2075. Notera att
antal transporter är uttryckt som anlöp till hamn, vilket innebär att antalet fartygspassager är
ungefär det dubbla. Fördelning avser storlek på fartyg uttryckt som dwt . Planerade åtgärder
benämns ”huvudalternativ” i diagrammet. (Swahn, 2013).
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5 Områdesbeskrivning och miljötillstånd
Områdena som berörs av planerade åtgärder förekommer i Mälarens västra halva, i Södertälje kanal och dess utlopp samt upp till Linasundet norr om kanalen. Mälarens vattenförekomster har nyligen reviderats, vilket innebar en uppdelning i flera vattenförekomster. De
nya förekomsterna återges i Figur 1. Vattenförekomsternas kemiska och ekologiska status
återges i Tabell 7. Hela västra Mälaren, f.d. vattenförekomsterna Galten och Blacken, har
klassificerats till måttlig ekologisk status med anledning av övergödning. Detsamma gäller
Hallsfjärden och Igelstaviken. Igelstaviken är dock till följd av hamnverksamheten ett s.k.
kraftigt modifierat vatten och anges med ekologisk potential istället för ekologisk status.
Samtliga berörda vattenförekomster har klassats till god kemisk status.
De nya vattenförekomsterna följer väl Mälarens fysiska delområden och i det följande beskrivs de berörda vattenförekomsterna. Allmänna uppgifter om Mälaren har där inget annat
anges hämtats från SLU (2000), Sonesten (2012) samt Sonesten m.fl. (2013). Kapitlet ger
först en övergripande beskrivning av vattenomsättning och morfologi, vattenkvalitet samt
sedimentologi och föroreningar. Därefter beskrivs dessa aspekter samt ekologi och skyddade
områden för respektive vattenförekomst i separat avsnitt. Denna redovisning per vattenförekomst är mer utförlig för de områden där planerad verksamhet är omfattande.
Tabell 7. Klassning av kemisk och ekologisk status, miljökvalitetsnormer, samt förhållandet
mellan tidigare och nuvarande vattenförekomster. För god kemisk status gäller det nationella
undantaget för kvicksilver i klassningen.
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Vattenförekomst

Nya vattenförekomster

Ekologisk Status
Klassning
MKN
Måttlig
God (2021)

Kemisk Status
Klassning
MKN
God
God

Galten

Galten

Blacken

Blacken
Västeråsfjärden
Granfjärden
Gisselfjärden
Oxfjärden
Arnöfjärden
m.fl.

Måttlig

God (2021)

God

God

God

God

God

God

Igelstaviken

Igelstaviken

Måttlig ekologisk potential

God ekologisk
potential

God

God

Hallsfjärden

Hallsfjärden

Måttlig

God

God

God

Björkfjärden
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5.1 Vattenomsättning och morfologi
Eftersom Mälaren är indelad i många bassänger som är åtskilda av sund varierar vattenomsättningstiden. Representativa uppgifter om vattenomsättningen i Västra Mälaren återges i
Tabell 8. Grundare områden såsom Galten är väl vindomblandade och sällan starkt temperaturskiktade. I de djupare områdena av Mälaren utbildas sommartid ofta temperaturskiktning
och syreförhållandena kan då försämras i bottenvattnet (Figur 10).
Tabell 8. Hydrologiska omsättningstider i delar av västra Mälaren (från Sonesten m fl, 2013).

Volym,
km3

Medeldjup,
m

Galten

0,21

3,4

0,07

95

Blacken, Västeråsfjärden
och Granfjärden

2,57

8,4

0,6

136

14

12,8

2,8

160

Område

Hela Mälaren

Omsättningstid, Medelflöde,
år
m3/s

16
14

Syrgas, mg/l

12
10
8
6
4
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Figur 10. Syrgashalter i de olika bassängernas djupare områden under perioden 1990-2011.
Vattendjup framgår av figuren. Data från Mälarens miljöövervakningsprogram.

5.2 Vattenkvalitet
Hur vattenkvaliteten i Mälaren varierar mellan olika områden samt hur den utvecklas över
längre tid har nyligen utvärderats (Sonesten m fl 2013). Fokus i Mälarens miljöövervakningsprogram ligger på övergödning och biologiska parametrar. Kunskapen om andra
föroreningar såsom metaller och organiska miljöföroreningar i ytvatten är mycket sparsam.
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Gällande grumlighet härrör det mest omfattande materialet från Mälarens miljöövervakningsprogram. Mätningarna av grumlighet upphörde efter 1995. Resultaten från perioden
1990-1995 presenteras i Tabell 9. Prov är tagna på tre olika vattendjup och vid olika årstider.
Den storskaliga trenden illustreras i Figur 11. Totalt är det ca 130-250 mätvärden per lokal.
Resultaten är samstämmiga med mätningar som SMHI genomfört inom detta projekt under
2012 (se också Tabell 9). Data enligt nedanstående tabell används som referens till bedömning av hur muddring och dumpning kan bidra till grumlighet i respektive område. Medelvärdet är utgångpunkten vid dessa bedömningar men uppgifter om variationen används
också för att bedöma sannolikheten för att normen om 25 mg/l ska överskridas.
Siktdjupet är bra i östra Mälaren men blir sämre i de västra delarna, där det i Galten och Västeråsfjärden klassats till otillfredsställande. Några långsiktiga trender i siktdjup har man inte
kunnat se, men däremot betydande variationer inom och mellan enskilda år (Sonesten m fl,
(2013).
Halterna av kväve och fosfor i ytvatten summeras också i Tabell 9 och illustreras i Figur 12.
I allmänhet är primärproduktionen i Mälaren fosforbegränsad, vilket innebär att produktionen av biomassa kan öka om tillförseln av fosfor ökar, men att ökad tillförsel av kväve har
mindre betydelse. I Galten råder dock sannolikt kvävebegränsning under främst juli till september (Sonesten m fl 2013). Stora tillflöden i västra Mälaren bidrar till relativt höga halter
av fosfor och kväve i dessa områden, jämfört med i östra Mälaren. Ingen systematisk trend i
fosforhalterna kan ses efter omkring 1980.
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Närsaltsdata i Hallsfjärden och Igelstaviken finns från den övervakning som genomförs av
Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF, 2013). Medelhalt under perioden 2008-2012 är
för totalkväve: 413 µg/l i Hallsfjärden och 473 µg/l i Igelstaviken. För totalfosfor är motsvarande värden 25 och 30 µg/l. Halterna är således lägre än i de berörda Mälarbassängerna.
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Figur 11. Grumlighet i de olika vattenförekomsterna i västra Mälaren. Data kommer från den
miljöövervakning SLU bedrev under 1990-talet och beskriver alla provtagna vattendjup.
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Tabell 9. Statistisk sammanställning av grumlighet (mg/l) samt kväve och fosfor i ytskiktet.
Galten

Blacken

Västeråsfjärden

Granfjärden

median

10

6,3

8,0

6,0

medel

12

7,0

9,1

7,2

standardavvikelse

6,1

3,5

4,2

3,4

95-perc rank

27

14

17

13

max

29

23

32

22

medel

14

5,6

9

6,8

standardavvikelse

8

1,5

2,5

1,6

Grumlighet SLU 1990-1995

Grumlighet SMHI 2012

Total-kväve, µg/l, vid 0,5 meter; 2000-2011
medel

700

810

900

750

standardavvikelse inom år

210

170

300

150

max

1300

1100

1800

1000
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Total-fosfor, µg/l, vid 0,5 meter; 2000-2011
medel

45

35

50

37

standardavvikelse inom år

15

10

15

11

max

85

60

90

63

För västra Mälaren finns övervakningsdata av metaller i ytvatten för fyra lokaler och dessutom för två större tillflöden (Tabell 10). Utifrån detta underlag har referenshalter för Mälaren
valts (Tabell 10) som utgör jämförvärden vid bedömning av påverkan på ytvattenkvalité från
muddring och dumpning. Samtliga valda referensvärden för metaller är lägre eller betydligt
lägre än miljökvalitetsnormerna för ytvatten (2008/105/EU) eller de i Sverige föreslagna
riktvärdena för koppar, krom och zink. Det bedöms därför inte att metaller i dagsläget utgör
en negativ påverkan på växter eller djur i Mälarens vatten.
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Figur 12. Halter i ytskiktet av totalfosfor och totalkväve i Galten, Blacken, Västeråsfjärden
och Granfjärden, 2000-2011. Data från Mälarens miljöövervakningsprogram.

Tabell 10. Uppmätta medelhalter av metaller (µg/l) i olika delar av västra Mälaren samt två
större tillflöden (Arbogaån och Eskilstunaån). Data härrör från www.ma.slu.se och årtal för
data anges för resp. lokal. Totalt dataunderlag ca 180 värden för Cu och Zn samt 110 värden
för övriga metaller.
Provlokal

Cu

Zn

Cd

Pb

Hg

Arbogaån, 2000, 2002, 2010

2,4

9,0

0,025

0,8

<0,002

1,5

Eskilstunaån 1998, 2000,
2010-2012

1,8

4,1

0,014

0,39

<0,002

3,2

Kolsundet, 2001, 2003

2,6

2,0

0,008

0,32

Granfjärden, 2003

2,4

2,4

Galten, 2003

2,3

4,4

Kvicksundsbron, 1995

2,4

7,6

Valt referensvärde

2,5

5,0

0,015

0,4
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Det finns mycket få mätningar av organiska föroreningar i Mälarens ytvatten. Gällande prioriterade ämnen enligt 2008/105/EG gjordes dels screeningmätningar 2008-2009 och dels
finns några prov från Västeråsfjärden som undersöktes av Länsstyrelsen i Västmanland
2012. Flertalet av dessa organiska föroreningar kunde aldrig detekteras. Resultaten är så få
och variabla att de inte bedöms lämpliga som referensvärden på rådande tillstånd i Mälarens
ytvatten. För PCB-7 finns ett generellt antaget bakgrundsvärde om 0,1 ng/l i svenska ytvatten
(Naturvårdsverket, 2009b).

5.3 Sediment
5.3.1

Sedimentologi

De sedimenttyper som förekommer i Mälaren beskrivs sammanfattande i SGUs maringeologiska kartblad serie K223:1. Mer detaljerad information kommer från de provtagningar och
sonderingar som genomförts inom Mälarprojektet. Sedimenttyper och egenskaper summeras
där det är relevant i efterföljande avsnitt om respektive område.

C:\Users\sejs11470\Documents\SjöV slutrapport\Slutrapport - konsekvenser för
vattenmiljön 140131.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Ytsedimenten domineras av postglacial lera, gyttjelera eller lergyttja (Figur 14), som vid
ytan är lösa och innehåller relativt mycket organiskt material. Dessa sediment har i många
områden avsatts under flera tusen år och i stora delar av dessa områden sker sedimentackumulation fortfarande. Tillgängliga kunskaper visar att den ytliga sedimenttillväxten av lergyttja i Mälarens ackumulationsbottnar varierar inom 3-12 mm/år (SGU K223; Jonsson,
2012). Detta utgör referensnivåer vid bedömning av återdeposition av mudderspill.
I grundare bottnar eller i områden med högre strömsättning har ackumulationen av lergyttjor
ofta upphört och här råder transport– eller erosionsförhållanden. I t.ex. Västeråsfjärden förekommer inga ackumulationsbottnar på vattendjup grundare än ca 3 meter (Jonsson, 2012).
Transportbottnar kan dock förekomma i grunda områden. Transportbottnar kännetecknas av
att det tidvis kan ske ackumulation av finmaterial såsom lera och organiskt material. Vid perioder med t.ex. hård vind kan dock vågorna leda till erosion av detta finmaterial, som transporteras ut för att deponera i djupare belägna ackumulationsbottnar.
Provtagningarna i Mälaren visar också mycket sporadisk förekomst av sand, grus och sten.
Dessa grövre friktionsmaterial har vid provtagningarna påträffats i trängre sund och vid vattendjup grundare än ca 8 meter. Lergyttjorna underlagras vanligen av glacial lera, vilket är
en kompakt och konsoliderad lera med litet innehåll av organiskt material. Glacial lera förekommer också ytligt i vissa områden där transport- eller erosionsförhållanden råder, t.ex.
strandnära eller i sunden mellan de större fjärdarna.
Södertälje kanal är grävd genom Södertäljeåsen varför bottnarna främst består av sand och
grus med inlagrade block och lerkörtlar (Figur 15). I flera områden förekommer inslag av
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mer förorenad gyttjelera eller lerig sand. I några mindre områden av kanalen förekommer
enbart gyttjelera.
Norr om kanalen och upp till Linasundet tyder SGUs kartläggning på förekomst av glaciallera och sand men tidigare provtagningar har påvisat gyttjelera och liknande sedimenttyper i
detta område. I Igelstaviken och Hallsfjärden, söder om kanalen, ökar förekomsten av recenta gyttjeleror successivt söderut. Provtagning i norra Igelstaviken påvisar förekomst av
både glacial lera och delvis förorenad gyttjelera.
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Inom Mälarprojektet har kornstorleksammansättningen undersökts i ett stort antal prov och
några exempel illustreras i Figur 13. I gyttjelerorna är medianstorleken 8,3 ± 3,3 µm (medel
och standardavvikelse). För prov som klassats som (glacial) lera är motsvarande värden 5,2 ±
2,1 µm. I båda dessa sedimenttyper är ca 20% av materialet mindre än 2,5 µm. Inom
lergyttjor och leror finns inga betydande regionala variationer; medianstorleken är densamma för de olika delområdena.

Figur 13. Exempel på kumulativ kornstorleksfördelning i sediment från västra Mälaren. Figuren visar för fyra olika sedimentprov hur stor andel av massan som är mindre än på x-axeln
angivna storleksklasser. Data från mätningar som utförts inom Mälarprojektet (WSP, 2014b).
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ort - konsekvenser för

Figur 14. Sedimenttyper i västra Mälaren enligt SGU (©SGU). Ungefärlig utbredning av områden med pågående sedimentation av gyttjelera markeras med raster.
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Figur 15. Sedimenttyper i Södertälje med omgivningar enligt SGU (©SGU). Ungefärlig utbredning av områden med pågående sedimentation av gyttjelera markeras med raster.
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5.3.2

Sedimentens föroreningsgrad

Sedimentens föroreningsgrad har undersökts inom Mälarprojektet, både i muddringsområden, i tänkbara dumpningsområden samt i vissa övriga områden. Inom projektet har föroreningar analyserats i omkring 250 enskilda prov från drygt 100 provpunkter. Kväve, fosfor
och metaller (As, Cd, Co, Cr,Cu, Hg, Ni, Pb och Zn) analyserades i samtliga prov, medan
PAH, tennorganiska föroreningar, PCB-7 samt klorerade dioxiner och furaner analyserades i
varierande andel av proven. Detta utgör underlag för bedömning av sedimentens föroreningsgrad. En fullständig redovisning av dessa data ges i särskild rapport (WSP, 2014b).
Jämfört med bedömningsgrunder för marina och kustnära sediment (Naturvårdsverket, 1999)
är halterna av flera metaller (t.ex. krom och kadmium) och organiska föroreningar (PCB,
dioxiner, PAH) generellt att betrakta som låga till medelhöga, dvs klass 2-3. Höga halter, i
relation till dessa marina bedömningsgrunder, förekommer lokalt för bl.a. PAH, koppar, zink
och nickel.
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Föroreningar som lokalt i Mälarens muddringsområden uppträder i höga eller mycket höga
halter är främst PAH och TBT. Dessa markant förhöjda halter förekommer systematiskt endast i Köpingrännan i västra Galten. För illustration återges medelhalten av TBT och PAH-11 3
i varje provpunkt från Mälarens muddringsområden i Figur 16 och Figur 17 samt i bilaga 4. I
Södertälje kanal förekommer bl.a. kvicksilver och PAH förhöjt i flera muddringsområden
liksom i omgivande bottnar. Betydande delar av de blivande muddermassorna från Södertälje håller dock relativt låga föroreningshalter.
Det är känt från andra områden att sediment med höga halter av föroreningar såsom PCB,
kvicksilver samt klorerade dioxiner och furaner kan medföra spridning högt upp i näringskedjan, där negativa effekter kan uppstå på t.ex. fågel och däggdjur som livnär sig på fisk.
Det är därför särskilt viktigt att betona de låga halterna av dessa föroreningar i de undersökta
områdena (WSP, 2014b). Att Mälaren generellt uppvisar låga halter av kvicksilver och PCB
framgår också av SGUs sedimentkartläggning. Närmare Stockholm, i områden som ej berörs
av detta projekt, stiger dock halterna.
Inom vattenförvaltningen förekommer några andra prioriterade föroreningar som kan förekomma i sediment (se EU 2008/105). Mätningar i sediment från Västeråsfjärden påvisade
inte förekomst av PBDE men relativt låga halter av nonylfenol (27-56 µg/kg ts) och förekomst av DEHP (0,17-0,55 mg/kg ts) (uppgifter från Länsstyrelsen i Västmanland). Inom
ramen för Mälarprojektet har åtta ytsedimentprov från olika områden analyserats av nonylfenol, oktylfenol, PBDE och DEHP. DEHP kunde detekteras i två prov från kanalen. I övriga
prover var samtliga resultat lägre än rapporteringsgränsen.

3

PAH-11 är summan av följande enskilda PAH:er: fenantren, antracen, fluoranten, pyren,
benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, benso(ghi)perylen
och indeno(cd)pyren.
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Figur 16. Medelhalt av TBT i Mälarens muddringsområden. Data från Mälarprojektets undersökningar. Utanför muddringsområdena är halterna <1-30 µg/kg ts. Större figur i bilaga 4.

Figur 17. Medelhalt av PAH-11 i Mälarens muddringsområden. Data från Mälarprojektets
undersökningar. Utanför muddringsområdena är halterna i intervallet 50-750 µg/kg ts. Större
figur i bilaga 4.
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5.4

Fisk och fiske

Mälaren hyser omkring 35 fiskarter och är således artrik vad avser fisk. Sjön är också av
riksintresse för yrkesfisket och mellan 30 och 40 personer bedriver yrkesfiske i Mälaren.
Fiske sker både sommartid och vintertid. Detta avsnitt ger en kort beskrivning av fisk och
fiske, som presenteras i detalj av Calluna (2014). Gös är den kommersiellt viktigaste arten,
men även ål, gädda, sik, siklöja och abborre fiskas i betydande mängder. För fritidsfisket
bedöms abborre, gädda och gös vara de viktigaste arterna.
Mälaren är en stor sjö med många vattenförekomster som skiljer sig sinsemellan vad avser
strandområden, vattendjup, bottenförhållanden mm. Därför varierar också fisksamhället mellan olika områden. Galten är det viktigaste lek- och uppväxtområdet för gös som ofta trivs i
grumliga vatten, men Galten har även betydelse för t.ex. nors och siklöja. Abborrbeståndet
har fluktuerat markant i Galten mellan olika år.
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Vid bedömning av miljökonsekvenser är lekområden särskilt viktiga. Gös leker på grunda
områden under våren men vuxna individer förekommer också i de djupare östra områdena.
Siklöja leker på djupare hårdbottnar i november, och flest yngel påträffas i västra Mälaren.
Både gädda och abborre leker i grunda strandnära områden medan vuxna individer uppträder
på något djupare vatten. Abborren bedöms vara en relativt stationär art. Ålen har varit en
viktig art för yrkesfisket men beståndet är beroende av utsättning eftersom arten inte reproducerar sig i Mälaren. Nyligen har ett förbud mot utsättning trätt i kraft för Mälaren, varför
ålens långsiktiga bestånd förväntas minska. Aspen är en rödlistad art vars bestånd i Mälaren
har bedömts som stabilt. Leken sker troligen främst i tillrinnande vattendrag. I kapitel 5.6
beskrivs kort fisk och fiske i de enskilda berörda vattenförekomsterna, medan en mer omfattande beskrivning återfinns i Calluna (2014).

5.5 Skyddade områden
Mälaren är av riksintresse enligt tredje och fjärde kapitlet i miljöbalken bl.a. med hänsyn till
de natur- och kulturvärden som finns. I Mälaren eller i direkt närhet till Mälaren finns ca 80
naturreservat och ungefär 70 Natura 2000-områden. En överblickskarta över de områden
som omfattas av naturskydd i västra Mälaren samt kring Södertälje kanal återges i Figur 18,
där också planerade åtgärdsområden visas. Muddring kommer att ske inom flera Natura
2000-områden. Ingen dumpning kommer att ske inom Natura 2000-områden.
De Natura 2000-områden som kan komma att beröras av verksamheten har identifieras av
Calluna (se bilaga 5). Dessa Natura 2000-områden summeras i Tabell 11 och presenteras
mer utförligt i bilaga 5.
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Figur 18. Översikt av naturskyddade områden. Farledsytan (blå helfyllnad) samt planerade
muddrings- och dumpningsområden. Muddrings- och dumpningsområden anges som punkter, eftersom vissa annars blir för små i figuren.
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Tabell 11. Natura 2000-områden som kan beröras av planerade åtgärder under anläggningsskedet (se bilaga 5).
Namn

Exempel på naturvärden

Påverkanstyp

Lindöberget väst
SE0250158

Fågelrika vassar.

Buller, grumling

Lindöberget öst SE
02500133

Åkerholem med hällmarkstallskog och ekhasselskog

Buller

Strömsholm SE0250005

Ädellövträd, alléer, lövklädda betesmarker
och sällsynt flora och fauna. Även betade
strandängar och rik fågelfauna.

Buller, grumling

Ridöarkipelagen
SE0250008 och
Ridö-Sundbyholmsarkipelagen södra SE0220077

Artrik fiskfauna med bland annat asp samt
lövskogsrikt område med ädellövskog.

Buller

Frösåker SE0250145

Naturskogsartad ädellövskog med en rik
flora och fauna.

Buller

Engsö SE0250009

Stäppartade torrängar, ädellövskog med
lundflora samt sumpskog med klibbal och
ask. Utrotningshotade kulturväxter och orkidéer, svamparter, rik insektsfaunan och
flera fladdermusarter.

Buller

Tedarön SE0210236

Gamla, grova träd och död ved med ett stort
antal arter av svampar, lavar, insekter och
fåglar. Betade och obetade lövskogar.

Buller

Hjulsta säteri SE0210165

Ekhagar med rikt insektsliv

Buller, grumling

5.6
5.6.1

Vattenförekomster
Galten

Galten är Mälarens västligaste fjärd och är det område där den största delen av muddring och
en stor del av dumpning planeras. Total muddring är ca 350 000 m3 och dessutom planeras
för dumpning i ett djupare område i sydöstra Galten (Figur 4). Berörda områden framgår av
karta i bilaga 1. Fjärden är öppen och grund med ett medeldjup på 3,4 meter och ett maxdjup
på ca 17 meter. Vattnets omsättningstid på en knapp månad är kort och beror på att så mycket som 46% av hela Mälarens vattentillförsel sker till Galten. De största tillflödena till Galten
är Arbogaån i sydväst och Kolbäcksån i nordöst.
Eftersom Galten är relativt grund och öppen för vindpåverkan är temperaturskiktning under
sommarhalvåret sällan välutvecklad (SLU, 2000). I nordväst går ett smalare parti upp mot
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Köping, den s.k. Köpingrännan. Galten avgränsas i öster av det grunda och trånga Kvicksundet som fungerar som en tröskel.
Sedimenten är i huvudsak gyttjelera (Figur 19) med ett innehåll av organiskt kol på 2-5 %
samt hög vattenhalt som avtar från ca 80% vid sedimentytan till ca 65% under 15 cm djup. I
grundare områden förekommer glacial lera vid några mindre områden. Vid utloppet i Kvicksund består bottenmaterialet främst av sand, sten och grus. Sedimenten i Galten uppvisar generellt låga föroreningshalter. Situationen i Köpingrännan avviker, där förhöjda halter av
TBT och PAH påträffats.

C:\Users\sejs11470\Documents\SjöV slutrapport\Slutrapport - konsekvenser för
vattenmiljön 140131.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Figur 19. Relativ andel av olika sedimenttyper i Galten, baserat på SGUs maringeologiska
karta.

Närsaltshalterna i ytvattnet är höga med total-P som normalt varierar från ca 20-70 µg/l
(Figur 12). Galten har statistiskt sett något högre fosforhalter än Blacken och Granfjärden.
Detta återspeglas i att Galten har det minsta siktdjupet av Mälarens fjärdar, ca 0,75 m som
årsmedelvärde 2011, samt de högsta halterna av klorofyll a. Siktdjupet klassificeras enligt
NFS 2008:1 till dåligt eller otillfredsställande. Totalfosforhalten i Galtens ytvatten minskade
fram till ca 1980, varefter inga systematiska trender kan utläsas. Galten är den enda Mälarbassängen där N/P-kvoten är så låg att den är på gränsen till kväveunderskott. Troligen råder
i Galten kvävebegränsning under sommaren, främst juli till september (Sonesten m fl 2013).
Grumlighet uppmättes tidigare i Galten men mätningarna upphörde under 1990-talet. Sporadiskt har turbiditet mätts under 2000-talet, som ett substitut för grumlighet. Dessa parametrar
är dock inte direkt utbytbara. Turbiditeten var 15-24 FNU under sommarmånaderna 2011.
SMHIs mätningar inom Mälarprojektet under april-december 2012 gav mycket höga värden
med en variation från 15-95 FNU. Några systematiska säsongsvariationer i grumlighet kan
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inte påvisas från materialet. Sannolikt är provtagningsfrekvensen för låg för att man ska
kunna påvisa om sådana trender förekommer.
En statistisk sammanställning av grumligheten i Galten och andra bassänger ges i avsnitt 5.2.
Att grumligheten varierar framgår tydligt av Figur 11, som också illustrerar att grumligheten
är högre i Galten än i de andra Mälarfjärdarna. Enligt SMHIs mätningar av grumlighet under
2012 är grumligheten 14±8 mg/l (medel, stdav) med en variation mellan 6 och 36 mg/l (12
mätvärden). Resultaten är i nivå med SLUs mätningar från 1990-talet.
Syrehalterna i de djupare delarna av Galten (kring 10 meter) är oftast goda. Halter under 5
mg/l förekommer dock vintertid samt i juli-augusti. Att bottnarnas syresituation är relativt
god bekräftas även av genomförda bottenfaunaundersökningar under 2012 där de fyra undersökta områdena i Galten utifrån artsammansättningen bedömts som måttligt syrerika, dvs
nivå tre på en femgradig skala (Medins, 2013).
Förekomsten av metaller i fisklever samt kvicksilver, PCB och DDT i fiskmuskel har också
undersökts i abborre, gös och gädda (WSP, 2014d). Halterna är översiktligt i nivå med motsvarande i regionala bakgrundslokaler. För PCB i abborre är halterna tydligt lägre än i motsvarande undersökning 2001 (Lindeström, 2001).
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Primärproducerande plankton, mätt som biovolym, är vanligen högre i Galten än i de andra
Mälarfjärdarna (Sonesten, 2011). Galten är den av Mälarens bassänger som har den största
artdiversiteten av planktoniska alger, vilket förklarats med en god vertikal omblandning av
vattenmassan (SLU, 2000). Kiselalger dominerar men under sensommar och höst förekommer också cyanobakterier. Flera av de förekommande cyanobakterierna är toxinbildande och
förekomsten i Galten gynnas sannolikt av den låga N/P-kvoten (Sonesten m fl, 2013).
I Galten undersöktes bottenfaunan vid ett muddringsområde, två tänkbara dumpningsområden samt ett troligt påverkansområde där påverkan från grumlighet eller återdeposition kan
förväntas (Figur 2). Faunan dominerades av arter som gynnas av eutrofiering och inga rödlistade arter påträffades. Klassning av kvalitetsfaktorn 4 för bottenfauna gav resultatet otillfredsställande status i tre lokaler, samt måttlig status i en lokal (Medins, 2013). Vattenförekomsten Galten har i sin helhet tidigare klassificerats till måttlig ekologisk status (Tabell 7). Inga
ishavsrelikta märlkräftor påträffades. Flera faktorer invägs i klassningen av bottenfauna. I
Galten är den i flera fall relativt art- och individrik, men den låga klassningen kan bero på
avsaknad av mer känsliga arter.
I en tidigare undersökning har ett fåtal individer av den rödlistade och ovanliga arten flat
dammussla påvisats vid två grunda och strandnära lokaler i norra Galten (Lundberg och von
Proschwitz, 2007). Den ena av dessa lokaler ligger strax norr om det nordligaste muddrings-

4

Kvalitetsfaktorer används vid klassning av ekologisk status, och finns beskrivna i NFS 2008:1.
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området i Skylgrundsleden. Flat dammussla är klassificerad som "nära hotad" av artdatabanken, dvs den minst allvarliga av de olika rödlistningskriterierna.
För yrkesfisket är Galten av stor betydelse bl.a. genom att en stor del av Mälargösens reproduktion sker i denna vattenförekomst (Calluna, 2014). Andra arter som leker i Galten är nors
och siklöja. Vid provfiske 2012 var årsyngel av abborre mycket talrika, men Galtens abborrebestånd förefaller variera påtagligt mellan olika år. Flest individer återfanns vid vattendjup
ned till 6 meter, men gösen var mer frekvent i de djupaste områdena.
Strandnära vattenväxter i Galten domineras av bladvass samt förekomst av näckros. Den
enda undervattensväxt som påträffats är ålnate. Längs Köpingrännans nordvästra delar ligger
också Natura 2000-området Lindöberget som består av fågelrika vassar. I nordöstra Galten
ligger det stora Natura 2000-området Strömsholm, som främst berör landområden men även
omfattar betade strandängar och fågelrika vassområden (se Figur 18).
Fågelskyddsområden finns vid Barkaröviken längs Köpingrännans sydöstra strand samt vid
Rågsäcken i norra Galten. Båda dessa områden ligger omkring 1 km från planerade muddringsområden. Knappt 30 rödlistade fågelarter har observerats i Galten och dess närhet (WSP
2014a).
5.6.2

Blacken

C:\Users\sejs11470\Documents\SjöV slutrapport\Slutrapport - konsekvenser för
vattenmiljön 140131.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

I Blacken planeras mindre omfattande muddring i tre områden. Den samlade muddringen
omfattar ca 10 000 m3 i denna vattenförekomst. I djupområdet nordost om Kvicksund planeras dumpning av muddermassor i område U04, där icke förorenade massor från både Galten,
Västerås och Köpings hamnar, Blacken och Västeråsfjärden planeras att dumpas. De berörda
områdena visas i karta i bilaga 1 samt Figur 4.
Blacken är betydligt djupare än Galten. I västra Blacken uppgår vattendjupet ofta till 20-30
meter medan de östra delarna har ett vattendjup om 10-20 meter. Det finns inga specifika
uppgifter om vattenomsättningen i Blacken men den största vattentillförseln sker från Galten
och därefter kommer Eskilstunaån i söder. I de djupare delarna är vattenmassan tydligt temperaturskiktad under sommaren. Sedimenten i Blacken domineras liksom i Galten av gyttjeleror men med något större andel glacialleror som främst uppträder i grunda strandnära områden. Genomförda provtagningar visar på relativt låga föroreningshalter i sedimenten.
Fosforhalterna i ytvattnet varierar från 20-55 µg/l och är något lägre än i Galten, medan kvävehalterna är något högre än i Galten (Figur 12). Primärproduktionen i Blacken är tydligt
fosforbegränsad. Siktdjupet är bättre än i Galten och klassas till måttlig status (Sonesten m fl
2013). En tendens till långsiktigt minskande siktdjup kan dock ses i data från Blacken.
Grumligheten är i medeltal 7 mg/l vilket är betydligt lägre än i Galten (Figur 11). Syrgashalterna i Blackens djupare delar kan vara påtagligt försämrade sommartid (Figur 10). Vi kän-
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ner inte till några mätningar av metaller eller andra miljögifter i Blackens ytvatten efter år
2000.
Det finns ingen pågående långsiktig övervakning av biologiska parametrar i Blacken. Bottenfaunan i lilla Blacken i sydväst undersöktes inom ramen för detta projekt, eftersom
dumpning planeras i detta djupområde. Bottenfaunans status i detta djupområde klassades av
Medins (2013) som god, med högt artantal och mycket hög individtäthet. Inga rödlistade
arter påträffades men däremot påträffades två arter av märlkräftor (Monoporeia affinis och
Pallasea quadrispinosa) som båda är s.k. glacialrelikter (Henricsson och Andersson, 2007).
Blacken är ett viktigt lek- och uppväxtområde för gös, nors och siklöja och har stor betydelse
för både yrkes- och fritidsfisket. Kunskapen om fisk i nuvarande Blacken härrör till stora
delar från den tidigare vattenförekomsten Blacken som också innefattade Västeråsfjärden
och Granfjärden. Därför beskrivs fisk också vidare i avsnittet nedan om Västeråsfjärden.
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Flera större Natura 2000-områden är belägna i Blacken, men dessa är dock belägna på flera
kilometers avstånd från det föreslagna dumpningsområdet i västra Blacken. De två mindre
mudderområdena vid Högholm och Flaten i östra Blacken ligger i Natura-2000-området
Ridö-Sundbyholmsarkipelagen som bl.a. är av riksintresse för naturvård. Naturvärden i vattenmiljön omfattar fågelrika vassområden och en artrik fiskfauna. Vattenväxter i strandnära
områden domineras av bladvass i de norra delarna medan södra områdena domineras av mer
öppna stränder. Flera rödlistade fågelarter har observerats under häckningstid i lämpliga biotoper. Några av dessa är knutna till vattenmiljön, t.ex. småfläckig sumphöna, havsörn och
rördrom.

Figur 20. Relativ andel av olika sedimenttyper i Blacken.
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5.6.3

Västeråsfjärden

I Västeråsfjärden planeras muddring om ca 80 000 m3, främst i området vid Stora Sandskär
(Figur 4 samt bilaga 1). Muddringsområdet är beläget precis i den nordliga kanten till RidöSundbyholms-arkipelagens Natura 2000-område, vars bevarandevärde bl.a. består i artrik
fiskfauna.
Västeråsfjärden är som djupast i de sydvästra områdena, där vattendjupet varierar kring ungefär 15 meter. Vattenomsättningen styrs sannolikt främst av tillflödet från Blacken samt
tillrinningen från Svartån som egentligen mynnar i den mindre vattenförekomsten Västerås
hamnområde norr om Västeråsfjärden. I vattenmassan utvecklas sällan någon uttalad temperaturskiktning.
Bottnarna i Västeråsfjärden domineras också av gyttjelera men relativt stora grundområden
kännetecknas av glaciallera. Från nordost till sydväst sträcker sig i södra delarna också en
sandås. Muddring kommer främst ske inom områden med lergyttja.
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Fosforhalterna i ytvattnet är relativt höga, i nivå med de i Galten, med en medelhalt på ca 50
µg/l och en variation från ca 20-70 µg/l. Primärproduktionen är tydligt fosforbegränsad.
Siktdjupet är något lägre än i Blacken och har de senaste ca fem åren sommartid legat på
knappt en meter. Vattnet i norra Västeråsfjärden är relativt grumligt med ett medelvärde på
ca 9 mg/l. Vid enstaka tillfällen har normen om 25 mg/l överskridits.

Figur 21. Relativ andel av olika sedimenttyper i Västeråsfjärden.
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Bottenfaunan i centrala Västeråsfjärden har undersökts i ett tidigare utrett dumpningsområde, i ett påverkansområde och i muddringsområdet vid Stora Sandskär (Medins, 2013).
Statusklassningen avseende bottenfauna varierade mellan måttlig, god och hög i dessa områden.
I Västeråsfjärden har fiskbestånden undersökts genom återkommande provfisken. Statusbedömningen för fisk varierade mellan åren men bedömdes av vattenmyndigheten samlat som
måttlig. Västeråsfjärden uppges också vara ett viktigt område för gösrekrytering men även
för abborre och gädda. Yngel av både nors, gös och siklöja har påträffats i området. Både
yrkesfiske och fritidsfiske sker i Västeråsfjärden (Calluna, 2014).
Vattenväxter domineras av bladvass. I den närbelägna Asköviken finns högre naturvärden
både vad gäller vattenväxter och fågel, men det området kommer inte att påverkas av verksamheten. Flera rödlistade fåglar har rapporterats häcka i närheten av farledsytan i Västeråsfjärden men få är knutna till vattenmiljön, t.ex. rördrom och havsörn (WSP 2014a).
5.6.4

Granfjärden
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I Granfjärden planeras muddring kring Aggarö (5400 m3) samt vid Hästskär i sydost (10 000
m3). Dumpning av dessa massor är planerat till område U07, vilket är ett litet område norr
om Aggarö (se karta i bilaga 1 samt Figur 4) i nordvästra Granfjärden.
Granfjärden är en relativt stor vattenförekomst där stora områden i centrala Granfjärden håller ett vattendjup runt 20 meter. De västra områdena norr om Aggarö där muddring och
dumpning planeras är grundare och har mer karaktären av ett sund. Bottnarna norr om
Aggarö kännetecknas främst av glacial lera medan de öppna och djupa områdena i centrala
Granfjärden består av gyttjelera. Vid dumpningsområdet U07 tyder dock i Mälarprojektet
genomförda sedimentprovtagningar på förekomst av gyttjelera.
Fosforhalterna i ytvattnet är i nivå med de i Blacken, med en medelhalt på ca 37 µg/l. Primärproduktionen är tydligt fosforbegränsad. Även grumligheten är i nivå med den i Blacken.
dvs betydligt lägre än i Galten men högre än i östra Mälaren.
Inga bottenfaunaundersökningar har genomförts inom Mälarprojektet i Granfjärden. Inom
Mälarens vattenvårdsförbund undersöks bottenfaunan regelbundet i den öppna delen av fjärden. År 2011 var den ekologiska statusen avseende bottenfauna måttlig, och dominerades av
glattmaskar och tofmygglarver (Sonesten, 2012). Artsammansättningen liknar den i Västeråsfjärden (Medins, 2013). Även för fisk och fiske uppges förhållandena likna de i Västeråsfjärden (Calluna, 2014).
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5.6.5

Oxfjärden och Arnöfjärden

I Oxfjärden sker relativt omfattande muddring (ca 80 000 m3) främst i området öster om
Hjulstabron samt sydost om ön Tedarö (Figur 4). Dumpning av massorna från Tedarö planeras vid området U08 sydost om Tedarö. Massorna öster om Hjulstabron planeras att dumpas
i Oknöfjärden i vattenförekomsten Arnöfjärden (se bilaga 1). De områden i Oxfjärden som
berörs av verksamheten är relativt trånga sund medan dumpningsområdet i Oknöfjärden är
beläget i en öppen fjärd (se bilaga 1). Vid Hjulstabron kommer också påseglingsskydd anläggas med ditflyttade sprängmassor.
Bottnarna i dessa vattenförekomster utgörs liksom i uppströms belägna vattenförekomster
främst av gyttjelera, men också ca 20-30% glacial lera. Så vitt känt finns inga särskilda mätningar av vattenkvalitén i dessa områden, som får representeras av mätningar i uppströms
belägna Granfjärden.
Bottenfaunan har inom Mälarprojektet undersökts i båda dumpningsområdena, ett påverkansområde och ett muddringsområde. Den ekologiska statusen med avseende på bottenfauna klassades som hög i muddringsområdet och som god i övriga undersökta områden. I
muddringsområdet vid Nybyholm/Kyrkegrund var bottenfaunan individ- och artfattig men
med förekomst av några känsliga arter, bl.a. påträffades den ovanliga och skyddsvärda
märlkräftan Pallasea quadrispinosa (Medins, 2013), som dock inte är rödlistad.
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Provfisken i Oxfjärden och Arnöfjärden visade på dominans av abborre följt av gers, björkna
och mört (Lundkvist och Holmborn, 2012). Individantalet var högst i de grunda områdena.
Vid översiktlig undersökning av vattenväxter i Oxfjärden befanns det att bladvass dominerade. I vikarna noterades, förutom vass, gul näckros, topplösa, vattenpilört, säv, dyblad och
sjöfräken. Undervattensvegetationen var mycket sparsam (WSP 2014a).
5.6.6

Södertälje

Åtgärderna kring Södertälje sker i vattenförekomsterna Prästfjärden, Igelstaviken och Hallsfjärden (Figur 4 samt bilaga 1). Störst verksamhet kommer ske i själva kanalen som inte är
en vattenförekomst. Verksamheten i kanalen kan dock påverka Igelstaviken och eventuellt
även Hallsfjärden. Södra Prästfjärden berörs också genom dumpning i Ragnhildsborgsviken
och muddring i Linasundet. Detta är mycket små områden av egentliga Prästfjärden. Muddring i kanalen sker främst i slänterna som består av naturligt isälvmaterial såsom sand och
grus men muddring kommer också utföras i mer förorenade material. I områdena norr och
söder om kanalen sker muddring också i delvis förorenad gyttjelera samt i glacial lera.
Dumpning planeras i Hallsfjärden.
Sedimenten mellan Linasundet och kanalen är starkt förorenade av kvicksilver (Sternbeck m.
fl., 2005) men dessa föroreningar ligger i huvudsak utanför farleden. Vattenomsättningen i
Mälardelen och kanalen styrs av ett mindre utflöde från Mälaren och via slussning. Igelsta-
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viken är till följd av hamnverksamhet klassat som ett kraftigt modifierat vatten. Vattenutbytet söder om kanalen kännetecknas av skiktad vattenmassan med sött ytvatten som överlagrar
ett bräckt bottenvatten. Både Igelstaviken och Hallsfjärden är påverkade av eutrofiering,
även om halterna av fosfor och kväve är lägre än i västra Mälaren.
Bottenfaunan i Ragnhildsborgsviken klassades till hög ekologisk status, relaterat bl.a. till
mycket högt artantal. I Hallsfjärden har bottenfaunan undersökts i fem punkter på varierande
vattendjup. En av punkterna ligger mycket nära dumpningsområdet U12 men dock något
grundare. I samtliga punkter domineras bottenfaunan av östersjömusslan Macoma balthica
och därefter av den invandrade havsborstmasken Marenzelleria. Statusen är otillfredsställande men på gränsen till måttlig (Medins 2013).
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I övrigt finns ingen miljöövervakning i dessa områden. Calluna (2014) bedömer inte att
södra Prästfjärden är av särskild betydelse för fisk eller fiske. Kanalen är en konstgjord miljö
som saknar särskilda ekologiska värden. I Hallsfjärden har fiskens artdiversitet minskat under senare år. Abborre är den vanligaste arten. I Bränningeån vandrar havsöring upp från
Hallsfjärden under höst.
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6 Påverkan i anläggningsskede
Detta kapitel beskriver den påverkan på vattenmiljön som förväntas i de olika delområdena
under anläggningsskedet. De typer av miljöpåverkan som kan uppstå vid de olika åtgärderna
under anläggningsskede summeras i Tabell 12. Påverkan under driftskedet beskrivs tillsammans med konsekvenser i kapitel 8.
Tabell 12. Typ av påverkan för vattenmiljön vid olika verksamheter under anläggningsskede.
Muddring

Dumpning

Sprängning

Övriga anläggningsarbeten

Grumling

X

X

X

X

Föroreningar i ytvatten

X

X

X

X

Återdeposition

X

X

X

Fysisk bottenförändring

X

X

X

Kemisk bottenförändring

X

X

Spridning föroreningar

X

X

X

Buller

X

X

X

Typ av påverkan

6.1
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6.1.1

Drift

X

X

Grumling
Effekter av grumling

Grumlighet är ett mått som anger mängden partiklar i vatten, s.k. suspenderade partiklar.
Värdet anges vanligen i mg/l. Ofta förekommer istället begreppet turbiditet, som baseras på
en optisk analys. Turbiditet återspeglar ungefär partikelinnehållet men kan inte generellt
översättas till grumlighet eftersom det också kan påverkas av andra faktorer. Grumligheten i
en sjö eller ett vattendrag varierar av olika skäl naturligt, t.ex. beroende på algproduktion
eller tillförsel från avrinningsområdet. Den senare processen kan vara kraftig under t.ex. vårflöden.
Även om grumligheten varierar naturligt, och i vissa sjöar kan denna variation vara påfallande, så kan förhöjd grumlighet också orsaka negativa effekter på olika nivåer i ekosystemet. Ökad grumlighet gör att siktdjupet minskar vilket kan påverka såväl primärproduktionen hos alger och andra vattenväxter som förhållandet mellan rovdjur och bytesdjur. Fysiologiska effekter kan också påverka fisk genom t.ex. igensättning av gälarna. Ägg- och yngelstadierna är mer känsliga än vuxna individer.
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Effekter av grumlighet på vattenlevande djur och växter följer inte de klassiska dos-responssambanden (t.ex. Dunlop m fl 2008). Studier av hur suspenderade partiklar påverkar fisk visar att förutom grumligheten så är varaktigheten av avgörande betydelse (Wilber och Clarke,
2001). Allmänt sett är fisk inte så känsliga för måttligt ökad grumlighet, och vuxna individer
kan vid behov undvika letala eller subletala effekter genom att fly från starkt grumliga områden till områden med lägre påverkan.
Olika akvatiska ekosystem är utvecklade i relation till en viss grumlighet och dess variation,
vilket medför en påtaglig svårighet att utveckla generella gränsvärden för grumlighet (t.ex.
Dunlop m fl 2008). Den grumlighet som i ett visst område är en störning kan i ett annat område vara en förutsättning för ekosystemets struktur och funktion. Därför har en analys genomförts av vilka effekter som ökad grumlighet skulle kunna orsaka på fisk, vattenväxter
och bottenfauna i de aktuella påverkansområdena. Tiden då påverkan sker är avgörande för
många konsekvenser.
6.1.2

Grumling av verksamheten
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Där inget annat specifikt anges i detta avsnitt så avser grumlighet den ökning av grumligheten som förväntas uppträda i närheten av de områden där muddring och dumpning genomförs, och under motsvarande tid. Detta avsnitt ger en sammanfattande bild av förväntad
grumlighet i varje enskilt område men med illustrationer för ett fåtal områden. En mer utförlig redovisning av grumligheten i varje delområde ges i bilaga 3 samt i SMHI (2014).
Grumligheten förväntas öka lokalt och temporärt i anslutning till muddrings- och dumpningsverksamhet. Den mest avgörande faktorn för grumling är muddermassornas egenskaper. Mälarens muddermassor består till stora delar av gyttjelera med relativt stor potential för
grumling. I Södertälje kanal består massorna främst men inte uteslutande av grovt material
med liten potential för grumling. Glaciala leror förekommer i båda områdena och har relativt
låg potential för grumling eftersom de är så konsoliderade.
Den förväntade grumligheten i Mälaren har beräknats med en tredimensionell hydrodynamisk beräkningsmodell (avsnitt 3.1.1; SMHI, 2014). För att bedöma konsekvenserna av
grumligheten behöver denna beskrivas både i tid och rum. Med avseende på den typ av effekter som skulle kunna uppstå vid dessa grumlingsnivåer är den tidsmässiga medelhalten
mest representativ. Hur medelhalterna av grumlighet kan variera med avståndet från ett
muddringsområde illustreras för några områden i Figur 22. Figurerna visar det modellberäknade tillskottet av grumlighet från muddring eller dumpning men inte bakgrundshalterna.
Grumligheten förväntas vara högst inom ca 200 meters avstånd från arbetsområdet och avtar
sedan för att på 1-2 kilometers avstånd vara obetydlig. För att underlätta tolkningen har påverkansområdet indelats i tre nivåer:
närområde på 200 m avstånd
inre påverkansområde på 500 m avstånd
yttre påverkansområde på 1 km avstånd.
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Förutom själva grumlighetens storlek är även dess varaktighet (hur länge) avgörande för
eventuella effekter på växter och djur. I de flesta områdena förväntas den ökade grumligheten avta markant inom några dygn efter att verksamheten upphört. Förväntat påslag av grumlighet och dess varaktighet har summerats i Tabell 13 för de områden med störst påverkan
och längst varaktighet.
Den största och mest varaktiga muddringen utförs längs Skylgrundsleden i norra och centrala
Galten, där muddring planeras pågå i ungefär 30 dygn. Denna muddring sker dock över en ca
sex kilometer lång sträcka av farleden varför varje delområde kommer påverkas under en
betydligt kortare tid. I närområdet kan grumligheten här öka med i medeltal cirka 30 mg/l,
vilket för nordöstra delen av Skylgrundsleden framgår av Figur 22. I det yttre påverkansområdet på cirka 1 kilometers avstånd är påslaget fortfarande 8-10 mg/l, vilket nästan är en fördubbling om man jämför med nuvarande medelhalt i Galten på ca 12 mg/l. Bortom ungefär 2
kilometer är påslaget helt försumbart (< 1 mg/l). Figur 22 visar också motsvarande uppgifter
för muddringsområdet vid Stora Sandskär i Västeråsfjärden. Här förväntas betydligt lägre
grumlighet.
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Den grumlighet som illustreras i Figur 22 utgör exempel på trolig utbredning, men exakt hur
den kommer att fördelas kring muddringsområdena beror på hur strömmarna varierar under
perioden. Påverkan vid extremt höga vindhastigheter har också modellerats. Under sådana
förhållanden blir grumligheten generellt lägre i varje enskild punkt medan påverkansområdet
blir större. Mer utförlig redovisning av denna aspekt återfinns i SMHI (2014).

60 (199)

C:\Users\sejs11470\Documents\SjöV slutrapport\Slutrapport - konsekvenser för
vattenmiljön 140131.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Uppdragsnr: 10165003

Mälarfarlederna

Daterad: 2014-01-31

Slutrapport

Figur 22. Genomsnittlig ökning av grumlighet vid muddring i östra delen av Skylgrundsleden i
Galten (övre figur) och Stora Sandskär i Västeråsfjärden (nedre figur). 0,001 kg/m 3 motsvarar 1 mg/l. Motsvarande modelleringar har gjorts av SMHI för alla muddringsområden och
utredningsområden för dumpning. Bakgrundshalten ingår inte i figuren men är i genomsnitt
0,012 kg/m3 (12 mg/l) i Galten och 0,009 kg/m3 (9 mg/l) i Västeråsfjärden.
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Många muddringsområden är små med en muddring som bara pågår något eller några dygn
(Figur 4). De största muddringsområdena i Mälaren är förutom Galten också södra Västeråsfjärden och Oxfjärden runt Tedarö och Hjulstabron. I dessa områden kommer grumligheten
också öka markant i närområdet och i det inre påverkansområdet, men både omfattning och
varaktighet är lägre än i Galten. De största dumpningsområdena i Mälaren är sydöstra Galten, sydvästra Blacken och Oknöfjärden, varav den sistnämnda har kortast varaktighet.
I Södertälje sker muddring övervägande i sand och grus men också i leror. Den verksamhet
som har störst påverkan i Södertälje bedöms vara muddringen av leror i kanalens södra utlopp vid Igelstaviken samt dumpningen i Hallsfjärden.

Miljökvalitetsnormen för grumlighet i Mälaren är 25 mg/l enligt SFS 2001:554 och ska tolkas som ett genomsnittsvärde. Så kallade varaktighetsdiagram har skapats för att:
illustrera den tidsmässiga variationen i grumling
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bedöma risken för att den ökande grumligheten är högre än normvärdet 25 mg/l.
Två exempel på varaktighetsdiagram ges i Figur 23. Risken för att verksamheten medför
grumling högre än 25 mg/l är störst i området nära muddringen och betydligt lägre någon
kilometer därifrån. Risken för att normvärdet överskrids har utifrån liknande diagram bedömts för de inre påverkansområdena i alla verksamhetsområden (bilaga 3). Antalet dygn
med risk att den samlade grumligheten (bakgrund + påslag) överskrider normvärdet summeras i Tabell 14. Genomgången visar att det i huvudsak endast är längs Skylgrundsleden samt
vid dumpningsområde U02 i Galten som verksamheten kan medföra risk för att normvärdet
för suspenderad substans överskrids. Flera dygn av överskridanden kan också förväntas i
norra Igelstaviken, som dock inte omfattas av miljökvalitetsnormen för grumlighet.
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Tabell 13. Förväntad påslag på grumlighet (mg/l), generaliserat efter modellberäkningar av områdena med störst och mest varaktig verksamhet.
Grumligheten redovisas i tre nivåer med olika avstånd från verksamheten och innefattar inte bakgrundshalter i området. Varaktigheten är ungefärlig.

ort - konsekvenser för

Vatten-förekomst

Områden med muddring (M)
eller dumpning (D)

Närområde mg/l,
200 m

Påverkansområde mg/l
Inre, 0,5 km

Yttre,1 km

Varaktighet av grumling

Galten

M - Skylgrund nordost

30

20

10

12 dygn

Galten

M - Skylgrund central

30

18

9

9 dygn

Galten

M - Skylgrund sydväst

30

15

8

9 dygn

Galten

M - Köpingrännan

15

6

2

9 dygn

Galten

D - U02

30

12

5

4-5 veckor

Blacken

D - U04

10

7

5

5-6 veckor

Västeråsfjärden

M - St. Sandskär

9

5

2

2 veckor

Oxfjärden

M - Nybyholm & Kyrkegrund

20

14

8

10 dygn

Oxfjärden

D - U08

22

8

3

7 dygn

Arnöfjärden

D - U09

14

5

2

10 dygn

Igelstaviken

M – Igelstaviken

45

20

5

12 dygn

Hallsfjärden

D - U12, gyttjelera; lersand ger
minimal grumling.

45

3

1
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Tabell 14. Beräknat antal dygn som den totala grumligheten (SS) överskrider normvärdet 25
mg/l i de inre påverkansområdena vid olika muddrings- eller dumpningsområden. Värdena är
skattningar av förväntad påverkan i syfte att skilja på områden med större eller mindre påverkan. Grumligheten avser summan av rådande grumlighet och påslag från muddring eller
dumpning. Överskridanden avser en mindre del av vattenförekomsterna.
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Vattenförekomst

Område

Muddring/
Dumpning

Varaktighet
(dygn)

SS>25 mg/l
(dygn)

Galten

Skylgrundleden nordost

M

10

10

Galten

Skylgrundleden centralt

M

10

10

Galten

Skylgrundleden sydväst

M

10

10

Galten

Köpingrännan

M

9

1

Galten

U02

D

32

11

Blacken

U04

D

36

<1

Västeråsfjärden

Stora Sandskär

M

14

<1

Oxfjärden

Nybyholm Ö &
Kyrkegrund

M

10

1,5

Oxfjärden

U08

D

7

<1

Arnöfjärden

U09

D

10

<1

Prästfjärden

Linasundet

M

1-2

1-2

Prästfjärden

U10

D

1,5

1,5

Igelstaviken

Igelstaviken

M

12

4

Hallsfjärden

U12

D

49

<1

Grumlingen är naturligt hög i Galten och det bedöms att även under nu rådande förhållanden
så överskrids normvärdet för suspenderad substans omkring 30 dygn per år. Muddringen i
Skylgrundsleden kan innebära att normen vid ett avstånd av ca 500 m (inre påverkansområdet) överskrids under hela muddringstiden (totalt 30 dagar). Det är dock viktigt att poängtera
att dessa av muddring orsakade överskridanden har liten utbredning och sker i storleksordningen 4-5 dygn per km längs denna del av farleden. I sydöstra Galten vid dumpningsområdet U02 förväntas ett överskridande som kan uppgå till ungefär 11 dygn.
Eftersom miljökvalitetsnormen för grumlighet enligt SFS 2001:554 ska tolkas som ett genomsnittvärde, och ovan redovisad påverkan är begränsad i tid och rum, bedöms det inte att
den planerade verksamheten medför att miljökvalitetsnormen överskrids. Det ska också betonas att den grumlighet som orsakas av muddring har liten rumslig utbredning och sker i
storleksordningen 4-5 dygn per km längs Skylgrundsleden. Troligen sker även sådana överskridanden i Västeråsfjärden sporadiskt under nu rådande förhållanden.
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Figur 23. Varaktighetsdiagram som visar hur stor andel av tiden som modellberäknad grumlighet är högre än angivna värden på x-axeln. Bakgrundsgrumlighet och förväntat påslag från
muddring i inre påverkansområdet vid två områden. Övre figur: Galten (m33 – Skylgrundsleden, m35 – Köpingrännan); Nedre figur: Västeråsfjärden (m21-22: St. Sandskär). Påslag
utgörs av medelhalten från förväntad grumling under arbetet.
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Sammanfattningsvis så sker den mest betydande grumlingen i Galten, både vad avser grumlighet och varaktighet. Därefter kommer Västeråsfjärden, Tedarö och området öster om Hjulstabron.
I Södertälje kanal sker en stor del av muddringen i sand och grus som inte grumlar nämnvärt.
Verksamheten kommer dessutom bedrivas med lägre takt och fördelat under längre tid, jämfört med Mälaren. Störst grumling i Södertälje förväntas vid muddring i Igelstaviken samt
vid dumpning av dessa massor i Hallsfjärden.
I övriga områden är grumlingen av mycket kort varaktighet.

6.2 Bottenförändringar
I detta avsnitt beskrivs de volymmässigt stora bottenförändringar som beror på ren förflyttning av muddermassor. Fyra typer av fysiska bottenförändringar kommer att uppstå:
1.
2.
3.
4.

Friläggande av djupare bottnar genom muddring
Övertäckning genom dumpning
Övertäckning genom anläggning, t.ex. erosionsskydd
Överlagring via återdeposition av spill från muddring eller dumpning.
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Övertäckning genom återdeposition av spill beskrivs i nästa kapitel. Indirekt kan det medföra
kemiska förändringar om den nya bottenytan har en annan sammansättning än den tidigare.
Friläggande av bottnar vid muddring blottlägger en äldre sedimentyta. Denna är normalt mer
kompakt och håller något lägre innehåll av organiskt material.
Vid övertäckning dör i princip alla sedimentlevande organismer. Ett övergripande mål vid
val av dumpningsplats har varit "lika-på-lika-principen", dvs att lergyttja läggs i områden
med lergyttja och sand i områden med sand (WSP, 2014c). Om man följer den principen innebär dumpningen ingen fysisk förändring av bottensubstratet, och bottenfaunan återkoloniserar vanligen inom några år (Naturvårdsverket 2009).
6.2.1

Friläggande av bottnar

I muddringsområden avlägsnas bottenmaterial lokalt längs farleden. Härvid kommer djupare
liggande sediment att bilda ny botten. Dessa områden kan vara störda till följd av den strömpåverkan som fartyg orsakar. De miljöförändringar som kan inträffa är att den nya bottenytan har andra kemiska egenskaper eller är en annan sedimenttyp, t.ex. att glaciallera underlagrar en siltig gyttjelera.
En genomgång av samtliga sedimentanalyser visar att föroreningsnivåerna är lägre på de
djupaste provtagna sedimentdjupen än i nuvarande ytsediment. Det innebär att i de områden
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där muddring genomförs kommer föroreningshalterna generellt att bli lägre i bottnarna.
Muddringsområdena är i huvudsak smala områden i randen av farleden, och ofta är muddringsområdena 10-40 meter breda per sida av farleden. Detta faktum förväntas underlätta en
återkolonisering av bottenlevande organismer.
I flera områden, t.ex. i Köpingrännan och vid Hjulsta, kommer bottnar med glacial lera att
friläggas efter muddringen. Glacial lera har ofta ett naturligt erosionsskydd i form av ett tunt
skikt av sand och grus. De nya ytor med glacial lera som uppstår saknar åtminstone initialt
detta skydd, varför det finns en teoretisk risk att dessa bottnar kan utsättas för erosion om
särskilt strömmande förhållanden skulle uppstå. I de fall som den tidigare ytan utgjordes av
gyttjelera, såsom i Köpingrännan, bedöms denna erosionsrisk som mycket låg. Detta motiveras av att eftersom gyttjelera (som är mer lätteroderad än glacial lera) kunnat ackumulera, så
har det inte under lång tid förekommit tillräckligt höga strömmar ens för att erodera gyttjelera. I vissa delar av området öster om Hjulstabron är det mer strömt och dagens bottnar utgörs av glacial lera. Här finns således viss risk för ökad erosion. WSP bedömer dock dels att
tillräckligt kraftiga strömmar för att erodera glacial lera är ytterst ovanliga i dessa områden,
och dels att ett nytt naturligt erosionsskydd av sand och grus med tiden kommer att etableras.
Slutsatsen är att denna fråga inte konsekvensbedöms vidare.
6.2.2

Övertäckning genom dumpning och erosionsskydd
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Fysiska förändringar
De djupområden som kan komma att tas i anspråk för dumpning redovisas i Tabell 15 med
angivande av de vattendjup och den areal som är påverkad. Områden med större vattendjup
kan ha betydelse för t.ex. vissa fiskarter och kan också magasinera kallare vatten. Därför är
det relevant att bedöma hur stor andel av djupområdena inom respektive vattenförekomst
som påverkas genom dumpning. Som referens ges därför i Tabell 15 ungefärliga uppgifter
om hur stora areor i respektive vattenförekomst som har liknande eller större vattendjup som
dumpningsområdena.
I Galten utgör U02, om hela ytan tas i anspråk, ungefär 20 % av områdena med vattendjup
kring 10 meter eller mer. Jämfört med arean djupare än 8 meter utgör U02 ca 8 % av Galtens
totala yta på detta djup. Eftersom temperaturskiktning sällan utvecklas i Galten är jämförelsen mot 8 meters djup relevant och utfyllnaden innebär då en liten men inte obetydlig förlust
av djupområden. I Galten finns likartade områden någon km öster och väster om U02 samt
direkt norr därom. Dumpningen i Galten kommer medföra en uppgrundning på mindre än en
meter, varför området fortfarande kan betraktas som djupt i denna vattenförekomst. I Galten
är de djupaste områdena sällan kallare än ovanliggande vatten, såsom det är i djupare delar
av Mälaren. En dumpning som medför en uppgrundning på en knapp meter i en liten del av
Galten bedöms därför inte påverka förekomsten av sådana arter som trivs i kallare vatten
sommartid. Det är troligt att sådana arter söker sig till andra djupa områden.
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I övriga vattenförekomster är det en helt försumbar andel av djupområdena som påverkas av
dumpning. I vissa områden kan dock dumpningsområdena utgöra en större del av ett lokalt
ekosystem. Dumpningsområde U10 vid Ragnhildsborgsviken norr om Södertälje kanal är en
del av Prästfjärden, som är en mycket stor och djup vattenförekomst. I ett lokalt perspektiv
så utgör U10 en relativt stor andel av området mellan Linasundet och kanalens norra utlopp
(se figur i bilaga 1). Det är dock inte ett djupområde och har tidigare nyttjats som dumpningsområde. Dumpningsområde U04 i Blacken utgör en mycket liten del av Blackens djupområden, men dock ca 8 % av det djupområde som är beläget i sydvästra Blacken. Dumpningen vid U12 ligger i Hallsfjärden som är djup. Den yta som tas i anspråk för dumpning
utgör en bråkdel av djupområden i Hallsfjärden. Uppskattningsvis finns totalt 4 km2 med
bottnar djupare än 10 meter och område U12 är knappt 0,1 km2 stort.
Tabell 15. Dumpningsområdens storlek samt uppgifter om vattenförekomsternas area på
motsvarande djup. Uppgifter om dumpningsområden från WSP (2014c) och vattendjup beräknat utifrån Sjöfartsverkets databas.
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Vattenförekomst

Dumpningsområde

Dumpningsyta och
vattendjup

Galten

U02

0,56 km2;
6-12 meter

Blacken

U04

0,25 km ;
ca 25 meter

>20 meter: 13 km
>26 meter: 3,5 km2

Granfjärden

U07

0,046 km2;
9-14 meter

>8 meter: 51 km2
>14 meter: 22 km2

Oxfjärden

U08

0,043 km2;
ca 9-14 meter

> 5 meter: 11 km2
>10 meter: 4 km2

Arnöfjärden

U09

0,071 km ;
12-16 meter

> 15 meter: 28 km

Prästfjärden

U10

0,040 km2;
6-14 meter

Uppgifter saknas

Hallsfjärden

U12

0,11 km ;
12-20 meter

2

2

2

Areal djupare än X meter i
vattenförekomsten
> 8 meter: 6,8 km2
>10 meter: 2,8 km2
2

2

Uppgifter saknas

I två grundare områden i Mälaren kommer erosionsskydd anläggas, med det rör endast
600 m2 i respektive område. Erosionsskydd kommer också att anläggas på flera platser i Södertälje kanal. Kanalen är i sin helhet ett anlagt område med låga ekologiska värden och anläggning av erosionsskydd bedöms inte vara en påverkan som behöver konsekvensbedömas.
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Kemiska förändringar
För att bedöma om dumpning kan medföra förändrade föroreningsnivåer i dumpningsområdenas bottnar jämförs uppmätta halter i blivande muddermassor med de i dumpning- och
påverkansområden för Mälaren, vilket härmed benämns bakgrundsområden. Muddermassor
som klassas som förorenade kommer att omhändertas, och beaktas därför inte i bedömning
av bottenpåverkan i dumpningsområden.
Inledningsvis har vi bedömt föroreningsgraden i bakgrundsområdena genom att jämföra med
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Naturvårdsverket, 1999). På så vis kan man bedöma
lämpligheten i att använda de regionala bakgrundshalterna som jämförelsemått. Jämförelsen
visar att bakgrundshalterna i huvudsak klassas som medelhöga eller lägre (Tabell 14).
I avsnitt 4.3.2 jämförs föroreningshalterna i muddringsområdena i Mälaren med motsvarande
halter i bakgrundsområdena. Jämförelsen visar tydligt att om dumpning utförs enligt de i avsnitt 4.3.2 föreslagna kriterierna så kommer dumpningsområdenas bottnar inte att förorenas.
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Tabell 16. Föroreningsnivåer i bakgrundsområden i Mälaren, klassade enligt Naturvårdsverket (1999). För TBT används 50 och 100 µg/kg som undre och övre gräns för klass 4.
Förorening

Klass 3 eller lägre
Låg - medelhög halt

Klass 4
Hög halt

Bly

98%

2%

Kadmium

98%

2%

Koppar

68%

25%

Nickel

98%

2%

Zink

27%

68%

Kvicksilver

98%

2%

TBT

92%

8%

Summa PCB 7

74%

26%

PAH-11

100%

0%

Klass 5
Mycket hög halt

7%

5%

Förväntad påverkan på bottnarna kan sammanfattas:
- Dumpning medför lokal påverkan i dumpningsområdena.
- I relation till de djupare områdena i respektive vattenförekomst innebär dumpning en
mindre påverkan i Galten, men bedöms som försumbar i övriga områden.
- Muddring och dumpning enligt föreslagna kriterier förväntas inte medföra någon
negativ föroreningspåverkan på bottnarna.
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6.3 Återdeposition
6.3.1

Effekter av återdeposition

Återdeposition beskriver den pålagring av spill från muddring och dumpning som sker på
bottnar. Om återdeposition är omfattande kan den dels förändra föroreningssituationen i det
biologiskt aktiva ytsedimentet, och också rent fysiskt orsaka försämrade syreförhållanden för
sådana bottenlevande organismer som inte kan flytta sig vertikalt. I ackumulationsområden
sker dock en naturligt kontinuerlig pålagring och en kortvarig tillfällig pålagring av några
mm kan inte förväntas förändra syreförhålladen annat än för små organismer som ej kan förflytta sig, t.ex. bakterier och fiskrom.
Effekter och konsekvenser av återdeposition beror således på påverkansområdets sedimenttyper, det bentiska samhällets artsammansättning och vid vilken tidpunkt i relation till arternas reproduktionscykel som påverkan inträffar.
6.3.2

Återdeposition orsakad av verksamheten
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Det sediment som spills vid muddring och dumpning kommer att återdeponera i närområdet.
Var depositionen sker och dess omfattning har modellberäknats av SMHI (2014). I samtliga
områden sker återdepositionen huvudsakligen inom ca 1 km från verksamhetsområdet, och
liksom för grumligheten så avtar den beräknade återdepositionen med ökande avstånd från
verksamheten. Påverkan från återdeposition bedöms i första hand utifrån följande parametrar:
Återdepositionens storlek i kg/m2 eller i mm
Den rumsliga utbredningen
Sedimentets egenskaper
Beräknad återdeposition för Galten, Blacken, Västeråsfjärden, Tedarö samt Igelstaviken och
Hallsfjärden återges i kartform i bilaga 3. Två exempel ges i Figur 25 och Figur 24. De i kartorna angivna värdena i kg/m2 har omräknats till mm utifrån sedimentens bulkdensitet. Generaliserade värden för närområdet och de inre påverkansområdena ges i Tabell 17. Som framgår är depositionen relativt liten, och i de flesta områden blott någon mm på 500 meters avstånd från själva källan. Jämfört med en normal sedimentation på 3-12 mm/år i Mälarens
ackumulationsområden (SGU K223; Jonsson, 2012) är detta relativt små mängder. Mest omfattande återdeposition förväntas i Galten.
SMHIs modell innefattar inte erosionsprocesser. Det innebär att beräknad återdeposition i
grunda strandnära områdena sannolikt är överskattad. I grundare bottnar eller i områden med
högre strömsättning ackumuleras inte lergyttjor och här råder transport- eller erosionsförhållanden. I t.ex. Västeråsfjärden förekommer inga ackumulationsbottnar på vattendjup grundare än ca 3 meter (Jonsson, 2012). I sådana områden kan s.k. transportbottnar ändå före-
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komma, vilka kännetecknas av att det tidvis kan ske ackumulation av finmaterial såsom lera
och organiskt material. Vid perioder med t.ex. hård vind leder vågorna till att finmaterialet
eroderas och transporteras ut för att deponera i djupare belägna ackumulationsbottnar. Beräknad återdeposition i t.ex. strandområdena i nordöstra Galten (Figur 25) samt i Linasundet
(bilaga 3) ska därför betraktas som överskattade.
Återdepositionen i området norr om Södertälje kanal kommer att återspegla grumligheten,
med leror som sedimenterar över nästan hela området mellan Linasundet och kanalens norra
utlopp (bilaga 3). Återdepositionen kommer uppgå till ungefär 1 mm i detta område, med
något högre värden närmare Linasundet. Figuren i bilaga 3 visar endast den lera från Linasundet som dumpas vid U10. Därutöver kommer ca 60 000 m3 från norra kanalen att dumpas
i U10. Detta spill i form av sand och grus kommer återdeponera mer lokalt kring U10 i
Ragnhildsborgsviken. Lokalt kring U10 kommer alltså återdepositionen vara betydligt högre.

Återdeposition av spill från muddring och dumpning förväntas uppgå till ca 1-5 mm i närområdena.
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Återdeposition förväntas främst ske i områden med ackumulationsbottnar, där normal sedimentation överskrider förväntad påverkan.
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Figur 24. Beräknad återdeposition i Västeråsfjärden kring mudderområde 21/22. Depositionen motsvarar muddring av 80 000 m 3.

Figur 25. Beräknad återdeposition för muddring och dumpning (område U02) i Galten vid en
3
total dumpning om 445 000 m . Dumpningsområdet U02 är angivet med en polygon.
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Tabell 17. Generalisering av modellberäknad återdeposition i olika delområden för muddring
och dumpning i Västra Mälaren och vid Södertälje kanal.
Vattenförekomst

Område

Muddring/
Dumpning

Närområde
0,2 km,
(mm)

Inre påverkansområde 0,5 km,
(mm)

Galten

Skylgrundsleden, 33a

M

5

1,8

Galten

Skylgrundsleden, 33b

M

5

2

Galten

Skylgrundsleden, 33c

M

5

1,8

Galten

Köpingrännan

M

0,6

0,3

Galten

U02

D

5

3,8

Blacken

U042

D

5

5

Västeråsfjärden

St. Sandskär

M

2,5

0,5

Oxfjärden

Nybyholm Ö & Kyrkegrund

M

1,2

1

Oxfjärden

Tedarö

M

1

0,8

Oxfjärden

U08

D

1

1

Arnöfjärden

U09 (Oknöfjärden)

D

0,5

<0,5

Prästfjärden

U10

D

1,0

0,8

Hallsfjärden

Igelstaviken

M

2

1

Hallsfjärden

U12, gyttjelera, lersand ger
minimal grumling.

D

1,3

0,5
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6.4

Spridning av närsalter

Övergödning är en kritisk miljöaspekt för särskilt västra Mälaren, men även Igelstaviken och
Hallsfjärden är påverkade av övergödning. Samtliga dessa vattenförekomster har klassats till
måttlig ekologisk status till följd av övergödning. För att möjliggöra att god ekologisk status
uppnås har ansvariga myndigheter utvecklat åtgärdsplaner t.ex. för Västeråsfjärden (Västerås
Stad, 2012-10-04). Spridning av kväve och fosfor till följd av spill vid muddring och dumpning är därför en väsentlig miljöaspekt att utvärdera inom Mälarprojektet. De mängder av
kväve och fosfor som cirkulerar i vattenmassan till följd av detta spill har beräknats utifrån
följande parametrar:
medelhalt av kväve och fosfor i muddermassor inom respektive vattenförekomst
total volym muddermassor
bulkdensitet
andel spill
lakbar andel av kväve och fosfor
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Primära effekter av fosfor och kväve är relaterade till växters upptag av dessa ämnen i deras
biotillgängliga fraktion. För att skatta den biotillgängliga fraktionen har laktester utförts på
ytsediment från tre muddringsområden i Mälaren (bilaga 2). Den lakbara andelen har valts
konservativt, dvs som den högsta andel som uppmätts från de tre proven, och är 0,07% för
fosfor och 13% för kväve.
Resultaten jämförs med publicerade värden på närsaltsbelastning från de största vattendragen
på respektive vattenområde. Fosforflödena i Mälaren är dock komplicerade, där de olika bassängerna belastas inte bara från sitt avrinningsområde utan även av uppströms belägna
Mälarbassänger (SLU, 2000). Resultaten och jämförvärdena redovisas i Tabell 18, där angiven nuvarande belastning alltså kan vara en underskattning av den totala belastningen.
Generellt är fosfor styrande för primärproduktionen i Mälaren. Det framgår att de mängder
som kommer i omlopp pga spill från muddring och dumpning skulle motsvara ca 4-12 % av
nuvarande belastning av totalfosfor på de tre vattenförekomsterna. Sett i relation till åtgärdsbehovet för att minska fosfortillförseln i dessa områden är detta inte försumbart. Dock framgår att biotillgängligheten är mycket låg. I de stora tillflödena till Mälaren utgör tillgängligt
fosfor (mätt som fosfatfosfor) ungefär 50% (data från www.ma.slu.se). Om lösligt fosfor
från muddring och dumpning jämförs med tillförsel av tillgängligt fosfor utgör tillskottet
som mest ca 0,03%. Detta värde gäller för Galten. I övriga områden är tillskottet ännu lägre.
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Jämförelsen gäller på kort sikt. På längre sikt är det också viktigt att bedöma om fosforhalterna i sedimenten påverkas, eftersom fosfor under syrefria förhållanden kan återcirkuleras
från ytsediment till ytvatten och därmed bidra till ökad produktion, s.k. intern belastning.
Fosforhalterna i såväl mudderspill som i muddermassorna är för varje vattenförekomst i genomsnitt lika eller lägre än halterna i dumpning- och påverkansområdena (Figur 26). Därför
föreligger ingen risk för ökade fosforhalter i ytsedimenten.

De sammantagna slutsatserna avseende spridning av fosfor och kväve vid muddring och
dumpning är att planerade åtgärder:
- kortsiktigt ökar det totala tillskottet av fosfor i flera vattenförekomster
- ger ett försumbart tillskott av växttillgängligt fosfor
- inte medför ökade fosforhalter i ytsedimenten.
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Tabell 18. Nuvarande belastning av fosfor per vattenförekomst jämförs med tillförsel via spill
från muddring och dumpning (ton/år). Uppgifterna om nuvarande belastning avser endast
tillförsel med större vattendrag (Sonesten m fl 2013).
Vattenförekomst

Nuvarande
belastning

Tillskott muddring
(tot/lösligt)

Tillskott dumpning
(tot/lösligt)

Galten

100-130

7,3 / 0,01

9 / 0,01

Blacken

uppgift saknas

0

10 / 0,01

Oxfjärden

35-45

1,2 / 0,001

0,4 / 0,004

Västeråsfjärden

20-30

1,4 / 0,001

Arnöfjärden

uppgift saknas

0

Igelstaviken

uppgift saknas

1,1 / 0,001

0,7 / 0,001

C:\Users\sejs11470\Documents\SjöV slutrapport\Slutrapport - konsekvenser för
vattenmiljön 140131.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Tabell 19. Nuvarande belastning av kväve per vattenförekomst jämförs med tillförsel via spill
från mudddring och dumpning (ton/år). Uppgifterna om nuvarande belastning avser endast
tillförsel med större vattendrag (Sonesten m fl 2013).
Vattenförekomst

Nuvarande
belastning

Tillskott muddring
(tot/lösligt)

Tillskott dumpning
(tot/lösligt)

Galten

2000

20 / 2,6

27 / 3,5

Blacken

uppgift saknas

Oxfjärden

650-800

2,5 / 0,3

Västeråsfjärden

380-500

2,8 / 0,4

Arnöfjärden

uppgift saknas

Igelstaviken

uppgift saknas

30 / 4
1 / 0,13

1,3 / 0,2
3,0 / 0,4
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Total Kväve

Total Fosfor

7

2,0

6
1,5

P-tot, g/kg ts

N-tot, g/kg ts

5
4
3
2

1,0

0,5

1
0

0,0

Muddring

Dumpning

Muddring

Dumpning

Figur 26. Jämförelse av kväve och fosfor i blivande muddermassor från Mälaren med ytsedimenten i dumpningsområden.

6.5 Föroreningar i ytvatten
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6.5.1

Effekter av föroreningar

Många metaller och organiska föroreningar kan orsaka skador på växter och djur vid tillräckligt höga halter och tillräckligt varaktig exponering. Vissa ämnen är också akuttoxiska, varvid toxiska effekter kan uppstå vid mycket kortvarig exponering. För de i sedimenten förekommande föroreningar där gränsvärden för akut toxicitet finns så beaktas även detta. I
första hand bedöms dock risk för effekter till följd av kronisk exponering.
Risker för toxiska effekter bedöms normalt genom jämförelse av uppkomna halter (inklusive
bakgrundshalt) mot effektbaserade rikt- eller gränsvärden. De senare redovisas i avsnitt
3.1.2. För metaller ska jämförelsen mot gränsvärden enligt EU 2008/105 avse löst fraktion.
Förutom direkta toxiska effekter kan vissa föroreningar också ackumuleras i biota och spridas upp i näringskedjan. Även ett kortvarigt bidrag kan om det är stort därför bidra till en
långsiktig föroreningsbelastning på fisk och fiskätande fågel. Exempel på föroreningar med
dessa egenskaper är PCB, dioxiner och kvicksilver, föroreningar som genomgående uppträder i relativt låga halter i Mälarens sediment men sporadiskt är förhöjda i kanalens ytliga
bottnar.
Tillförsel av tillgängligt kväve eller fosfor kan stimulera primärproduktionen hos växtplankton, fotoautotrofa bakterier eller vattenväxter. Som redan nämnts är fosfor begränsande för
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produktionen i flertalet av Mälarens vattenförekomster. Ökad produktion kan medföra högre
grumlighet samt sämre syreförhållanden på bottnarna. Fosfor är troligen den förorening som
genom frisättning vid muddring eller dumpning har störst potential att påverka vattenväxter.
Det skulle kunna ske genom ökad produktion av växtplankton som minskar ljusinläppet till
djupare vatten.
6.5.2

Påverkan på ytvattenkvalité av verksamheten
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Spridning av muddermassor innebär också en spridning av de föroreningar som förekommer
i sedimenten. Detta avsnitt utvärderar hur det kan påverka ytvattenkvalitén. I huvudsak bedöms föroreningarna följa sedimentpartiklarnas spridning och återdeposition. Det är också
möjligt att vissa föroreningar under uppvirvling i vatten delvis övergår från partiklar till löst
fas och därmed sprids längre i vattnet. Genomförda laktester visar att lakbar andel som mest
är 0,2-6 % för olika metaller (bilaga 2). Denna låga lakbarhet liknar den som tidigare uppmätts i sediment från Västerås hamn och från Stockholm (IVL, 2013; WSP, 2011-12-21).
Den lösta fraktionen och dess spridning kan således försummas. Där inget annat anges så
avser beräkningarna totalhalter i ytvattnet. Muddring i områden med förorenade sediment
kommer att utföras med miljöskopa, vilket ger ett mycket lågt spill. Detta gäller främst Köpingrännan samt Södertälje kanal. Spridning och haltpåverkan är därför överskattad i de områdena.
Halttillskottet av föroreningar i ytvatten kring muddring eller dumpingsområden kommer att
avta med avståndet på samma sätt som grumligheten avtar, vilket har sammanfattats i Tabell
13 för närområdet samt det inre och yttre påverkansområdet. Denna rumsliga indelning i påverkansområden tillämpas därför även för bedömning av föroreningar i vattenmassan. Närområdet är mycket litet, påverkan kortvarig och fisk förväntas pga av buller från verksamheten inte att förekomma där i högre utsträckning. Därför utvärderas föroreningspåverkan
enbart i inre och yttre påverkansområdet.
Beräknat haltpåslag för olika muddrings- och dumpningsområden har beräknats. Det högsta
beräknade tillskottet i något påverkansområde visas tillsammans med både gränsvärden och
genomsnittliga bakgrundshalter i Tabell 20. Eftersom påverkan är kortvarig och lokal är det i
första hand lämpligt att jämföra mot gränsvärden för kortvarig exponering, s.k. MAC-MKN
för vissa ämnen. Inte i något påverkansområde överskrider beräknat halttillskott av kadmium, kvicksilver eller TBT MAC-MKN, även om man också beaktar rådande bakgrundshalter. I delar av Galten samt öster om Hjulstabron finns en risk att TBT-halten kortvarigt
kommer att överskrida haltkriteriet för årsmedelhalt enligt 2008/105/EG (AA-MKN, se Tabell 2). Eftersom varaktigheten är mycket begränsad kommer dock verksamheten inte orsaka
att detta gränsvärde överskrids i Mälarens berörda vattenförekomster.
Beräknad haltpåverkan har också jämförts med nuvarande halter i området, vilket representeras av troliga medelhalter (se avsnitt 5.2). För de inre påverkansområdena i olika delområden
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visas den relativa påverkan mot nuvarande medelhalt i Figur 27. För de flesta metaller och
delområden innebär påverkan en haltökning mindre än 25 %. Undantag är bly och zink som i
några delområden kan orsaka ett högre haltpåslag. Det ska betonas att jämförelsen är gjord
mot troliga medelhalter, kring vilken det naturligt råder en stor variation. Påverkan är dessutom kortvarig och lokal. För de organiska föroreningarna saknas uppgifter om nuvarande
halter i Mälarens ytvatten. Av de organiska föroreningarna föreligger dock störst risk för påverkan av TBT och PAH i Galten samt vid Hjulstabron. Som nämnts ovan är dock påverkan
så låg att gränsvärden inte förväntas överskridas.
Lakbarheten av metallerna och av bly i synnerhet är mycket låg varför biotillgängligheten av
detta temporära påslag också blir mycket begränsad. För närsalterna kväve och fosfor uppgår
det högsta beräknade haltpåslaget i det inre påverkansområdet till 7 respektive 36 procent av
rådande genomsnittliga bakgrundshalter.

Tabell 20. Beräknade högsta totalhalter i ytvatten orsakade av muddring eller dumpning
samt utvärderingskriterier. De beräknade halterna avser högsta påslag som orsakas av
verksamheten, och innefattar inte bakgrundshalter. De högra kolumnerna anger bedömningsgrunder som beskrivs i avsnitt 3.2.1.
Max Mälarens
påverkansområden
inre
yttre

AAMKN

MACMKN

Rådande
bakgrund

N-tot µg/l

54

27

46

12

800

P-tot µg/l

18

9,1

13

3,3

50

Bly, µg/l

0,59

0,29

0,39

0,10

7,2

0,0090

0,0045

0,0072

0,0018

0,09

Koppar, µg/l

0,65

0,32

0,67

0,17

4

2,5

Nickel, µg/l

0,66

0,33

0,66

0,16

20

3

Zink, µg/l

3,9

2,0

2,2

0,55

8

5

0,0013

0,00067

0,0047

0,0012

OCDD, pg/l

0,83

0,41

0,32

0,081

OCDF , pg/l

0,15

0,073

0,20

0,051

Tributyltenn ng/l

0,55

0,24

0,23

0,058

PCB 7 ng/l

0,091

0,046

0,046

0,012

Benso(a)pyren ng/l

0,73

0,37

0,40

0,10

50

Fluoranten ng/l

1,3

0,67

0,88

0,22

100

Kadmium µg/l
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Max Södertälje
påverkansområden
inre
yttre

Kvicksilver, µg/l
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Relativ påverkan inre
påverkansområdet
Hallsfjärden U12
Igelstaviken
Zn

Västeråsfjärden

Ni
Blacken U04

Cu
Cd

Hjulsta

Pb
P-tot

Tedarö

N-tot

Galten
Skylgrundsleden
Galten Köpingrännan
Galten Galtryggen
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Figur 27. Den kortvariga påverkan av föroreningar som förväntas på ytvatten i de inre påverkansområdena kring några av de större muddring- eller dumpningsområdena. Värdet är angivet som beräknat haltbidrag dividerat med rådande medelhalt i respektive område.
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Påverkan från föroreningar på ytvatten i samband med muddring och dumpning kan
summeras:
- Påslaget är kortvarigt och lokalt
- Påslaget är inom den förväntade haltvariationen i Mälaren.
- För zink och bly kan ett markant haltpåslag förväntas, men biotillgängligheten
är mycket låg och varaktigheten kort.
- Inga gräns- eller riktvärden beräknas överskridas till följd av verksamheten,
varför toxiska effekter på vattenlevande växter och djur inte kan förväntas.
- Bidraget av totalfosfor är kortvarigt och bedöms ha låg växttillgänglighet, och bedöms
inte påverka primärproduktionen.
- Slutsatsen är att muddring och dumpning inte medför någon betydande påverkan
på ytvattenkvalitén vad avser föroreningar.

6.6

Buller
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Det buller som kan uppstå i driftskedet och i anläggningsskedet (Structor, 2014). I driftskedet förväntas ingen skillnad mellan huvudalternativet och nollalternativet vad avser buller.
Under anläggningsskedet kommer bullrande verksamhet utföras i Södertälje kanal och vid
Kvicksund. Den sammanlagda arbetstiden i kanalen är omkring 3 år men eftersom man successivt arbetar sig fram längs kanalen kommer mindre områden påverkas av buller under
kortare perioder. Miljön runt Södertälje kanal är av urban karaktär och är bullerstörd från
biltrafik och hamnverksamhet. Arbetena i farleden i Mälaren kommer inte alstra betydande
buller. Mest påtagligt buller kan förväntas i samband med arbetena vid Kvicksund. För arbetena i Mälaren har Sjöfartsverket åtagit sig att muddring, sprängning och dumpning endast
utförs under perioden 1 augusti fram till isläggning, vilket är en mindre känslig period för
fåglar. Bullerstörningen pågår inte således under den period när fåglarna är som mest känsliga för störning..
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7 Miljökonsekvenser vid anläggningsskede
Konsekvenserna för anläggningsskedet bedöms först tematiskt för respektive skyddsobjekt,
och sedan samlat per vattenförekomst. Konsekvenser för fisk, fiske, fåglar och strandnära
naturvärden är utförligt bedömda i andra rapporter (Calluna 2014; WSP 2014a), vilka är underlag för den mer summariska presentation som ges i detta kapitel. Det första avsnittet beskriver nollalternativet och resterande avsnitt avser planerade åtgärder.

7.1

Nollalternativet

Nollalternativet innebär att dagens djup och bredd av farleden genom Södertälje kanal till
hamnarna i Västerås och Köping består, men att ny uppströms slussport i Södertälje kanal
anläggs och att underhållsmuddring genomförs omgående.
I Mälaren motsvaras nollalternativet för anläggningsskedet av dagens miljötillstånd i detta
område, såsom det är beskrivet i kapitel 5, men med påverkan i form av grumling och bottenpåverkan från underhållsmuddring. Denna påverkan förväntas till sin natur vara likartad
påverkan av planerade åtgärder, men betydligt mindre omfattande.
I Södertälje innebär nollalternativet påverkan på vattenmiljön till följd av arbetet med att
byta slussportar. Denna påverkan kommer rimligen att likna den från att byta slussportar i
huvudalternativet, vilket troligen främst blir viss grumling. Även i Södertälje krävs viss underhållsmuddring om planerade åtgärder inte genomförs.
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7.2

Växtplankton

Växtplankton är basen i flertalet akvatiska ekosystem. Hög produktion av växtplankton kan
medföra effekter som är negativa för andra delar av ekosystemet, främst grumling och hög
belastning av syreförbrukande organiskt material på bottnar med åtföljande syrebrist. Det
finns även toxinbildande cyanobakterier som brukar räknas till gruppen växtplankton. Det
som naturligt reglerar växtplanktonproduktionen är främst tillgången på närsalter och deras
inbördes förhållande, ljus samt temperatur. Den påverkan från verksamheten som bedöms
avseende påverkan på växtplankton är:
grumling
toxiska föroreningar
spridning av närsalter
Mälaren kännetecknas av ett artrikt växtplanktonsamhälle där olika förekommande störningar gynnar en hög diversitet (Sonesten m fl, 2013). Särskilt hög diversitet råder i Galten som
är den grumligaste bassängen. Total biomassa och förekomst av cyanobakterier är dock fak-
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torer som bidrar till att god ekologisk status inte uppnås i samtliga bassänger. De områden
som påverkas av ökad grumlighet är i flertalet fall små och påverkan är relativt kortvarig.
Eftersom påverkansområdena i Mälaren kännetecknas av relativt hög och varierande grumlighet bedöms växtplanktonsamhället inte påverkas annat än tillfälligt och på artnivå snarare
än på samhällsnivå.
Av de föroreningar som kan spridas till vattenmassan i samband med grumlande verksamhet
kan inga toxiska effekter förväntas på växtplankton. Detta motiveras av i huvudsak låg påverkan, mycket låg biotillgänglighet samt underskridande av rikt- och gränsvärden för vattenmiljön.
I påverkansområdena i Galten kan halterna av totalfosfor möjligen öka något utöver normalvariation i området. Eftersom lakbarheten av fosfor i dessa sediment är låg (<1%) förväntas
denna påverkan inte ha betydelse för planktonproduktionen ens kortvarigt.
Konsekvenser för växtplankton
Sammanfattningsvis bedöms de planerade åtgärderna inte medföra en betydande risk för negativ påverkan på växtplanktonsamhället. Inga negativa konsekvenser kan förväntas.

7.3 Vattenväxter
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Vattenväxter kan påverkas av samma faktorer som växtplankton. Av samma skäl som anges
ovan för växtplankton bedöms effekter via föroreningar i ytvatten inte ge negativa effekter
på vattenväxter. Denna aspekt diskuteras därför inte vidare.
Strandnära vattenväxter kan påverkas av ökad grumlighet genom minskat ljusinläpp vilket
primärt leder till minskad fotosyntes och minskad tillväxt. Känsligheten är störst under tillväxtsäsongen, vilket för många svenska vattenväxter innebär perioden maj-augusti (Naturvårdsverket, 2009). Känsligheten varierar också mellan olika typer av växter där undervattensväxter är mest känsliga. De i Mälaren så vanliga övervattens- och flytbladväxterna såsom
vass, smalkaveldun och gul näckros är inte känsliga för grumling (WSP 2014a). Den rådande
grumligheten är relativt hög i västra Mälarens ekosystem och vattenväxtsamhällena är därför
oftast tämligen artfattiga, särskilt i Galten där känsligheten för temporärt ökad grumlighet
under hösten bedöms vara låg (WSP 2014a). I Galten och Västeråsfjärden finns bara vattenväxter ned till ca två meters djup.
Södertälje kanal är en grävd konstgjord kanal där vattenväxter i stort sett saknas. I Hallsfjärden förefaller vattenväxtsamhället domineras av övervattensvegetation såsom bladvass
(WSP 2014a). Temporärt ökad grumlighet bedöms inte heller i detta område medföra negativa konsekvenser för vattenväxtsamhället.
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Konsekvenser för vattenväxter
Sammanfattningsvis bedöms de planerade åtgärderna inte medföra negativa konsekvenser
för vattenväxter.

7.4

Bottenfauna

Effekter av de planerade åtgärderna på bottenfaunan kan i princip uppstå till följd av:
föroreningar i ytvatten
spridning av föroreningar
grumling
återdeposition
fysisk bottenförändring
kemisk bottenförändring
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Som beskrivits ovan är spridning av föroreningar och dess påverkan på ytvattenkvalitén liten
och den bedöms inte heller påverka bottenfaunan. För bottenfaunan är den mest betydande
störningen själva muddringen och dumpningen som leder till rent fysisk påverkan av habitaten. Även utanför dessa områden sker fysisk påverkan via återdeposition av spill från muddring och dumpning. Indirekt kan dessa arbeten även medföra kemiska förändringar av det
sediment uti vilka de bottenlevande djuren lever. Eftersom de muddermassor som inte klarar
uppsatta haltkriterier planeras att omhändertas kommer inga betydande miljökemiska förändringar ske i de berörda bottnarna (avsnitt 6.2.2), varför några föroreningsrelaterade konsekvenser inte kan förväntas.
Erfarenheter från liknande projekt visar att återkolonisering efter muddring och dumpning
sker inom något eller några år och att - även om individantalet kan minska direkt efter en
muddring eller dumpning - artantalet till och med kan öka. Naturvårdsverket (2009) publicerade en litteratursammanställning av erfarenheter kring bl.a. återkolonisering i dumpningsområden. Sammanställningen omfattar emellertid enbart dumpning i marina miljöer. En slutsats var att återkolonisering går relativt fort i grunda miljöer, eftersom djur som lever på
grunda bottnar är mer anpassade för snabb kolonisering. Några framgångsfaktorer som observerats påskynda återhämtning var:
Lika på lika, vilket uppfylls eftersom dumpningsplatser valts som har motsvarande
sedimenttyp som muddermassorna.
Naturligt förekommande störningar såsom exponering för vågor eller flodmynningar, vilket är svårt att helt uppfylla då man bör välja områden med ackumulationsbotten. I t.ex. Galten är det dock mycket hög vattenomsättning vilket bör underlätta
spridning av organismer.
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Mycket tunt lager av dumpade massor, vilket inte helt uppfylls i de aktuella fallen
eftersom man prioriterat att hålla den påverkade ytan så liten som möjligt.
Icke förorenade massor, vilket uppfylls i planerade dumpningar.
Det är i litteraturen svårt att finna exempel där man följt upp påverkan på bottenfaunan efter
dumpning av muddermassor i sötvatten. Flera av de studier som är tillgängliga avser förorenade muddermassor, eller att man inte följt principen lika-på-lika. I en större sjö i USA där
man regelbundet dumpat muddermassor genomfördes omfattande undersökningar av bottenfaunan, och studien nyttjade även kontrollpunkter utanför dumpningsområdet (Krieger,
2003). Den övergripande slutsatsen var att dumpningen inte medförde någon betydande påverkan på bottenfaunan. En skillnad förelåg dock – lägre frekvens av stormusslor i dumpningsområdet.

C:\Users\sejs11470\Documents\SjöV slutrapport\Slutrapport - konsekvenser för
vattenmiljön 140131.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

I Mälarprojektet planeras dumpning i lite djupare områden där inga rödlistade arter påträffades vid undersökningen och där t.ex. stormusslor på grund av det större vattendjupet förväntas vara mindre frekventa. Inga musslor har heller påträffats i de genomförda undersökningarna av föreslagna dumpningsområden i Mälaren. I Hallsfjärden var blåmussla, liksom i
stora delar av skärgården, rikligt förekommande. Den fysiska förändring som dumpningen
innebär medför en måttligt negativ konsekvens för bottenfaunan eftersom det är mer ostörda
och sammanhängande miljöer som påverkas. Återkolonisering ske på cirka 1-5 års sikt, varför konsekvenserna inte är bestående. Alla arter kommer inte att återkolonisera lika snabbt,
beroende på generationstid och spridning. Därför kan artsammansättningen variera under de
första efterföljande åren.
För muddringen är påverkan och effekter likartade som i dumpningsområdena. Eftersom
många av muddringsområdena blott är ca 10-40 meter breda kan återkolonisering förväntas
gå snabbare än i dumpningsområdena. De påverkade bottnarna kommer också i huvudsak att
utgöra en mindre andel i varje enskilt delområde. Därför bedöms fysiska bottenförändringar
av muddring medföra en liten negativ konsekvens för bottenfaunan i ett lokalt perspektiv.
Konsekvenserna av dumpning för bottenfauna varierar mellan områdena beroende på dumpningsområdenas storlek i relation till arean hos omgivande likvärda bottenområden. Dessa
uppgifter redovisas i Tabell 15 samt i kartform i bilaga 1. Det är uppenbart att dumpningsområdet U02 i södra Galten är det där störst negativa konsekvenser kan uppkomma för bottenfaunan, räknat per vattenförekomst. Eftersom konsekvenserna är övergående och dumpningsområdet U02 är beläget i ett öppet område bedöms dessa som måttligt negativa i Galten. Liknande bedömning görs även för U04 i sydvästra Blacken med små till måttliga konsekvenser, medan små negativa konsekvenser förväntas för bottenfaunan i övriga dumpningsområden.
Slutligen kan även återdeposition av spill från muddring och dumpning påverka bottenlevande djur negativt. Direkta biologiska effekter av återdeposition kan främst relateras till
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överlagring och minskad syretillförsel för de organismer som lever i botten. Bottenfaunan i
de av återdeposition påverkade områdena består främst av grävande organismer som bedöms
kunna flytta sig i vertikal led. Negativa effekter kan uppstå på individnivå men inte för samhället i sin helhet. Eftersom det är ackumulationsområden så är pålagring en naturlig förutsättning. En mindre påverkan på individnivå kan dock ske till följd av hög återdeposition vid
både muddring och dumpning i Galten samt vid dumpning i sydvästra Blacken. Detta är de
områden där störst återdeposition förväntas (se Tabell 17).
De arter som enligt genomförda undersökningar förekommer i dessa bottnar är antingen rovdjur eller så livnär de sig på att äta sediment. Tillfälligt ökad grumling bedöms därför inte
påverka dessa djur. Filtrerande djur såsom stormusslor kan dock vara känsliga för kraftigt
ökad grumlighet. Tidigare undersökningar har påvisat förekomst av stormusslor i strandområdet nära nordöstra delen av Skylgrundsleden. Här påträffades även den rödlistade och långsamt reproducerande arten flat dammussla. Det kan därför inte uteslutas att hög grumling i
nordöstra Galten kan påverka stormusslor negativt.
Konsekvenser för bottenfauna
Sammantaget bedöms de planerade åtgärderna medföra måttligt negativa men övergående
konsekvenser för bottenfaunan i dumpningsområdena.
I muddringsområdena bedöms de planerade åtgärderna medföra små negativa konsekvenser
för bottenfaunan.
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Små negativa konsekvenser förväntas också på individnivå i påverkansområden i Galten och
sydvästra Blacken. dvs områden utanför själva dumpningsområdena.

7.5

Fisk och fiske

Fisksamhället kan påverkas av många faktorer såsom grumling, återdeposition på ägg, minskad tillgång på bottenfauna som föda, förändring av lekplatser vid sprängning, spridning av
toxiska föroreningar och buller. Den fullständiga utredningen om konsekvenser för fisk och
fiske återfinns i Calluna (2014). Följande påverkansfaktorer har bedömts för fisk och fiske:
Grumling
Föroreningar i ytvatten
Återdeposition
Fysisk bottenförändring
Kemisk bottenförändring
Buller
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Grumling
Grumling kan påverka fisk på olika sätt. Direkta fysiologiska effekter på vuxna fiskindivider
uppstår vid betydligt högre grumlighet än den som förväntas här, men yngel kan vara känsligare. Vuxna individer kan vanligen också undvika områden som de upplever är för grumliga.
Det finns dessutom vissa arter som kan reagera positivt på ökad grumling. Födosöket hos
fisk kan försämras om grumlingen innebär påtagligt minskat ljus, vilket tillfälligt kan missgynna rovfisk som jagar med hjälp av synen men vara till fördel för bytesdjuren. Tillfälliga
beteendeförändringar hos fisk till följd av minskat ljusinsläpp kan därför förväntas i områdena med störst och mest varaktig grumling, det vill säga i norra och sydöstra Galten,
Oxfjärden öster om Hjulstabron samt Igelstaviken. I Hallsfjärden vandrar laxfisk under hösten. Den relativt höga grumlighet som förväntas vid dumpningsområdet U12 är kortvarig;
huvuddelen av den tid som dumpning sker i U12 rör grövre massor från kanalen. Därför bedöms det inte att dumpning vid U12 kommer att påverka laxfiskars möjlighet till vandring.
Baserat på en genomgång av olika studier kan man generalisera att direkta letala (dödliga)
effekter på fisk sällan uppträder vid grumlighet lägre än 100 mg/l om inte varaktigheten är
minst 10 dygn (Wilber och Clarke, 2001). Även vid större påverkan och varaktighet än
denna ses i flera studier beteendeförändringar men inte några letala effekter. För vuxna individer sker dödlighet ofta först vid extremt hög grumlighet såsom 10 000 mg/l (Robertson m
fl 2006). Laxfiskar anses ofta vara de mest känsliga.
För fisk finns en liten risk att vandringen av laxfisk i Igelstaviken och Hallsfjärden påverkas.
Det bedöms att fisk i de påverkade delarna av Galten och Blacken kommer att störas av ökad
grumling, men inte att det medför några bestående konsekvenser för Mälarens fiskbestånd.
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Föroreningar
Såsom redan presenterats ovan bedöms påverkan av föroreningar i ytvatten vara så låg och
kortvarig att negativa effekter inte kan förväntas. Detta gäller även fisk, som allmänt sett är
mindre känslig för metallföroreningar än t.ex. växt- och djurplankton.
Återdeposition
Fiskrom kan påverkas genom kvävning vid återdeposition som överskrider ca 1-2 mm (Calluna, 2014). Rommen kan förstås inte kompensera deposition genom förflyttning. Däremot är
det under aktuell säsong och i djupområdena knappast några arter som lägger ägg. Siklöjan
lägger ägg under hösten men på hårdbottnar. Hårdbottnar förekommer generellt inte nära
dumpningsområdena men däremot i randen av vissa muddringsområden. Fisk kan dock påverkas indirekt genom att återdeposition lokalt kan orsaka något lägre biomassa hos bottenfaunan, som utgör föda för vissa fiskarter.
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Fysisk och kemisk bottenförändring
Sprängning av berg vid några områden påverkar tillgången på lekområden för vissa fiskarter,
t.ex. siklöja. Om sprängning utförs efter leken förstörs rommen, vilka kan påverka ett års
rekrytering i ett mycket lokalt perspektiv. Eftersom sprängningens omfattning är liten och
inga unika lekområden förstörs bedöms denna effekt som försumbar för bestånden även i
respektive vattenförekomst.
I Västeråsfjärden förändras ett viktigt lekområde för gös och en liten permanent konsekvens
uppkommer lokalt, men denna påverkar inte gösbeståndet i Mälaren. Likaså påverkas ett område i Kvicksund som kan ha betydelse för asplek och en liten lokal permanent konsekvens
kan uppträda, men inte heller detta påverkar aspens bestånd i Mälaren. De fysiska bottenförändringarna har främst en indirekt effekt på fisk genom att bottenfaunan minskar under något
eller några år, vilket kan påverka födosöket. Dumpningsområdet i Galten har en storlek som
innebär att en inte försumbar andel av djupområdena försvinner.
Ål är en rödlistad art som vilar i bottnar under ca 10 meter under senhöst och vinter. Muddring och framförallt dumpning under denna period kan kväva vilande ål. Ålen reproducerar
sig inte i Mälaren, vars ålbestånd är beroende av utsättning. Utsättning är numera inte tillåten
och beståndet torde därför minska på längre sikt i nollalternativet. Påverkan från muddring
och dumpning under aktuell period och i djupa områden kan ge en permanent liten negativ
konsekvens för ålbestånden.
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Buller
Buller uppkommer dels i samband med muddring och dumpning och framförallt vid sprängning. Muddring och dumpning bullrar i vatten ungefär som normala fartyg och bedöms inte
utgöra en risk för fisk. Vid sprängning flyr fisk vanligen antingen i samband med förarbeten
såsom borrning, eller genom vidtagna skrämselskott som en skyddsåtgärd.
Konsekvenser för fisk
Konsekvenserna för fisk beror främst på förändrad födotillgång på bottenfauna till följd av
muddring, dumpning och återdeposition samt på grumling.
Inga negativa konsekvenser för enskilda arters bestånd kan förväntas, med undantag för en
liten negativ konsekvens för ål.
Lokalt förväntas små till måttligt negativa men huvudsakligen övergående konsekvenser för
fisk och fiske.
Små lokala bestående konsekvenser kan uppstå för asp vid Kvicksund och för gös vid Fullerö. Dessa konsekvenser påverkar inte Mälarens bestånd av asp eller gös.
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7.6 Fåglar
Fåglar kan påverkas av föroreningar från vattenmiljön eller födan och från buller. Indirekta
effekter skulle också kunna uppstå om födotillgången påverkas.
Av de föroreningar som förekommer i vattenmiljön bedöms det att fåglar främst exponeras
via fisk som utgör föda. Således gäller detta t.ex. måsfåglar, skarv, fiskgjuse och havsörn.
Det har i avsnitt 6.5 visats att påverkan på föroreningshalter i ytvatten förväntas bli lokal,
kortvarig och relativt liten. De föroreningar som främst sprids till fågel eller andra predatorer
via fisk är dioxiner, PCB och liknande föroreningar. Långsiktigt sker spridning av sådana
ämnen främst via näringskedjan sediment-bottenfauna-fisk-rovfisk-predatorer. Därför bedöms det inte att det föreligger några konsekvenser av föroreningar på fåglar under anläggningsskedet.
Fåglar kan komma att påverkas av det buller som verksamheten orsakar. Den känsligaste
tidsperioden är under häckningen, då känsligheten för störning är stor hos många arter och
det dessutom kan vara svårt att flytta till ett närbeläget mindre stört område. Av bland annat
detta skäl har Sjöfartsverket beslutat att arbeten i Mälaren genomförs under höst, då inga fåglar häckar. Utanför häckningstid är de flesta fågelarterna mindre platsbundna och kan temporärt undvika bullrande miljöer. Inga negativa konsekvenser bedöms därför för Mälarens fåglar. I Södertälje kanal kan bullrande verksamhet pågå alla årstider under tre år, men påverkanstiden i varje delområde är betydligt kortare. Denna påverkan sker i en av vägtrafik och
hamnverksamhet bullrande miljö, varför särskilt bullerkänsliga fåglar inte sannolikt häckar
här. Därför förväntas ingen betydande negativ konsekvens för fåglar i områdena runt Södertälje kanal, även om enstaka individer kan välja att häcka på annan plats.
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Konsekvenser för fåglar
Sammanfattningvis förväntas inga negativa konsekvenser för fåglar under anläggningsskedet.

7.7

Konsekvenser i enskilda vattenförekomster

I detta avsnitt beskrivs de konsekvenser som kan förväntas under anläggningsskedet i varje
vattenförekomst. En sammanställning av alla temporära konsekvenser ges i Tabell 21. Inga
negativa konsekvenser förväntas för växtplankton, andra vattenväxter eller för fåglar. Däremot förväntas små och i några fall måttliga negativa konsekvenser för bottenfauna och för
fisk eller fiske i samtliga berörda vattenförekomster. Endast i Galten kan konsekvenserna
sägas påverka mer än en försumbar del av hela vattenförekomsten. I övriga vattenförekomster är det i relation till vattenförekomsternas storlek små områden som konsekvenserna berör.
Inga av dessa konsekvenser bedöms vara bestående. Nedan ges korta beskrivningar till konsekvenserna.
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Tabell 21. Samlade temporära konsekvenser för vattenförekomsterna i anläggningsskedet.
Vattenförekomst

Växtplankton

Vattenväxter

Bottenfauna

Fisk

Fågel

Galten

Ingen negativ

Ingen negativ

Måttlig negativ

Måttlig negativ

Ingen negativ

Blacken

Ingen negativ

Ingen negativ

Liten-måttlig
negativ

Liten negativ

Ingen negativ

Västeråsfjärden

Ingen negativ

Ingen negativ

Liten negativ

Liten negativ

Ingen negativ

Granfjärden

Ingen negativ

Ingen negativ

Liten negativ

Liten negativ

Ingen negativ

Oxfjärden

Ingen negativ

Ingen negativ

Liten negativ

Liten negativ

Ingen negativ

Oknöfjärden

Ingen negativ

Ingen negativ

Liten negativ

Liten negativ

Ingen negativ

Prästfjärden

Ingen negativ

Ingen negativ

Liten negativ

Ingen negativ

Ingen negativ

Igelstaviken

Ingen negativ

Ingen negativ

Liten negativ

Liten negativ

Ingen negativ

Hallsfjärden

Ingen negativ

Ingen negativ

Måttlig negativ

Liten negativ

Ingen negativ

7.7.1 Galten
Galten är den enskilda vattenförekomst som påverkas mest av planerade åtgärder.
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Grumling kommer att ske längs en stor del av norra Galten samt i sydöstra Galten.
Övertäckning av bottnar genom dumpning sker i en ca 0,30 - 0,56 km2 stor yta i sydöstra Galten.
Mindre övertäckning av bottnar genom återdeposition sker längs en stor del av norra
Galten samt i sydöstra Galten.
Bottenfaunan kommer att slås ut i muddring- och dumpningsområdena. Även om bottenfaunan i det undersökta muddringsområdet uppvisar god status så är det till följd av fartygstrafiken en störd miljö. Bottenfaunan i dumpningsområdet bedöms vara mer skyddsvärd. Återhämtning kommer att ske inom några år, och denna förväntas gå fortare i muddringsområdena än i dumpningsområdet. Konsekvenserna förväntas yttra sig som lägre biomassa och
möjligen förändrad artsammansättning under några år.
Galten är Mälarens viktigaste område för lek och uppväxt av gös, men är viktig även för
andra fiskarter. I norra området kan lekbottnar för t.ex. siklöja förekomma. Negativa konsekvenser för fisk bedöms främst bero på lokalt minskad födotillgång från bottenfauna. Dumpning i U02 medför också en uppgrundning på en knapp meter i ett område som idag har ett
djup mellan 6 och 12 meter. Förlust av djupområden är en allmänt negativ påverkan för
många fiskarter. Grumlingen kan också lokalt och temporärt påverka förhållandet mellan
rovfisk och bytesfisk. Galten är dock den mest grumliga delen av Mälaren och har det lägsta
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siktdjupet. De fiskar och fåglar som jagar i dessa områden är därför anpassade till dessa förutsättningar.
7.7.2

Blacken

I liten omfattning sker muddring i nordöstra Blacken, men det är främst djupområdena i sydvästra Blacken som påverkas av planerade åtgärder. Bottenfaunan kommer att slås ut i själva
dumpningsområdet men förutsättningar för återkolonisering bedöms vara goda.
Fisk kan påverkas negativt via minskad födotillgång, och siklöja och sik kan påverkas negativt av återdeposition. Denna konsekvens bedöms inträffa om dumpning äger rum efter äggläggning och berör de grundare områdena söder om U04.
7.7.3

Västeråsfjärden

I Västeråsfjärden består planerade åtgärder av muddring i ett sammanhållet centralt område.
Påverkan bedöms bli liten i detta område och det mest väsentliga förväntas vara mindre förlust av lekområden för gös, i samband med muddring. Bottenfaunan påverkas också men i
liten omfattning genom muddring och återdeposition kring farleden.
7.7.4

Granfjärden

I Granfjärden är muddring och dumpning av mycket liten omfattning. Mycket små negativa
konsekvenser förväntas för bottenfaunan och för fisk i vattenförekomsten.
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7.7.5

Oxfjärden och Arnöfjärden

I Oxfjärden och Arnöfjärden sker både muddring och dumpning på två platser. Bottenfaunan
kommer slås ut temporärt i dumpningsområdena, vilket ur ett vattenförekomstperspektiv bedöms som en liten konsekvens. Fisk kan påverkas negativt till följd av återdeposition, lokalt
minskad bottenfauna samt buller vid sprängning.
7.7.6

Södertälje

I Södra Prästfjärden kommer bottenfaunan påverkas negativt främst vid dumpningsområdet
Ragnhildsborgsviken. Bottenfaunan är mycket artrik i detta område och det är en betydande
del av området som påverkas av dumpning, men en mycket liten del av vattenförekomsten.
Det faktum att dumpning skett här tidigare demonsterar att en artrik bottenfauna kan återkolonisera. Sammantaget blir därför konsekvensen för bottenfaunan liten. Området har inte bedömts vara av betydelse för fisk och inga konsekvenser för väntas heller på fisk.
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Tidpunkten för grumlande verksamheter i Hallsfjärden och Igelstaviken är inte avgränsade. I
Hallsfjärden vandrar laxfisk under hösten upp i Bränningeån och passerar då nära dumpningsområdet U12. Detta område kommer att påverkas av grumling i samband med dumpning i U12, men varaktigheten är kort och utspridd över längre tid. Därför bedöms det inte
påverka laxfiskars vandring i området. Återdeposition kan också påverka rom från abborre
och gädda. Sammantaget kan små negativa konsekvenser uppstå för fisk om tidpunkterna är
ogynnsamma.

7.8

Kumulativa effekter

I Västerås och Köpings hamnar kommer muddring att genomföras för att anpassa hamnarna
till en framtida fartygsflotta. Hamnarnas arbeten med muddring och andra arbeten ligger utanför Sjöfartsverkets ansökan, med undantag för dumpning av icke förorenade massor. Eftersom dumpning av hamnarnas massor ingår i Sjöfartsverkets ansökan innebär dumpningen
inga kumulativa effekter.
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Hamnarnas muddring kommer genomföras i anslutning till Sjöfartsverkets muddring, men
det föreligger ingen betydande risk för att påverkansområdena ska överlappa. Därför bedöms
det vara låg risk för ökade miljökonsekvenser till följd av grumling i hamnarna.
Både hamnarnas arbeten och arbetena i den allmänna farleden kommer via sedimentspillet
orsaka spridning av kväve och fosfor till Galten och Västeråsfjärden. Därmed ökar den totala
näringsbelastningen, där särskilt fosforbelastningen är en prioriterad fråga i områdena. Bedömningen från arbeten i den allmänna farleden är såsom beskrivits i denna rapport att närsalterna som sprids med mudderspill har låg växttillgänglighet och inte medför risk för ökad
primärproduktion. Denna bedömning är rimlig även för spillet från hamnarnas verksamhet,
och därför förväntas inga betydande kumulativa konsekvenser med avseende på mudderspill
och spridning av närsalter.

7.9 Skyddsåtgärder
Den främsta skyddsåtgärden som vidtas för muddring och dumpning är avgränsning i tid.
Verksamheten avses genomföras under perioden 1 augusti fram till isläggning vilket har följande fördelar:
Ingen påverkan under lekperiod för gös, abborre, gädda och många andra fiskarter
Ingen bullrande verksamhet under häckperioder för fåglar
Vattenväxters viktigaste tillväxtperiod undviks
Lägre effekt av eventuella utsläpp av närsalter, då ljuset innebär att primärproduktionen är lägre under höst
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Förorenade muddermassor kommer att omhändertas särskilt. Kontrollprogram kommer upprättas i samråd med tillsynsmyndigheter och genomföras löpande under all verksamhet samt
vid uppföljande undersökning efter verksamhetens avslut. Erfarenheten visar att siltgardiner
inte fungerar praktiskt och inte är ett effektivt sätt att minska grumling vid muddring i farled
(SjöV, DNV 2008-0476).
Sjöfartsverket har tagit fram ett förslag till villkor för grumlighet. Att villkoren uppfylls säkerställs genom kontrollprogrammet. Utgångspunkten är att villkoret sätts så lågt att eventuella negativa effekter på växter och djur undviks, men villkoret ska ändå ge flexibilitet för
verksamhetens genomförande. Villkoret måste också utgå från den grumlighet som naturligt
råder i områdena. Toxiska effekter på fisk uppträder normalt vid grumlighet långt över 100
mg/l och då vid längre tider, även om yngel och rom kan vara känsligare (se avsnitt 6.1).
Muddring och dumpning förväntas medföra en ökning av grumligheten som i huvudsak är
lägre eller betydligt lägre än 40 mg/l, vilket således inte bedöms medföra betydande negativa
effekter. Grumligheten kan dock variera över tid beroende på bland annat strömmarnas variationer. Som villkor för grumling föreslås därför ett gränsvärde om 100 mg/l utöver bakgrundshalt, som ska innehållas 500 meter utanför varje muddrings-/dumpningsområde. Vid
muddring av förorenade massor (sker med lämplig teknik, exempelvis miljöskopa) föreslås
ett gränsvärde på 50 mg/l utöver bakgrundshalt 500 meter utanför varje muddrings- och
dumpningsområde.
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Därutöver kommer följande skyddsåtgärder vidtas, som inte är specifikt beaktade i konsekvensbedömningen.
Muddring med tätslutande skopa i områden med förorenade muddermassor.
Sjöfartsverket kommer i samråd med de fiskare som verkar i respektive område att
planera arbetena för att minimera påverkan. Detta innebär bland annat användandet
av knallskott före sprängning.
För att undvika skada på nät eller fasta fiskeredskap kommer Sjöfartsverket inte att
dumpa sprängsten i dumpningsområden i Mälaren.
Med dessa huvudsakliga skyddsåtgärder bedöms uppkomna konsekvenser vara acceptabla.
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8 Påverkan och miljökonsekvenser vid drift
Miljökonsekvenser av nollalternativet och av planerade åtgärder i driftskedet kan vara svåra
att definiera i absoluta termer. Därför presenteras konsekvensbedömningen i driftskedet som
en jämförande analys av planerade åtgärder mot nollalternativet. Detta kapitel omfattar både
översiktlig beskrivning av påverkan i driftskede och motsvarande konsekvenser för vattenmiljön.
De påverkansfaktorer som skulle kunna ha betydelse för vattenmiljön, naturmiljön eller fiske
och som under driftskedet skiljer mellan nollalternativet och planerade åtgärder återges i Tabell 22. Fartygsolycka bedöms vara den viktigaste påverkansfaktorn för samtliga aspekter av
vatten- och naturmiljön, då ett omfattande kemikalieutsläpp skulle kunna medföra stora negativa konsekvenser för samtliga skyddsvärden. Emissioner och buller skiljer marginellt
mellan planerade åtgärder och nollalternativet i driftskedet (Structor, 2014) och därför konsekvensbedöms inte dessa aspekter.
Tabell 22. Översikt av potentiella påverkansfaktorer under driftskedet och skyddvärden.

Skyddsobjekt

Vattenmiljö

Vattenväxter

Fåglar

Fiske

Olycka

X

X

X

X

Erosion och svall

X

X

Farledsyta

X

X
X

Isläggning
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Introduktion av
främmande arter

8.1
8.1.1

X
X

X

X

X

X

Påverkan och konsekvenser
Olycka

Fartyg kan vara inblandade i olika typer av olyckor såsom kollisioner, grundstötning och
påsegling. Kemiska produkter fraktas på Mälaren och en olycka kan få omfattande konsekvenser för många skyddsvärden som är relaterade till vattenmiljön. Olycksrisken är en
sammanvägd värdering av sannolikhet och konsekvens och har analyserats i en separat utredning (SSPA, 2014). Olycksrisken kommer att minska påtagligt med planerade åtgärder
jämfört med nollalternativet. Det beror på att säkerheten höjs väsentligt i och med breddning
och fördjupning av farled samt andra säkerhetshöjande åtgärder, att totala antalet fartygsanlöp förväntas bli betydligt färre, samt att konsekvensen av en olycka i stort sett inte skiljer
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sig mellan alternativen. Större fartyg innebär som regel inte allvarligare konsekvenser än
mindre fartyg vid olyckor. Om en av tankarna i ett stort tankfartyg skadas vid till exempel en
kollision så är innehållet i en tank på det större tankfartyget bara marginellt större än i en
tank på det mindre fartyget eftersom lastlådan i det större fartyget vanligtvis är uppdelad i
flera tankar av ungefär samma storlek som i det mindre fartyget. Den minskade olycksrisken
är en positiv konsekvens för samtliga skyddsvärden avseende vattenmiljön, naturmiljön och
fiske.
8.1.2

Erosion och svall

Erosion och svall har bedömts utifrån Trafikverkets scenarier för utveckling av godstrafiken
(se kapitel 4.5.1). Sammantaget bedöms de föreslagna muddrings- och krökrätande åtgärderna enligt huvudförslaget få en fördelaktig inverkan på svallvågsbildning och erosionsrisker
jämfört med nollalternativet (WSP, 2014a).
8.1.3

Farledsyta

Farledssytan är närmast identisk mellan planerade åtgärder och nollalternativet. I Västeråsfjärden sker en justering norr om Stora Sandskär, men i övrigt innebär planerade åtgärder
enbart breddningar och fördjupningar av den befintliga ytan. Den totala farledsytan är cirka
0,009% större i planerade åtgärder jämfört med nollalternativet. Den justerade farledsytan
norr om Stora Sandskär ligger inte i ett område av större betydelse för yrkesfisket, däremot
förekommer fritidsfiske och fisklek i området. Denna förändring bedöms sakna betydelse för
vattenväxter, fåglar eller för vattenmiljön i allmänhet.
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8.1.4

Isläggning

Isläggningen har betydelse för vinterfisket och kan påverkas om farleden ändras relativt nollalternativet eller om sjöfarten förändras på ett sätt som påverkar isen. Vinterfisket på is i Mälaren är beroende av att yrkessjöfarten bedrivs så att sjöisen inte förstörs av fartygens svallvågor; detta är beaktat i dagens hastighetsbegränsning för fartygen. Därför bedöms det inte
att issituationen i farledens närområden kommer att påverkas bortsett från att själva farledsrännan blir några meter bredare än idag. Vinterfisket på is kan därmed inte påverkas negativt
av planerade åtgärder.
8.1.5

Introduktion av främmande arter

Hamnar och farleder utgör högriskområden för oavsiktlig introduktion av främmande arter i
inhemska ekosystem (Naturvårdsverket, 2011). Främmande organismer kan transporteras
med fartygen med barlastvatten eller som fripassagerare på skrov (påväxt eller lift i påväxt).
Varje år passerar totalt ca 2000 fraktfartyg Södertälje kanal in i Mälaren och dessa beräknas
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släppa ut ca 1,1 miljoner kubikmeter barlastvatten i Mälaren (Sonesten m.fl. 2013). Mälaren
anses hittills relativt förskonad från stora effekter av invasiva arter, men det finns främmande
arter som etablerat sig. Införsel av växter och djur för dammar och akvarier utgör dock den
största källan för spridning av främmande arter i Mälaren (Sonesten m fl, 2013).
Exempel på arter som förts in i Mälaren med fartyg är olika glattmaskar och ullhandskrabba.
En internationell konvention för att reglera utsläpp av barlastvatten har ratificerats av många
länder, däribland Sverige, men har ännu inte trätt i kraft. Konventionen kommer att medföra
krav på rening av barlastvatten. Med planerade åtgärder förväntas antalet fartygspassager bli
betydligt lägre än i nollalternativet. Detta är en positiv konsekvens.

8.2 Samlad konsekvensbedömning under driftskedet
Allmänt för alla delar av vattenmiljön, naturmiljön och fisket är att den påtagligt minskade
olycksrisken medför en positiv konsekvens av de planerade åtgärderna under driftskedet. Att
risken för introduktion av främmande arter är något lägre med planerade åtgärder innebär
också en positiv konsekvens. Även minskad risk för svall och erosion ger en positiv konsekvens.
Sammantaget bedöms inga bestående negativa konsekvenser uppstå på vattenförekomstnivå
av de planerade åtgärderna under driftskede. Planerade åtgärder bedöms under driftskedet
inte försvåra möjligheten att uppnå eller vidmakthålla god ekologisk status i de berörda vattenförekomsterna. Åtgärderna kan också bidra till att uppnå god kemisk status genom att
olycksriskerna minskar.
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8.3 Skyddsåtgärder under driftskedet
Vidtagna skyddsåtgärder som beaktats i konsekvensbedömningen är de planerade säkerhetshöjande åtgärderna i kanal och farled.
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9 Miljökvalitetsnormer, Natura 2000 och miljömål
9.1

Kemisk och ekologisk status

Planerade åtgärder bedöms inte försvåra möjligheten att uppnå eller vidmakthålla god kemisk och ekologisk status i de berörda vattenförekomsterna. Genom att olycksriskerna minskar kan planerade åtgärder också bidra till att uppnå dessa mål.

9.2

Förordning om fisk- och musselvatten

Påverkan av grumlighet förväntas inte medföra att miljökvalitetsnormen för grumlighet enligt SFS 2001:554 överskrids. Lokalt och temporärt kan normvärdet för grumlighet överskridas, men räknat som årsmedelvärde är påverkan försumbar relativt denna miljökvalitetsnorm.

9.3

Konsekvenser i Natura 2000-områden
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Det finns flera Natura 2000-områden som kan bli berörda av Mälarprojektet. Dessa Natura
2000-områden har identifierats (se avsnitt 5.5) och konsekvenser har bedömts av Calluna
(bilaga 5). Konsekvenser har bedömts utifrån påverkan i både drift- och anläggningsskedet.
Mälarprojektet bedöms inte medföra några negativa effekter på de faktorer som upprätthåller
bevarandestatusen i berörda Naturreservat eller Natura 2000-områden. Vidare bedöms Mälarprojektet inte heller orsaka förändringar i något av de skyddade områdenas ekosystem och
inga permanenta negativa konsekvenser uppstår. Den samlade slutsatsen för var och ett av
dessa Natura 2000-områden är att naturtypernas arealer, struktur och funktioner inte påverkas av verksamheten. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras inte för någon
naturtyp eller typisk art.
Driftskedet med genomförda åtgärder bedöms innebära en positiv konsekvens för Natura
2000-områden och naturreservat, till följd av minskad olycksrisk.

9.4

Konsekvenser för riksintressen

Det bedöms att anläggningsskedet medför en liten negativ konsekvens för yrkesfisket i berörda områden, under den tid verksamheten pågår.
Mälarprojektet bedöms inte innebära någon minskning av ytan för nyckelhabitat, minskade
bestånd av ingående nyckelarter, minskad mångfald eller resultera i förlust eller minskning
av viktiga strukturer och funktioner. Därför bedöms det inte heller påverka riksintresset för
naturmiljön.
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9.5

Miljömål

Utgående från de konsekvensbedömningar som presenterats i denna rapport ges här en samlad bedömning av konsekvenser för de miljömål som avser vattenmiljön.
Giftfri miljö
Minskad risk för olycka som skulle kunna medföra förorening av Mälaren går i linje med
miljömålet. Förorenade muddermassor kommer att omhändertas och spridning av föroreningar i samband med muddring och dumpning bedöms som liten. Miljömålet bedöms inte
påverkas nämnvärt.
Ingen övergödning
En liten ökning av antal transporter ger en liten ökning av kväveoxidemissioner. Generell
utveckling av sjötransporterna innebär dock minskade utsläpp av NOx. Spridning av närsalter i samband med muddring och dumpning bedöms inte påverka växtproduktionen. Miljömålet bedöms inte påverkas i någon nämnvärd omfattning.
Levande sjöar och vattendrag
Minskad risk för sjöfartsolycka som skulle kunna medföra förorening av Mälaren går i linje
med miljömålet. Liten påverkan lokalt på vattenmiljö samt för friluftsliv och rekreation. Inga
känsliga habitat kommer dock att slås ut och Mälarens upplevelsevärde för rekreation och
friluftsliv förändras inte. Miljömålet bedöms inte påverkas i någon nämnvärd omfattning
Hav i balans och levande kust och skärgård
Liten påverkan lokalt på begränsat vattenområde. Miljömålet bedöms inte påverkas nämnvärt.
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Ett rikt växt- och djurliv
Minskad risk för sjöfartsolycka som skulle kunna medföra förorening av Mälaren går i linje
med miljömålet. Ingen nämnvärd påverkan på miljömålet eftersom arbeten i vatten undviks
under känsliga perioder och arbeten inte sker i områden med rik förekomst av makrofyter.
Små negativa konsekvenser uppkommer dock för höstlekande fisk, ål och bottenlevande
organismer. Måttligt negativa och övergående konsekvenser för fisk uppstår i Galten.
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Bilaga 1. Detaljerade kartor över muddring- och dumpningsområden.
I figurerna i denna bilaga används följande begrepp.
Muddringsyta = det område där muddring eller sprängning krävs för att erhålla önskat djup.
Muddringsområde = ett större område som omfattar en eller flera muddringsytor samt områden kring muddringsytorna
där inga åtgärder vidtas. Muddringsområdet kan ses som en generalisering av muddringsytorna för att möjliggöra
en förenklad och överskådlig koordinatsättning.

ort - konsekvenser för

På vissa platser kan finnas behov av att ta ett område i anspråk som är beläget utanför muddringsområdet, exempelvis
för etablering av mudderverk under arbetenas genomförande eller anläggande av slänter för att göra den nya
farledskanten stabil. Arbetsområdet definieras som muddringsområdet + 50 m, vilket således utgör den yttre gränsen för
det område som Sjöfartsverket ansöker om att få förfoga över.
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Bilaga 2. Laktester
Mats Allmyr, WSP
För att beräkna omfattningen av spridning av metaller och näringsämnen vid grumlande
arbete såsom muddring och återföring av sediment på sjöbotten krävs information om
1) metallhalter i sediment, och 2) hur stor fraktion av i sedimentet förekommande metall
som kan utlakas.
För att bestämma lakbar mängd metall i Mälarsediment vid uppgrumling i Mälarvatten
utfördes skaktester 3 olika naturligt förekommande sediment i lokaler som är aktuella för
muddring i arbetet med Mälarfarlederna och naturligt vatten från Mälaren (tabell 2.1).
L/S-kvoter var L/S=10, 40 och 70 och ackumulerade L/S-kvoter således 10, 50 och 120.
Tabell 2.1 Provpunkter för sediment med vilka skaktester utförts. Skak_1 och Skak_3 utgörs av
samlingsprov från angivna mudderområden och koordinater.
Sedimentprov

Provpunkt Djup, cm POINT_X POINT_Y

Sedimentprov för skaktest

Mudderområde Galten

MM_103

0-5

563415

6591632

Skak_1

Mudderområde Galten

MM_104

0-5

564153

6591243

Skak_1

Mudderområde Tedarö

MM_118

0-5

612297

6599745

Skak_3

Mudderområde Hjulstabron

MM_120

0-5

614452

6600641

Skak_3

Mudderområde Fulleröfjärden MM_123

0-5

589478

6600977

Skak_2
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I tabell 2.2 redovisas den beräknade frisatta mängden av respektive ämne uttryckt som
procent vid respektive L/S-kvot. Samtliga resultat från laktesterna redovisas i sedimentrapporten (WSP, 2014b). Skaktesterna uppvisade inte entydigt identiska resultat vilket
sannolikt reflekterar variation i sedimentens sammansättning och ursprung.
Fosfor, krom, bly, kadmium och arsenik frisattes generellt i liten omfattning från sedimenten. Kadmium visade en tendens till att tas upp av sediment från det vatten som användes vid testerna. Nickel, koppar, och kobolt frisattes med upp till ett par procent av
total ursprunglig mängd i sediment. Zink och kväve frisattes med 6,3 respektive 13 %
som mest i ett av de ingående sedimenten, men i övriga två sediment med ca 2 %. Kvicksilverhalter var under rapporteringsgränsen i samtliga lakvatten.
Den relativt låga frisättningen av ämnen går i linje med generella slutsatser i Naturvårdsverkets rapport ”Miljöeffekter vid muddring och dumpning” (Naturvårdsverket, 2009)
och tyder på att en stor del av metallerna i sedimenten är starkt bundna till partiklar och
humusämnen. I samma rapport antyds att endast en låg andel metaller lakas ut ur sediment vid muddring och dumpning under pH-intervall ner till 5 och normala redoxförhållanden. För kadmium kunde man se en ökad frisättning under pH 5-6,5 under oxiderande förhållanden. Eftersom sedimenten föreslås återföras till Mälaren förutsätts dock
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att sedimenten kommer att utsättas för neutrala pH-förhållanden. Vid laktesterna användes vatten från Mälaren och som nämnts ovan sågs inte någon frisättning av kadmium i
försöken. En annan slutsats i Naturvårdsverksrapporten var att muddring och dumpning
kunde ge temporärt ökade näringsförhållanden på bottnar, vilket även laktesterna antyder.
Detta kan ge upphov till övergående ökad produktion och artdiversitet. Inga studier kunde
dock styrka negativa effekter som syrereduktion till följd av lokal övergödning vid muddring. Det är inte heller troligt att en ökad kvävetillgång skulle ge någon effekt alls i ett
fosforbegränsat insjövatten som Mälaren.
Som en konservativ tillämpning har WSP valt ut de maximalt beräknade utlakade mängderna för respektive metall vid spridningsberäkningar för muddring och återföring av sediment. Dessa värden redovisas också i tabell 2.2.
Tabell 2.2. Utlakad mängd (%) ämne av ursprunglig fastfashalt i sediment. Maximalt beräknade
utlakade mängder för respektive ämne anges i kolumnen längst till höger.
Sediment

Skak_1

Skak_1

Skak_1

Skak_2

Skak_2

Skak_2

Skak_3

Skak_3

Skak_3

10

50

120

10

50

120

10

50

120

Fosfor total

0,02

0,01

0,00

-0,01

-0,02

0,01

0,05

-0,03

0,07

0,07

Kväve total

1,4

2,4

1,6

2,0

1,5

0,54

0,97

0,92

13

13

Arsenik

0,04

0,11

0,37

0,08

0,13

0,47

0,14

0,33

0,65

0,65

Bly

0,04

0,04

0,45

0,01

0,05

-0,02

0,10

0,01

0,78

0,78

Kadmium

-0,16

-0,7

-1,6

0,03

1,7

1,8

-0,22

-1,3

-2,7

1,8

Kobolt

0,12

0,33

0,75

0,95

1,6

1,4

0,08

0,11

0,32

1,6

Koppar

0,01

0,37

1,11

0,05

0,31

1,7

0,10

0,15

1,7

1,7

Krom

0,01

0,02

0,15

0,00

0,01

0,07

0,03

0,01

0,20

0,20

Nickel

0,06

0,15

0,65

0,60

1,3

2,0

0,05

0,14

0,65

2,0

Zink

0,07

1,7

1,5

0,31

2,4

2,1

0,28

0,78

6,3

6,3

Kvicksilver

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
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Kumulativ L/S-kvot

Referens
Naturvårdsverket, 2009. Miljöeffekter vid muddring och dumpning - En litteratursammanställning, rapport 5999.
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Bilaga 3. Spridning av sediment vid muddring och dumpning
Ann Helén Österås och John Sternbeck, WSP
Denna bilaga utgör en mer detaljerad redovisning av förväntad grumlighet, föroreningspåverkan i ytvatten samt återdeposition av spill från muddring och dumpning. Dessa
aspekter återges mer sammanfattat i huvudrapportens kapitel 6.

1. GRUMLING
Den grumling som förväntas från muddring och dumpning har modellberäknats av SMHI
(2014). Principer för beräkningarna är också beskrivna i avsnitt 3.1.1. SMHIs redovisning
omfattar ett stort antal kartor där utbredningen av grumlighet illustreras som medelvärden
samt maxvärden över verksamhetens period, samt vid en tidpunkt två dygn efter avslutad
muddring och dumpning. Det generellt mest representativa måttet på påverkan av grumlighet är i dessa fall det tidsintegrerade medelvärdet i respektive punkt. Detta benämns
"förväntad påverkan av grumlighet" i efterföljande figurer. I SMHIs rapport återfinns
även kartor över maximalt förväntad grumlighet i varje enskild punkt. Eftersom maxvärdena inte kan inträffa samtidigt i hela påverkansområdet är dessa kartor mindre representativa för verksamhetens påverkan.
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För att bedöma miljökonsekvenser av den förväntade grumligheten är både dess storlek (i
mg/l), utbredning och varaktighet av betydelse. Modellberäkningarna tyder på att den av
verksamheten orsakade grumligheten i de flesta områden avtar inom några dygn efter att
spillet upphör, dvs efter avslutad muddring eller dumpning.
Genomgående i alla områden så visar resultaten en markant ökad grumlighet i närområdet
till muddring eller dumpning. Detta benämns närområdet och är normalt i storleksordningen 250-500 meter brett. För jämförbarhetens skull definieras närområdet som en
punkt 200 meter från verksamheten (dvs 400 meter brett). I närheten av dessa entreprenadarbeten skräms fisk vanligen bort pga det buller verksamheten orsakar, vilket delvis
motiverar en separat bedömning av påverkan i närområdet. Utanför närområdet avklingar
grumligheten relativt snabbt, sett i relation till respektive vattenområdes storlek. I nedanstående redovisning används ofta begreppet "inre påverkansområde", vilket här definierats som en punkt 500 meter från den grumlande verksamheten.
I figurerna nedan illustreras medelhalterna vid s.k. dynamiska förhållanden för olika delområden. Värdena avser det tillskott på grumlighet som förväntas orsakas av verksamheten. Av beräkningstekniska skäl har muddringen beskrivits som punktkällor, men i realiteten kommer muddringen och den resulterande grumligheten följa en linje och därmed
vara mer utjämnad mellan de centra som syns i figurerna. Figurerna ger således en god
bild av grumling vid mindre muddringsområden eller vid dumpningsområden, medan
man särskilt i Galten får tänka sig en längre utbredning.

114 (199)

Uppdragsnr: 10165003

Mälarfarlederna

Daterad: 2014-01-31

Slutrapport

Kartorna ska ses som ett rimligt exempel på förväntad grumlighet och återdeposition.
Andra vindförhållanden kan ge ett något annat påverkansområde, men med ungefär
samma radie. Vindförhållandena påverkar inte den totala mängden partikelspill. Spillet
kan också vara lägre än vad som antagits i dessa beräkningar. De kvantitativa uppgifter
som ges nedan bedöms följaktligen vara rimliga och syftar till att kunna jämföra påverkan
i olika områden, men inte att ge en exakt bild av den grumlighet som uppkommer vid
verksamheterna.
För att belysa den tidmässiga variationen i enskilda punkter så presenteras s.k. varaktighetsdiagram; först ett som visar den grumlighet som kan orsakas av muddring eller
dumpning, och sedan ett som visar den totala grumligheten där bakgrundsvärden på
grumlighet i respektive område adderats.
I genomsnitt är den rådande grumligheten i berörda områden ungefär 10 mg/l, men med
betydande tidsmässig variation. En tillfällig och lokal ökning som är lägre än 5 mg/l bedöms därför som försumbar. Som ett mått på påverkan anges därför utifrån varaktighetsdiagrammen hur stor andel av varaktigheten i varje område som påslaget riskerar att bli
högre än 5 mg/l, dvs hur många dygn det kan röra sig om.

1.1. Galten
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Störst varaktighet förväntas vid Skylgrundsleden i norr där ca 300 000 m3 ska muddras.
Förväntat påslag på grumligheten visas i Figur A 1. Det högsta påslaget är ca 40 mg/l och
uppstår i närområdet. På ca 1 km avstånd är påslaget 8-10 mg/l eller lägre och bortom
1,5-2 km kan påslaget betraktas som försumbart (< 5 mg/l). Figur A 2 visar på motsvarande sätt förväntad grumlighet för dumpningsområdet U02.
Det statiska fallet, som representerar kraftig sydvästlig vind, ger något större utbredningsområde och något lägre påslag nära muddringsområdet. Skillnaden mot det dynamiska fallet är så marginell att det inte bedöms ha betydelse för konsekvensbedömningen.
Dessutom är fallet baserat på mycket ovanliga meteorologiska förhållanden. Bedömning
av påverkan och konsekvenser bygger därför främst på det dynamiska fallet. För mer information om de statiska förhållandena och den grumlighet som kan förväntas ges i
SMHI (2014).
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Figur A 1. Förväntad påverkan på grumlighet i norra, centrala och sydvästra Skylgrundsleden, punkt 33.a, b och c (SMHI, 2014). Obs enheten: 0,001 kg/m 3 = 1 mg/l.
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Figur A 2. Förväntad påverkan på grumlighet vid dumpningsområde U02 i sydöstra Skylgrundsleden (SMHI, 2014). Själva dumpningsområdet är markerat med en polygon. Obs
enheten: 0,001 kg/m3 = 1 mg/l.

I Figur A 3 redovisas den teoretiskt beräknade grumling som kan orsakas i inre påverkansområdet under muddringens varaktighet i Skylgrundsleden (M33) respektive Köpingrännan (M35). I Skylgrundsleden kommer muddringen att pågå under ca 21 dagar (3
x 7 dagar) och med tid för avklingning blir påverkanstiden ca 30 dygn. Under 60 % av
tiden d.v.s. ca 16 dygn kommer det att orsaka ett påslag på grumling >10 mg/l i inre påverkansområdet (Figur A 3). I Köpingrännan kommer grumlingen vara ca 9 dygn och
under ca 25 % av tiden, d.v.s. 2 dygn, kommer detta att orsaka ett påslag på >10 mg/l i
inre påverkansområdet (Figur A 3).
Rådande grumlighet i Galten är i medeltal 12 mg/l men med stor variation över tid (Figur
A 4). Vid ungefär 10 % av provtagningstillfällena har normvärdet om 25 mg/l överskridits, vilket skulle motsvara omkring 30 dygn per år. För att bedöma samlad grumlighet
har tillskottet inom det inre påverkansområdet under muddringens varaktighet vid Skylgrundsleden och Köpingrännan adderats till rådande grumlighet. Tillskottet ges som medelhalt suspenderad substans under muddringens varaktighet, vilket vid Skylgrundsleden
och Köpingrännan är 18 respektive 6 mg/l (Figur A 4). I Skylgrundsleden och Köpingrännan kommer normvärdet om 25 mg/l att överskridas vid ungefär 100 respektive 15 %
av muddringstiden, d.v.s. under 30 respektive 1 dag. Kring Skylgrundsleden är detta inte
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en försumbar påverkan. Dock ska det poängteras att överskridandena har liten utbredning
och förväntas uppträda i storleksordningen 4-5 dygn per km längs denna del av farleden.

Andel av tiden

Inre påverkansområde m33

Inre påverkansområde m35
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Figur A 3. Beräknad grumlighet i inre påverkansområde som orsakas av muddring i Galten inom Skylgrundsleden (m33) och i Köpingrännan (m35) under den tid som arbetena
pågår.

Andel av tiden

C:\Users\sejs11470\Documents\SjöV slutrapport\Slutrapport - konsekvenser för
vattenmiljön 140131.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
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Figur A 4. Rådande grumlighet i Galten och förväntad ökad grumling vid tillskott från
muddring i inre påverkansområdet vid de två olika områdena (m33 – Skylgrundsleden,
m35 – Köpingrännan). Tillskottet utgörs av medelhalten från förväntad grumling under
arbetet.
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På liknade sett som för muddring har även den grumling som orsakas av dumpning i Galten studerats. Dumpningen kommer som mest att pågå under ca 32 dygn och ett tillskott
på minst 10 mg/l kommer att orsakas under ca 70 % av tiden, d.v.s. ca 22 dygn (Figur A
5). Om tillskottet adderas som medelhalt suspenderad substans under dumpningens varaktighet till rådande grumlighet i Galten så kommer grumligheten överskrida normvärdet
(25 mg/l) under ca 35 % av tiden d.v.s. ca 11 dygn, i det inre påverkansområdet till U02
(Figur A 6).
Inre påverkansområde u02

Andel av tiden
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Figur A 5. Beräknad grumlighet som orsakas av dumpning i Galten inom inre påverkansområdet för U02 under den tid som arbetet pågår.

Bakgrund + påslag u02
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Figur A 6. Rådande grumlighet i Galten (bakgrund) och förväntad ökad grumling vid tillskott från dumpning inom inre påverkansområdet för U02 (bakgrund + påslag U02). Tillskottet utgörs av medelhalten från förväntad grumling under dumpningen.
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1.2 Blacken
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I Figur A 7 redovisas förväntad grumlighet som kan orsakas av dumpning vid U04 i
Blacken. Under ca 60 % av tiden kan grumligheten öka med mer än 5 mg/l i inre påverkansområdet (Figur A 8). Dumpningens varaktighet i Blacken är skattad till ca 36 dygn,
vilket skulle innebära att grumligheten i det inre påverkansområdet kan öka med mer än
5 mg/l i 22 dygn.

Figur A 7. Förväntad påverkan på grumlighet vid dumpningsområde U04 i sydvästra
Blacken (SMHI, 2014). Själva dumpningsområdet är markerat med en polygon. Obs en3
heten: 0,001 kg/m = 1 mg/l.
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Figur A 8. Beräknad grumlighet som orsakas av dumpning i Blacken inom inre påverkansområdet (U04) under den tid som arbetena pågår. Rådata från SMHIs modellering.

Rådande grumlighet i Blacken är i medeltal 7 mg/l men med stor variation över tid (Figur
A 9). Inte vid något av tidigare provtagningstillfällen i Blacken överskrider rådande
grumlighet normvärdet om 25 mg/l. Adderas tillskottet som medelhalt suspenderad substans (7 mg/l) under dumpningens varaktighet till rådande grumlighet i Blacken så är
ändå sannolikheten för att grumligheten ska överskrida normvärdet i inre påverkansområdet mycket låg (Figur A 9).
Bakgrund

Bakgrund + påslag U04

80%
Andel av tiden
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Figur A 9. Rådande grumlighet i Blacken (bakgrund) och förväntad ökad grumling vid tillskott från dumpning inom inre påverkansområdet för U04 (bakgrund + påslag U04). Tillskottet utgörs av medelhalten från förväntad grumling under dumpningen.
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1.3 Västeråsfjärden
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I Figur A 10 redovisas förväntad grumlighet som kan orsakas av muddring vid Fullerö i
vattenförekomsten Västeråsfjärden. Vid Fullerö kommer muddringen att pågå under ca 2
veckor och under ca 20 % av tiden, d.v.s. ca 3 dygn, kan grumligheten öka med mer än 5
mg/l i inre påverkansområdet (Figur A 11).

Figur A 10. Förväntad påverkan på grumlighet vid muddringsområde m21/22 i Västeråsfjärden (SMHI, 2014). Obs enheten: 0,001 kg/m 3 = 1 mg/l.

Rådande grumlighet i Västeråsfjärden är i medeltal 9 mg/l men med stor variation över
tid (Figur A 12). Vid något enstaka fall av tidigare provtagningstillfällen överskrids
normvärdet om 25 mg/l. För att bedöma samlad grumling har tillskottet av grumlighet
under muddringens varaktighet vid Fullerö inom det inre påverkansområdet adderats till
rådande grumlighet. Tillskottet ges som medelhalt suspenderad substans under muddringens varaktighet, vilket i aktuellt fall är 5 mg/l. Det bedöms vara mycket låg sannolikhet
för att muddringen vid Fullerö orsakar att normvärdet om 25 mg/l överskrids i det inre
påverkansområdet (Figur A 12) och således inte heller utanför detta område.
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Inre påverkansområde m21_22
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Figur A 11. Beräknad grumlighet som orsakas av muddring vid Fullerö inom inre påverkansområdet (områdena M21 & M22) under den tid som arbetena pågår.
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Figur A 12. Rådande grumlighet i Västeråsfjärden och förväntad ökad grumling vid tillskott från muddring inom inre påverkansområde för M21 och M22 (bakgrund + påslag
M21_22). Tillskottet utgörs av medelhalten från förväntad grumling i inre påverkansområdet under arbetet.

1.4 Oxfjärden
Muddringen kommer att pågå under ca 10 dygn vid m10 öster om Hjulstabron, samt ca 7
dygn vid Tedarö. Då muddringen vid Tedarö ger lägre grumlighet och har kortare varaktighet än vid Hjulstabron så utelämnas den från vidare diskussioner. Förväntad grumling
vid området öster om Hjulstabron illustreras i Figur A 13. För detta område saknas dataunderlag för att göra ett varaktighetsdiagram. Rådande grumlighet i Oxfjärden är inte
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känd, men i närbelägna Granfjärden är den i medeltal 7 mg/l vilket används som bakgrundshalt (Figur A 14). Inte vid något provtagningstillfälle överskrids normvärdet om 25
mg/l.
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För att bedöma samlad grumling har tillskottet av grumling under muddringens varaktighet vid Tedarö inom inre påverkansområdet för m10 adderats till rådande grumlighet.
Tillskottet ges som medelhalt suspenderad substans under muddringens varaktighet, vilket i aktuellt fall är 14 mg/l (Figur A 14). Muddringen i Oxfjärden kommer något att öka
sannolikheten för att normvärdet om 25 mg/l överskrids i inre påverkansområdet, motsvarande ca 15 % av tiden, dvs. ungefär 1-2 dygn.

Figur A 13. Förväntad påverkan på grumlighet vid muddringsområde m10 öster om Hjul3
stabron (SMHI, 2014). Obs enheten: 0,001 kg/m = 1 mg/l.
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Figur A 14. Rådande grumlighet vid m10 öster om Hjulstabron (bakgrund baserat på
mätningar i Granfjärden) och förväntad ökad grumling vid tillskott från muddring inom inre
påverkansområde för m10 (bakgrund + påslag m10). Tillskottet utgörs av medelhalten
från förväntad grumling under arbetet.
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På liknade sett som för muddring har även den grumling som orsakas av dumpning i
Oxfjärden modellberäknats (Figur A 15). Dumpningen vid område U08 kommer att pågå
under ca 7 dygn och ett tillskott av grumlighet som överskrider 5 mg/l beräknas inom inre
påverkansområdet inträffa under ca 70 % av tiden, d.v.s. ca 5 dygn (Figur A 16). Adderas
tillskottet som medelhalt suspenderad substans under dumpningens varaktighet till rådande grumlighet i Oxfjärden (antaget från Granfjärden) så ökar sannolikheten marginellt
för att grumligheten överskrider normvärdet (25 mg/l), se Figur A 17.

125 (199)

Uppdragsnr: 10165003

Mälarfarlederna

Daterad: 2014-01-31

Slutrapport

Figur A 15. Förväntad påverkan på grumlighet vid dumpningsområde U08 i Oxfjärden
(SMHI, 2014). Obs enheten: 0,001 kg/m 3 = 1 mg/l.

Andel av tiden
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Figur A 16. Beräknad grumling (suspenderad substans) som orsakas av dumpning inom
inre påverkansområde av U08 under den tid som arbetena pågår.
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Bakgrund

Bakgrund + påslag u08

Andel av tiden (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%
0

5

10

15
20
25
30
Suspenderad substans, mg/l

35

40

Figur A 17. Rådande grumlighet i Oxfjärden (bakgrund baserat på Granfjärden) och förväntad ökad grumling inom inre påverkansområde vid tillskott från dumpning vid U08
(bakgrund + påslag U08). Tillskottet utgörs av medelhalten från förväntad grumling under
arbetet.
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1.5 Arnöfjärden
I Figur A 18 redovisas den teoretiskt beräknade grumling som kan orsakas i inre påverkansområdet under dumpningens varaktighet i vattenförekomsten Arnöfjärden, området
U09. I Arnöfjärden kommer dumpningen att pågå under ca 10 dygn och under ca 40 % av
tiden, d.v.s. ca 4 dygn, förväntas det orsaka ett påslag på grumlighet i inre påverkansområdet som överskrider 5 mg/l (Figur A 19).
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Figur A 18. Förväntad påverkan på grumlighet vid dumpningsområde U09 i Arnöfjärden
(SMHI, 2014). Obs enheten: 0,001 kg/m 3 = 1 mg/l.

Andel av tiden
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Figur A 19. Beräknad grumlighet som orsakas av dumpning i Arnöfjärden inom inre påverkansområdet (U09) under den tid som arbetena pågår.

Rådande grumlighet i Arnöfjärden är inte känd, men uppströms i närbelägna Granfjärden
är den i medeltal 7 mg/l vilket används som bakgrundshalt. Vid tidigare provtagningstillfällen har normvärdet om 25 mg/l aldrig överskridits. För att bedöma samlad grumling
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har tillskottet av grumling under dumpningens varaktighet i Arnöfjärden inom inre påverkansområdet för U09 adderats till rådande grumlighet. Tillskottet ges som medelhalt suspenderad substans under dumpningens varaktighet, vilket i aktuellt fall är 5 mg/l. Dumpningen i Arnöfjärden förväntas medföra en marginell ökning av sannolikheten för att
normvärdet överskrids i inre påverkansområdet (Figur A 20). Risken för överskridande
bedöms som mycket låg.
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Figur A 20. Rådande grumlighet vid Arnöfjärden (bakgrund baserat på mätningar i Granfjärden) och förväntad ökad grumling vid tillskott från dumpning inom inre påverkansområde för U09 (bakgrund + påslag U09). Tillskottet utgörs av medelhalten från förväntad
grumling under arbetet.

1.6 Prästfjärden
I södra Prästfjärden kommer muddring av lera ske i Linasundet. Härvid förväntas hög
grumlighet till följd av den relativt låga vattenomsättningen (Figur A 21). I det inre påverkansområdet på 500 meters avstånd kan grumlighet uppgå till omkring 50 mg/l. Varaktigheten av muddring är dock endast ca 1-2 dygn och grumlingen förväntas därför ha
avklingat inom något dygn. De finaste partiklarna kommer att spridas söderut och ge
upphov till ett område med grumling om ca 10-15 mg/l. Det saknas referensdata från
detta område men högre upp i Prästfjärden är grumligheten i medeltal ca 3 mg/l. Till följd
av den korta varaktigheten är det inte relevant att presentera ett varaktighetsdiagram.
Vid dumpningsområdet U10 i Ragnhildsborgsviken sydväst om Linasundet kommer
muddermassor att dumpas. Ungefär 8000 m3 lera från Linasundet samt 60 000 m3 sand
och grus från norra kanalen. Grumligheten har beräknats endast för leran, som har avsevärt mycket större spridningsbenägenhet än sand och grus. Även här förväntas relativt
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hög grumlighet (Figur A 22) men blott under några dygn. Grumling kommer också ske
under den period om ca 6-7 veckor som sand och grus från norra kanalen dumpas i U10.
Detta material återsedimenterar minst 50 gånger snabbare än lera och förväntas således ge
låg påverkan på grumlighet och ett litet påverkansområde.

Figur A 21. Förväntad påverkan på grumlighet vid muddring i Linasundet (SMHI, 2014).
Obs enheten: 0,001 kg/m3 = 1 mg/l.
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Figur A 22. Förväntad påverkan på grumlighet vid dumpning av lera vid U10 (SMHI,
2014). Obs enheten: 0,001 kg/m 3 = 1 mg/l.
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1.7 Hallsfjärden
I Figur A 23 redovisas den förväntade grumligheten som kan orsakas av muddring i Igelstaviken. I Igelstaviken kommer muddringen att pågå under ca 12 dygn och under ca
75 % av tiden, d.v.s. ca 9 dygn, kan grumligheten öka med mer än 5 mg/l i inre påverkansområdet (Figur A 24).
På liknande sätt som för muddring har även den grumling som orsakas av dumpning i
Hallsfjärden studerats. Dumpningen kommer att pågå under totalt ca 7 veckor men troligen fördelat under en länge tid. Ett tillskott av grumling på 5 mg/l kommer att orsakas under ca 8 % av tiden i inre påverkansområdet, d.v.s. ca 4 dagar (Figur A 25). Bakgrundshalter för grumling i Hallsfjärden ligger i medeltal omkring 2 mg/l, men det saknas uppgifter om variationen över tid.
Utifrån det tillskott som orsakas av muddring framgår att rådande normvärde, 25 mg/l,
kan komma att överskridas under ca en tredjedel av tiden som arbetena pågår d.v.s. ca 4
dagar. Dumpningen bedöms inte orsaka att grumlingen överskrider rådande norm.
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Figur A 23. Förväntad påverkan på grumlighet vid muddring i Igelstaviken (SMHI, 2014).
Obs enheten: 0,001 kg/m3 = 1 mg/l.
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Figur A 24. Beräknad grumlighet som orsakas av muddring vid Igelstaviken inom inre
påverkansområdet (m1) under den tid som arbetena pågår.
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Andel av tiden
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Figur A 25. Beräknad grumling (suspenderad substans) som orsakas av dumpning i
Hallsfjärden inom inre påverkansområdet för U11 under den tid som dumpningen pågår.

1.8 Sammanfattning om grumlingens storlek och varaktighet
Ovanstående genomgång visar att generellt så är påverkan på grumling under muddring
och dumpning begränsad i tid och rum och kommer inte i större omfattning påverka att
normvärdet för suspenderad substans (25 mg/l) överskrids, se tabell 3.1.
Vid muddringen i Skylgrundsleden i Galten kommer dock grumlingen att påverkas väsentligt. Grumlingen är naturligt hög i Galten och under naturliga förhållanden överskrids
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normen för suspenderad substans under ca 30 dygn per år. Muddringen i Skylgrundleden
kan innebära att normen inom ett avstånd av 500 m (inre påverkansområdet) överskrids
under hela muddringstiden (totalt 30 dagar). Dock ska det poängteras att överskridandena
har liten utbredning och sker i storleksordningen 4-5 dygn per km längs denna del av farleden.
Tabell 3.1. Teoretiskt beräknad sannolikhet för överskridande av normvärdet för suspenderad substans (SS) om 25 mg/l i inre påverkansområde (inom 500 m) under arbetenas
varaktighet i de olika vattenförekomsterna. Varaktigheten är ungefärlig.
Vattenförekomst
Galten
Galten
Galten
Blacken
Västeråsfjärden
Oxfjärden
Oxfjärden
Arnöfjärden
Prästfjärden
Prästfjärden
Hallsfjärden
Hallsfjärden

Område

Muddring/Dumpning

Varaktighet

Skylgrundleden
Köpingrännan
U02
U04
St. Sandskär
Nybyholm Ö &
Kyrkegrund
U08
U09
Linasundet
U10
Igelstaviken
U12

M
M
D
D
M
M

30 dygn
9 dygn
4-5 veckor
5-6 veckor
2 veckor
10 dygn

SS>normvärdet
(dygn)
30
1
11/4
<1
<1
1,5

D
D
M
D
M
D

7 dygn
10 dygn
1-2 dygn
1,5 dygn
12 dygn
7 veckor

<1
<1
1-2
1,5
4
<1
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2. ÖVERTÄCKNING GENOM ÅTERDEPOSITION
Det sediment som spills vid muddring och dumpning kommer att återdeponera i närområdet. Var depositionen sker och dess omfattning har modellberäknats av SMHI (2014). I
samtliga områden sker återdepositionen inom ca 1 km från verksamhetsområdet, och liksom för grumligheten så avtar den beräknade återdepositionen med ökande avstånd från
verksamheten. Om den ökade depositionen är omfattande kan den försämra syreförhållandena för bottenlevande djur samt för eventuell fiskrom. Om muddermassorna är förorenade kan det även medföra en förorening av dessa bottnar. Påverkan från återdeposition
bedöms i första hand utifrån följande parametrar:
Återdepositionens storlek i kg/m2 eller i mm
Den rumliga utbredningen
Sedimentets egenskaper.
Beräknad återdeposition för Galten, Blacken, Västeråsfjärden, Tedarö samt Igelstaviken
och Hallsfjärden återges i Figur A 26 till Figur A 31. De i Figur A 26 till Figur A 31 an-
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givna värdena i kg/m2 har omräknats till mm med antagande om en ungefärlig bulkdensitet på 400 kg ts/m3 vs. Generaliserade värden för närområdet och det inre påverkansområdena ges i tabell 3.2. Som framgår är depositionen relativt liten, och normalt blott någon
mm på 500 meters avstånd. Med en normal sedimentation på 3-12 mm/år i Mälarens ackumulationsområden (SGU serie K 223:1; Jonsson 2012) är detta relativt små mängder.
Mest omfattande återdeposition förväntas i Galten.
SMHIs modell innefattar inte erosionsprocesser. Det innebär att återdeposition i grunda
strandnära områdena sannolikt är överskattad. I grundare bottnar eller i områden med
högre strömsättning ackumuleras inte lergyttjor och här råder transport– eller erosionsförhållanden. I t.ex. Västeråsfjärden förekommer inga ackumulationsbottnar på vattendjup grundare än ca 3 meter (Jonsson, 2012). I sådana områden kan s.k. transportbottnar
ändå förekomma, vilka kännetecknas av att det tidvis kan ske ackumulation av finmaterial
såsom lera och organiskt material. Vid perioder med t.ex. hård vind leder vågorna till att
finmaterialet eroderas och transporteras ut för att deponera i djupare belägna ackumulationsbottnar. Beräknad återdeposition i t.ex. strandområdena i nordöstra Galten (Figur A
26) samt i Linasundet (Figur A 30) ska därför betraktas som överskattade.
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Återdepositionen i området norr om Södertälje kanal kommer att återspegla grumligheten,
med leror som sedimenterar över nästan hela området mellan Linasundet och kanalens
norra utlopp (Figur A 30). Återdepositionen kommer uppgå till ungefär 1 mm i detta område, med något högre värden närmare Linasundet. Figuren visar endast deposition från
den lera från Linasundet som dumpas vid U10. Därutöver kommer upp till 60 000 m3 från
norra kanalen att dumpas i U10. Detta spill i form av sand och grus kommer återdeponera
mer lokalt kring U10 i Ragnhildsborgsviken. Lokalt kring U10 kommer alltså återdepositionen vara betydligt högre.
Återdeposition till följd av muddring i södra kanalen och Igelstaviken samt dumpning i
Hallsfjärden återges i Figur A 31. I dumpningsområdet är bara ca 60% av dumpningen
redovisad, och dessutom planeras den ske strax sydväst om det modellerade området.
Denna justering av muddringsområdet förväntas ge en deposition av samma omfattning
som den i figuren, men belägen lite mer åt sydsydväst.
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Tabell 3.2. Generalisering av modellberäknad återdeposition i olika delområden för muddring och dumpning i Västra Mälaren och vid Södertälje kanal.
Vattenförekomst

Område

Muddring/
Dumpning

Galten

Skylgrundsleden, 33a

M

Galten

Skylgrundsleden, 33b

Galten
Galten

Volym, m3

Återdep, närområde,
mm

Återdep, inre påverk.omr., mm

100 000

5

1,8

M

100 000

5

2

Skylgrundsleden, 33c

M

100 000

5

1,8

Köpingrännan

M

40 000

0,6

0,3

Galten

U02

D

445 000

5

3,8

Blacken

U04

D

510 000

5

5

Västeråsfjärden

21/22 St. Sandskär

M

80 000

2,5

0,5

Oxfjärden

10.Nybyholm Ö & Kyrkegrund

M

49 000

1,2

1

Oxfjärden

13.Tedarö

M

27 000

1

0,8

Oxfjärden

U08

D

27 000

1

1

Arnöfjärden

U09 (Oknöfjärden)

D

49 000

0,5

<0,5

Prästfjärden

Linasundet

M

1,8

1,0

Prästfjärden

U10

D

1,0

0,8

Hallsfjärden

1. Igelstaviken, bottenskikt

M

50 000

2

1

Hallsfjärden

U12, gyttjelera; lersand ger minimal
grumling.

D

110 000

1,3

0,5
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Figur A 26. Beräknad återdeposition för muddring och dumpning (område U02) i Galten
(SMHI, 2014).

Figur A 27. Beräknad återdeposition i dumpningsområde U04 i västra Blacken (SMHI, 2014).
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Figur A 28. Beräknad återdeposition i Västeråsfjärden kring mudderområde 21/22 (SMHI,
2014).

Figur A 29. Beräknad återdeposition i Oxfjärden vid muddring i Tedarö och Hjulstabron samt
vid dumpning U08 sydost om Tedarö och U09 i Oknöfjärden (SMHI, 2014).
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Figur A 30. Beräknad återdeposition vid muddring i Linasundet (8000 m 3) och dumpning av
lera (8000 m3) vid U10 i Ragnhildsborgsviken (SMHI, 2014).
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Figur A 31. Beräknad återdeposition vid muddring i södra kanalen och Igelstaviken samt
dumpning i Hallsfjärden (SMHI, 2014).
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SMHI (2014) Hydromodellering Mälaren – slutrapport.
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Bilaga 4. Karta - Föroreningar i sediment från Mälaren

ort - konsekvenser för

Figur 4.1. Medelhalt av TBT i Mälarens muddringsområden. Data från Mälarprojektets undersökningar (WSP, 2014b).
Utanför muddringsområdena är halterna i intervallet <1-30 µg/kg ts.
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Figur 4.2. Medelhalt av PAH-11 i Mälarens muddringsområden. Data från Mälarprojektets undersökningar (WSP, 2014b).
Utanför muddringsområdena är halterna i intervallet 50-750 µg/kg ts.
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Bilaga 5. Mälarprojektet – Konsekvensbedömning för Natura 2000-områden.
Ansvariga utredare: Towe Holmborn och Elisabeth Lundkvist, Calluna AB
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%;0^$.$-$.Z9!_!*0-/3%'&*&3!W20!)4>>&0?!&0#%-#$?!&,-%%-#$&0!%2,3!/+0#0&$-$.!2(!(233&$,->D+$!
)&*+,3%!(202!*&!(-'3-.2%3&!;8(&0'2$%/2'3#0&0$2!YH#0.!56@AZ9!"#$%&'(&$%&0!W20!)&*+,3%!
,#3!$#>>2>3&0$23-(&39!X$!/+043%^33$-$.!-!;0#D&'3&3!#MW!*^0,&*!/+0!'#$%&'(&$%)&*+,$-$.&$!
^0!233!20)&3&$!-!2$>^..$-$.%%'&*&3!43/+0%!4$*&0!;&0-#*&$!@!24.4%3-!#MW!/02,!3->>!-%>^..$-$.!
4$*&0! &$! %^%#$.9! d^0,&*! 4$*(-'%! (-'3-.2! W^M'$-$.%;&0-#*&0?! >&';&0-#*! /+0! /-%'! #MW!
W4(4*%2'>-.!3->>(^S3%^%#$.!/+0!(233&$(^S3&09!
N->>! .04$*! /+0! )&*+,$-$.20$2! >-..&0! e_=72$2>f%&0! +(&0! W40! .04,>-$.! #MW! 83&0*&;#%-3-#$!
%;0-*%! -! (233&$,->D+$! (-*! ,4**0-$.! #MW! *4,;$-$.! Yg%30+,! #MW! V2>>)&0.! 56@AZ! %2,3!
,#*&>>&0-$.20! +(&0! )4>>&0;8(&0'2$! 3->>! /+>D*! 2(! ,4**0-$.?! *4,;$-$.! #MW! )#00$-$.! -$/+0!
%;0^$.$-$.%20)&3&$! Ye02$8! 56@AZ9! d&%%2! *232! W20! +(&0>2.023%! *&$! .&#.02/-%'2!
43)0&*$-$.&$! 2(! 123402! 56667#,08*&$! #MW! *&! #,08*&$! %#,! )&*+,3%! >-..2! -$#,!
;8(&0'2$%#,08*&3!W20!430&33%!(-*20&9!
"#$%&'(&$%)&*+,$-$.20! W20! .D#03%! /+0! *&! #,08*&$! Y$23403f;&0! #MW! 203&0Z! %#,! )&*+,%!
;8(&0'2%! -! &$! %8*2$! #,/233$-$.! 233! $&.23-(2! '#$%&'(&$%&0! '2$! 4;;30^*2?! ,&*2$! -$.2!
/+0*D4;2*&!)&*+,$-$.20!W20!.D#03%!*^0!;8(&0'2$!2$%&33%!(202!/+0%4,)20?!&S&,;&>(-%!/+0!
2$>^..$-$.%20)&3&$! 4$*&0! &$! ,fM'&3! )&.0^$%2*! ;&0-#*! &>>&0! /+0! 233! &$! /+0%4,)20! *&>! 2(!
#,08*&3!'2$!)&0+02%!-!)&.0^$%2*!43%30^M'$-$.9!
X>(2! 123402! 56667#,08*&$! )&*+,*&%! -$-3-2>3! )&0+02%! -! 2$>^..$-$.%%'&*&39! e&$#,!
2(.0^$%$-$.! 43-/08$! 4;;%2332! )&*+,$-$.%.04$*&0! 83&0%3#*! $-#! #,08*&$! /+0! (->'2!
'#$%&'(&$%)&*+,$-$.! .D#03%9! _$.2! ;&0,2$&$32! $&.23-(2! '#$%&'(&$%&0! 4;;'#,,&0! 3->>!
/+>D*! 2(! ;0#D&'3&3! #MW! *^0,&*! ;8(&0'2%! -$3&! /+043%^33$-$.20$2! /+0! .f$$%2,!
)&(202$*&%3234%!/+0!$8.#$!-$.8&$*&!$23403f;!&>>&0!2039!d&3!-$$&)^0!233!/+043%^33$-$.20$2!
/+0! .f$$%2,! )&(202$*&%3234%! -$3&! ;8(&0'2%! -! $8.#3! 123402! 56667#,08*&! 3->>! /+>D*! 2(!
2$>^..$-$.%%'&*&39!
H4>>&0!;8(&0'20!%2,3>-.2!'#$%&'(&$%)&*+,*2!#,08*&$?!,&*2$!.04,>-$.!&$*2%3!;8(&0'20!
VD4>%32! %^3&0-?! =30+,%W#>,! #MW! I-$*+)&0.&3! (^%39! g3&0*&;#%-3-#$! #MW! /+0^$*02*&! )#33$20!
3->>! /+>D*! 2(! ,4**0-$.! #MW! %;0^$.$-$.! )&*+,%! (202! /+0%4,)202! -! *&! #,08*&$! %#,!
;8(&0'2%9!
H4>>&0! ;8(&0'20! /-%'! #MW! /8.&>9! R-%'! />f0! 3&,;#0^03! ;8(&0'2$%#,08*&39! h(&$! /8.>20! '2$!
3&,;#0^03! 4$*(-'2! )4>>&0;8(&0'2*&! #,08*&$9! d&! )&*+,%! *#M'! '4$$2! 83&0(^$*2! &/3&0!
2(%>432*&! 20)&3&$9! H4>>&0! ^0! -$3&! >8$.(20-.3! -! $8.#3! #,08*&?! %#,! ,&%3! '2$! &33! 1234027
#,08*&!;8(&0'2%!4$*&0!'$2;;3!3(8!(&M'#09!c&0!(2$>-.3!^0!233!;8(&0'2$!%'&0!4$*&0!$8.02!
*2.209! H4>>&0$-(8&0$2! %#,! $80! 1234027#,08*&$! >-..&0! -! 2>>,^$W&3! '0-$.! AJ7JJ! *H?! -!
&$%32'2!#,08*&$!'2$!$-(8&0$2!(202!W+.0&9!
e04,>-$.! ;8(&0'20! /-%'?! 4$*&0(233&$%(^S3&0! #MW! *&! /8.>20! %#,! %+'&0! /+*2! -! (233&$9!
E3;&'2*&!#MW!3f;-%'2!/-%'203&0!Y2%;?!$-%%+.2?!.^**2!#MW!.+%Z!'2$!3&,;#0^03!/8!/+0^$*02*&!
0+0&>%&,+$%3&0! #MW! />f! .04,>-.2! #,08*&$9! R+043%^33$-$.20! /+0! /+*#%+'! /+0%^,02%!
3&,;#0^03!-!*&3!.04,>-$.%;8(&0'2*&!#,08*&39!
X$! %'f**%83.^0*! %#,! ^0! (-'3-.! 233! (-*32! ^0! 233! %'0^,,2! 4$*2$! /-%'! #MW! /8.&>! -$/+0!
%;0^$.$-$.%20)&3&$9!
d0-/3%'&*&3! ,&*! .&$#,/+0*2! 83.^0*&0! )&*+,%! -$$&)^02! ;#%-3-(! '#$%&'(&$%! /+0! 123402!
56667#,08*&$! D^,/+03! ,&*! $#>>2>3&0$23-(&39! g3.^0*&0$2! >&*&0! 3->>! ,-$%'2*! 0-%'! /+0!
#>fM'#09!
!

!

A!

!

2.

Inledning

e#*%302$%;#03&0$2! -! c^>200&.-#$&$! %'&0! ;8! (^.?! D^0$(^.! #MW! ,&*! /203f.9! =8(^>! (^.$^3&3!
%#,! D^0$(^.&$! ^0! -*2.! W803! )&>2%32*&9! E3,&*! *&! 2>>,^$$2! /20>&*&0$2! 3->>! `^%3&08%! #MW!
"+;-$.! /-$$%! -*2.! />&02! 308$.2! #MW! .04$*2! ;2%%2.&0! *^0! *&3! /-$$%! &$! /+0W+D*! #>fM'%0-%'9!
:&.&0-$.&$! W20! *^0/+0! .&33! =D+/203%(&0'&3! -! 4;;*02.! 233! /+0)^3302! -$/02%304'340&$! /+0!
%D+/203&$!;8!c^>20&$9!d&332!4;;$8%!.&$#,!c^>20;0#D&'3&3!%#,!-$$&)^0!&$!/+0*D4;$-$.!#MW!
)0&**$-$.! 2(! *&! 2>>,^$$2! /20>&*&0$2! 3->>! `^%3&08%! #MW! "+;-$.! %2,3! 4;;.02*&0-$.! 2(!
=+*&03^>D&!'2$2>!#MW!%>4%%9!d&!2>>,^$$2!/20>&*&0$2!/08$!=+*&03^>D&!3->>!W2,$20$2!-!`^%3&08%!
#MW! "+;-$.! %30^M'&0! %-.! .&$#,! /f02! >^$! #MW! 3-#! '#,,4$&09! R>&02! 123402! 56667#,08*&$!
>-..&0!$^02!&>>&0!;2%%&02%!2(!/20>&*&$9!
F2>>4$2!GH!W20!3->>%2,,2$%!,&*!i=C!)&*+,3!;8(&0'2$?!&//&'3&0!#MW!'#$%&'(&$%&0!/+0!*&!
123402! 56667,->D+&0! %#,! ;8(&0'2%! 2(! c^>20;0#D&'3&3! -! 2$>^..$-$.%7! #MW! *0-/3%'&*&9!
H&*+,$-$.20$2! 43.80! /08$! 233! 20)&3&$2! '#,,&0! 233! ^.2! 04,! /08$! @! 24.4%3-! /02,! 3->>!
-%>^..$-$.!4$*&0!&$!%^%#$.9!
_! c^>20&$%! %302$*$^02! 123402! 56667#,08*&$! /-$$%! -! 2>>,^$W&3! )&3f*2$*&! $2340(^0*&$9!
d&3! ^0! *#M'! )202! $8.02! 2(! 2>>2! -$.8&$*&! $23403f;&0! #MW! 203&0! %#,! )&0+0%! 2(!
c^>20;0#D&'3&39!F2>>4$2!W20!3-*-.20&!-!%2,)2$*!,&*!C0#D&'3!=>4%%&$!YF2>>4$2!56@@Z!.D#03!
2$2>f%&0! %#,! (-%20! 233! 203&0! #MW! $23403f;&0! '$43$2! 3->>! %302$*^$.20! #MW! .04$*2!
(233&$,->D+&0!-!$4>^.&3!^0!W803!30^$.*29!

3.

Tillvägagångssätt vid konsekvensbedömning

d&3!/-$$%!&33!%D433-#32>!123402!56667#)D&'3!-!c^>20&$!&>>&0!-!*&%%!$^0W&3!,&$!>8$.3!-/08$!2>>2!
0-%'&020! 233! ;8(&0'2%! 2(! c^>20;0#D&'3&39! G(! *&$! 2$>&*$-$.&$! ^0! *&3! -$3&! ,#3-(&023! 233!
430&*2!2>>2!#)D&'3!>-'2!*D4;.8&$*&9!F2>>4$2!W20!*^0/+0!20)&323!&/3&0!&$!j30233;0-$M-;j!*^0!&$!
%3&.(-%! 40%8>>$-$.! %'&33! 2(! #)D&'3! %#,! -$3&! '2$! /+0(^$32%! ;8(&0'2%! 2(! ;0#D&'3&39! R+0! *&!
'(20(202$*&!#)D&'3&$?!*9(9%9!*&!%#,!'2$!/+0(^$32%!;8(&0'2%!-!$8.#$!,8$!2(!;0#D&'3&3?!W20!
/+0*D4;2*&!430&*$-$.20!.&$#,/+03%!#MW!*^0&/3&0!W20!&$!'#$%&'(&$%)&*+,$-$.!%'&339!!

3.1.

Påverkansfaktorer

e&$#,! e_=72$2>f%&0! W20! F2>>4$2! %34*&023! (->'2! 123402! 56667#,08*&$! %#,! +(&0! W4(4*!
32.&3! )&0+0%! 2(! .04,>-$.?! %3+0$-$.! 2(! )#33$20?! 83&0*&;#%-3-#$! #MW! )4>>&09! d&%%2! #,08*&$!
W20! %&*2$! $^0,20&! %34*&023%! #MW! *&! #,08*&$! *^0! *&$$2! ;8(&0'2$! )&*+,3%! '4$$2! .&!
'#$%&'(&$%&0!W20!)&*+,3%!*D4;20&9!
C8(&0'2$%#,08*&3! W20! *&/-$-&023%! 43-/08$! ;8(&0'2$! %#,! '2$! .&! )-#>#.-%'2! &>>&0!
)&3&&$*&,^%%-.2!&//&'3&0!#MW!'#$%&'(&$%&09!
3.1.1. Påverkan genom grumling
X$!%3#0!.04,>-$.!^0!.&$&0&>>3!$&.23-(3!/+0!(233&$>&(2$*&!#0.2$-%,&0?!)8*&!(^S3&0!#MW!*D409!
F2>>4$2!YI4$*'(-%3!#MW!V#>,)#0$!56@AZ!W20!43/+0>-.3!)&%'0-(-3!.04,>-$.%$-(8&0!%#,!'2$!
.&!%3+0$-$.20!&>>&0!%'2*#0!;8!/-%'9!e04,>-$.!;8(&0'20!/-%'20!;8!/>&02!%^339!N->>!&S&,;&>!'2$!
/-%'20! ;8(&0'2%! *-0&'3! .&$#,! /+0^$*02*! +(&0>&($2*?! 3->>(^S3?! %D4'*#,%3#>&02$%! #MW!
)&3&&$*&9! c&$! *&! '2$! ^(&$! ;8(&0'2%! -$*-0&'3! (-2! ;8(&0'2$! ;8! /+*#3->>.8$.?!
W2)-323/+0^$*0-$.?!
/+0^$*02*&!
,-.023-#$%(^.20!
#MW!
/+0^$*02*&!
;0&*23#07
)f3&%*D40%/+0W8>>2$*&$! ;8! .04$*! 2(! ^$*02*! %-'39! `233&$(^S3&0%! /#3#%f$3&%! /+0%^,02%! (-*!
.04,>-.2! /+0W8>>2$*&$! #MW! *D4;43)0&*$-$.&$! 2(! (^S3&0! ,-$%'209! R+0! /8.>20! '2$! .04,>-.3!
(233&$!/0^,%3!%3+02!/+*#%+'9!
c^>20&$! ^0?! %^0%'->3! -! *&! (^%302! )2%%^$.&0$2?! &$! .04,>-.! %D+! *^0! W80*2! (-$*20! #MW! %3#0!
3->>0-$$-$.?! &S&,;&>(-%! 4$*&0! %$+%,^>3$-$.! &>>&0! %3#02! 0&.$,^$.*&0?! .&0! .04,>-.3! (233&$9!

!

J!

!
`^S3&0! /-$$%! -! *&! (^%302! )2%%^$.&0$2! -! 2>>,^$W&3! )202! $&0! 3->>! &33! ;20! ,&3&0%! *D4;9!
=-'3*D4;&3!'2$!&,&>>2$83!(202!,fM'&3!)&.0^$%23?!)202!$8.#$!,&3&09!
C0#D&'3&3!,&*/+0!+'2*!.04,>-$.!$^02!,4**0-$.%7!#MW!*4,;$-$.%#,08*&$9!=cV_!Yg%30+,!
#MW! V2>>)&0.! 56@AZ! W20! )&*+,3! W40! .04,>-$.! %;0-*%! -! (233&$,->D+$! 4$*&0! #>-'2!
(-$*/+0W8>>2$*&$!#MW!W40!%$2))3!*&$!2(320!&/3&0!2(%>432*&!20)&3&$9!e04,>-$.!%'&0!4$*&0!
;&0-#*&$!@!24.4%3-!/02,!3->>!-%>^..$-$.?!(->'&3!,&*/+0!233!'^$%>-.2!>&'7!#MW!4;;(^S3;&0-#*&0!
/+0!/-%'!#MW!4$*(-'%?!>-'%#,!*&$!W4(4*%2'>-.2!3->>(^S3;&0-#*&$!/+0!(233&$(^S3&09!
1^0!)2'.04$*%W2>3&$!Y,&*&>(^0*&!/+0!(233&$/+0&'#,%3&$!Y=3&0$)&M'!56@AZZ!3->>%2,,2$%!
,&*!*&$!.04,>-$.!;0#D&'3&3!,&*/+0!$80!+(&0!5J!,.k>!2$%&0!F2>>4$2!233!)-#>#.-%'2!&//&'3&0!
'2$! 4;;%38?! ,&$! 3#>&02$%&$! /+0! .04,>-$.! (20-&020! ,&>>2$! #>-'2! 203&09! d&! /-%'203&0! %#,!
/-$$%! %'f**2*&! -$#,! 123402! 56667#,08*&$2! ^0! 2%;! #MW! $-%%+.29! H8*2! >&'&0! /0^,%3! -!
3->>0-$$2$*&!(233&$*02.!,&$!(^S&0!4;;!-!%D+$9!d&!/+0&*020!'>202!(233&$!#MW!'2$!/+0(^$32%!
(202!0&>23-(3!'^$%>-.2!/+0!W+.!#MW!>8$.(20-.!.04,>-$.?!*#M'!&D!>-'2!'^$%>-.2!%#,!>2S/-%'209!
R+0!2%;!#MW!$-%%+.2!^0!*&3!/0^,%3!/+*#%+'!%#,!'2$!%3+02%!2(!.04,>-$.9!
`202'3-.W&3&$! #MW! 43)0&*$-$.&$! 2(! .04,>-$.&$! ^0! #M'%8! (-'3-.! #MW! (20-&020! %3#039!
XS&,;&>(-%! ;>2$&02%! ,4**0-$.! #MW! *4,;$-$.! -! e2>3&$! ;8.8! -! &$! ,8$2*%! 3-*! #MW! >-'2%8!
*4,;$-$.!-!H>2M'&$!#MW!#,08*&$2!%#,!)&0+0%!2(!.04,>-$.!^0!0&>23-(3!%3#029!c4**0-$.!-!&$!
*&>! 2$*02! #,08*&$! %'&0! &$*2%3! 4$*&0! $8.02! &$%32'2! 3-,,20! &>>&0! *2.20! #MW! #0%2'20! &$!
,fM'&3! >-3&$! .04,>-$.! )8*&! (2*! .^>>&0! W2>3! #MW! 43)0&*$-$.9! X$! W+.! .04,>-$.%W2>3! 4$*&0!
3-,,20! &>>&0! &$%32'2! *2.20!)&*+,%! -$3&! #0%2'2!$&.23-(2! '#$%&'(&$%&0?! ,&*2$! >8$.(20-.!
.04,>-.!'2$!.&!$&.23-(2!'#$%&'(&$%&0!^(&$!#,!W2>3&$!^0!>^.0&9!e04,>-$.!;8(&0'20!&$*2%3!
123402W2)-323!B@J6!Y12340>-.3!&430#/2!%D+20Z!(2*!.^>>&0!c^>20;0#D&'3&39!
3.1.2. Påverkan genom återdeposition av sediment
g3&0*&;#%-3-#$!2(!%&*-,&$3!&/3&0!,4**0-$.!#MW!*4,;$-$.!%'&0!/0^,%3!-!$^0W&3&$!2(!%D^>(2!
20)&3%#,08*&39!_!2>>,^$W&3!)&%380!,4**&0,2%%#0$2!2(!%2,,2!,23&0-2>!%#,!0&*2$!/-$$%!
;8! )#33&$?! ,&$! -! %,8! #,08*&$! '2$! W80*2! )#33$20! &>>&0! .04$*2! ,->D+&0! ,&*! .0+(0&!
)#33&$%4)%3023! ;8>2.02%! 2(! %&*-,&$3?! #,! ^$! 3->>/^>>-.39! d&$! %3+0%32! ;8>2.0-$.&$! ^0! W+.%3!
>#'2>! #MW! 2(320! %$2))3! ,&*! 2(%38$*&3! /08$! ,4**0-$.%7! #MW! *4,;$-$.%#,08*&$9!
"#$%&'(&$%&0! 3->>! /+>D*! 2(! 83&0*&;#%-3-#$! '2$! %'&! /+0! /-%'! #,! ^..! &>>&0! >&')#33$20!
+(&0>2.02%9!G%;!#MW!$-%%+.2!>&'&0!/0^,%3!-!3->>0-$$2$*&!(233&$*02.!#MW!4$*&0!(80&$?!(->'&3!
.+0! 233! *&02%! 0&;0#*4'3-#$! -$3&! '2$! %3+02%! 3->>! /+>D*! 2(! ;0#D&'3&39! R+0! (^S3&0! -$$&)^0! &$!
;8>2.0-$.! /+0%^,02*! ;0-,^0;0#*4'3-#$! #MW! 233! %4)%3023&3! '2$! )>-! #.f$$%2,3! /+0!
$f&32)>&0-$.9!R+0!/8.>20!'2$!&$!%3+00&!83&0*&;#%-3-#$!%3+02!/+*#%+'!;8!)#33&$9!
d&$!$2340>-.2!*&;#%-3-#$&$!2(!%&*-,&$3!-!c^>20&$!>-..&0!-!%3#0>&'%#0*$-$.&$!B7@5!,,k809!
c^>20;0#D&'3&3! -$$&)^0! &$! 83&0*&;#%-3-#$! ;8! J7@6! ,,! $^02! ,4**0-$.%7! #MW!
*4,;$-$.%;>23%&0?! ,&*2$! -! ,&0;203&$! 2(! #,08*&$! %#,! ;8(&0'2%! ^0! 83&0*&;#%-3-#$&$!
)&3f*>-.3! ,-$*0&9! F2>>4$2! W20! -! '#$%&'(&$%)&*+,$-$.! /+0! /-%'! YI4$*'(-%3! #MW! V#>,)#0$!
56@AZ! )&*+,3! 233! &$! 83&0*&;#%-3-#$! #,! ,-$*0&! ^$! @! ,,! '2$! )&302'32%! %#,! /+0%4,)209!
d&$! >-..&0! *8! -! $-(8! ,&*! *&$! $2340>-.2! *&;#%-3-#$%W2%3-.W&3&$! YM2! @! ,,! ;&0! ,8$2*! *^0!
*&$! ^0! %#,! %3+0%3Z9! X$! ;8>2.0-$.! #,! ,&0! ^$! @! ,,! 3->>! /+>D*! 2(! ;0#D&'3&3! '2$! ;8(&0'2!
/02,/+0!2>>3!/-%'!#MW!(233&$(^S3&09!g3&0*&;#%-3-#$&$!%'&0!4$*&0!.2$%'2!'#03!3-*?!-!#,08*&$!
,&*! ,&%3! >8$.(20-.! ;8(&0'2$! Y*4,;$-$.%#,08*&$Z! %'&0! 83&0*&;#%-3-#$! 4$*&0! 3(8!
,8$2*&0%! 3-*9! g3&0*&;#%-3-#$! ;8(&0'20! &$*2%3! 123402W2)-323! B@J6! Y12340>-.3! &430#/2!
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Vad bedöms i Natura 2000-områden?
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Figur 1. De 11 Natura 2000-områden som berörs av buller, grumling, återdeposition eller störning av
bottnar. Namn även i tabell 1.
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Tabell 1. Natura 2000-områden som berörs av grumling, återdeposition och buller, störning av botten.
ID
Namn
Påverkansfaktor
SE0250158

Lindöberget väst

Buller, grumling, återdeposition, störning av botten

SE0250133

Lindöberget öst

Buller

SE0250005

Strömsholm

Buller, grumling, återdeposition

SE0250006

Kalvholmen

Grumling

SE0250008

Ridöarkipelagen

Buller, grumling, återdeposition, störning av botten

SE0220077

Ridö-Sundbyholms-arkipelagen
södra

Buller

SE0250145

Frösåker

Buller, grumling, återdeposition, störning av botten

SE0250009

Engsö

Buller, grumling, återdeposition, störning av botten

SE0210236

Tedarön

Buller, grumling, återdeposition

SE0210165

Hjulsta säteri

Buller, grumling, återdeposition

SE0110164

Lina

Buller
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Figur 1. Utbredning av buller i området kring Tedarön. Tre natura 2000-områden påverkas av minst 45 dB;
Engsö, Tedarön och Hjulstafjärden. Bullrets varaktighet är ca 2 veckor.
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Figur 2. Bullerpåverkan i området kring Tedarön. Naturtyper i Natura 2000-området Tedarön samt i Engsö
som påverkas av buller (minst 45 dB, varaktighet ca 2 veckor).
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Figur 3. Påverkan från grumling i Galten. Natura 2000-områden som påverkas är Lindöberget väst och
Strömsholm. Grumlingens varaktighet är ca en vecka i varje Natura-område.

!
Figur 4. Återdeposition i Galten. Återdeposition har bedömts med hjälp av SMHI:s modelleringar (Åström
och Hallberg 2014). Eftersom modelleringarna bygger på att muddring sker i punktobjekt och inte längs
farleden blir depositionen för hög i vissa områden nära muddringspunkten. Därför har också
schablonvärden för pålagring enligt Sternbeck (2014) använts. Där tas hänsyn till att arbetet successivt
förflyttar sig längs farleden.
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X/3&0! .&$#,.8$.! 2(! ;8(&0'2$%/2'3#0&0! /+0! (20D&! )&0+03! #,08*&! 83&0%3#*! $-#! #,08*&$!
Y32)&>>!5Z!#MW!&$*2%3!3(8!;8(&0'2$%/2'3#0&09!R+0!*&%%2!W20!'#$%&'(&$%)&*+,$-$.20!.D#03%!
#MW!*&!/-$$%!-!G;;&$*-S9!!
Tabell 2. Natura 2000-områden och naturtyper för vilka konsekvensbedömningar gjorts. Naturtyper enligt
BIDOS-databasen, se tabell 3.
ID
Namn
Påverkan
Berörda naturtyper
SE0250158

Lindöberget väst

Buller, grumling

3150

SE0250133

Lindöberget öst

Buller

9010, 9020

SE0250005

Strömsholm

Buller, grumling

3150, 9010

SE0250008

Ridöarkipelagen

Buller

3150, 9010, 9020, 9070, 9080

SE0220077

Ridö-Sundbyholmsarkipelagen södra

Buller

3150

SE0250145

Frösåker

Buller

3150, 9010, 9020, 9080

SE0250009

Engsö

Buller

3150, 8230, 9010, 9020, 9070

SE0210236

Tedarön

Buller

6270, 6410, 8230, 9010, 9020, 9070, 9080

SE0210165

Hjulsta säteri

Buller, grumling

6410, 9070

!

Tabell 3. Berörda naturtyper samt undergrupper av naturtyper som förekommer inom de berörda Natura
2000-områdena. Information från bevarandeplaner samt BIDOS-databasen.
Naturtyp - huvudgrupp
Undergrupper
Namn
3150

Naturligt näringsrika sjöar

6270

Silikatgräsmarker

6410

Fuktängar

8230

8231

Hällmarkstorräng

9010

9012, 9014, 9015, 9016, 9017

Taiga

9020
9070

Nordlig ädellövskog
9071, 9072, 9073

9080

Trädklädd betesmark
Lövsumpskog

!

3.3.

Redovisning av konsekvenser

`20D&!#,08*&!%#,!/02,.80!-!32)&>>!5!W20!'#$%&'(&$%)&*+,3%9!H&*+,$-$.20$2!W20!.D#03%!
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Ej bedömda arter och grupper
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4.

Konsekvensbedömning

4.1.

Huvudalternativet – anläggningsskedet
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4.2.

Nollalternativet
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4.3.

Huvudalternativet - driftskedet
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Konsekvensbedömning	
  Natura	
  2000-‐områden	
  
Allmänt
Gynnsam	
  bevarandestatus	
  för	
  berörda	
  naturtyper	
  har	
  bedömts	
  enligt	
  följande	
  (Naturvårdsverket	
  2003):	
  
•
•
•

	
  

Uppstår	
  areell	
  förändring	
  av	
  habitatet	
  till	
  följd	
  av	
  projektet?	
  
Uppstår	
  kvalitativ	
  förändring	
  (struktur	
  och	
  funktion)	
  av	
  habitatet?	
  
Påverkas	
  förutsättningar	
  för	
  gynnsam	
  bevarandestatus	
  för	
  typiska	
  arter?	
  Där	
  bedöms	
  tre	
  olika	
  kriterier:	
  
o Utbredningsområde	
  –	
  är	
  arten	
  relevant	
  för	
  aktuellt	
  biogeografiskt	
  område?	
  
o Förändring	
  i	
  utbredning	
  av	
  livsmiljö	
  –	
  sker	
  någon	
  areell	
  förändring?	
  
o Populationsutveckling	
  –	
  kan	
  populationer	
  förväntas	
  öka	
  eller	
  minska	
  eller	
  på	
  annat	
  sätt	
  förändras	
  till	
  följd	
  av	
  projektet?	
  

Typiska	
  arter	
  som	
  berörs	
  av	
  respektive	
  påverkansfaktor	
  har	
  klassificerats	
  till	
  funktionella	
  grupper	
  vad	
  gäller	
  känslighet	
  enligt	
  följande:	
  

	
  

•
•
•

Bullerkänsliga	
  –	
  fåglar,	
  fisk	
  
Grumlingskänsliga	
  –	
  dykänder,	
  simänder,	
  doppingar,	
  fåglar	
  som	
  födosöker	
  i	
  vatten	
  från	
  luften,	
  fiskar,	
  undervattensväxter	
  
Känsliga	
  för	
  återdeposition	
  –	
  undervattensväxter,	
  fisk,	
  dykänder	
  och	
  doppingar	
  

Utpekade	
  arter	
  för	
  Natura	
  2000-‐områden	
  bedöms	
  på	
  samma	
  sätt	
  som	
  typiska	
  arter.	
  
Bevarandeplaner	
  för	
  respektive	
  Natura	
  2000-‐område	
  finns	
  i	
  rapportens	
  referenslista.	
  
Gula	
  rutor	
  i	
  nedanstående	
  tabeller	
  är	
  sammanvägda	
  konsekvenser	
  för:	
  

	
  

•
•
•

Varje	
  Natura	
  2000-‐område	
  
Varje	
  ingående	
  naturtyp	
  
Varje	
  utpekad	
  art.	
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Lindöberget väst (SE0250158)
Beskrivning	
  av	
  området	
  
Skyddas	
  av:	
  Fågeldirektivet	
  och	
  Art-‐	
  och	
  habitatdirektivet.	
  	
  
Areal:	
  36,3	
  ha.	
  	
  
Lindöberget	
  väst	
  utgörs	
  av	
  en	
  vassbevuxen	
  sträcka	
  längs	
  den	
  norra	
  stranden	
  i	
  Köpingviken	
  på	
  gränsen	
  ut	
  mot	
  Galten.	
  Vassarna	
  är	
  fågelrika	
  och	
  ligger	
  
intill	
  det	
  fågelrika	
  fuktmarksområdet	
  Norsa	
  hagar.	
  
Påverkan	
  
Grumlingspåslaget	
  orsakas	
  av	
  muddring	
  inom	
  områdets	
  södra	
  del	
  samt	
  i	
  närområdet.	
  Inom	
  Natura	
  2000-‐området	
  beräknas	
  ett	
  grumlingspåslag	
  om	
  
upp	
  till	
  15	
  mg/l.	
  Påslaget	
  beräknas	
  vara	
  under	
  en	
  dryg	
  vecka	
  och	
  drabbar	
  endast	
  de	
  södra	
  delarna.	
  Grumling	
  orsakad	
  av	
  muddring	
  adderat	
  till	
  den	
  
naturliga	
  grumligheten	
  (12	
  mg/l,	
  medel	
  1990-‐1995	
  för	
  Galten,	
  Sternbeck	
  2014)	
  ger	
  en	
  grumlighet	
  om	
  upp	
  till	
  ca	
  27	
  mg/l.	
  
Buller	
  orsakat	
  av	
  muddring	
  uppgår	
  inom	
  halva	
  området	
  till	
  mer	
  än	
  45	
  dB.	
  I	
  den	
  södra	
  delen	
  av	
  området,	
  som	
  direkt	
  berörs	
  av	
  muddring	
  kan	
  bullret,	
  
under	
  en	
  kort	
  tid	
  bli	
  mer	
  än	
  55	
  dB.	
  Varaktigheten	
  på	
  buller	
  som	
  överstiger	
  45	
  dB	
  bedöms	
  uppgå	
  till	
  högst	
  en	
  vecka.	
  	
  
Återdepositionen	
  beräknas	
  bli	
  högst	
  0,6	
  mm	
  (Sternbeck	
  2014).	
  	
  
Muddring	
  inom	
  Natura	
  2000-‐området	
  påverkar	
  endast	
  en	
  försumbar	
  andel	
  av	
  naturtyp	
  3150	
  (<1	
  %).	
  Det	
  är	
  djupt	
  där	
  muddring	
  sker	
  och	
  
naturtypens	
  karaktäristiska	
  strukturer	
  i	
  form	
  av	
  långskottsvegetation	
  finns	
  inte	
  på	
  dessa	
  djup.	
  
Lindöberget	
  väst	
  ligger	
  inom	
  det	
  bedömda	
  påverkansområdet	
  för	
  påverkansfaktorerna	
  grumling	
  och	
  buller.	
  	
  
	
  
Lindöberget väst (SE0250158)
K Sammanfattande bedömning för Natura 2000-området Lindöberget väst: Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Naturtyper inom påverkansområdet

Effekt av buller

Effekt av grumling

Naturligt näringsrika sjöar (3150)

Samlad konsekvens
K Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras
inte för någon typisk art.

Förändras utbredning i areal?

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
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Förändras strukturer och funktioner?

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Gynnsam bevarandestatus för typiska
arter nedan?

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte
för någon typisk art.

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte
för någon typisk art.

Ingen konsekvens

Fisk (gädda och gös)

Förekommer naturligt i
regionen.

Förekommer naturligt i
regionen.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Bestånden bedöms inte
påverkas.

Bestånden bedöms inte
påverkas.

Fiskarna kan temporärt (under pågående arbeten) få
förändrade rörelsemönster och fly de mest bullerutsatta och
grumliga områdena.

Samtliga typiska fågelarter
förekommer naturligt i
regionen.

Samtliga typiska fågelarter
förekommer naturligt i
regionen.

Livsmiljön för samtliga arter
kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

Födosök för grupp 2-4 kan
temporärt försämras i liten
omfattning.

(4) Skrattmås, svarttärna

Bestånden bedöms inte
påverkas.

Bestånden bedöms inte
påverkas.

Undervattensväxter

Ingen påverkan.

Alla typiska
undervattensväxter
förekommer frekvent i
regionen utom vårtsärv,
tretalig slamkrypa och
ävjebrodd.

Gös och gädda jagar med synen och
leker under våren. Galten är ett viktigt
lek- och uppväxtområde för gösen i
Mälaren.

Fåglar
(1) Trastsångare
(2) Gråhakedopping, skäggdopping,
smådopping
(3) Skedand, årta, brunand, sothöna

Undervattensväxter finns ner till 2-2,5
meters djup i denna del av Mälaren.
Kortskottsväxter saknas i princip helt här
och undervattensväxter utgörs främst av
långskottsväxter.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.
Bestånden bedöms inte
påverkas.
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Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras inte för
någon typisk art.

Födosök för främst gädda kan påverkas temporärt i liten
omfattning. Gösen är grumlingstolerant. Hög grumling (halter
över 25 mg/l) uppträder återkommande och naturligt i Galten.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.
Samtliga typiska fågelarter kan undvika påverkansområdet
till följd av buller. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
Påverkan är kortvarig.
Födosök för grupp 2-4 som födosöker i vatten kan temporärt
påverkas i liten omfattning av grumling. Hög grumling (halter
över 25 mg/l) uppträder återkommande och naturligt i Galten.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.
Inga konsekvenser till följd av kortvarig grumling. Hög
grumling (halter över 25 mg/l) uppträder återkommande och
naturligt i Galten. Grumling sker utanför tillväxtperioden.
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Utpekade arter

Effekt av buller

Effekt av grumling

Samlad konsekvens

Brun kärrhök (A081)

Förekommer naturligt i
regionen.

Ingen påverkan

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Födosöker flygande över stora arealer,
främst längs strandkanten och
omgivande åkermarker. Flyttar tidig höst.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten
omfattning till följd av buller medan arbeten pågår. Buller kan
även störa befintliga viloplatser.

Beståndet bedöms inte
påverkas.
Rördrom (A021)
Jagar fisk i grunda vassmiljöer. Flyttar
sen höst. Främst nattaktiv.

Förekommer naturligt i
regionen.

Förekommer naturligt i
regionen.

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Födosöksmiljön kan
temporärt påverkas i liten
omfattning.

Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten
omfattning till följd av buller och grumling medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser. Hög
grumling (halter över 25 mg/l) uppträder återkommande och
naturligt i Galten.

Beståndet bedöms inte
påverkas.

Beståndet bedöms inte
påverkas.
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Lindöberget öst (SE0250133)
Beskrivning	
  av	
  området	
  
Skyddas	
  av:	
  Art-‐	
  och	
  habitatdirektivet.	
  
Areal:	
  9,8	
  ha.	
  
Lindöberget	
  öst	
  är	
  en	
  åkerholme	
  med	
  framför	
  allt	
  hällmarker	
  men	
  även	
  hällmarkstallskog	
  och	
  ekhasselskog. Området ligger inte i direkt anslutning till
Mälaren.
Påverkan	
  
Buller	
  orsakat	
  av	
  muddring	
  beräknas,	
  inom	
  halva	
  området,	
  uppgå	
  till	
  45-‐55	
  dB.	
  Varaktigheten	
  på	
  bullret	
  överstigande	
  45	
  dB	
  inom	
  området	
  bedöms	
  
uppgå	
  till	
  högst	
  en	
  vecka.	
  
Grumling	
  och	
  återdeposition	
  berör	
  inte	
  Lindöberget	
  öst.	
  
Lindöberget	
  öst	
  ligger	
  inom	
  det	
  bedömda	
  påverkansområdet	
  för	
  påverkansfaktorn	
  buller.	
  	
  
	
  
Lindöberget öst (SE0250133)
K Sammanfattande bedömning för Natura 2000-området Lindöberget öst: Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.
Naturtyper inom
påverkansområdet

Effekt av buller

Västlig taiga (9010)

Samlad konsekvens
Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras strukturer och
funktioner?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter nedan?

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för
någon typisk art.

	
  

	
  

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.
Ingen konsekvens
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.
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Fåglar
Nattskärra, stjärtmes,
pärluggla, järpe, mindre
hackspett, spillkråka,
nötkråka, lappmes, tofsmes,
tjäder

Alla typiska fågelarter förekommer
naturligt i regionen förutom tretåig
hackspett, gråspett, tallbit och
lavskrika.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Livsmiljön för samtliga förekommande
arter kan temporärt påverkas i liten
omfattning.

Födosök hos arter med små hemområden (t.ex. järpe och tofsmes) kan tillfälligt påverkas negativt av
buller.

Alla förekommande typiska fågelarter kan undvika påverkansområdet till följd av buller. Buller kan även
störa befintliga viloplatser. Påverkan är kortvarig.

Bestånden bedöms inte påverkas.
Boreonemoral lövskog
(9020)

Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte.

Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras struktur och
funktion?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter?

Inga berörda typiska arter finns.

-

Utpekade arter

Effekt av buller

Samlad konsekvens

Inga utpekade arter

-

-

	
  

	
  

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.
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Strömsholm (SE0250005)
Beskrivning	
  av	
  området	
  
Skyddas	
  av:	
  Fågeldirektivet	
  och	
  Art-‐	
  och	
  habitatdirektivet.	
  
Areal:	
  2403	
  ha.	
  
Området	
  karaktäriseras	
  av	
  ett	
  omväxlande	
  och	
  tilltalande	
  odlingslandskap	
  med	
  en	
  rad	
  kulturhistoriskt	
  värdefulla	
  naturmiljöer.	
  Höga	
  värden	
  finns	
  
kopplade	
  till	
  ädellövträd.	
  Höga	
  naturvärden	
  finns	
  även	
  knutna	
  till	
  de	
  betade	
  strandängarnas	
  och	
  vassområdenas	
  rika	
  fågelfauna.	
  
Påverkan	
  
Grumlingspåslaget	
  orsakas	
  av	
  muddring	
  i	
  närområdet.	
  Inom	
  Natura	
  2000-‐området	
  beräknas	
  ett	
  grumlingspåslag	
  om	
  upp	
  till	
  20	
  mg/l.	
  Strandnära	
  
områden	
  berörs	
  men	
  inte	
  av	
  de	
  högsta	
  halterna.	
  Påslaget	
  beräknas	
  vara	
  under	
  ca	
  2	
  veckor	
  och	
  drabbar	
  endast	
  de	
  sydvästra	
  delarna	
  av	
  Strömsholm.	
  
Grumling	
  orsakad	
  av	
  muddring	
  adderat	
  till	
  den	
  naturliga	
  grumligheten	
  (12	
  mg/l,	
  medel	
  1990-‐1995	
  för	
  Galten,	
  Sternbeck	
  2014)	
  ger	
  en	
  grumlighet	
  om	
  
upp	
  till	
  ca	
  32	
  mg/l.	
  
Återdepositionen	
  bedöms	
  (enligt	
  Åström	
  och	
  Hallberg	
  2014)	
  bli	
  upp	
  till	
  2	
  mm.	
  Det	
  är	
  dock	
  endast	
  ytterst	
  små	
  områden	
  i	
  de	
  västra	
  delarna	
  av	
  
Strömsholm	
  som	
  berörs.	
  Mindre	
  än	
  1	
  %	
  av	
  naturtypen	
  3150	
  påverkas	
  av	
  återdeponerat	
  sediment.	
  
Buller	
  orsakat	
  av	
  muddring	
  beräknas	
  uppgå	
  till	
  45-‐55	
  dB	
  och	
  berör	
  små	
  arealer	
  av	
  de	
  södra	
  delarna	
  av	
  Strömsholm.	
  Varaktigheten	
  på	
  detta	
  buller	
  
bedöms	
  uppgå	
  till	
  knappt	
  två	
  veckor.	
  
Buller	
  orsakat	
  av	
  borrning	
  inför	
  sprängning	
  bedöms	
  i	
  stora	
  delar	
  av	
  det	
  bullerpåverkade	
  området	
  att	
  uppgå	
  till	
  45-‐55	
  dB	
  men	
  även	
  över	
  55	
  dB	
  i	
  
mindre	
  delar	
  närmare	
  arbetsområdet.	
  	
  
Buller	
  orsakat	
  av	
  sprängning	
  kan	
  beröra	
  området.	
  Karaktären	
  på	
  detta	
  buller	
  är	
  inte	
  analyserat	
  av	
  projektet	
  men	
  antas	
  vara	
  kortvarigt.	
  
Strömsholm	
  ligger	
  inom	
  det	
  bedömda	
  påverkansområdet	
  för	
  grumling	
  och	
  buller.	
  	
  
	
  
Strömsholm (SE0250005)
K Sammanfattande bedömning för Natura 2000-området Strömsholm: Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.
Naturtyper inom påverkansområdet

Effekt av buller

Effekt av grumling

Naturligt näringsrika sjöar (3150)

Samlad konsekvens
K Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras
inte för någon typisk art.
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Förändras utbredning i areal?

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.

Förändras strukturer och funktioner?

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Gynnsam bevarandestatus för typiska
arter nedan?

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte
för någon typisk art.

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte
för någon typisk art.

Ingen konsekvens

Fisk (gädda och gös)

Förekommer naturligt i
regionen.

Förekommer naturligt i
regionen.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Bestånden bedöms inte
påverkas.

Bestånden bedöms inte
påverkas.

Fiskarna kan temporärt (under pågående arbeten) få
förändrade rörelsemönster och fly de mest bullerutsatta och
grumliga områdena.

Samtliga typiska fågelarter
förekommer naturligt i
regionen.

Samtliga typiska fågelarter
förekommer naturligt i
regionen.

Livsmiljön för samtliga arter
kan temporärt påverkas i
liten omfattning

Födosök för grupp 2-4 kan
temporärt försämras i liten
omfattning.

(4) Skrattmås, svarttärna

Bestånden bedöms inte
påverkas.

Bestånden bedöms inte
påverkas.

Undervattensväxter

Ingen påverkan.

Alla typiska arter
förekommer frekvent i
regionen utom vårtsärv,
tretalig slamkrypa och
ävjebrodd.

Gös och gädda jagar med synen och
leker under våren. Galten är ett viktigt
lek- och uppväxtområde för gösen i
Mälaren.

Fåglar
(1) Trastsångare
(2) Gråhakedopping, skäggdopping,
smådopping
(3) Skedand, årta, brunand, sothöna

Undervattensväxter finns ner till 2-2,5
meters djup i denna del av Mälaren.
Kortskottsväxter saknas i princip helt här
och undervattensväxter utgörs främst av
långskottsväxter.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.
Bestånden bedöms inte
påverkas.
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Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras inte för
någon typisk art.

Födosök för främst gädda kan påverkas temporärt i liten
omfattning. Gösen är grumlingstolerant. Hög grumling (halter
över 25 mg/l) uppträder återkommande och naturligt i Galten.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.
Samtliga typiska fågelarter kan undvika påverkansområdet
till följd av buller. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
Påverkan är kortvarig.
Födosök för grupp 2-4 som födosöker i vattnet kan temporärt
påverkas i liten omfattning av grumling. Hög grumling (halter
över 25 mg/l) uppträder dock återkommande och naturligt i
Galten.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.
Inga konsekvenser till följd av kortvarig grumling. Hög
grumling (halter över 25 mg/l) uppträder återkommande och
naturligt i Galten. Grumling sker utanför tillväxtperioden.

APPENDIX	
  
	
  
Västlig taiga (9010)

Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras
inte för någon typisk art.

Förändras utbredning i areal?

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.

Förändras strukturer och funktioner?

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Gynnsam bevarandestatus för typiska
arter nedan?

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte
för någon typisk art.

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte
för någon typisk art.

Ingen konsekvens

Fåglar

Alla typiska fågelarter
förekommer naturligt i
regionen förutom tretåig
hackspett, gråspett, tallbit
och lavskrika.

Ingen påverkan

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.

Nattskärra, stjärtmes, pärluggla, järpe,
mindre hackspett, spillkråka, nötkråka,
lappmes, tofsmes, tjäder

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras inte för
någon typisk art.

Alla förekommande typiska fågelarter kan undvika
påverkansområdet till följd av buller. Buller kan även störa
befintliga viloplatser. Påverkan är kortvarig. Födosök hos
arter med små hemområden (t.ex. järpe och tofsmes) kan
tillfälligt påverkas negativt av buller.

Livsmiljön för samtliga
förekommande arter kan
temporärt påverkas i liten
omfattning.

Alla förekommande typiska fågelarter saknar koppling till
vattenmiljön och påverkas därför ej av grumligt vatten.

Bestånden bedöms inte
påverkas.
Utpekade arter

Effekt av buller

Effekt av grumling

Samlad konsekvens

Brun kärrhök (A081)

Förekommer naturligt i
regionen.

Ingen påverkan

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Födosöker flygande över stora arealer,
främst längs strandkanten och
omgivande åkerarealer. Flyttar tidig höst.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten
omfattning till följd av buller medan arbeten pågår. Buller kan
även störa befintliga viloplatser.

Beståndet bedöms inte
påverkas.
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Bivråk (A072)
Flyttar tidigt på hösten. Födosöker över
mycket stora arealer.

Förekommer naturligt i
regionen.

Ingen påverkan

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten
omfattning till följd av buller medan arbeten pågår. Buller kan
även störa befintliga viloplatser.

Beståndet bedöms inte
påverkas.
Fiskgjuse (A094)
Födosöker flygande över stora
vattenarealer. Flyttar tidig höst.

Förekommer naturligt i
regionen.

Förekommer naturligt i
regionen.

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Födosöksmiljön kan
temporärt påverkas i liten
omfattning.

Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten
omfattning till följd av buller och grumling medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser. Hög
grumling (halter över 25 mg/l) uppträder återkommande och
naturligt i Galten.

Beståndet bedöms inte
påverkas.
Havsörn (A075)
Födosöker flygande över stora
vattenarealer.

Jagar fisk i grunda vassmiljöer. Flyttar
sen höst. Främst nattaktiv.

Förekommer naturligt i
regionen.

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Födosöksmiljön kan
temporärt påverkas i liten
omfattning.

Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten
omfattning till följd av buller och grumling medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser. Hög
grumling (halter över 25 mg/l) uppträder återkommande och
naturligt i Galten.

Häckar i områden med högstammig
skog. Stora revir.

Beståndet bedöms inte
påverkas.

Förekommer naturligt i
regionen.

Förekommer naturligt i
regionen.

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Födosöksmiljön kan
temporärt påverkas i liten
omfattning.

Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten
omfattning till följd av buller och grumling medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser. Hög
grumling (halter över 25 mg/l) uppträder återkommande och
naturligt i Galten.

Beståndet bedöms inte
påverkas.
Spillkråka (A236)

Beståndet bedöms inte
påverkas.

Förekommer naturligt i
regionen.

Beståndet bedöms inte
påverkas.
Rördrom (A021)

Förekommer naturligt i
regionen.

Beståndet bedöms inte
påverkas.
Ingen påverkan

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten
omfattning till följd av buller medan arbeten pågår. Buller kan
även störa befintliga viloplatser.

Beståndet bedöms inte
påverkas.

	
  

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.
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Törnskata (A338)
Flyttar tidig höst, augusti-september.

Förekommer naturligt i
regionen.

Ingen påverkan

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten
omfattning till följd av buller medan arbeten pågår. Buller kan
även störa befintliga viloplatser.

Beståndet bedöms inte
påverkas.
Sädgås (Kod saknas)

Förekommer naturligt i
regionen.

Förbiflyttande. Flyttar söderut i
september-oktober.

Ingen påverkan

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Har bon i tät vass- eller gräsvegetation,
flyttar i augusti-september.

Förekommer naturligt i
regionen.

Förekommer naturligt i
regionen.

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Födosöksmiljön kan
temporärt påverkas i liten
omfattning.

Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten
omfattning till följd av buller och grumling medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser. Hög
grumling (halter över 25 mg/l) uppträder återkommande och
naturligt i Galten.

Beståndet bedöms inte
påverkas.
Svarttärna (A197)
Fångar insekter på vattenytan eller i
luften. Flyttar tidigt, redan i juli-augusti.

	
  

Beståndet bedöms inte
påverkas.

Förekommer naturligt i
regionen.

Förekommer naturligt i
regionen.

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Födosöksmiljön kan
temporärt påverkas i liten
omfattning.

Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten
omfattning till följd av buller och grumling medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser. Hög
grumling (halter över 25 mg/l) uppträder återkommande och
naturligt i Galten.

Beståndet bedöms inte
påverkas.

	
  

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten
omfattning till följd av buller medan arbeten pågår. Buller kan
även störa befintliga viloplatser.

Beståndet bedöms inte
påverkas.
Småfläckig sumphöna (A119)

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Beståndet bedöms inte
påverkas.
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Stjärtand (Kod saknas)
Flyttar i augusti-september.

Förekommer naturligt i
regionen.

Förekommer naturligt i
regionen.

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Födosöksmiljön kan
temporärt påverkas i liten
omfattning.

Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten
omfattning till följd av buller och grumling medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser. Hög
grumling (halter över 25 mg/l) uppträder återkommande och
naturligt i Galten.

Beståndet bedöms inte
påverkas.
Årta (Kod saknas)
Flyttar i augusti-september.

Förekommer naturligt i
regionen.

Förekommer naturligt i
regionen.

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Födosöksmiljön kan
temporärt påverkas i liten
omfattning.

Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten
omfattning till följd av buller och grumling medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser. Hög
grumling (halter över 25 mg/l) uppträder återkommande och
naturligt i Galten.

Beståndet bedöms inte
påverkas.
Skedand (Kod saknas)
Flyttar i augusti-september.

Aspen fortplantar sig på våren ofta i
rinnande vatten.

	
  

Beståndet bedöms inte
påverkas.

Förekommer naturligt i
regionen.

Förekommer naturligt i
regionen.

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Födosöksmiljön kan
temporärt påverkas i liten
omfattning.

Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten
omfattning till följd av buller och grumling medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser. Hög
grumling (halter över 25 mg/l) uppträder återkommande och
naturligt i Galten.

Beståndet bedöms inte
påverkas.
Asp (A1130)

Beståndet bedöms inte
påverkas.

Beståndet bedöms inte
påverkas.

Förekommer naturligt i
regionen.

Förekommer naturligt i
regionen.

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Livsmiljön kan temporärt
påverkas i liten omfattning.

Beståndet bedöms inte
påverkas

Beståndet bedöms inte
påverkas

Förutsättningar för födosök samt rörelsemönster kan
temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller och
grumling medan arbeten pågår. Aspen kan undvika
påverkansområdet.
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Ridöarkipelagen (SE0250008)
Beskrivning	
  av	
  området	
  
Skyddas	
  av:	
  Fågeldirektivet	
  och	
  Art-‐	
  och	
  habitatdirektivet.	
  
Areal:	
  8575	
  ha	
  (tillsammans	
  med	
  Ridö-‐Sundbyholmsarkipelagen	
  södra).	
  
Ridö-‐Sundbyholmsarkipelagen	
  är	
  uppdelad	
  i	
  två	
  Natura	
  2000-‐områden	
  som	
  delar	
  bevarandeplan.	
  Det	
  norra	
  området	
  benämns	
  Ridöarkipelagen	
  
(detta	
  område)	
  och	
  ligger	
  i	
  Västmanlands	
  län	
  medan	
  det	
  södra	
  området	
  ligger	
  i	
  Södermanlands	
  län	
  (SE0220077,	
  Ridö-‐Sundbyholmsarkipelagen	
  
södra).	
  Båda	
  områdena	
  är	
  relativt	
  stora	
  men	
  Ridöarkipelagen	
  är	
  något	
  större	
  än	
  Sundbyholmsarkipelagen	
  södra.	
  Arkipelagen	
  omfattar	
  totalt	
  ca	
  160	
  
öar	
  och	
  holmar	
  samt	
  omgivande	
  vatten.	
  	
  
Påverkan	
  
Flera	
  arbeten	
  kommer	
  att	
  pågå	
  inom	
  Natura	
  2000-‐området,	
  främst	
  i	
  de	
  nordvästra	
  delarna	
  norr	
  om	
  Ridön.	
  	
  
Grumlingspåslaget	
  norr	
  om	
  Ridön	
  orsakas	
  av	
  muddring,	
  ingen	
  dumpning	
  sker.	
  Ett	
  grumlingspåslag	
  om	
  upp	
  till	
  9	
  mg/l	
  förväntas	
  pågå	
  under	
  ca	
  2	
  
veckor.	
  Grumling	
  orsakad	
  av	
  muddring	
  adderat	
  till	
  den	
  naturliga	
  grumligheten	
  (9,1	
  mg/l,	
  medel	
  1990-‐1995	
  för	
  Västeråsfjärden,	
  Sternbeck	
  2014)	
  ger	
  
en	
  grumlighet	
  om	
  upp	
  till	
  ca	
  18	
  mg/l.	
  Påverkansfaktorn	
  grumling	
  överstiger	
  därmed	
  inte	
  halten	
  25	
  mg/l	
  och	
  anses	
  försumbar.	
  Påverkansfaktorn	
  
konsekvensbedöms	
  därför	
  inte.	
  	
  
Återdepositionen	
  kan	
  enligt	
  SMHIs	
  modeller	
  (Åström	
  och	
  Hallberg	
  2014)	
  uppgå	
  till	
  ca	
  2,5	
  mm	
  i	
  vissa	
  delar	
  norr	
  om	
  Ridön.	
  Berörda	
  områden	
  med	
  
djup	
  där	
  växtlighet	
  kan	
  återfinnas	
  (<3	
  m)	
  är	
  dock	
  mycket	
  små	
  (ca	
  0,6	
  %	
  av	
  naturtyp	
  3150	
  inom	
  Natura	
  2000-‐området).	
  Återdepositionen	
  i	
  dessa	
  små	
  
grundområden	
  bedöms	
  inte	
  vara	
  permanent	
  och	
  påverkan	
  kan	
  därmed	
  anses	
  vara	
  försumbar.	
  Ingen	
  konsekvensbedömning	
  utförs.	
  
Övriga	
  muddringsarbeten	
  som	
  berör	
  Ridöarkipelagen	
  är	
  mycket	
  kortvariga.	
  Arbetena	
  i	
  den	
  västra	
  delen	
  bedöms	
  sammantaget	
  ta	
  någon	
  dag	
  medan	
  
arbetena	
  i	
  den	
  östra	
  delen	
  (Granfjärden)	
  beräknas	
  ta	
  sammanlagt	
  högst	
  ett	
  par	
  dagar.	
  Grumling	
  och	
  återdeposition	
  till	
  följd	
  av	
  dessa	
  arbeten	
  är	
  
mycket	
  liten	
  och	
  bedöms	
  vara	
  försumbar.	
  Ingen	
  konsekvensbedömning	
  utförs.	
  
Muddring	
  och	
  sprängning	
  inom	
  Natura	
  2000-‐området	
  påverkar	
  främst	
  bottnar	
  på	
  större	
  djup	
  än	
  6	
  meter.	
  I	
  den	
  norra	
  delen,	
  vid	
  Stora	
  Sandskär,	
  
påverkas	
  även	
  grundare	
  bottnar	
  (från	
  ca	
  3,5	
  m	
  djup).	
  Bottenarealen	
  som	
  påverkas	
  inom	
  Natura	
  2000-‐området	
  är	
  mycket	
  liten	
  och	
  utgör	
  inget	
  habitat	
  
för	
  vattenvegetation.	
  Uppskattningsvis	
  påverkas	
  mindre	
  än	
  0,6	
  %	
  av	
  de	
  grunda	
  bottenområdena	
  inom	
  Natura	
  2000-‐områdets	
  naturtyp	
  3150.	
  
Påverkan	
  av	
  förändrad	
  bottenstruktur	
  bedöms	
  försumbar	
  och	
  konsekvensbedöms	
  ej.	
  
Buller	
  orsakat	
  av	
  muddring	
  beräknas	
  uppgå	
  till	
  mer	
  än	
  55	
  dB	
  och	
  berör	
  främst	
  vattenområdena	
  norr	
  och	
  väster	
  om	
  Ridön.	
  Varaktigheten	
  på	
  detta	
  
buller	
  bedöms	
  uppgå	
  till	
  ett	
  par	
  veckor.	
  Även	
  området	
  norr	
  om	
  Aggarö	
  i	
  Ridöarkipelagens	
  östra	
  del	
  påverkas	
  kortvarigt	
  (högst	
  ett	
  par	
  dagar)	
  av	
  
buller	
  över	
  55	
  dB	
  orsakat	
  av	
  muddring	
  och	
  dumpning.	
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Buller	
  orsakat	
  av	
  borrning	
  inför	
  sprängning	
  bedöms	
  uppgå	
  till	
  över	
  55	
  dB	
  i	
  mindre	
  delar	
  av	
  den	
  sydvästra	
  delen	
  av	
  området	
  samt	
  i	
  Ridöarkipelagens	
  
östra	
  del,	
  norr	
  om	
  Aggarö.	
  Buller	
  orsakat	
  av	
  sprängning	
  kan	
  beröra	
  området.	
  Karaktären	
  på	
  detta	
  buller	
  är	
  inte	
  analyserat	
  av	
  projektet	
  med	
  antas	
  
vara	
  kortvarigt.	
  
Ridöarkipelagen	
  ligger	
  inom	
  det	
  bedömda	
  påverkansområdet	
  för	
  påverkansfaktorn	
  buller.	
  	
  
	
  
Ridöarkipelagen (SE0250008)
K Sammanfattande bedömning för Natura 2000-området Ridöarkipelagen: Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.
Naturtyper inom
påverkansområdet

Effekt av buller

Naturligt näringsrika sjöar
(3150)

Samlad konsekvens
K Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras strukturer och
funktioner?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter nedan?

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för
någon typisk art.

Ingen konsekvens

Fisk (gädda och gös)

Förekommer naturligt i regionen.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Gös och gädda jagar med
synen och leker under
våren.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

Fiskarna kan temporärt (under pågående arbeten) få förändrade rörelsemönster och fly de mest
bullerutsatta områdena.

Fåglar

Samtliga typiska fågelarter
förekommer naturligt i regionen.

Trastsångare,
gråhakedopping,
skäggdopping, smådopping,
skedand, årta, brunand,
sothöna, skrattmås,
svarttärna

	
  

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Bestånden bedöms inte påverkas.

Livsmiljön för samtliga arter kan
temporärt påverkas i liten omfattning

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.
Samtliga typiska fågelarter kan undvika påverkansområdet till följd av buller. Buller kan även störa
befintliga viloplatser. Påverkan är kortvarig.

Bestånden bedöms inte påverkas.
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Västlig taiga (9010)

Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras strukturer och
funktioner?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter nedan?

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för
någon typisk art.

Ingen konsekvens

Fåglar

Alla typiska fågelarter förekommer
naturligt i regionen förutom tretåig
hackspett, gråspett, tallbit och
lavskrika.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Nattskärra, stjärtmes,
pärluggla, järpe, mindre
hackspett, spillkråka,
nötkråka, lappmes, tofsmes,
tjäder

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Livsmiljön för samtliga förekommande
arter kan temporärt påverkas i liten
omfattning.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Alla typiska fågelarter som förekommer i regionen kan undvika påverkansområdet till följd av buller.
Buller kan även störa befintliga viloplatser. Påverkan är kortvarig.
Födosök hos arter med små hemområden (t.ex. järpe och tofsmes) kan tillfälligt påverkas negativt av
buller.

Bestånden bedöms inte påverkas.
Boreonemoral lövskog
(9020)

Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte.

Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras struktur och
funktion?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter?

Inga berörda typiska arter finns.

Naturtypens areal påverkas inte.

	
  

Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Trädklädd betesmark
(9070)
Förändras utbredning i
areal?

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte.

Ingen påverkan

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
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Förändras struktur och
funktion?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter?

Inga berörda typiska arter finns.

Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Lövsumpskog (9080)

Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte.

Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras struktur och
funktion?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter?

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för
någon typisk art.

Ingen konsekvens

Fåglar

Alla typiska fågelarter förekommer
naturligt i regionen.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Stjärtmes, järpe, mindre
hackspett, mindre
flugsnappare, entita

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Livsmiljön för samtliga förekommande
arter kan temporärt påverkas i liten
omfattning.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Alla typiska fågelarter kan undvika påverkansområdet till följd av buller. Buller kan även störa befintliga
viloplatser. Påverkan är kortvarig.
Födosök hos arter med små hemområden (t.ex. entita och järpe) kan tillfälligt påverkas negativt av
buller.

Bestånden bedöms inte påverkas.
Utpekade arter

Effekt av buller

Samlad konsekvens

Brun kärrhök (A081)

Förekommer naturligt i regionen.

Födosöker flygande över
stora arealer, främst längs
strandkanten och
omgivande åkermarker.
Flyttar tidig höst.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.

Rördrom (A021)

Förekommer naturligt i regionen.

Jagar fisk i grunda
vassmiljöer. Flyttar sen höst.
Främst nattaktiv.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

	
  

	
  

Beståndet bedöms inte påverkas.

Beståndet bedöms inte påverkas.

Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
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Bivråk (A072)

Förekommer naturligt i regionen.

Flyttar tidigt på hösten.
Födosöker över mycket
stora arealer.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

Fiskgjuse (A094)

Förekommer naturligt i regionen.

Födosöker flygande över
stora vattenarealer. Flyttar
tidig höst.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

Fisktärna (A193)

Förekommer naturligt i regionen.

Fångar småfisk, födosöker
över stora arealer, flyttar i
augusti.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

Havsörn (A075)

Förekommer naturligt i regionen.

Födosöker flygande över
stora vattenarealer.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

Beståndet bedöms inte påverkas.

Beståndet bedöms inte påverkas.

Beståndet bedöms inte påverkas.

Beståndet bedöms inte påverkas.
Spillkråka (A236)

Förekommer naturligt i regionen.

Häckar i områden med
högstammig skog. Stora
revir.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

Törnskata (A338)

Förekommer naturligt i regionen.

Flyttar tidig höst, augustiseptember.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

Beståndet bedöms inte påverkas.

Beståndet bedöms inte påverkas.
Asp (A1130)

Förekommer naturligt i regionen.

Aspen fortplantar sig på
våren ofta i rinnande vatten.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.
Beståndet bedöms inte påverkas

	
  

	
  

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Rörelsemönster kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten pågår.
Aspen kan undvika påverkansområdet.
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Nissöga (A1149)

Förekommer naturligt i regionen.

Fortplantar sig på vårensommaren i grunda vatten.
Nattaktiv.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

	
  

	
  

Beståndet bedöms inte påverkas

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Rörelsemönster kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten pågår.
Nissöga kan undvika påverkansområdet.
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Ridö-Sundbyholmsarkipelagen södra (SE0220077)
Beskrivning	
  av	
  området	
  
Skyddas	
  av:	
  Fågeldirektivet	
  och	
  Art-‐	
  och	
  habitatdirektivet.	
  
Areal:	
  8575	
  ha	
  (tillsammans	
  med	
  Ridöarkipelagen).	
  
Ridö-‐Sundbyholmsarkipelagen	
  är	
  uppdelad	
  i	
  två	
  Natura	
  2000-‐områden	
  som	
  delar	
  bevarandeplan.	
  Det	
  norra	
  området	
  benämns	
  Ridöarkipelagen	
  
(SE0250008)	
  och	
  ligger	
  i	
  Västmanlands	
  län	
  medan	
  det	
  södra	
  området	
  ligger	
  i	
  Södermanlands	
  län	
  (detta	
  område).	
  Båda	
  områdena	
  är	
  relativt	
  stora	
  
men	
  Sundbyholmsarkipelagen	
  södra	
  är	
  något	
  mindre	
  än	
  Ridöarkipelagen.	
  Arkipelagen	
  omfattar	
  totalt	
  ca	
  160	
  öar	
  och	
  holmar	
  samt	
  omgivande	
  vatten.	
  	
  
Påverkan	
  
Ridö-‐Sundbyholmsarkipelagen	
  berörs	
  av	
  buller	
  i	
  mycket	
  liten	
  omfattning.	
  I	
  det	
  nord-‐östra	
  hörnet	
  förväntas	
  projektet	
  orsaka	
  buller	
  om	
  45-‐55	
  dB,	
  
några	
  dagar	
  i	
  samband	
  med	
  borrning	
  inför	
  sprängning.	
  Området	
  som	
  berörs	
  är	
  framförallt	
  fågelskyddsområdet	
  Gimpelstenarna.	
  Arean	
  som	
  påverkas	
  
tillhör	
  naturtypen	
  3150	
  och	
  utgör	
  0,11	
  %	
  av	
  den	
  naturtypen	
  inom	
  Natura	
  2000-‐området.	
  Detta	
  utgör	
  en	
  försumbar	
  del	
  för	
  naturtypen	
  men	
  då	
  
Gimpelstenarna	
  är	
  ett	
  fågelskyddsområde	
  har	
  detta	
  område	
  ändå	
  konsekvensbedömts.	
  Buller	
  orsakat	
  av	
  sprängning	
  kan	
  också	
  beröra	
  området.	
  
Karaktären	
  på	
  detta	
  buller	
  är	
  inte	
  analyserat	
  av	
  projektet	
  med	
  antas	
  vara	
  kortvarigt.	
  Inget	
  arbete	
  sker	
  inom	
  området.	
  Då	
  arbetena	
  är	
  mycket	
  
kortvariga	
  (totalt	
  upp	
  till	
  ett	
  par	
  dagar	
  fördelat	
  på	
  flera	
  olika	
  platser	
  i	
  Granfjärden)	
  bedöms	
  grumling	
  och	
  återdeposition	
  vara	
  försumbara	
  och	
  
konsekvensbedöms	
  därmed	
  inte.	
  	
  
Ridö-‐Sundbyholmsarkipelagen	
  ligger	
  inom	
  det	
  bedömda	
  påverkansområdet	
  för	
  buller.	
  	
  
	
  
Ridö-Sundbyholmsarkipelagen södra (SE0220077)
K Sammanfattande bedömning för Natura 2000-området Ridö-Sundbyholmsarkipelagen södra: Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.
Naturtyper inom påverkansområdet

Effekt av buller

Naturligt näringsrika sjöar (3150)

Samlad konsekvens
K Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte. Förutsättningar för
gynnsam bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Förändras utbredning i areal?

Ingen påverkan

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.

Förändras strukturer och funktioner?

Ingen påverkan

Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.
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Gynnsam bevarandestatus för typiska
arter nedan?

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för någon
typisk art.

Ingen konsekvens

Fisk (gädda och gös)

Förekommer naturligt i regionen.

Gös och gädda jagar med synen och
leker under våren.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Fiskarna kan temporärt (under pågående arbeten) få förändrade rörelsemönster
och fly de mest bullerutsatta områdena.

Bestånden bedöms inte påverkas.
Fåglar
Trastsångare, gråhakedopping,
skäggdopping, smådopping, skedand,
årta, brunand, sothöna, skrattmås,
svarttärna

Samtliga typiska fågelarter förekommer
naturligt i regionen.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.

Livsmiljön för samtliga arter kan
temporärt påverkas i liten omfattning

Samtliga typiska fågelarter kan undvika påverkansområdet till följd av buller. Buller
kan även störa befintliga viloplatser. Påverkan är kortvarig.

Bestånden bedöms inte påverkas.

Utpekade arter

Effekt av buller

Samlad konsekvens

Brun kärrhök (A081)

Förekommer naturligt i regionen.

Födosöker flygande över stora arealer,
främst längs strandkanten och
omgivande åkerarealer. Flyttar tidig höst.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.

Rördrom (A021)

Förekommer naturligt i regionen.

Jagar fisk i grunda vassmiljöer. Flyttar
sen höst. Främst nattaktiv.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

Beståndet bedöms inte påverkas.

Beståndet bedöms inte påverkas.
Bivråk (A072)

Förekommer naturligt i regionen.

Flyttar tidigt på hösten. Födosöker över
mycket stora arealer.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.
Beståndet bedöms inte påverkas.

Fiskgjuse (A094)

Förekommer naturligt i regionen.

Födosöker flygande över stora
vattenarealer. Flyttar tidig höst.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.
Beståndet bedöms inte påverkas.

	
  

	
  

Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av
buller medan arbeten pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av
buller medan arbeten pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av
buller medan arbeten pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av
buller medan arbeten pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
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Fisktärna (A193)

Förekommer naturligt i regionen.

Fångar småfisk, födosöker över stora
arealer, flyttar i augusti.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.
Beståndet bedöms inte påverkas.

Havsörn (A075)

Förekommer naturligt i regionen.

Födosöker flygande över stora
vattenarealer.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.
Beståndet bedöms inte påverkas.

Spillkråka (A236)

Förekommer naturligt i regionen.

Häckar i områden med högstammig
skog. Stora revir.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.
Beståndet bedöms inte påverkas.

Törnskata (A338)

Förekommer naturligt i regionen.

Flyttar tidig höst, augusti-september.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.
Beståndet bedöms inte påverkas.

Asp (A1130)

Förekommer naturligt i regionen.

Aspen fortplantar sig på våren ofta i
rinnande vatten.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.
Beståndet bedöms inte påverkas

Nissöga (A1149)

Förekommer naturligt i regionen.

Fortplantar sig på våren-sommaren i
grunda vatten. Nattaktiv.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.
Beståndet bedöms inte påverkas

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av
buller medan arbeten pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av
buller medan arbeten pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av
buller medan arbeten pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av
buller medan arbeten pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.
Rörelsemönster kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan
arbeten pågår. Aspen kan undvika påverkansområdet.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.
Rörelsemönster kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan
arbeten pågår. Nissöga kan undvika påverkansområdet.
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Frösåker (SE0250145)
Beskrivning	
  av	
  området	
  
Skyddas	
  av:	
  Art-‐	
  och	
  habitatdirektivet.	
  
Areal:	
  507,3	
  ha.	
  
En	
  stor	
  del	
  av	
  Natura	
  2000-‐området	
  utgörs	
  av	
  vattenområden.	
  I	
  övrigt	
  består	
  Frösåker	
  av	
  ett	
  småskaligt	
  brutet	
  landskap	
  med	
  omväxlande	
  öppna	
  
ängar,	
  åkrar,	
  betesmarker,	
  skogsdungar	
  och	
  skogspartier.	
  Skogsmarkerna	
  varierar	
  från	
  barrdominerad	
  produktionsskog	
  till	
  mer	
  naturskogsartad	
  
ädellövskog	
  med	
  en	
  rik	
  förekomst	
  av	
  ek,	
  alm,	
  lönn,	
  lind	
  och	
  hassel.	
  De	
  naturskogsartade	
  skogarna	
  har	
  en	
  rik	
  flora.	
  
Påverkan	
  
Frösåker	
  berörs	
  av	
  grumling,	
  återdeposition	
  och	
  buller	
  då	
  muddring	
  och	
  sprängning	
  kommer	
  att	
  ske	
  inom	
  området	
  samt	
  i	
  dess	
  närområde.	
  
Grumlingen	
  och	
  återdepositionen	
  i	
  området	
  är	
  mycket	
  liten	
  då	
  arbetena	
  är	
  kortvariga	
  (högst	
  ett	
  par	
  dagar	
  i	
  hela	
  Granfjärden).	
  Inom	
  Frösåker	
  skall	
  
endast	
  ca	
  100	
  m3	
  muddras/sprängas.	
  Grumling	
  och	
  återdeposition	
  bedöms	
  vara	
  försumbara	
  och	
  konsekvensbedöms	
  inte.	
  
Buller	
  orsakat	
  av	
  muddring	
  beräknas	
  uppgå	
  till	
  mer	
  än	
  55	
  dB	
  och	
  berör	
  främst	
  vattenområden.	
  Varaktigheten	
  på	
  detta	
  buller	
  bedöms	
  uppgå	
  till	
  högst	
  
ett	
  par	
  dagar.	
  	
  
Buller	
  orsakat	
  av	
  borrning	
  inför	
  sprängning	
  bedöms	
  uppgå	
  från	
  45	
  dB	
  till	
  över	
  55	
  dB	
  i	
  mer	
  än	
  halva	
  Natura	
  2000-‐området.	
  Buller	
  orsakat	
  av	
  
sprängning	
  kan	
  beröra	
  området.	
  Karaktären	
  på	
  detta	
  buller	
  är	
  inte	
  analyserat	
  av	
  projektet	
  men	
  antas	
  vara	
  kortvarigt.	
  
De	
  bottnar	
  som	
  påverkas	
  av	
  muddring	
  och	
  sprängning	
  inom	
  Natura	
  2000-‐området	
  ligger	
  alla	
  på	
  större	
  djup	
  än	
  6	
  meter.	
  Inga	
  områden	
  där	
  
vattenväxter	
  finns	
  berörs	
  alltså.	
  Ytan	
  som	
  berörs	
  är	
  mycket	
  liten,	
  uppskattningsvis	
  mindre	
  än	
  1	
  %	
  av	
  naturtyp	
  3150.	
  Påverkan	
  på	
  bottnar	
  
konsekvensbedöms	
  därför	
  inte.	
  
Frösåker	
  ligger	
  inom	
  det	
  bedömda	
  påverkansområdet	
  för	
  buller.	
  
	
  
Frösåker (SE0250145)
K Sammanfattande bedömning för Natura 2000-området Frösåker: Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.
Naturtyper inom
påverkansområdet
Naturligt näringsrika sjöar
(3150)

	
  

Effekt av buller

Samlad konsekvens
K Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.
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Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras strukturer och
funktioner?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter nedan?

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för
någon typisk art.

Ingen konsekvens

Fisk (gädda och gös)

Förekommer naturligt i regionen.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Gös och gädda jagar med
synen och leker under
våren.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

Fiskarna kan temporärt (under pågående arbeten) få förändrade rörelsemönster och fly de mest
bullerutsatta områdena.

Fåglar

Samtliga typiska fågelarter
förekommer naturligt i regionen.

Trastsångare,
gråhakedopping,
skäggdopping, smådopping,
skedand, årta, brunand,
sothöna, skrattmås,
svarttärna

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Bestånden bedöms inte påverkas.

Livsmiljön för samtliga arter kan
temporärt påverkas i liten omfattning.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.
Samtliga typiska fågelarter kan undvika påverkansområdet till följd av buller. Buller kan även störa
befintliga viloplatser. Påverkan är kortvarig.

Bestånden bedöms inte påverkas.

Västlig taiga (9010)

Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras strukturer och
funktioner?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter nedan?

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för
någon typisk art.

	
  

	
  

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.
Ingen konsekvens
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

	
  

	
   23 (37)	
  

APPENDIX	
  
Fåglar
Nattskärra, stjärtmes,
pärluggla, järpe, mindre
hackspett, spillkråka,
nötkråka, lappmes, tofsmes,
tjäder

Alla typiska fågelarter förekommer
naturligt i regionen förutom tretåig
hackspett, gråspett, tallbit och
lavskrika.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Livsmiljön för samtliga förekommande
arter kan temporärt påverkas i liten
omfattning.

Födosök hos arter med små hemområden (järpe och tofsmes) kan tillfälligt påverkas negativt av buller.

Alla typiska fågelarter som förekommer i regionen kan undvika påverkansområdet till följd av buller.
Buller kan även störa befintliga viloplatser. Påverkan är kortvarig.

Bestånden bedöms inte påverkas.
Boreonemoral lövskog
(9020)

Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte.

Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras struktur och
funktion?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter?

Inga berörda typiska arter finns.

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Lövsumpskog (9080)

Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte.

Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras struktur och
funktion?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter?

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för
någon typisk art.

Ingen konsekvens

Fåglar

Alla typiska fågelarter förekommer
naturligt i regionen.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Stjärtmes, järpe, mindre
hackspett, mindre
flugsnappare, entita

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Livsmiljön för samtliga förekommande
arter kan temporärt påverkas i liten
omfattning.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Alla typiska fågelarter kan undvika påverkansområdet till följd av buller. Buller kan även störa befintliga
viloplatser. Påverkan är kortvarig.
Födosök hos arter med små hemområden (t.ex. entita och järpe) kan tillfälligt påverkas negativt av
buller.

Bestånden bedöms inte påverkas.
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Utpekade arter

Effekt av buller

Samlad konsekvens

Asp (A1130)

Förekommer naturligt i regionen.

Aspen fortplantar sig på
våren ofta i rinnande vatten.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.

Beståndet bedöms inte påverkas

Rörelsemönster kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten pågår.
Aspen kan undvika påverkansområdet.
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Engsö (SE0250009)
Beskrivning	
  av	
  området	
  
Skyddas	
  av:	
  Fågeldirektivet	
  och	
  Art-‐	
  och	
  habitatdirektivet.	
  
Areal:	
  7237	
  ha.	
  	
  
Natura	
  2000-‐området	
  Engsö	
  består	
  av	
  23	
  öar	
  varav	
  de	
  två	
  största	
  är	
  Ängsön	
  och	
  Långholmen.	
  I	
  arkipelagen	
  ingår	
  dessutom	
  222	
  holmar	
  och	
  skär.	
  
Inom	
  Engsö	
  finns	
  många	
  naturtyper	
  med	
  höga	
  naturvärden	
  såsom	
  ekdominerad	
  ädellövskog,	
  sumpskog	
  med	
  klibbal	
  och	
  ask	
  samt	
  stäppartade	
  
torrängar.	
  I	
  området	
  är	
  fladdermusförekomsten	
  både	
  art-‐	
  och	
  individrik.	
  Här	
  finns	
  även	
  en	
  rik	
  fågel-‐	
  och	
  insektsfauna.	
  
Påverkan	
  
Arbeten	
  kommer	
  att	
  pågå	
  i	
  utkanterna	
  av	
  Natura	
  2000-‐området	
  samt	
  i	
  dess	
  omedelbara	
  närhet.	
  	
  
Områdets	
  västra	
  del,	
  i	
  Granfjärden,	
  påverkas	
  i	
  mycket	
  liten	
  omfattning	
  av	
  buller.	
  Projektet	
  bedöms	
  orsaka	
  buller	
  om	
  45-‐55	
  dB,	
  några	
  dagar	
  i	
  samband	
  
med	
  borrning	
  inför	
  sprängning.	
  Området	
  som	
  berörs	
  är	
  framförallt	
  fågelskyddsområdet	
  Gimpelstenarna.	
  Arean	
  som	
  påverkas	
  tillhör	
  naturtypen	
  
3150	
  och	
  utgör	
  en	
  försumbar	
  del	
  av	
  den	
  naturtypen	
  inom	
  Natura	
  2000-‐området.	
  Men,	
  då	
  Gimpelstenarna	
  är	
  ett	
  fågelskyddsområde	
  har	
  detta	
  område	
  
ändå	
  konsekvensbedömts.	
  Buller	
  orsakat	
  av	
  sprängning	
  kan	
  beröra	
  området.	
  Karaktären	
  på	
  detta	
  buller	
  är	
  inte	
  analyserat	
  av	
  projektet	
  med	
  antas	
  
vara	
  kortvarigt.	
  Då	
  arbetena	
  i	
  den	
  här	
  delen	
  av	
  området	
  är	
  mycket	
  kortvariga	
  (totalt	
  upp	
  till	
  ett	
  par	
  dagar	
  fördelat	
  på	
  flera	
  olika	
  platser	
  i	
  Granfjärden)	
  
bedöms	
  grumling	
  och	
  återdeposition	
  vara	
  försumbara	
  och	
  konsekvensbedöms	
  därmed	
  inte.	
  	
  
Vid	
  Hästskär	
  i	
  områdets	
  sydvästra	
  del	
  sker	
  muddring	
  inom	
  Natura	
  2000-‐området.	
  Då	
  arbetena	
  i	
  den	
  här	
  delen	
  av	
  området	
  är	
  mycket	
  kortvariga	
  (ca	
  
en	
  dag	
  per	
  plats,	
  2	
  platser)	
  bedöms	
  grumling	
  och	
  återdeposition	
  vara	
  försumbara	
  och	
  konsekvensbedöms	
  därmed	
  inte.	
  Då	
  buller	
  endast	
  orsakas	
  av	
  
kortvarig	
  muddring	
  bedöms	
  bullerpåverkan	
  vara	
  försumbar	
  och	
  konsekvensbedöms	
  ej	
  för	
  denna	
  del	
  av	
  Natura	
  2000-‐området.	
  	
  
Muddring	
  och	
  inom	
  Natura	
  2000-‐området	
  påverkar	
  främst	
  bottnar	
  på	
  större	
  djup	
  än	
  8	
  meter.	
  Bottenarealen	
  som	
  påverkas	
  inom	
  Natura	
  2000-‐
området	
  är	
  mycket	
  liten	
  och	
  utgör	
  inget	
  habitat	
  för	
  vattenvegetation.	
  Uppskattningsvis	
  påverkas	
  mindre	
  än	
  0,1	
  %	
  av	
  naturtyp	
  3150	
  inom	
  Natura	
  
2000-‐området.	
  Påverkan	
  av	
  förändrad	
  bottenstruktur	
  bedöms	
  försumbar	
  och	
  konsekvensbedöms	
  ej.	
  
De	
  östra	
  delarna	
  av	
  Engsö	
  som	
  vetter	
  mot	
  Tedarön,	
  kommer	
  att	
  påverkas	
  i	
  ca	
  10	
  dygn.	
  Ett	
  grumlingspåslag	
  om	
  upp	
  till	
  6	
  mg/l	
  förväntas	
  pågå	
  under	
  
ca	
  10	
  dygn.	
  Grumling	
  orsakad	
  av	
  muddring	
  adderat	
  till	
  den	
  naturliga	
  grumligheten	
  (7,2	
  mg/l,	
  medel	
  1990-‐1995	
  för	
  Granfjärden	
  i	
  brist	
  på	
  annan	
  data,	
  
Sternbeck	
  2014)	
  ger	
  en	
  grumlighet	
  om	
  upp	
  till	
  ca	
  13	
  mg/l.	
  Påverkansfaktorn	
  grumling	
  överstiger	
  därmed	
  inte	
  halten	
  25	
  mg/l	
  och	
  anses	
  försumbar.	
  
Påverkansfaktorn	
  konsekvensbedöms	
  därför	
  inte.	
  Återdeposition	
  kan	
  enligt	
  SMHIs	
  modeller	
  (Åström	
  och	
  Hallberg	
  2014)	
  uppgå	
  till	
  ca	
  0,5	
  mm	
  och	
  
konsekvensbedöms	
  därmed	
  inte.	
  Väster	
  om	
  Tedarön	
  orsakas	
  buller	
  av	
  muddring,	
  borrning	
  samt	
  eventuellt	
  sprängning.	
  Bullret	
  från	
  muddring	
  
beräknas	
  uppgå	
  till	
  mer	
  än	
  55	
  dB	
  och	
  berör	
  främst	
  vattenområden	
  samt	
  fågelskyddsområdet	
  på	
  ön	
  Biskopen.	
  Varaktigheten	
  på	
  detta	
  buller	
  bedöms	
  
uppgå	
  till	
  några	
  dagar.	
  Buller	
  orsakat	
  av	
  borrning	
  inför	
  sprängning	
  bedöms	
  uppgå	
  från	
  45	
  dB	
  till	
  55	
  dB	
  i	
  en	
  liten	
  del	
  av	
  Natura	
  2000-‐området.	
  Buller	
  
orsakat	
  av	
  sprängning	
  kan	
  beröra	
  området.	
  Karaktären	
  på	
  detta	
  buller	
  är	
  inte	
  analyserat	
  av	
  projektet	
  med	
  antas	
  vara	
  kortvarigt.	
  
Engsö	
  ligger	
  inom	
  det	
  bedömda	
  påverkansområdet	
  för	
  buller.	
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Engsö (SE0250009)
K Sammanfattande bedömning för Natura 2000-området Engsö: Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.
Naturtyper inom
påverkansområdet

Effekt av buller

Naturligt näringsrika sjöar
(3150)

Samlad konsekvens
K Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras strukturer och
funktioner?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter nedan?

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för
någon typisk art.

Ingen konsekvens

Fisk (gädda och gös)

Förekommer naturligt i regionen.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Gös och gädda jagar med
synen och leker under
våren.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

Fiskarna kan temporärt (under pågående arbeten) få förändrade rörelsemönster och fly de mest
bullerutsatta områdena.

Fåglar

Samtliga typiska fågelarter
förekommer naturligt i regionen.

Trastsångare,
gråhakedopping,
skäggdopping, smådopping,
skedand, årta, brunand,
sothöna, skrattmås,
svarttärna

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Bestånden bedöms inte påverkas.

Livsmiljön för samtliga arter kan
temporärt påverkas i liten omfattning

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.
Samtliga typiska fågelarter kan undvika påverkansområdet till följd av buller. Buller kan även störa
befintliga viloplatser. Påverkan är kortvarig.

Bestånden bedöms inte påverkas.

Hällmarkstorr äng (8230)

K Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte.

Förändras utbredning i
areal?

	
  

	
  

Ingen påverkan

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
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Förändras struktur och
funktion?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter?

Inga berörda typiska arter finns.

Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Västlig taiga (9010)

K Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras strukturer och
funktioner?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter nedan?

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för
någon typisk art.

Ingen konsekvens

Fåglar

Alla typiska fågelarter förekommer
naturligt i regionen förutom tretåig
hackspett, gråspett, tallbit och
lavskrika.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Livsmiljön för samtliga förekommande
arter kan temporärt påverkas i liten
omfattning.

Födosök hos arter med små hemområden (t.ex. järpe och tofsmes) kan tillfälligt påverkas negativt av
buller.

Nattskärra, stjärtmes,
pärluggla, järpe, mindre
hackspett, spillkråka,
nötkråka, lappmes, tofsmes,
tjäder

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Alla typiska fågelarter som förekommer i regionen kan undvika påverkansområdet till följd av buller.
Buller kan även störa befintliga viloplatser. Påverkan är kortvarig.

Bestånden bedöms inte påverkas.
Boreonemoral lövskog
(9020)

K Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte.

Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras struktur och
funktion?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter?

Inga berörda typiska arter finns.

	
  

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.
-

	
   28 (37)	
  

APPENDIX	
  
Trädklädd betesmark
(9070)

K Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte.

Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras struktur och
funktion?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter?

Inga berörda typiska arter finns.

-

Utpekade arter

Effekt av buller

Samlad konsekvens

Brun kärrhök (A081)

Förekommer naturligt i regionen.

Födosöker flygande över
stora arealer, främst längs
strandkanten och
omgivande åkermarker.
Flyttar tidig höst.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.

Rördrom (A021)

Förekommer naturligt i regionen.

Jagar fisk i grunda
vassmiljöer. Flyttar sen höst.
Främst nattaktiv.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

Bivråk (A072)

Förekommer naturligt i regionen.

Flyttar tidigt på hösten.
Födosöker över mycket
stora arealer.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

Fiskgjuse (A094)

Förekommer naturligt i regionen.

Födosöker flygande över
stora vattenarealer. Flyttar
tidig höst.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

Fisktärna (A193)

Förekommer naturligt i regionen.

Fångar småfisk, födosöker
över stora arealer, flyttar i
augusti.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

	
  

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Beståndet bedöms inte påverkas.

Beståndet bedöms inte påverkas.

Beståndet bedöms inte påverkas.

Beståndet bedöms inte påverkas.

Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
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Beståndet bedöms inte påverkas.
Havsörn (A075)

Förekommer naturligt i regionen.

Födosöker flygande över
stora vattenarealer.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.
Beståndet bedöms inte påverkas.

Svarthakedopping (A007)

Förekommer naturligt i regionen.

Flyttar i augusti-oktober

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.
Beståndet bedöms inte påverkas.

Ortolansparv (A379)

Förekommer naturligt i regionen.

Flyttar i augusti-september

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.
Beståndet bedöms inte påverkas.

Spillkråka (A236)

Förekommer naturligt i regionen.

Häckar i områden med
högstammig skog. Stora
revir.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

Törnskata (A338)

Förekommer naturligt i regionen.

Flyttar tidig höst, augustiseptember.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

Beståndet bedöms inte påverkas.

Beståndet bedöms inte påverkas.
Asp (A1130)

Förekommer naturligt i regionen.

Aspen fortplantar sig på
våren ofta i rinnande vatten.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.
Beståndet bedöms inte påverkas

Nissöga (A1149)

Förekommer naturligt i regionen.

Fortplantar sig på vårensommaren i grunda vatten.
Nattaktiv.

Livsmiljön kan temporärt påverkas i
liten omfattning.

	
  
	
  

Beståndet bedöms inte påverkas

K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Förutsättningar för födosök kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten
pågår. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Rörelsemönster kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten pågår.
Aspen kan undvika påverkansområdet.
K Ingen konsekvens. Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av
anläggningsskedet.
Rörelsemönster kan temporärt påverkas i liten omfattning till följd av buller medan arbeten pågår.
Nissöga kan undvika påverkansområdet.
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Tedarön (SE0210236)
Beskrivning	
  av	
  området	
  
Skyddas	
  av:	
  Art-‐	
  och	
  habitatdirektivet.	
  
Areal:	
  90,2	
  ha.	
  
Området	
  omfattar	
  Tedarön.	
  Ständerna	
  är	
  i	
  allmänhet	
  sanka	
  och	
  vassbevuxna.	
  Ön	
  är	
  fågelrik.	
  
Påverkan	
  
Arbeten	
  kommer	
  att	
  pågå	
  i	
  nära	
  anslutning	
  till	
  Natura	
  2000-‐området.	
  Inga	
  arbeten	
  planeras	
  i	
  området.	
  
Grumlingspåslaget	
  orsakas	
  av	
  muddring	
  och	
  dumpning.	
  Ett	
  muddringspåslag	
  om	
  upp	
  till	
  15	
  mg/l	
  förväntas	
  pågå	
  i	
  ca	
  10	
  dygn.	
  De	
  högsta	
  halterna	
  
uppmäts	
  endast	
  vid	
  Tedaröns	
  sydspets,	
  som	
  i	
  dagsläget	
  är	
  normalt	
  är	
  påverkat	
  av	
  grumling	
  och	
  svall	
  från	
  passerande	
  fartyg.	
  Grumling	
  orsakad	
  av	
  
muddring	
  adderat	
  till	
  den	
  naturliga	
  grumligheten	
  (7,2	
  mg/l,	
  medel	
  1990-‐1995	
  för	
  Granfjärden	
  i	
  brist	
  på	
  annan	
  data,	
  Sternbeck	
  2014)	
  ger	
  en	
  
grumlighet	
  om	
  upp	
  till	
  ca	
  22	
  mg/l.	
  Påverkansfaktorn	
  grumling	
  överstiger	
  därmed	
  inte	
  halten	
  25	
  mg/l	
  och	
  anses	
  försumbar.	
  Påverkansfaktorn	
  
konsekvensbedöms	
  därför	
  inte.	
  Återdeposition	
  kan	
  enligt	
  SMHIs	
  modeller	
  (Åström	
  och	
  Hallberg	
  2014)	
  uppgå	
  till	
  mindre	
  än	
  1	
  mm	
  i	
  små	
  områden	
  av	
  
de	
  södra	
  och	
  sydöstra	
  delarna	
  av	
  ön.	
  Påverkansfaktorn	
  återdeposition	
  överstiger	
  därmed	
  inte	
  1	
  mm	
  och	
  bedöms	
  försumbar.	
  Påverkansfaktorn	
  
konsekvensbedöms	
  därför	
  inte.	
  
Bullret	
  från	
  muddring	
  beräknas	
  i	
  mycket	
  begränsade	
  delar	
  uppgå	
  till	
  mer	
  än	
  55	
  dB.	
  Ungefär	
  en	
  fjärdedel	
  av	
  Tedaröns	
  area	
  bedöms	
  påverkas	
  av	
  ett	
  
buller	
  på	
  mer	
  än	
  45	
  dB	
  orsakat	
  av	
  muddring.	
  Varaktigheten	
  på	
  detta	
  buller	
  bedöms	
  kunna	
  uppgå	
  till	
  en	
  vecka.	
  Buller	
  orsakat	
  av	
  borrning	
  inför	
  
sprängning	
  bedöms	
  uppgå	
  från	
  45	
  dB	
  till	
  mer	
  än	
  55	
  dB.	
  Stora	
  delar	
  av	
  Natura	
  2000-‐området	
  berörs.	
  Buller	
  orsakat	
  av	
  sprängning	
  kan	
  beröra	
  
området.	
  Karaktären	
  på	
  detta	
  buller	
  är	
  inte	
  analyserat	
  av	
  projektet	
  med	
  antas	
  vara	
  kortvarigt.	
  Tedarön	
  ligger	
  nära	
  farleden	
  och	
  man	
  kan	
  anta	
  att	
  ön	
  
är	
  bullerutsatt	
  rean	
  idag,	
  särskilt	
  de	
  sydöstra	
  delarna.	
  Fartygspassager	
  ger	
  buller	
  upp	
  mot	
  65	
  dB	
  i	
  öns	
  sydöstra	
  del	
  (Granå	
  2014).	
  
Tedarön	
  ligger	
  inom	
  det	
  bedömda	
  påverkansområdet	
  för	
  buller.	
  	
  
	
  
Tedarön (SE0210236)
K Sammanfattande bedömning för Natura 2000-området Tedarön: Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.
Naturtyper inom
påverkansområdet
Silikatgräsmarker (6270)

Effekt av buller

Samlad konsekvens
K Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.
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Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras strukturer och
funktioner?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter nedan?

Inga berörda typiska arter finns.

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Fuktängar (6410)

K Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras strukturer och
funktioner?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter nedan?

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för
någon typisk art.

Ingen konsekvens

Fåglar

Samtliga typiska fågelarter
förekommer naturligt i regionen.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Skedand, bläsand, årta,
kornknarr, enkelbeckasin,
gulärla, storspov, småfläckig
sumphöna, rödbena,
tofsvipa

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Livsmiljön för samtliga arter kan
temporärt påverkas i liten omfattning
Bestånden bedöms inte påverkas.

Hällmarkstorräng (8230)

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Samtliga typiska fågelarter kan undvika påverkansområdet till följd av buller. Då buller kan påverka
nästan hela Natura 2000-området kan fåglar behöva fly från ön. Buller kan även störa befintliga
viloplatser. Påverkan är kortvarig.
Strandängsarealen i området är mycket liten och utgör därför ingen viktig rastlokal i regionen. Detta
stöttas även av information som framgår om rastande fåglar i regionen enligt Svalan (Artportalen).
K Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte.

Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras struktur och
funktion?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter?

Inga berörda typiska arter finns.

	
  

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.
-
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Västlig taiga (9010)

K Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte. Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras strukturer och
funktioner?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter nedan?

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för
någon typisk art.

Ingen konsekvens

Fåglar

Alla typiska fågelarter förekommer
naturligt i regionen förutom tretåig
hackspett, gråspett, tallbit och
lavskrika.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Nattskärra, stjärtmes,
pärluggla, järpe, mindre
hackspett, spillkråka,
nötkråka, lappmes, tofsmes,
tjäder

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Livsmiljön för samtliga förekommande
arter kan temporärt påverkas i liten
omfattning.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Alla typiska fågelarter som förekommer i regionen kan undvika påverkansområdet till följd av buller.
Buller kan även störa befintliga viloplatser. Påverkan är kortvarig.
Födosök hos järpe och tofsmes, som har små hemområden, kan tillfälligt påverkas negativt av buller.

Bestånden bedöms inte påverkas.
Boreonemoral lövskog
(9020)

K Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte.

Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras struktur och
funktion?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter?

Inga berörda typiska arter finns.

Naturtypens areal påverkas inte.

	
  

Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Trädklädd betesmark
(9070)
Förändras utbredning i
areal?

Ingen konsekvens

K Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte.

Ingen påverkan

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
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Förändras struktur och
funktion?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter?

Inga berörda typiska arter finns.

Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Lövsumpskog (9080)

Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte.

Förändras utbredning i
areal?

Ingen påverkan

Förändras struktur och
funktion?

Ingen påverkan

Gynnsam bevarandestatus
för typiska arter?

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte för
någon typisk art.

Ingen konsekvens

Fåglar

Alla typiska fågelarter förekommer
naturligt i regionen.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.

Stjärtmes, järpe, mindre
hackspett, mindre
flugsnappare, entita

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.
Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Livsmiljön för samtliga förekommande
arter kan temporärt påverkas i liten
omfattning.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras inte för någon typisk art.

Alla typiska fågelarter kan undvika påverkansområdet till följd av buller. Buller kan även störa befintliga
viloplatser. Påverkan är kortvarig.
Födosök hos järpe och entita, som har små hemområden, kan tillfälligt påverkas negativt av buller.

Bestånden bedöms inte påverkas.
Utpekade arter

Effekt av buller

Samlad konsekvens

Inga relevanta utpekade
arter finns.

-

-
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Hjulsta säteri (SE0210165)
Beskrivning	
  av	
  området	
  
Skyddas	
  av:	
  Art-‐	
  och	
  habitatdirektivet.	
  
Areal:	
  23,7	
  ha.	
  
Hjulsta	
  ekhagar	
  ligger	
  i	
  Enköpings	
  kommun	
  och	
  gränsar	
  mot	
  Hjulstafjärden,	
  Mälaren	
  i	
  söder.	
  Området	
  domineras	
  av	
  småkuperad	
  betesmark,	
  
framförallt	
  ekhage	
  med	
  inslag	
  av	
  hassellund.	
  Här	
  finns	
  flera	
  fornlämningar.	
  Området	
  är	
  ett	
  av	
  de	
  finaste	
  ekområdena	
  i	
  Uppsala	
  län	
  och	
  hyser	
  höga	
  
naturvärden,	
  särskilt	
  vad	
  gäller	
  vedlevande	
  insekter	
  och	
  lavar.	
  
Påverkan	
  
Hjulsta	
  säteri	
  ligger	
  inom	
  påverkansområdet	
  för	
  grumling,	
  återdeposition	
  och	
  buller.	
  Arbeten	
  kommer	
  att	
  pågå	
  i	
  nära	
  anslutning	
  till	
  Natura	
  2000-‐
området.	
  Inga	
  arbeten	
  planeras	
  i	
  området.	
  	
  
Grumlingspåslaget	
  orsakas	
  av	
  muddring.	
  Ett	
  muddringspåslag	
  om	
  upp	
  till	
  20	
  mg/l	
  förväntas	
  pågå	
  i	
  ca	
  10	
  dygn.	
  Grumling	
  orsakad	
  av	
  muddring	
  
adderat	
  till	
  den	
  naturliga	
  grumligheten	
  (7,2	
  mg/l,	
  medel	
  1990-‐1995	
  för	
  Granfjärden	
  i	
  brist	
  på	
  annan	
  data,	
  Sternbeck	
  2014)	
  ger	
  en	
  grumlighet	
  om	
  upp	
  
till	
  ca	
  27	
  mg/l.	
  	
  
Återdeposition	
  kan	
  enligt	
  SMHIs	
  modeller	
  (Åström	
  och	
  Hallberg	
  2014)	
  uppgå	
  till	
  mindre	
  än	
  1	
  mm	
  i	
  små	
  områden.	
  Påverkansfaktorn	
  återdeposition	
  
överstiger	
  därmed	
  inte	
  1	
  mm	
  och	
  bedöms	
  försumbar.	
  Påverkansfaktorn	
  konsekvensbedöms	
  därför	
  inte.	
  
Bullret	
  från	
  muddring	
  beräknas	
  i	
  stora	
  delar	
  av	
  området	
  överskrida	
  45	
  dB	
  men	
  aldrig	
  överskrida	
  55	
  dB.	
  Varaktigheten	
  på	
  detta	
  buller	
  bedöms	
  kunna	
  
uppgå	
  till	
  någon	
  vecka.	
  Buller	
  orsakat	
  av	
  borrning	
  inför	
  sprängning	
  bedöms	
  uppgå	
  från	
  45	
  dB	
  till	
  mer	
  än	
  55	
  dB.	
  Endast	
  en	
  liten	
  del	
  av	
  områdets	
  östra	
  
del	
  berörs.	
  	
  Buller	
  orsakat	
  av	
  sprängning	
  kan	
  beröra	
  området.	
  Karaktären	
  på	
  detta	
  buller	
  är	
  inte	
  analyserat	
  av	
  projektet	
  med	
  antas	
  vara	
  kortvarigt.	
  
Hjulsta	
  säteri	
  ligger	
  inom	
  det	
  bedömda	
  påverkansområdet	
  för	
  buller	
  och	
  grumling.	
  	
  
	
  
Hjulsta säteri (SE0210165)
K Sammanfattande bedömning för Natura 2000-området Hjulsta säteri: Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte av anläggningsskedet.
Naturtyper inom påverkansområdet

Effekt av buller

Effekt av grumling

Fuktängar (6410)

Samlad konsekvens
K Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras
inte för någon typisk art.
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Förändras utbredning i areal?

Ingen påverkan

-

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.

Förändras strukturer och funktioner?

Ingen påverkan

-

Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Gynnsam bevarandestatus för typiska
arter nedan?

Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus ändras inte
för någon typisk art.

-

Fåglar

Samtliga typiska fågelarter
förekommer naturligt i
regionen.

Samtliga typiska fågelarter
förekommer naturligt i
regionen.

Livsmiljön för samtliga arter
kan temporärt påverkas i
liten omfattning

Födosök för grupp 1 kan
temporärt försämras i liten
omfattning.

Bestånden bedöms inte
påverkas.

Bestånden bedöms inte
påverkas.

(1) Skedand, bläsand, årta, småfläckig
sumphöna
(2) Kornknarr, enkelbeckasin, gulärla,
storspov, rödbena, tofsvipa

Ingen konsekvens
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus ändras inte för
någon typisk art.

Trädklädd betesmark (9070)

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus påverkas inte
av anläggningsskedet.
Samtliga typiska fågelarter kan undvika påverkansområdet
till följd av buller. Buller kan även störa befintliga viloplatser.
Påverkan är kortvarig.
Födosök för grupp 1 som söker föda i vatten kan temporärt
påverkas i liten omfattning av grumling.
Strandängsarealen i området är mycket liten och utgör därför
ingen viktig rastlokal i regionen. Detta stöttas även av
information som framgår om rastande fåglar i regionen enligt
Svalan (Artportalen).
K Ingen konsekvens
Naturtypens areal, struktur och funktion påverkas inte.

Förändras utbredning i areal?

Ingen påverkan

-

Ingen konsekvens
Naturtypens areal påverkas inte.

Förändras struktur och funktion?

Ingen påverkan

-

Ingen konsekvens
Naturtypens struktur och funktion påverkas inte.

Gynnsam bevarandestatus för typiska
arter?

Inga berörda typiska arter
finns.

-

-

Utpekade arter

Effekt av buller

Samlad konsekvens

Samlad konsekvens

Inga relevanta utpekade arter finns.

-

-

-
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APPENDIX	
  

Områden som inte bedöms påverkas
Lina (SE0110164)
Beskrivning	
  av	
  området	
  
Skyddas	
  av:	
  Art-‐	
  och	
  habitatdirektivet.	
  Areal:	
  155,3	
  ha.	
  
Linaområdet	
  ligger	
  på	
  västra	
  sidan	
  av	
  Södertäljeviken,	
  ca	
  2,5	
  km	
  nordväst	
  om	
  Södertälje	
  centrum.	
  Området	
  ligger	
  inte	
  i	
  direkt	
  anslutning	
  till	
  kanalen.	
  
Syftet	
  med	
  området	
  är	
  främst	
  att	
  upprätthålla	
  gynnsam	
  bevarandestatus	
  för	
  de	
  utpekade	
  arterna	
  citronfläckad	
  kärrtrollslända	
  och	
  större	
  
vattensalamander.	
  
Påverkan	
  
Arbeten	
  kommer	
  att	
  pågå	
  i	
  närheten	
  av	
  Natura	
  2000-‐området.	
  Inga	
  arbeten	
  planeras	
  i	
  området.	
  	
  
Bullerekvivalenten	
  för	
  45	
  dB	
  tangerar	
  områdets	
  sydöstra	
  spets.	
  Utpekade	
  arter	
  bedöms	
  inte	
  påverkas	
  av	
  det	
  buller	
  som	
  projektet	
  ger	
  upphov	
  till.	
  
Inga	
  utpekade	
  naturtyper	
  finns	
  i	
  Lina.	
  
Grumling	
  och	
  återdeposition	
  berör	
  inte	
  Lina.	
  
Lina	
  ligger	
  inte	
  inom	
  det	
  bedömda	
  påverkansområdet	
  för	
  grumling,	
  återdeposition	
  eller	
  buller	
  och	
  konsekvensbedöms	
  därför	
  inte.	
  	
  

Kalvholmen (SE0250006)
Beskrivning	
  av	
  området	
  
Skyddas	
  av:	
  Art-‐	
  och	
  habitatdirektivet.	
  Areal:	
  38	
  ha.	
  
Kalvholmens	
  Natura	
  2000-‐område	
  består	
  av	
  ön	
  Kalvholmen	
  samt	
  intilliggande	
  skär	
  och	
  omgivande	
  vatten.	
  Kalvholmen	
  är	
  helt	
  skogsklädd	
  och	
  består	
  
av	
  flera	
  skogliga	
  biotoper	
  såsom	
  blandlövskog	
  med	
  ett	
  stort	
  inslag	
  av	
  ädellövträd,	
  granrik	
  lövskog	
  och	
  klibbaldominerade	
  bryn	
  mot	
  vattnet.	
  På	
  
Kalvholmen	
  finns	
  ett	
  rikt	
  insektsliv	
  och	
  en	
  lång	
  rad	
  skyddsvärda	
  arter	
  som	
  är	
  knutna	
  till	
  de	
  gamla	
  lövträden.	
  	
  
Påverkan	
  
Grumlingspåslaget	
  orsakas	
  av	
  dumpning	
  i	
  närområdet	
  (U04).	
  Inom	
  Natura	
  2000-‐området	
  beräknas	
  ett	
  mycket	
  litet	
  grumlingspåslag	
  (upp	
  till	
  1	
  mg/l).	
  
Det	
  finns	
  ingen	
  risk	
  att	
  grumling	
  orsakad	
  av	
  dumpning	
  tillsammans	
  med	
  bakgrundshalten	
  (ca	
  7	
  mg/l)	
  når	
  halter	
  över	
  25	
  mg/l.	
  	
  
Återdepositionen	
  kan	
  enligt	
  SMHIs	
  modeller	
  (Åström	
  och	
  Hallberg	
  2014)	
  uppgå	
  till	
  0,5	
  mm.	
  Återdepositionen	
  bedöms	
  vara	
  försumbar.	
  	
  
Kalvholmen	
  bedöms	
  inte	
  utsättas	
  för	
  buller	
  över	
  45	
  dB.	
  
Kalvholmen	
  berörs	
  inte	
  av	
  grumling,	
  återdeposition	
  eller	
  buller	
  och	
  konsekvensbedöms	
  därför	
  inte.	
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Bilaga 6. Beslut för naturreservat
Beslut för de naturreservat där Sjöfartsverket ansöker om muddring
1. Tedarön
2. Ridön
3. Frösåker
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Datum

Dnr

2008-05-20

511-8689-05
511-10362-2007

Revidering av beslut för naturreservatet RidöSundbyholmsarkipelagen i Västerås, Eskilstuna och
Strängnäs kommun
Beslut
Länsstyrelserna i Västmanlands och Södermanlands län förklarar med stöd av 7
kap. 4 § miljöbalken det område som avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) som
naturreservat. Naturreservatets namn är Ridö-Sundbyholmsarkipelagen.
För att tillgodose syftet med reservatet beslutar Länsstyrelserna med stöd av 7
kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter skall gälla för
reservatet (se reservatsföreskrifter).
Länsstyrelserna fastställer samtidigt skötselplan för området, med stöd av 3 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., de mål och
riktlinjer för områdets långsiktiga vård som framgår av den till beslutet hörande
skötselplanen för naturreservatet (bilaga 4).
Länsstyrelserna beslutar med stöd av 21 § förordningen (1998:1252) om
områdesskydd att förvaltare av naturreservatet ska vara Länsstyrelsen i
Västmanlands län, Länsstyrelsen i Södermanlands län och Sveaskog AB, se
bifogad karta (bilaga 1).
Länsstyrelserna beslutar att, då detta beslut vunnit laga kraft, av Länsstyrelsen i
Västmanlands län och Länsstyrelsen i Södermanlands län den 19 december 1984
fattat beslut om naturreservat enligt 7 § naturvårdslagen, dnr 11.121-546-73 och
11.1211-783-78, skall upphöra att gälla. Länsstyrelserna beslutar även att,
Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut om återkallande av förordnande om
förvaltning för vissa delar av Ridö-Sundbyholmsarkipelagens naturreservat den 24
juni 2004, dnr 511-6859-04, skall upphöra att gälla.

Postadress
721 86 VÄSTERÅS

Besöksadress
Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

Telefon/Fax
021-19 50 00 (vx)
021-19 51 60 (fax)

Webb/E-post
www.vastmanland.lst.se
naturvard@u.lst.se
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Datum

Dnr

2008-05-20

511-8689-05
511-10362-2007

Uppgifter om naturreservatet
Objektnamn
RegDOS-id
Skyddsform
Län
Kommun
Lägesbeskrivning

Ridö-Sundbyholmsarkipelagen
2001341 och 2001300
Naturreservat
Västmanland och Södermanland
Eskilstuna, Strängnäs och Västerås
Beläget i mälaren, ca en mil söder om Västerås och en
mil nordöst om Eskilstuna
Terrängkartan:
10G NO, 10H NV, 11G SO och 11H SV
Fastighetskartan:
10G 8i, 10G 8j, 10G 9h, 10G 9i, 10G 9j, 10H 8a, 10H
9a, 11g 0i, 11g 0j och 11H 0a
Naturgeografisk region: Nr 24, Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar
och sjöbäcken
Kulturgeografisk region: Mälardalen
Fastigheter:
Aggarön 1:1, 1:2, Aspesta 4:1, Björsund 4:2, 4:3, 4:4,
4:5, 8:1, 9:1, 10:4, 10:28, Grundby 2:3, 2:5, 5:3,
Helgarö-Edeby 1:1, Hyggeby 1:2, 1:8, 2:2, 3:1, JädersMälby 1:2, 1:3, 1:5, 1:6, 2:11, 2:12, Kafjärdenskogen
1:1, 1:2, Knutsberg 1:2, Långholmen 1:1, Lövgård 5:1,
Norrby 1:7, 1:8, Näs 1:3, 1:5, Ridö 3:1, 3:2, Stora
Almby 2:13, Sundbyholm 2:1, Tidö 1:371 och del av
Tidö 1:347, Tärby 1:10, 2:24, Vallby 3:3
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i
Södermanlands län och Sveaskog, se bilaga 1.
Areal, total:
8 538 ha, varav produktiv skogsmark 1 226 ha
(1040 ha är strikt skyddad produktiv skog)
Areal, Södermanland
2 958 ha, varav produktiv skogsmark 389 ha
(389 ha är strikt skyddad produktiv skog)
Areal, Västmanland
5 580 ha, varav produktiv skogsmark 837 ha
(651 ha är strikt skyddad produktiv skog)

Reservatsföreskrifter
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkning i rätten att använda
mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:
1

uppföra helt ny byggnad eller annan anläggning,

2

slutavverka, gallra, röja, ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle i den
skogsmark och trädklädd betesmark som anges i bilaga 2,

3

odla skog på befintlig eller nedlagd åker och betesmark. Föreskriften gäller
även vedväxter i energiutvinningssyfte,

4

inplantera för trakten främmande växt- eller djurarter utanför tomtmark,

5

anordna upplag annat än tillfälligt för jord- eller skogsbrukets behov,
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6

dikesrensa annat än i samråd med Länsstyrelsen,

7

bedriva täkt,

8

bedriva vasstäkt, annat än vid befintliga båthamnar,

9

använda eller sprida kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, kalk samt
handelsgödsel, med undantag av på åkermark och tomtmark,

10 sprida stallgödsel, med undantag av på åkermark och tomtmark,
11 upplåta eller använda mark för båthamn, båtuppläggningsplats, annat än i
anslutning till befintliga bryggor och på tomtmark,
12 använda eller upplåta mark för skyttetävling, orienteringstävling eller militära
övningar,
13 jaga på ön Skorven,
14 under tiden 1 maj - 31 augusti utöva jakt under sön- och helgdag, eller dag
före sön- och helgdag.
Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
15 upplåta mark för tältning mer än 2 dygn,
16 slutavverka, gallra eller röja på skogsmark och trädklädd betesmark i det
område som ej omfattas av föreskrift A2,
17 spränga, gräva, muddra, schakta, borra, dämma, dränera, utfylla, bryta
stubbar eller utföra annan markbearbetning med undantag av på åkermark,
tomtmark eller vid normalt underhåll av väg,
18 anlägga väg, ta bort väg, bredda eller räta ut befintlig väg samt anlägga
parkerings- eller mötesplats,
19 anlägga mark- eller luftledning,
20 uppföra stängsel eller andra inhägnader annat än på mark som nyttjats som
betesmark.
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse att tåla visst intrång

Fastighetsägare och innehavare av särskilt rätt förpliktas tåla att följande
anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet.
1

utmärkning av reservatets gränser,

2

uppförande och underhåll av anordningar för allmänhetens friluftsliv, t.ex.
anläggande av vandringsleder, uppsättning av informationstavlor, utplacering
av soptunnor samt anläggande av eldstäder,

3

vård av vegetation, flora och fauna genom betesdrift, slåtter, naturvårdande
avverkningar och röjningar,

4

dokumentation och uppföljande undersökningar av mark- och
vattenförhållanden, vegetation, flora och fauna.
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Eventuella intäkter från föreskrift B3 tillfaller förvaltaren för respektive område
som förvaltas av Länsstyrelserna. Eventuella intäkter från åtgärder inom det
område som ägs av Sveaskog skall tillfalla Sveaskog, inkomster från
naturvårdande åtgärder på de delar som omfattas av föreskrift A2 skall återföras
till området.
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom
reservatet och om ordningen i övrigt inom reservatet

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:
1

göra upp eld annat än på anvisade platser eller i medhavd grill,

2

skada eller förstöra berghällar (t.ex. genom bergborrning, målning eller
inhuggning av inskription eller dylikt),

3

cykla utanför vägar och stigar,

4

fälla eller på annat sätt skada eller insamla levande eller döda träd och
buskar,

5

skada vegetationen eller naturföremål, t.ex. genom att insamla örter, gräs,
mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för
husbehov,

6

insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,

7

sätta upp tavla, skylt, markeringar eller permanent snitsla spår, annat än på
befintliga informations- och anslagstavlor, samt på tomtmark och båtklubbar,

8

fånga, döda eller bortföra djur, klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på
annat sätt medvetet störa djurlivet,

9

anordna skyttetävling, orienteringstävling eller träning för detta,

10 på ett störande sätt köra med motordrivna farkoster, exempelvis med
vattenskoter,
11 tälta mer än två dygn på samma plats.
Utan hinder av ovanstående föreskrifter är det tillåtet att:

•

utföra nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning,

•

bedriva jakt samt på ett varsamt sätt föra motordrivet mindre fordon i
terrängen för uttransport av klövvilt,

•

genomföra åtgärder för underhåll och markering av farlederna samt
trädgårdsarbete.

Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för förvaltaren eller
arrendator i samråd med förvaltaren att utföra de åtgärder som behövs för
reservatets vård och skötsel i enlighet med skötselplanen, ej heller för
vetenskapliga undersökningar med syfte att öka kunskapen om de biologiska
värdena. För sådana vetenskapliga undersökningar krävs dock Länsstyrelsens
godkännande.
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Skogsvårdslagen (1979:429) ska ej gälla i området, annat än i det område där
skogsbruk ej är förbjudet.
Länsstyrelserna erinrar om att föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller
omedelbart, även om de överklagas.

Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att;
•

bevara och utveckla naturvärden knutna till bland annat den rika förekomsten
av lövskog, särskilt ädellövskog, och det klimatiskt gynnade läget vid
Mälaren,

•

bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden knutna till ett
Mälarlandskap som präglats av agrart nyttjande,

•

bidra till att upprätthålla ett gynnsamt tillstånd för de Natura 2000-naturtyper
som anmälts för de berörda Natura 2000-områdena med dess strukturer,
funktioner och typiska arter samt bidra till att upprätthålla ett gynnsamt
tillstånd för de Natura 2000-arter som anmälts för området,

•

bevara och/eller återskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter som är knutna till
områdets olika naturtyper,

•

bevara fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, såsom
åkerholmar, brukningsvägar, röjningsrösen etc.,

•

bevara höga värden för rörligt friluftsliv och turism, samt främja
allmänhetens möjligheter till natur- och kulturmiljöupplevelser,

•

främja områdets nyttjande för forskning och undervisning.

Åtgärder för friluftsliv, turism och forskning får dock inte medföra att de naturoch kulturmiljövärden som utgör grund för reservatet på ett betydande sätt
påverkas.
Syftet skall tryggas genom att;
•

skogar som påverkats av skogsbruk samt igenväxta trädklädda betes- och
slåttermarker sköts på ett sådant sätt att områdets landskapsekologiska
naturvärden knutna till ädellövskog och lövskog med ädellövinslag förstärks,

•

delar av skogarna i området lämnas till i huvudsak fri utveckling med enstaka
naturvårdande punktinsatser,

•

ängs- och betesmarker hävdas genom slåtter och/eller bete,

•

agrara strukturer i landskapet underhålls samt hålls fria från
igenväxningsvegetation så att de framträder tydligt i omgivningarna,

•

riktade informationsåtgärder om natur- och kulturmiljövärden till olika
målgrupper,
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anläggningar för friluftslivet underhålls och uppförs vid behov för att
kanalisera och underlätta vistelse i området samt för att åstadkomma en
utbyggd service för friluftslivet

Beskrivning av området
Naturreservatet omfattar Ridö-Sundbyholmsarkipelagen, ca 160 öar, holmar och
skär i Mälaren, mellan Västerås och Eskilstuna.
Öarna i området har till stor del tillkommit genom landhöjning sedan Mälaren
bildades på 1100 - 1200-talet och har i varierande utsträckning kommit att nyttjas
för olika ändamål sedan det steg upp ur havet. Klimatet i Mälarområdet är
lokalmaritimt med höga sommartemperaturer och låg nederbörd. De låglänta
partierna i området är näringsrika.
Naturreservatet är rikt på lövskog och är ett av Mellansveriges största
sammanhängande ädellövträdsområden. Lövträdsdominansen, med stort inslag av
ek, alm, lind, ask och hassel är såväl klimatiskt som kulturellt betingad.
Hagmarkerna och ädellövskogarna är botaniskt rika med inslag av sydliga arter.
Framförallt ädellövskogen på före detta inägor är gammal och hyser mycket höga
naturvärden, liksom skogen på många av de mindre öarna. Inslaget av mistel är
karaktäristiskt för öarna. Stora delar av barrskogen och de yngre
triviallövdominerade skogarna är påverkade av skogsbruk.

Skäl för revidering av beslut
Länsstyrelserna i Västmanlands län och Länsstyrelsen i Södermanlands län
beslutade den 19 december 1984 om bildande av Ridö-Sundbyholmsarkipelagens
naturreservat. Länsstyrelsen i Västmanlands beslutade om återkallande av
förordnande om förvaltning för vissa delar av Ridö-Sundbyholmsarkipelagens
naturreservat den 24 juni 2004. Huvudsyftet med naturreservatet var att bevara
områdets natur- och kulturmiljöer med dess natur-, kultur och rekreationsvärden.
Regeringen fastställde de berörda Natura 2000-områdena som område av
gemenskapsintresse (SCI) 2005, samt förklarade området som särskilt
skyddsområde (SPA) 1996. Bevarandeplanen för Natura 2000-områdena
fastställdes för Ridöarkipelagen (SE0250008) den 21 december 2005 och för
Ridö-Sundbyholmsarkipelagen södra (SE0220077) den 9 januari 2006.
Sveaskog invigde den 5 oktober 2005 Ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen på
den del av naturreservatet som ägs av Sveaskog, vilket är större delen av området.
Området ingår även i området ”Asköviken-Sörfjärden” som i november 2001
fördes upp på listan över våtmarker av internationell betydelse enligt den s.k.
våtmarkskonventionen (Ramsar-konventionen).
Eftersom nuvarande skötselplan inte överensstämmer med Natura 2000 och
dessutom är föråldrad har Länsstyrelserna tagit fram ett nytt beslut och en ny
skötselplan i samarbete med Sveaskog.
Länsstyrelserna bedömer att Natura 2000-områdenas tillstånd kommer att gynnas
av revideringen av naturreservatsbeslutet. Länsstyrelserna finner att det finns
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synnerliga skäl att med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken upphäva det tidigare
beslutet och fatta ett nytt beslut om naturreservat med ovan nämnda syfte.
Naturreservatet skall omfatta samma geografiska område som tidigare beslut.
Området ligger i värdetrakten Mälarområdet som är utpekad bl.a. i ”Strategi för
formellt skydd av skog i Västmanlands län” och motsvarande i Södermanlands
län. Värdetraktens naturvärden är främst kopplade till ädellövskog, triviallövskog
med ädellövinslag och hagmarker med ädellövträd. Ridö-Sundbyholmsarkipelagen utgör ett bra exempel på en stor sammanhängande mälarskärgård,
med mycket höga bevarandevärden. Områdets insjöskärgård och strandnära
skogar med blandädellövskogar och hagmarksmiljöer med jätteträd har biologiska
värden som är av unik karaktär och av stor internationell betydelse. Detta märks
bland annat på den höga artrikedomen och att det i området finns fynd av flera
arter sällsynta arter som har sina största populationer i Mälarområdet.
Läget i Mälaren mellan Västerås och Eskilstuna i kombination med den
omväxlande naturen, kulturlandskapet och de många skyddade vikarna och
sunden gör att området är attraktivt för det rörliga friluftslivet. I området finns ett
antal båtklubbar som har permanenta anläggningar i området.
Utförligare beskrivningar av reservatets bevarandevärden återfinns i skötselplanen
(bilaga 4).
Viktiga förutsättningar för att bevara dessa naturvärden är hävd genom bete
och/eller slåtter, samt skogliga åtgärder för att bevara och återskapa ljusa
lövskogar med hög andel ädellövträd samt stort inslag av grova träd och död ved.
Området är av riksintresse för naturvården och friluftsliv enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken. Öarna Bredgrund och Stråholmen med omgivande vatten i
Södermanlands län är även av riksintresse för kulturmiljövården och ingår i
riksintresset ”Kafjärdenområdet” enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Reservatet ingår
även i ett område, Mälaren med öar och strandområden, som enligt 4 kap. 2 §
miljöbalken utpekats som ett område där turismens och friluftslivets intressen
särskilt skall beaktas enligt 4 kap 8 § miljöbalken.
Länsstyrelserna har i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken prövat och funnit att
de reviderade föreskrifterna inte går längre i inskränkning av enskilds rätt att
använda mark och vatten, än vad som krävs för att syftet med skyddet ska
tillgodoses.

Ärendets handläggning
Samråd

Samråd har enligt 26 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m. ägt rum med Naturvårdsverket och Skogsvårdsstyrelsen, samt
enligt 25 § nämnda förordning med Eskilstuna, Strängnäs och Västerås
kommuner.
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Konsekvensutredning

Länsstyrelserna har enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) utrett
föreskrifternas kostnadsmässiga och andra konsekvenser och dokumenterat dessa i
en konsekvensutredning. Ekonomistyrningsverket har lämnats tillfälle att yttra sig
i frågan och om konsekvensutredningen.
Remiss

Markägare och innehavare av särskild rätt till mark och vatten har enligt 24 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. förelagts att
inom en tid av sex veckor framställa eventuell erinran mot revideringen av
naturreservatet Ridö-Sundbyholmsarkipelagen. Förslaget till beslut har därutöver
sänts på remiss till flera myndigheter och organisationer.
Remissyttranden

Polismyndigheten i Västmanlands län, Strängnäs kommun, Västmanlands
Orienteringsförbund och Sjöfartsverket har samtliga svarat att de inte har något att
erinra mot förslaget om revidering. SGU avstår att yttra sig i frågan.
Sveaskog konstaterar att den reviderade skötselplanen i stort går i linje med de
diskussioner som förts under utvecklingsfasen av såväl ekoparksplanen som
bevarandeplanen och skötselplanen. Sveaskog har i sitt yttrande framfört en del
synpunkter, dessa har diskuterats separat och en överenskommelse har uppnåtts.
Åsmund Klemmestad, arrendator på Ridön, är i huvudsak nöjd med förslaget men
anser att det rika kulturarvet borde belysas mera i utredningen.
Håkan Aniansson, ägare till Alholmen och Bänkklädet, vill inte att dessa öar ska
ingå i naturreservatet med hänvisning till att han inte fått någon ersättning för
intrånget. Länsstyrelsen i Södermanlands län avser hantera frågan i ett separat
ärende.
Västerås kommun ställer sig positiva till en revidering av beslut och skötselplan
och har inkommit med förslag på tillägg till skötselplanens generella
skötselåtgärder.
Eskilstuna Naturskyddsförening, Föreningen Sörmlandsentomologerna,
Ornitologiska klubben i Eskilstuna samt Naturskyddsföreningen i Södermanlands
län har inkommit med likalydande svar. Inledningsvis anser de att skötselplanens
beskrivningsdel är insiktsfullt och förtjänstfullt formulerad. De anser att
skötselplanen saknar en ekologisk målbild för området, men anser att de syften
som anges kan resultera i att målet att utveckla och vidmakthålla ett landskap med
unika egenskaper nås. I övrig har de har lämnat en rad synpunkter på
delområdena.
Samtliga remisser förvaras i akten hos Länsstyrelsen i Västmanlands län.
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Upplysningar
Skogliga åtgärder i den del av reservatet som inte omfattas av det område som
betecknats som ”skog där skogsbruk är förbjudet enligt föreskrift A2” har
reglerats den 26 mars 2008 genom ett naturvårdsavtal mellan Sveaskog och
Skogsstyrelsen. Naturvårdsavtalet gäller i 50 år. Genom detta naturvårdsavtal gör
Sveaskog en frivillig avsättning av all skog i det berörda området. Här avstår
Sveaskog från rätten att inom området göra avverkningar eller på annat sätt
genomföra skogsvårdsåtgärder i vidare omfattning än som följer av målklassning
och hänsynsnivåer i den gällande ekoparksplanen. Eventuella ändringar i
ekoparksplanen får inte innebära att hänsynsnivån i enskilda avdelningar sänks
och får inte heller innebära byte till en målklass med lägre hänsynsnivå. Vidare
förbinder sig Sveaskog att aktivt arbeta för de övergripande ekologiska målbilder
som framgår av ekoparksplanen.
Natura 2000

Livsmiljöer som är utpekade enligt Natura 2000 skall uppnå eller bibehålla ett
gynnsamt bevarandetillstånd. Detta innebär att verksamheter eller åtgärder som
kan orsaka betydande störning på områdets livsmiljöer, kräver tillstånd enligt 7
kap 28 a § miljöbalken sedan den 1 juli 2001. Tillstånd krävs dock ej för
verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för
skötseln av området.
Dispens från föreskrifterna m.m.

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelserna med stöd av 7 kap. 7 §
miljöbalken medge dispens från meddelade föreskrifter för naturreservatet. Finns
det synnerliga skäl får Länsstyrelserna helt eller delvis upphäva naturreservatet.

Kungörelse
Beslut om kungörelse, se bilaga 5.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 6. Sakägare anses ha fått del
av beslutet den dag kungörelse om beslutet var införd i ortstidning.
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft utom föreskrifter meddelade med
stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, avd C, vilka gäller omedelbart.
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