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1. Inledning 

Detta dokument utgör underlag för samråd och ansökan om tillstånd för vattenverksamhet 

för muddring av färjelägen längs den allmänna färjeleden mellan Norra Lagnö, Värmdö 

kommun och Östra Tynningö brygga, Vaxholms stad (Väg 642 och 678).  

Den aktuella muddringsverksamheten är anmälningspliktig enligt miljöbalken men 

Trafikverket avser att frivilligt ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. 

Miljöbalken. Inom denna tillståndsansökan kommer samråd att hållas med Länsstyrelsen i 

Stockholms län och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av vattenverksamheten i 

enlighet med bestämmelserna i 6 kap 4 § miljöbalken. 

1.1. Bakgrund 

Färjeleden mellan Norra Lagnö och Östra Tynningö brygga (Figur 1) har tidigare drivits i 

privat regi av Östra Tynningö brygga Ekonomiska Förening (TEF). I maj 2004 begärde TEF 

att Tynningöfärjan skulle överföras från enskild till allmän regi. Dåvarande Vägverket 

Region Stockholm utredde frågan och tog i maj 2007 ett ställningstagande om att 

Tynningöfärjan bör överföras i allmän regi.  

Den 31 maj 2010 fattade länsstyrelsen beslut att leden mellan Östra Tynningö brygga och 

Norra Lagnö ska förklaras som allmän från den 1 januari 2013 och att åtgärder för att bygga 

om färjelägen, färjevaktarstuga, samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder ska finansieras av 

Länstransportplanen för Stockholms län 2010 - 2021. Beslutet innebar att Trafikverket från 

och med den 1 januari 2013 driver den allmänna bilfärjan. Trafikverket ansvarar för drift 

och underhåll av färjeleden med färjor och färjelägen. 

 

Figur 1 Orienteringskarta Väg 642 och 678. Ny allmän färjeled från Norra Lagnö till Östra Tynningö brygga [1] 
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Arbetsplanen för dessa åtgärder är ännu inte fastställd. En del av åtgärderna i planen har 

redan genomförts, medan andra delar återstår. Bland de åtgärder som kvarstår att 

genomföra innefattar trafiksäkerhetsåtgärder och även muddringen av berörda färjelägen 

som denna anmälan avser. Fördjupning av vattendjupet genom muddring närmast 

färjeläget krävs för att öka marginalen mellan färjans propellrar och sjöbotten vid låga 

vattenstånd.  

1.2. Samrådsprocessen och tillståndsansökan 

Inför en tillståndsansökan om vattenverksamhet ska ett undersökningssamråd genomföras 

med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan tänkas bli berörda. Det 

innebär att samrådskretsen inte är exakt avgränsad utan bedöms från fall till fall. 

Trafikverket har valt att samråda med enskilda som kan bli berörda dels genom brevutskick 

med detta samrådsunderlag och dels genom att bjuda in till ett informationsmöte på orten. 

Samrådsprocessen illustreras i Figur 2. I samband med samrådsprocessen kommer ett 

beslut om betydande miljöpåverkan (BMP) att begäras från länsstyrelsen. 

 

Figur 2 Samrådsprocessen. 

Efter att samråden är genomförda lämnas en ansökan om tillstånd för vattenverksamheten 

in till Mark- och miljödomstolen. Till ansökan bifogas en samrådsredogörelse som tar upp 

det som framkommit under samråden. Processen för tillståndsansökan illustreras i Figur 3. 

 

Figur 3 Process för tillståndsansökan för vattenverksamhet. 

1.3. Avgränsning 

Samrådet och den planerade tillståndsansökan gäller för den planerade 

vattenverksamheten. Den planerade vattenverksamheten omfattar muddring och eventuellt 

sprängningsarbete vid färjelägena på Norra Lagnö och Östra Tynningö brygga. Övriga 

åtgärder som görs i området omkring färjelägena hanteras inom arbetsplanen.  
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2. Allmänna förutsättningar 

2.1. Fysisk planering 

2.1.1. Vaxholms stad 

Vaxholms gällande översiktsplan, Vaxholm 2030 – en vision för Vaxholms framtida 

utveckling, är antagen den 16 december 2013.  

På Tynningö ligger färjeläget och anslutande väg inom detaljplanelagt område, ”Dp 226 - 

Ändrade byggnadsplanebestämmelser för Tynningö 1:605 m.fl. på Tynningö i Vaxholms 

stad”. Då planen är spridd över ett stort område på Tynningö är plankartan uppdelad i tre 

delar. Färjeläget tillhör den östra delen. De föreslagna utbyggnadsåtgärderna enligt 

arbetsplanens beskrivning är förenliga med bestämmelserna i gällande detaljplan på 

Tynningö. 

2.1.2. Värmdö kommun 

Norra Lagnö är enligt Värmdö kommuns översiktsplan 2012–2030, antagen december 2011, 

ett så kallat prioriterat förändringsområde (PFO). Detta innebär att området ska planläggas 

och förses med kommunalt vatten och avlopp. Arbetsplanen är förenligt med syftet med 

detaljplanearbetet. I dagsläget finns ingen detaljplan på Norra Lagnö. 

2.2. Trafik 

Tynningöfärjan trafikerar leden under sommarhalvåret mellan klockan 06:00 och 23:00 

med i genomsnitt 2–3 turer per timme på vardagar och 1–2 turer per timme på helger. 

Under vinterhalvåret har färjan i genomsnitt 1–2 turer per timme på vardagar och 1 tur per 

timme på helgen. Mellan turerna och på natten ligger färjan normalt stationerad på Östra 

Tynningö brygga. År 2015 färdades ca 230 000 fordon med färjan.  

Utöver Tynningöfärjan trafikeras Lagnösund av annan båttrafik. Genom Lagnösund går 

farleden till och från Stockholm. Farleden är klassad som riksintresse. År 2009 passerade i 

snitt över 32 stora skepp/fartyg Lagnösund och Oxdjupet vid Stenslätten dagligen. Även 

denna trafik är årstidsvarierad, med fler passager under sommartid, då flera stora 

kryssningsfartyg dagligen passerar.  

Waxholmsbolaget bedriver under sommartiden trafik till färjeläget vid Norra Lagnö. 

Inga båtklubbar bedöms beröras av åtgärderna. 

2.3. Ledningar 

Skanova och Vattenfall har sjökablar som går ut i farleden från Norra Lagnö (Figur 4). Det 

finns även en korsande optokabel från Stokab cirka 200 meter ut i farleden. Skanovas och 

Vattenfalls sjökablar kommer att beröras av muddringsarbetena och det är då också möjligt 

att Stokabs optokabel berörs i samband med att övriga kablar lyfts. Projektet har 

kontinuerlig dialog med berörda ledningsägare. 
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Figur 4 Ledningar i Lagnösund [2] 

2.4. Vattentäkter 

Norra Lagnö saknar idag kommunalt vatten och avlopp men området kommer att förses 

med detta enligt Värmdö kommuns översiktsplan 2012–2030. Vattenförsörjningen utgörs i 

dagsläget av enskilda brunnar och avsaltningsanläggningar. Avsaltning görs vanligast med 

hjälp av ett membranfilter och en process som kallas för omvänd osmos för att omvandla 

havsvatten till dricksvatten. I anläggningen ingår vanligtvis även pumpning och flera typer 

av filter för att försäkra vattenkvalitén.  

Vattenförsörjningen på Tynningö utgörs av enskilda brunnar. 

2.5. Geologiska och geotekniska förhållanden 

Utredningsområdet ligger i Stockholms skärgård som präglas av stora fjärdar och en rad 

större öar. Enligt SGU:s maringeologiska karta består jordlagren av postglacial och glacial 

lera som avlagrats i svackorna mellan omgivande bergpartier.  

Inför projektet har Atkins Sverige AB på uppdrag av Trafikverket utfört en geoteknisk 

undersökning [3]. Undersökningen visade att bottensedimenten nära de båda färjelägena 

består av grövre jordarter med förekomst av block och sten. Sedimentmäktigheten vid Norra 

Lagnö varierar mellan 1–8 meter utmed muddringsområdet och sedimentmäktigheten vid 

Tynningö varierar mellan 0,5–2 meter. Längre ut från land består jordlagerföljden av 

postglaciala leror varvade med sandiga skikt. 

Enligt sjömätningen som utfördes 2011 [4] består ytgeologin av två slänter som går från land 

och ut mot farleden. Fyren står på en topp mitt i farleden som är omgiven av sluttningar 
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med varierande lutningar. Områdets plana partier utgörs av slät botten med jämn struktur 

där några få objekt förekommer. De objekt som hittats är timmer, däck och områden med 

block. Blocken ligger grupperade och merparten förekommer vid släntfötterna.  

Atkins Sverige AB har under 2019 utfört sonderingar i vattenområdet för att undersöka 

bergets överyta under bottensedimenten [5]. Undersökningen visade att berget vid Norra 

Lagnös färjeläge ligger på djup mellan ca 5–13 meter inom muddringsområdet. Berget vid 

Tynningös färjeläge är jämförelsevis flackt med djup på ca 5–7 meter inom 

muddringsområdet. 

3. Beskrivning av verksamheten 

Erforderligt ramfritt djup för aktuell vägfärja är 5,0 meter. Muddringen är planerad ned till 

ett teoretiskt muddringsdjup på 5,5 meter inklusive övermuddring, vid båda färjelägena. 

3.1. Norra Lagnö 

Teoretisk muddringsyta och volym redovisas i Tabell 1 nedan. Teoretisk utbredning av 

muddringen visas i Figur 5. 

Tabell 1 Teoretiska muddringsmängder Norra Lagnö. 

Teoretiskt muddringsdjup inklusive övermuddring 5,5 m 

Muddringsmängd teoretisk fast volym 1800 m3 

Teoretisk muddringsyta inklusive slänter 1900 m2 

 

 

Figur 5 Muddringsområdet vid Norra Lagnö (gråmarkerat). Erforderligt ramfritt djup inom redovisat 
muddringsområde är 5,0 m. 
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3.2. Östra Tynningö brygga 

Bergschakt kommer sannolikt att behövas vid delar av muddringsområdet närmast land vid 

Östra Tynningö brygga [5]. Teoretisk yta och volym för muddringen redovisas i Tabell 2 

nedan. Teoretisk utbredning av muddringen visas i Figur 6.  

Tabell 2 Teoretiska muddringsmängder Östra Tynningö brygga. 

Teoretiskt muddringsdjup inklusive övermuddring 5,5 m 

Muddringsmängd teoretisk fast volym 300 m3 

Teoretisk muddringsyta inklusive slänter 400 m2 

 

 

Figur 6 Muddringsområdet vid Östra Tynningö bryggas färjeläge (gråmarkerat). Erforderligt ramfritt djup inom 
redovisat muddringsområde är 5,0 meter. 

3.3. Bortskaffande av muddermassor 

Någon metod för bortskaffande och omhändertagande av muddermassorna är i dagsläget 

inte bestämd, beslut om detta kommer att tas i framtida skeden. Hanteringen kan ske på 

flera olika sätt, i detta kapitel nämns de huvudsakliga alternativen som övervägs. 

3.3.1. Avvattning och återvinning 

Genom att avskilja vattnet från muddermassorna kan dessa återvinnas på samma sätt som 

schaktmassor på land. Användningsmöjligheterna avgörs av jordarterna i muddermassorna. 
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Finkorniga massor lämpar sig till täckning, terrängmodellering, bullerskyddsvallar eller 

andra ändamål utan krav på hållfasthet. Grovkorniga massor kan användas till mer 

kvalificerade anläggningsändamål. 

3.3.2. Stabilisering och solidifiering 

Genom att stabilisera och solidifiera muddermassorna med hjälp av bindemedel kan de 

användas som anläggningsmaterial till fasta installationer som hårdgjord mark, kaj, pir eller 

liknande. Inblandning av bindemedel kan göras direkt i anslutning till muddringen eller på 

en annan plats.   

3.3.3. Deponering på land 

Deponering på land innebär att muddermassorna lastas på lastbilar och transporteras till en 

lämplig mottagningsanläggning som har tillstånd att ta emot våta massor med de aktuella 

föroreningshalterna. 

3.3.4. Dumpning till havs 

Att dumpa muddermassor till havs innebär att de lastas på pråm och transporteras till en 

plats i närheten som bedömts som lämplig och dumpar massorna där. En utredning måste 

visa att platsen är lämplig innan dumpning kan ske. 

3.3.5. Transportvägar 

Behovet av transporter varierar beroende på vilken eller vilka metoder som väljs för att 

omhänderta muddermassorna. Utrymme saknas för att lägga, lasta om eller mellanlagra 

massor vid färjelägena vilket innebär att massorna behöver transporteras till annan plats 

efter muddringen. 

Störst transportbehov bedöms uppstå för deponering på land eftersom massorna behöver 

köras till en godkänd mottagningsanläggning. För dumpning sker transporterna till havs. 

När det gäller återanvändning av massorna genom avvattning eller stabilisering och 

solidifiering bestäms transportbehovet av platsen där massorna ska användas. 

3.4. Genomförande - tidsplan 

Muddringsarbetet planeras preliminärt att utföras under hösten 2021. 

4. Förutsättningar miljö 

4.1. Riksintressen och Natura 2000 

Vissa områden i Sverige är klassade som riksintresse enligt 3 och 4 kap. i miljöbalken. 

Områdena har fått klassningen för att de inrymmer sådana speciella värden eller har så 

speciella förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för landet i sin helhet. 

Hela farleden utmed inloppet till Stockholm är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 

kap. miljöbalken (Figur 7), med motiveringen att området dels speglar skärgårdens 
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betydelse för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och rekreationsliv, samt dels 

speglar Stockholms utbyggnad mot öst. 

Den riksintresseklassade farleden och befintlig färjetrafik till Östra Tynningö brygga har 

under en mycket lång period satt sin prägel på landskapsbilden i detta område. 

Trafikverksfärjans stationering vid Norra Lagnö bedöms i ett övergripande 

landskapsperspektiv medföra små negativa konsekvenser, vilket baseras på att 

trafikverksfärjan är något större än nuvarande färja. 

Hela kusten och skärgården är av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken. 

I vattenområdet finns en närbelägen båt/fartygslämning som inte har den antikvariska 

bedömningen ”fast fornlämning” och därmed inte skyddas enligt kulturminneslagen. 

Dessutom, finns en förlisningsuppgift över en båt som förliste 1972 [6]. 

Inga andra skyddsområden och värdefulla miljöer har identifierats inom berört område. 

 

Figur 7 Den röda linjen visar riksintresse farled och de röda stjärnorna i vattenområdet visar 
båt/fartygslämningen och förlisningsobjektet. Den röda stjärnan på land är Tynningö kungsgård. [7] 

4.2. Marina naturvärden 

I Stockholms skärgård har kontinuerliga undersökningar av bottenfaunan gjorts sedan 

mitten av 1980-talet. Sedan 90-talet infördes en undersökningscykel med 2-årsintervaller. I 

Torsbyfjärden, som tillhör den yttre delen av Stockholms innerskärgård, finns en provpunkt 

som ligger någonstans mellan 1,2–2 kilometer från färjelägena vid Östra Tynningö brygga 

och Norra Lagnö. 
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Den senaste undersökningen utfördes av Stockholm Vatten och Avfall under 2018. 

Bottendjur påträffades på alla provtagna djup, 10–50 meter. Vattenförekomsten uppvisade 

god ekologisk status enligt bedömningsgrunden BQIm [8].  

De många årens färjetrafik längs med befintlig sträckning mellan Norra Lagnö och Östra 

Tynningö brygga har medfört att bottenfauna, fisk, och flora har anpassats efter rådande 

förhållanden. Den riksintresseklassade farleden genom Lagnösund är mycket trafikerad och 

det förklarar dominansen av störningståliga organismer som Östersjömusslan och 

havsborstmasken. 

I Stockholms skärgård finns idag 31 fiskevårdsområdesföreningar. Berört vattenområde i 

Lagnösund ingår inte i något fiskevårdsområde. Berört vattenområde är inget 

fredningsområde för fisk [9]. 

4.2.1. Prediktionsmodeller för fiskyngel och bottenvegetation 

Prediktionsmodeller från projektet Marin Modellering i Södermanland och Stockholm 

(MMSS) förutser att det finns goda förutsättningar för förekomst av värdefull 

bottenvegetation omkring färjelägena på Norra Lagnö och Östra Tynningö brygga [10]. 

Definitionen av värdefull bottenvegetation i det här sammanhanget är hög täckningsgrad, 

diversitet, funktion och/eller hotstatus.  

Projektet har även framställt prediktionsmodeller som förutser förutsättningen för 

rekrytering av rovfiskyngel på bottnar vid 0–6 meters djup. Modellerna förutser att 

kustremsorna omkring Norra Lagnö och Östra Tynningö brygga har goda förutsättningar för 

rekrytering av abborre, gädda och gös.  

Enligt rapporten är närmsta inventeringspunkt vid Bergholmen, ca 400 meter öster om 

färjeläget på Norra Lagnö. Således har någon förekomst av värdefull bottenvegetation eller 

förutsättningar för rekrytering av rovfiskyngel enligt prediktionsmodellerna inte bekräftats 

vid de planerade muddringsområdena.  

4.3. Skyddade områden och arter 

Inom det planerade åtgärdsområdet har inga skyddade områden eller arter identifierats. 

4.4. Strandskydd 

Området på Norra Lagnö omfattas av strandskydd, vilket omfattar ett område på 100 meter 

på land och 100 meter ut i vattnet. Inom detaljplanen på Tynningö är strandskyddet 

upphävt. För de på Tynningö angränsande områden som inte omfattas av detaljplanen gäller 

strandskydds-bestämmelserna. 

I samband med tillståndsansökan för vattenverksamheten kommer Trafikverket att söka 

dispens från strandskyddet. 

4.5. Sedimentprovtagning 

På uppdrag av Trafikverket har Geosigma AB [11] och Atkins Sverige AB [12] utfört 

sedimentprovtagningar vid respektive färjeläge och längs färjeledens sträckning mellan 

Norra Lagnö och Östra Tynningö brygga. Syftet med undersökningarna var att utreda vilka 

miljökonsekvenser den planerade muddringen kan riskera att orsaka vattenområdet samt 

identifiera bottentyperna för muddringsområdena.  
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Undersökningarna visar att båda bottentyper för muddringsområdena vid Norra Lagnö och 

Östra Tynningö brygga består av erosions/transport bottnar. Sedimentytan vid Norra Lagnö 

består av grus och sten som ligger ovanpå sulfidaktig postglacial lera. På Tynningösidan 

utgörs bottenytan av sten, grus och sand. 

Följande stycken redovisar resultaten för proverna tagna vid de planerade 

muddringsområdena vid båda färjelägena.  

4.5.1. Metaller 

De metaller som analyserats är arsenik (As), bly (Pb), kvicksilver (Hg), koppar (Cu), zink 

(Zn), kobolt (Co), nickel (Ni) och krom (Cr). Resultaten har klassats i 5 olika klasser för att 

jämföra naturliga bakgrundshalter mot antropogena föroreningar: ingen, liten, tydlig, stor 

och mycket stor avvikelse. Klassystemet bygger på Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 

för sediment [13] samt uppmätta regionala bakgrundshalter [14].  

 Krom förekommer i halter som motsvarar ” stor avvikelse”. Prover tagna i djupare 
sediment har visat lika höga eller högre halter av krom än de ytligare sedimenten. 
Eftersom botten bedöms vara en transportbotten tyder detta på att de naturliga 
bakgrundshalterna av krom är höga. 
 

 Kobolt och nickel uppmättes till ”tydlig avvikelse”. 
 

 Arsenik, bly, koppar, kvicksilver och zink uppmättes till ”liten avvikelse”. 
 

4.5.2. Organiska föroreningar 

De organiska föroreningarna som har analyserats är PCB, Tributyltennföreningar och 

polycykliska kolväten (PAH). 

PCB har inte påträffats i halter över detektionsgränsen för analysen.  

Nedbrytningsprodukter av tributyltenn, monobutyltenn och dibutyltenn, uppmättes inom 

muddringsområdet på Norra Lagnö. Sedimenten vid Östra Tynningö brygga har inte 

analyserats med avseende på tributyltennföreningar. Detta eftersom det är tydliga 

erosionsbottnar, med grovt material över postglacial lera, där denna typ av förorening inte 

kan förväntas.  

Måttligt höga till mycket höga halter av PAH har uppmätts vid Norra Lagnös kaj. Provet 

analyserades för PAH då det vid provtagningen hade misstänkt lukt. Resultaten visade på 

mycket hög halt av fenantren och även höga halter av andra PAH. Av intrycket i fält och 

analysresultaten bedöms föroreningarna i sedimenten bero på förorenat vägdagvatten som 

läcker ut i vattnet intill kajen. 

4.6. Miljökvalitetsnormer 

Bestämmelser om miljökvalitetsnormer (MKN) infördes i samband med att miljöbalken 

trädde i kraft den 1 januari 1999. 

Enligt 5 kap. i miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller 

störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse, eller 

som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Normerna 

kan även ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. Idag finns det 

miljökvalitetsnormer för: 

 olika parametrar i vattenförekomster  
 olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten  
 olika föroreningar i utomhusluften  
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 omgivningsbuller  
 

Lagnösund är en del av Torsbyfjärdens vattenförekomst. Miljökvalitetsnormerna för 

vattenförekomsten är sedan 2016 fastställda som måttlig ekologisk status, med avseende på 

övergödning, och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus [15]. 

Kvalitetskraven gällande Torsbyfjärden är god ekologisk status år 2027 samt god kemisk 

ytvattenstatus år 2027 för tributyltennföreningar. Vattenförekomsten kommer inte uppnå 

god kemisk ytvattenstatus för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt polybromerade 

difenyletrar (PBDE) [16]. Dessa parametrar omfattas av mindre strängt krav, vilket innebär 

ett undantag från kravet att uppnå god kemisk status i vattenförekomsten. 

Inga övriga miljökvalitetsnormer berörs av den planerade vattenverksamheten. 

5. Tänkbara miljökonsekvenser 

5.1. Naturmiljön 

Vid muddring tas ett lager bottensediment bort, vilket medför effekter på miljön främst 

genom grumling och sedimentation, risk för spridning av föroreningar samt förändringar av 

bottenstruktur och sammansättning. Vid muddring avlägsnas den vegetation och de 

bottendjur som finns på eller i botten inom det muddrade området. Föroreningar i sediment 

kan frigöras från sedimentpartiklar och porvatten och spridas. Vid sprängning av berg kan 

kväveföreningar, främst ammoniumnitrat, läcka ut till omgivningen. 

Marina sediment kan till följd av naturliga processer innehålla höga halter av sulfider, så 

som den sulfidaktiga postglaciala leran som påträffats inom de planerade 

muddringsområdena. När sulfidrika muddermassor tas upp på land och exponeras för syre 

kan naturligt förekommande metaller i sedimenten potentiellt mobiliseras och lakas ur till 

omgivningen. 

5.2. Rekreation och friluftsliv 

Rekreation och friluftsliv i form av bad, segling, sportfiske m.m. kan påverkas negativt av 

grumling som uppstår genom muddring. Risken finns att vattnet blir mindre attraktivt att 

bada, fiska och vistas i eller omkring under en period efter att arbetet är utfört. Hur länge 

grumlingen består är beroende av vattenströmningen och sedimentens egenskaper. 

5.3. Kulturmiljö 

Norra Lagnö hyser byggnation av kulturhistoriskt värde, dessa bedöms inte påverkas av 

muddringsarbetet. Fornlämningar så som vrak, pålspärrar och strandnära boplatser kan 

generellt påverkas av muddringsarbete. Inga fornlämningar finns registrerade inom det 

planerade arbetsområdet enligt Riksantikvarieämbetet. 

5.4. Bebyggelse och boendemiljö 

Vid muddringsarbetet kan maskinbuller och sprängning av berg orsaka olägenhet i form av 

ljud och vibrationer för närboende. Vid eventuell sprängning görs kontroller så att 

vibrationer inte ska ge någon skada på närliggande fastigheter. Muddring kan i efterhand 

påverka strömningsförhållandena i vattnet vilket kan ha oförutsedda konsekvenser, till 

exempel erosion eller pålagring av sediment på närliggande fastigheter. 
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Avsaltningsanläggningar för dricksvatten kan riskera att påverkas negativt av uppgrumling 

och ökad partikelsuspension i vattnet nära vattenintaget. Detta kan leda till överbelastning 

och igensättning av systemets partikelfilter. 

Enskilda vattenbrunnar på land bedöms inte påverkas av det planerade muddringsarbetet. 

5.5. Hushållning med naturresurser 

Färjeleden mellan Norra Lagnö och Östra Tynningö brygga är en pågående verksamhet 

sedan 1967 och en nödvändig del av vardagen för permanentboende på Tynningö. 

5.6. Miljökvalitetsnormer 

Muddring kan leda till spridning av miljögifter som finns i bottensedimenten. När 

sedimenten rörs upp vid grumling kan det ske ett utbyte av miljögifter till vattnet. 

Omfattningen av utbytet beror på föroreningarnas vattenlöslighet och hur de är bundna till 

sedimenten. Flera andra parametrar, som bland annat salthalt, temperatur, vattnets 

innehåll av humus och syrehalt, påverkar vattenlösligheten. Detta kan som följd komma att 

påverka vattenförekomstens miljökvalitetsnormer. [17]  

Gränsvärdet för koppar är 52 mg/kg torrsubstans [18] och Torsbyfjärden uppnår idag god 

ekologisk status med avseende på ämnet. Sedimentundersökningen visar halter på 61 mg/kg 

torrsubstans i de ytligaste sedimenten (0–20 cm) inom det planerade muddringsområdet på 

Norra Lagnö. I djupare liggande sediment (20–30 cm) inom samma område uppmättes 

kopparhalten till 27,3, 29,9 och 21,1 mg/kg torrsubstans. Halterna 56,5 och 66,9 mg/kg 

torrsubstans uppmättes de ytliga sedimenten (0–10 cm) inom det planerade 

muddringsområdet vid Östra Tynningö brygga.  

Gränsvärden för kvicksilver överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster på grund av 

atmosfärisk deposition. Detta medför att samtliga ytvatten i Sverige klassificeras till Uppnår 

ej god kemisk status med avseende på kvicksilver [19]. Parametrarna för kvicksilver 

omfattas av mindre strängt krav, vilket innebär ett undantag från kravet att uppnå god 

kemisk status i vattenförekomsten. Resultaten från sedimentundersökningen avseende 

kvicksilver jämförs därför inte med miljökvalitetsnormen för Torsbyfjärden. 

Gränsvärdet för tributyltennföreningar i sediment är 1,6 µg/kg torrsubstans [18]. 

Sedimentundersökningarna uppmätte monobutyltenn till 42,8 µg/kg torrsubstans och 

dibutyltenn till 16 µg/kg torrsubstans i de ytliga sedimenten (0–10 cm) inom det planerade 

muddringsområdet vid Norra Lagnö. De uppmätta halterna har normaliserats till 5 % 

organisk kolhalt innan jämförelse med gränsvärdet [18]. 

Inga av de övriga undersökta ämnena överstiger några gränsvärden för gällande 

miljökvalitetsnormer för Torsbyfjärden. 

6. Tänkbara skyddsåtgärder 

För att begränsa påverkan på den omgivande miljön planeras preliminärt följande 

skyddsåtgärder: 

 Kontrollprogram för vattenverksamheten ska tas fram. 
 

 Entreprenören/ entreprenörerna som kommer att upphandlas för 
vattenverksamheterna tar fram en genomförandeplan som ska godkännas av 
Trafikverket innan arbetena påbörjas. 
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 Byggbuller eftersträvas att hållas inom Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller, 
NFS 2004:15, genom val av lämpliga arbetsmetoder. 
 

 Vid eventuellt behov av sprängning av berg under vatten utförs sprängning med 
metod som minimerar skador på fisk. 
 

 Vid eventuell sprängning görs först en inledande riskanalys som avser definiera det 
område inom vilka byggnader och anläggningar beräknas utsättas för vibrationer. 
Vibrationsmätare installeras sedan på valda ställen. 
 

 Samtliga temporära installationer, flytetyg och arbetsbåtar skall förses med 
belysning enligt anvisningar från Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. 
 

 Muddringsarbeten utförs vid ett tillfälle och med ett mudderverk med god kapacitet 
för att minska arbetstiden och därmed påverkan på miljön. 
 

 Muddringsarbetena utförs under en period på året då den marina flora och faunan 
är minst känslig för grumling. Detta är normalt under perioden 1 oktober till 30 
april. 
 

 Vattenintag för avsaltningsanläggningar och den omgivande miljö som riskerar att 
påverkas av muddringen kan skyddas mot grumling med siltskärmar eller på annat 
lämpligt sätt. I övrigt görs bedömningen att siltskärmar inte bör läggas runt själva 
muddringsområdet, då detta inte innebär någon reell miljöförbättrande åtgärd. 
Siltskärmar utgör även säkerhetsrisk för färjan som trafikerar färjelägena under 
byggtiden. 
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