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SKANDIAPORTEN - GÖTEBORGS HAMN OCH FARLED
ÖKADE OCH EFFEKTIVARE
GODSTRANSPORTER
Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och
en viktig port in till och ut från den svenska och den
skandinaviska marknaden. Göteborg är den enda
hamnen i Sverige med tillräcklig kapacitet för att ta
emot de största transoceana containerfartygen och
som har direktanlöp av fartyg i transocean linjesjöfart,
det vill säga sjöfart mellan olika kontinenter.
Skandiahamnen är en del av Göteborgs hamn och
hanterar i dagsläget 50 procent av all containertrafik
till och från svenska hamnar. Inom containersegmentet har hamnen ett rikstäckande upptagningsområde,
vilket möjliggörs av det järnvägssystem som hanterar
dagliga godstransporter mellan hamnen och över 20
terminaler runtom i Sverige och även i Norge. Genom
pågående utbyggnad av dubbelspår till och från hamnen möjliggörs en fortsatt utveckling mot ökad andel
godstransporter med järnväg till och från Göteborgs
hamn.
Containerhanteringen i Göteborgs hamn förväntas
öka i framtiden, dels på grund av en ökad världshandel, dels då allt fler godsslag transporteras i
container. Samtidigt går utvecklingen inom sjöfarten
generellt mot allt längre, bredare och mer djupgående
fartyg. Syftet med större fartyg är i första hand att
kunna effektivisera transporterna med fler containrar
per fartyg. Med detta följer även nyttor för miljön då
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mer energieffektiva transporter ger lägre bränsleförbrukning och därmed också minskade utsläpp till luft
per transporterad container.
Dagens djup i farlederna till hamnen och i hamnbassängen leder redan idag till att de största containerfartygen inte kan lastas till fullt djupgående när de trafikerar Göteborgs hamn. Trafikverket har i en studie
konstaterat att Norra Farleden inklusive vändytan för
fartygen behöver fördjupas och till viss del breddas
samt att Skandiahamnen behöver förstärkas vid kaj
och hamnbassängen fördjupas. Det ska genomföras
för att bibehålla och framtidssäkra den strategiska
transportfunktion som direktsjöfarten utgör och som
är en viktig förutsättning för det svenska näringslivet.
Under 2002 - 2004 genomfördes projekt Säkrare
Farleder i Göteborgs hamn då liknande åtgärder av
motsvarande omfattning såsom nu planeras genomfördes. Projektet resulterade i dagens djup och bredd
på farlederna och djup i hamnbassängen.
Skandiaporten är ett samverkansprojekt mellan Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB.
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Inom och kring Göteborgs hamn och farleder finns
många olika intressen och pågående aktiviteter.
Befintliga farleder och hamnen är utpekade som riksintresse för kommunikationer.
Skärgården, och till viss del farleden, är viktiga för
friluftsliv och rekreation.
Fredningsområden för fisk i havet finns i Göta älvs
mynningsområde (Rivö fjord) samt söder om Vipeskär och vid Buskär (Dana fjord). I vissa grundområden i skärgården förekommer ålgräs och även blåmusselrev har påträffats, men inga av dessa områden ligger inom farledsområdet. Marina däggdjur som
tidvis förekommer i eller i anslutning till farleden är
tumlare, knubbsäl och gråsäl. Viktiga fågelområden
är Vasskären, Danska Liljan och Natura 2000-området Torsviken.

Nya Älvsborgs fästning och Skandiahamnen

Nya Älvsborgs fästning är belägen på Kyrkogårdsholmen strax utanför Skandiahamnen.
Närmaste bebyggda öar norr om farleden är Fotö
samt Långholmen. På södra sidan av älvmynningen
finns flera bostadsområden.
Hela södra skärgården samt Käringberget utgör
övningsområden för Försvarsmakten.
Typisk landmiljö kring farleden
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Knubbsäl på ett skär
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PLANERADE ÅTGÄRDER
Norra Farleden har idag ett djup om drygt 20 meter
fram till Torshamnen. Farleden planeras i denna del
breddas på vissa sträckor, främst vid Måvholmskröken, av sjösäkerhetsskäl. Mellan Torshamnen och
Skandiahamnen är nuvarande djup cirka 15 meter,
och i hamnbassängen vid Skandiahamnen är djupet
mellan 11-15 meter. Dessa områden planeras att
fördjupas till cirka 18 eller cirka 19 meters djup. Se
kartbilden på nästa sida.
Fördjupning och breddning av Norra Farleden samt
fördjupning av Skandiahamnen kommer att genomföras genom muddring och borrning/sprängning.
Åtgärderna beräknas generera cirka 12 miljoner
kubikmeter muddermassor, varav cirka 300 000
kubikmeter utgör sprängsten. Den övervägande
delen av muddermassorna planeras att dumpas till
havs i närheten av nuvarande dumpningsplats Nya
Vinga. Utredning pågår för att finna lämpliga platser
för dumpningen.

I anläggningsskedet kan tillfälliga miljöeffekter av
övergående art uppstå som:
•

Buller (ovan och under vatten) vid till exempel
muddring, borrning, sprängning, pålning och
spontning

•

Grumling och återsedimentering vid muddring av
lermassor

•

Risk för spridning av föroreningar vid muddring
av förorenade ytsediment

•

Förändrade bottenförhållanden

•

Begränsad framkomlighet i farleden

•

Utsläpp till luft från arbetsfartyg och arbetsfordon

Dumpning av muddermassor

Inom muddringsområdet finns sediment som kan
innehålla halter av föroreningar som kan komma att
kräva särskild hantering, men övervägande del av
genererade muddermassor kommer att bestå av lermassor som inte är påverkade av mänsklig aktivitet.
Sprängstenen kommer att återanvändas så långt det
är möjligt.
Vid Skandiahamnen behöver stabiliseringsåtgärder
genomföras vid kaj och på delar av terminalytan
genom i huvudsak spontning och pålning. Förstärkningsarbetena behöver vidtas innan muddring kan
ske inom hamnområdet.
Breddningen av farleden medför också behov av att
justera farledsutmärkningen. Utöver det planeras ett
nytt gircentrum, en fyrkur som används som utgångspunkt för navigation, söder om Danska Liljan/Vasskären.

Miljöuppföljningen från projektet Säkrare Farleder
visar att projektet kunde genomföras utan några
bestående negativa effekter. Till exempel gav inte
grumlingen någon betydande påverkan på ålgräs,
musselbankar och grunda bottnar. Projektet visade
inte heller på någon påverkan på vattenkvaliteten i
Torsviken. Det anlades också konstgjorda rev av den
sprängsten som uppstod, vilket har lett till positiva
effekter för hummer och fisk.
Studier efter tidigare genomförda dumpningar visar
att övertäckta bottnar återkoloniseras.

Exempel på en typ av mudderverk
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TIDPLAN OCH FORTSATT
ARBETE
Planerade åtgärder utgör tillståndspliktig vattenverksamhet. Prövningen kommer även omfatta en
dumpningsdispens för att kunna ta hand om de massor som uppkommer samt en strandskyddsdispens
då vissa mindre områden omfattas av strandskydd.
För det fall de planerade åtgärderna bedöms påverka
andra skyddade områden eller fridlysta arter avses
även detta omfattas av ansökan.
Tillståndsprocess, projektering och arbeten planeras
ske enligt följande preliminära tidplan:
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För att hamnverksamheten ska kunna fortsätta under
pågående kajförstärkningsarbete kommer arbetet
att utföras i två etapper. Bedömd arbetstid för muddringsverksamheten är en till två säsonger, vilket innebär att farledsmuddringen behöver påbörjas hösten
2024 för att vara färdigställd samtidigt som kaj etapp
1 år 2026.
Som en del i tillståndsprocessen pågår nu arbetet
med miljöbedömningen. Syftet med en miljöbedömning är att få med miljöaspekter i planering och
beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.
En del i processen är att genomföra samråd med
myndigheter, särskilt berörda och allmänheten för
att diskutera projektet och samla in synpunkter. Inför
samrådet har ett samrådsunderlag tagits fram, vilket
denna sammanfattning baseras på.

VÄLKOMNA ATT LÄMNA SYNPUNKTER
senast den 28 februari 2020 via e-post till
skandiaporten@sjofartsverket.se eller per post till:
Registrator
Sjöfartsverket
601 78 NORRKÖPING
Ärendenummer Skandiaporten 19-05264 anges i
ärenderaden på mejlet eller på utsidan av kuvertet.
Önskar du ytterligare information kan du kontakta:
Patrik Benrick, projektledare Sjöfartsverket,
Tel: 010-123 49 84
patrik.benrick@sjofartsverket.se
Kristina Bernstén, projektledare miljö
Göteborgs Hamn AB,
Tel: 010-850 12 78
kristina.bernsten@portgot.se
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