
-------- Originalmeddelande -------- 

Från: Anette Schäder <anette.schader@miljo.lulea.se>  

Datum: 11-12-2014 13:14 (GMT+01:00)  

Till: Linda Wikman <linda.wikman@portlulea.com>  

Rubrik: Angående samråd om projekt malmporten  

 

Hej Linda! 

 

Hörde att du varit i kontakt med Örjan och efterfrågat eventuella synpunkter från miljökontoret. Utöver de 

synpunker vi framförde vid samrådsmötet anser vi att det är lämpligt att ni i tillståndsansökan redovisar i vilken 

utsträckning vart och ett av villkoren i hamnens tillstånd enligt miljöbalken berörs.  

 

Visst har ni tagit del av beslutet om slutliga villkor för Luleå  Hamn AB? Jag bifogar även vårt svar på hur vi ser 

på den fråga ni tidigare ställt om villkor 5 i hamnens tillstånd. 

 

Med vänlig hälsning 

Anette Schäder 

Miljöinspektör, Luleå kommun 

0920- 45 32 09 
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Från: Johan Välimäki [mailto:Johan.Valimaki@luleaenergi.se]  

Skickat: den 5 december 2014 14:26 

Till: Gunnarsson, Lena 
Kopia: Thomas Öhlund 

Ämne: Projekt Malmporten 
  
Hej Lena 
  
Några sena synpunkter avseende fjärrvärme i Projekt Malmporten. 
  
Viktigt att hänsyn tas till den befintliga fjärrvärmeledningen som finns i området, vilken innefattas av 
en ledningsrätt. 
  
Av de tre förslagen är nr 1 och 3 de som skulle innebära minst påverkan för den befintliga 
fjärrvärmen, jvg-spåret korsar enbart fjärrvärmeledningen. 
Alternativ 2, här går jvg-spåret parallellt med den befintliga fjärrvärmeledningen och risk för 
längsgående kollision finns. 
  
Fjärrvärmeledningen måste vara åtkomlig ifall några arbeten behöver utföras på den. 
  
//Johan 

  

 

 

Johan Välimäki | Distributionsingenjör  
Telefon 0920-26 44 18, 070-692 33 18 
johan.valimaki@luleaenergi.se 

Luleå Energi AB, Energigränden 1 
Box 50100, 973 23 Luleå 
Telefon vxl 0920-26 44 00. Fax 0920-88739 
www.luleaenergi.se 

 

mailto:Johan.Valimaki@luleaenergi.se
mailto:johan.valimaki@luleaenergi.se
http://www.luleaenergi.se/


Hej Lena! 
 
Vi har 3 ställen där fördelningsledningar korsar sjöfarleden 

1. Larsgrundet där ledningen går Från Storbrändön till fyren Larsgrundet och sedan till Junkön 
2. Klubbviken där ledningen går Från Sandön till Likskäret 
3. Svartösundet där ledningen går Från Svartön till Sandön och sedan till Junkön 

 
Kablar som måste ersättas (1,3 kanske 2 pga längden) med ny kabel, sjökabeln ska beställas minst ett 
½ år före förläggning 
Kontakt med vårt företag bör ske i inledningsskedet av projektet 
 
Jag bifogarkarta 

  

 

Mvh 

 

 

Roger Berggren | Projekterare  
Telefon 0920-26 44 91, 070-556 44 91 
roger.berggren@luleaenergi.se 

Luleå Energi Elnät AB, Energigränden 1 
Box 50100, 973 23 Luleå 
Telefon vxl 0920-26 44 00. Fax 0920-887 39 
www.luleaenergi.se 

  

 

mailto:roger.berggren@luleaenergi.se
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Lövskär

Junkön

631F425 Sluten

631F424 Sluten

631F614 Sluten
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631F615 Sluten 631F402 Sluten
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Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter i rubricerat ärende. 

 
Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem. 
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne. 
 
 
Hälsningar 
 

 
DANIEL DIXNER 
------------------------------------------------------- 
NATURVÅRDSVERKET 
 
BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm 

POST: 106 48 Stockholm 
TELEFON: 010-698 10 00 
INTERNET: www.naturvardsverket.se 
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet 

 

http://www.naturvardsverket.se/




 

 
 

 

 

  

  Sjöfartsverket 
Att. Lena Gunnarsson 
601 78  Norrköping  

 

Skanova AB 

97172 Luleå 

Tel: +46-10 477 73 48 

www.skanova.se 

 

  

 
 Säte: Stockholm 

 Org.nr: 556446-3734   

 

 

SIDNR 

1 (1) 

DATUM 

2014-05-09 

DOKUMENT ID 

Remiss2014nord887 

 TILLHÖR OBJEKT 

 

ERT DATUM 

 

ER REFERENS 

Projekt Malmporten 

HANDLÄGGARE 
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Ang. Projekt Malmporten Luleå hamn, 
Luleå kommun 
 
 
Skanova har inget att erinra mot den planerade vattenverksamheten. 
 
 
Med vänlig hälsning 

Hans Enström 
  



Ert datum: 2014-10 29 

MSB dnr: 2014-5294 

 

Sjöfartsverket 

Att. Lena Gunnarsson 

601 78 Norrköping 

 

Projekt Malmporten i Luleå 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har från Sjöfartsverket och Luleå Hamn 

AB tagit emot inbjudan till samrådsmöte den 12 november 2014 om projekt Malmporten samt 

länk till samrådsunderlaget (www.sakrafarleder.se) inför planerad ansökan om tillstånd enligt 

miljöbalken.  

MSB meddelar att myndigheten inte kommer att delta vid samrådsmötet samt att myndigheten 

avstår från att yttra sig avseende samrådsunderlaget. 

 
Med vänlig hälsning 
Helena Håkanson 
____________________ 
Helena Håkanson  

Handläggare  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Avd. för risk- och sårbarhetsreducerande arbete 
Enheten för farliga ämnen 
 
Postadress: 651 81 Karlstad 
Besöksadress: Norra Klaragatan 18, Karlstad 
 
Tel växel 0771-240 240 
Tel direkt 010-240 54 46 
Mobil: 070-364 77 55 
E-post helena.hakanson@msb.se 
 
www.msb.se 

 

http://www.sakrafarleder.se/
mailto:helena.hakanson@msb.se
http://www.msb.se/


Samråd om projektet Malmporten 

  

Riksantikvarieämbetet avstår från att lämna synpunkter med anledning av samrådet och hänvisar 

istället till länsstyrelsen i Norrbottens län såsom företrädare för de statliga kulturmiljöintressena. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Peter Norman 

 

 
Peter Norman 
fil.dr, Antikvarie / PhD, Senior Adviser 

  
Riksantikvarieämbetet / Swedish National Heritage Board 
Box 5405 
SE-114 84 Stockholm, Sweden 

  
Besök / Visitors adress: Storgatan 41 

  
Telefon / Phone: 46 8 5191 8578 
Mobil / Mobile: 46 708 83 90 78 
peter.norman@raa.se 
www.raa.se 

 

mailto:peter.norman@raa.se
http://www.raa.se/
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Muddring och deponering av muddermassor i havet 

 
För bedömning av en planerad muddringsverksamhet ur geologisk, sedimentdynamisk aspekt 
behövs kunskap om: 

 Hydrografiska förhållanden på platsen; vattendjup, exponering för vågverkan, strömmar 
samt stratifiering av vattenmassan. 

 Havsbottnens uppbyggnad på platsen; Hur ser sedimentlagerföljden ut? Förekommer 
naturligt erosionsskydd i form av grovt residualmaterial? Förekommer unga gyttjiga 
sediment, även så kallat hamnslam? Förekommer svavelhaltiga sediment, även så kallad 
sulfidjord? Kort sagt, vad ska muddras, hur djupt i sedimenten och hur mycket? 

 Sedimentdynamiska förhållanden på platsen; Pågår sedimentation av gyttjiga leriga 
sediment? Ingår platsen i ett sandtransportsystem? Förekommer stranderosion i anslutning 
till platsen? Kan erosion påräknas om naturliga erosionsskydd avlägsnas från en botten som 
före muddringen kunde klassas som transportbotten? 

 Miljökemiska förhållanden (avser i första hand unga gyttjiga ler- och siltsediment); 
Innehåller de sediment som ska muddras höga halter av antropogena miljögifter? Med 
höga halter avses här halter av miljögifter i klass 5 och högre enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder. Då det gäller tributyltenn saknas idag en svensk klassning. I avvaktan 
på en sådan bör De norska bedömningsgrunderna (Vejleder for klassifisering av miljögifter 
i vann og sediment, SFT, TA-2229/2007) användas.  

Delar av den nödvändiga informationen enligt ovan finns inom myndigheten, är allmänt 
tillgänglig eller kan bedömas på basis av tillgänglig information. Annat måste den presumtiva 
verksamhetsutövaren tillhandahålla. För större muddringsföretag och muddring i känsliga 
områden ökar kraven på precisa uppgifter och därmed också kraven på underlag från 
verksamhetsutövaren. 

 

Muddring 

I de fall en planerad muddringsverksamhet endast berör grövre sediment (sand –> lerfri 
morän) bör i första hand risken för störningar i sandtransportsystem och risken för erosion av 
påverkade ytor beaktas. Krav på återställda erosionsskydd bör övervägas vid muddring inom 
eller i anslutning till känsliga områden. Verksamheten torde inte ge upphov till någon större 
vattengrumling. Eventuellt spill torde sedimentera snabbt i direkt anslutning till 
verksamhetsområdet. Risken för remobilisering av sedimentbundna miljögifter är mycket liten. 

Moränlera och glacial lera är, vid sådana vattendjup där muddring kan vara aktuellt, normalt 
skyddade från erosion av ett ytligt skikt av grovt residualmaterial, sand, grus och sten. Vid 
muddring i sedimenten avlägsnas det naturliga erosionskyddet och de primära sedimenten blir 
åtkomliga för påverkan från havsvågor och strömmar. Trots att sedimenten är förhållandevis 
motståndskraftiga mot erosion torde återkommande erosion och vattengrumling uppstå vid 
stormtillfällen. Krav på återställt erosionsskydd bör övervägas, speciellt i känsliga områden. 
Muddringsarbetet i sig bör förväntas orsaka vattengrumling som dock torde vara förhållandevis 
måttlig. Kohesionskrafter i leran tenderar att hålla ihop den i klumpar. Det finmaterial, ler och 
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silt, som ändå frisätts kommer att finnas i suspension över tid och kan där det sedimenterar 
påverka mer avlägsna bottnar. Risken för remobilisering av sedimentbundna miljögifter är 
mycket liten. 

Unga gyttjiga ler- och siltsediment är ofta förorenade av antropogena miljögifter, speciellt i 
anslutning till hamnar, marinor och strandnära industrianläggningar. SGU anser därför att 
områden som avses muddras bör undersökas i detalj med avseende på bottenmaterial. 
Utbredningen av unga gyttjiga sediment och de gyttjiga sedimentens innehåll av miljögifter 
bör fastställas. Det senare genom provtagning för analys. Provet bör tas i ytan (0-2 eller 3 cm) 
samt djupare ned i sedimentet (20 cm) beroende på hur djupt man ska muddra. Proverna bör 
analyseras med avseende på metallerna As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb och Zn. Analyserna 
kan göras av ackrediterat labb. Metallerna är generellt lättare att analysera i låga 
koncentrationer. Analys av sedimentets halt av TBT bör också göras. Det laboratorium som 
väljs för att göra detta måste ha en detektionsgräns för TBT på 1µg/kg. I det fall halten av 
TBT överstiger 100 µg/kg TS får sedimentet anses som mycket kontaminerat enligt de norska 
bedömningsgrunderna. Vidare bör man analyserar halterna av PAHer och PCBer. Dessa bör 

analyseras av laboratorier som har detektionsgränser på 100 µg/kg (0.1 mg/kg) 16 PAHer 
och 1,3 µg/kg, PCBer. Gyttjiga sediment innehåller också ofta höga halter svavel, så kallade 
sulfidjord (en jord med en svavelhalt > 600 mg/kg TS). Sulfidjord återfinns i Mälardalen och 
utmed Norrlandskusten och är en problemjord i många avseenden. Framförallt kan 
miljömässiga problem uppstå om sulfidjord grävs upp och läggs på land. Svavelsyran som då 
bildas kan bidra till en kraftig försurning av markmiljön med surt lakvattnen (pH-värden kring 
3 är inte ovanliga) och urlakning av miljöfarliga metaller som följd. Prover från områden med 
sulfidjord bör därför analyseras med avseende på svavel. 

I det fall höga halter av miljögifter, klass 5 i enlighet med Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder och högre, konstateras bör de starkt förorenade sedimentskikten avlägsnas 
och behandlas enligt reglerna för miljöfarligt avfall/förorenad mark, på land innan det 
egentliga muddringsarbetet påbörjas. För att minimera spridning av uppmuddrat sediment till 
vattenmiljön bör s.k. miljöskopa användas för muddringsarbetet.  

Sedimentet har vanligen en lös konsistens och hög vattenhalt. En avsevärd vattengrumling och 
sedimentspridning bör därför påräknas. Det finmaterial, ler och silt, som frisätts kommer att 
finnas i suspension över tid och kan där det sedimenterar påverka avlägsna bottnar. 

 

Deponering av muddermassor 

Deponering av muddermassor i havet kan till del anpassas så att effekterna reduceras. Detta 
kräver dock kännedom dels om sammansättningen av det material som ska deponeras dels om 
havsbottens uppbyggnad dels om pågående sedimentdynamiska processer, se ovan. 
Grundläggande är att de tillkommande massorna bör ge en så liten förändring av den naturliga 
havsbottnens sammansättning som möjligt. 

Föroreningsfria leror, inklusive sulfidleror bör t.ex. deponeras på en botten som är väl skyddad 
från vattenrörelser och där en naturlig deposition av finsediment pågår. Om möjligt bör ett 
bäcken där permanent syrebrist i bottenvattnet/havsbottnen råder väljas. Dessa bottentyper 
bör förbehållas leriga sediment och inte användas för deponering av grovkorniga sediment. 
Observera dock att en bassäng/håla i havsbottnen kan bero på erosion och därmed är olämplig 
som deponi. Vid deponering av unga lösa ler- och siltsediment kan åtgärder för att motverka 
vattengrumling och sedimentspridning behöva vidtas 



 

PM 3(3) 
                   BILAGA 1 
2012-10-03  

 

  

Transportsand som underhållsmuddras i en farledsränna inom ett sandtransportsystem bör för 
att sandbrist inte ska uppstå på någon punkt i systemet återföras till detsamma ”nedströms” 
om muddringen. 

Sprängsten och muddrad morän bör deponeras på en moränbotten och på ett sådant 
vattendjup eller i ett sådant läge att massorna är skyddade från erosion och därmed inte utgör 
en källa till vattengrumling. De deponerade massorna kommer på detta sätt inte att utgöra 
någon större förändring av havsbottens naturliga sammansättning.  











  
Från: Kieri, Håkan [mailto:Hakan.Kieri@ssab.com]  

Skickat: den 22 december 2014 10:47 
Till: Linda Wikman 

Kopia: Edberg, Nils; Bogren, Lars 

Ämne:  
  
Hej Linda 
  
Jag fick följande svar från Lars Bergström på min fråga om muddringen (början 1990-talet) för nya 
malmutskeppningen/Sandskär påverkade vattenkvaliteten till koksverket. 
  
Mätning av vattenkvalitet utfördes löpande och vid ”grumligt vatten avbröts” muddring. Vindriktning 
samt variation i vattenstånd påverkade kvalitet. 
Vattnets kvalitet är av stor betydelse och åtgärder måste vidtas så att god vattenkvalitet kan 
upprätthållas även vid framtida muddring. 
  
Håkan Kieri 
Sea chartering / Sales by products 
SSAB 
D +46-920-92720 M +46-70.3582158 
Hakan.kieri@ssab.com 
  
SSAB 
SE 971 88 Luleå, Sweden 
T +46-0920-92000  F +46-920-92933 
www.ssab.com 
 

mailto:Hakan.Kieri@ssab.com
mailto:Hakan.kieri@ssab.com
http://www.ssab.com/
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SAMRÅD OM PROJEKT MALMPORTEN 1 LULEÅ
Fördjupning och breddning av de allmänna farlederna till Luleå samt utbyggnad av
Skvampens djuphamn
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Synpunkter kan lämnas vid samrådsmöte eller skriftligen senast 1 december 2014 till:
Sjöfartsverket
An. Lena Gunnarsson
601 78 Norrköping
1ena.gunnarsson~sj ofartsverket.se
Märk brev, kuvert och e-post med Projekt Maimporten
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Hej, 

Jag var på samrådsmötet på Kulturens hus och pratade med er från sjöfartsverket. 

 

Namn: Erik Finni 

Boende: Hertsön 2:51, Lövskärsvägen 506, 974 55 LULEÅ 

Synpunkt: Vi planerar att bygga en ny båthamn belägen i Harrviken (se hemsidan 

www.harrvikensmarina.se). Vi undrar om farledsfördjupningen kommer att förändra 

förutsättningarna för vårt projekt som strömmar, vattenstånd mm? 

 

Vänligen, 

 

/Erik Finni, Harrviken Luleå 

 

http://www.harrvikensmarina.se/


________________________________________ 

Från: Agneta Öqvist [agneta.oqvist@gmail.com] 
Skickat: den 25 november 2014 11:21 
Till: Gardebring, Tommy 
Ämne: Malmporten / Luleå 
 
Beträffande muddringar, Luleå. 
Jag har mitt fritidshus på Sa Finnklippan (Altappen) beteckning Sandön 7.3. 

 Då jag tidigare upplevt muddringar har jag stora farhågor att även dessa skall medföra problem. 
Bland annat:    Grumling avvatten 
                         Ljud 
                         uppslamning samt stort vattenflöde i vår hamn  när stort tonnage 
                         passerar 
                         Förstörd miljö under 3 är. 

 
Skulle dessa farhågor inträffa yrkar jag ersättning för dessa. 
 
Med vänlig hälsning 
[https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif] 
 
 

Agneta Öqvist 
Ringgata 41 
974 34 Luleå 

 



Från: robert karlsson <r_karlsson64@hotmail.com> 

Datum: 30 november 2014 13:10:55 CET 

Till: "tage.edvardsson@sjofartsverket.se" <tage.edvardsson@sjofartsverket.se> 

Ämne: synpunkter gällande projekt Malmporten 

Hej, jag vill härmed lämna in vissa frågor/synpunkter gällande muddringen för nya farleden in 

till Luleå. 

Enligt planerna så skall vissa av muddermassorna tippas kring farleden runt Junkön. 

 

Jag är bosatt på Junkön och har mark som ligger längst österut ( Orrskärsudden ca:40hektar). 

Där har jag fiskerätt som sträcker sig 300m ut från 3-meterskurvan, jag har två fasta 

fiskeredskap för lax och ett för löjan dessa redskap är placerade runt udden, där ligger även en 

100m lång badstrand som pekar norrut mot dumpningsplatserna samt en liten hamn ute på 

udden. 

Sträckan runt udden är ca 2,5km. 

 

Min fråga är, får man ersättning för förlorat fiske och ev. för återställning från nedsmutsning 

av badstrand och hamn under muddringstiden. Samt framtida ersättningar för förlorat fiske 

när strömförhållandet ändras runt udden.  

Det kommer att muddras fem meter djupare i farleden då kommer mycket mer vatten att 

passera där istället för att passera närmare udden. Det är detta strömmande älvvatten som 

laxen söker sig till för att så småningom hamna uppe i älven. Därmed mindre fisk som 

passerar nära land runt min udde. 

 

 

Med vänlig hälsning, Robert Karlsson 

 

kontaktuppgifter: 

 

Robert Karlsson 

box 10 Junkön 

971 02  Luleå 

tel 070-3001760 
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