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1. Sammanfattning  

Sedan 2005 har utvecklingsfrågor kring sedimenthantering drivits inom ramen för pro-
jekten Stabcon och SMOCS. Under året 2013 startades nätverket PortInfra med avsik-
ten att driva utvecklingsfrågor för hamnar runt Östersjön med en bredare approach, 
bland annat med fokus på: Kajer och ytor, Vatten och avlopp samt Sediment och ny-
byggnation. Som start för arbetet fanns behov om att erhålla en förnyad och mer nyan-
serad bild av vilka frågor som är aktuella och gemensamma för många hamnar.   

Detta projekt syftar till att identifiera branschgemensamma frågor och behov kopplat till 
hamnanläggningar och muddring.  

Arbetet utförs i form av en förenklad Stakeholder Oppinion Assessment (SOA), vilket 
kan beskrivas som ett mellanting mellan enkät och djupintervju. 31 hamnar valdes ut för 
intervju. Urvalet gjordes utifrån tidigare intervjustudier samt urval för nationell priorite-
ring. Frågor ställdes om Hamnverksamhet, Hamnanläggningar och Muddring. Därtill in-
tervjuades representanter för farleder, förorenade områden i vatten och småbåtshamnar 
kring muddringsbehov för dessa.  

Resultat från intervjustudien som kopplar till hamnverksamhet är: Att alla hamnar vill 
satsa/bygga ut, men det råder hård konkurrens om kunder, och det finns i många ham-
nar en oro kring vad en nationell prioritering skulle innebära. Andra yttre faktorer som 
påverkar hamnverksamheten i stort är hårdare miljökrav och kapacitetsbrist på järnväg 
och väg.  

Platsanpassade och för funktionen dimensionerade tekniklösningar efterfrågas 
Resultat kopplade till hamnanläggningar är att hamnarnas anläggningar, kajer och ytor 
består av en mix av konstruktioner från olika åldrar. Det är en utmaning att underhålla 
och bygga till, och det finns ett behov av att utveckla platsanpassade tekniklösningar 
och en ökad kompetens hos konsulter efterfrågas. Vidare är underhållet eftersatt i 
många hamnar. 

Muddring och hantering fortfarande en aktuell fråga för många hamnar 
Muddring i hamnar och hanteringe av muddermassor är fortfarande en viktig fråga på 
agendan. Både hantering av förorenade massor, avsättning av rena massor och hante-
ring av redan omhändertagna massor på land. Muddringprojekt har långa ledtider med 
tillståndsansökningar och interna beslut vilket gör att planeringstiden lätt underskattas.  
Många av de muddringsprojekt som lyftes fram i inventeringen 2005 finns fortfarande 
kvar som aktuella/ska startas inom några år.  

Samverkan kring utveckling  
Respondenterna visade stort intresse för frågeställningarna och efterfrågade återkopp-
ling kring resultat och fortsatta arbeten vilket ligger väl i linje med nätverket PortInfras 
planer. En nationell träff för hamnar planeras på temat hamninfrastruktur och muddring 
efter intervjuade hamnars önskemål. Utvecklad samverkan mellan hamnar förefaller 
nödvändig för att dela på utveckling av gemensamma frågor.  

 



SMOCS/ PortInfra  2013-07-12 Rev. 2014-04-11  

Behovsanalys hamnverksamhet, hamnanläggningar och muddring  
 

4 (33) 

2. Inledning 

Denna rapport sammanställer resultat från en intervjustudie av svenska hamnar. Inter-
vjuerna utfördes under hösten och vintern 2012.   

 

2.1 Bakgrund 

 

Vad är hamnarnas utmaningar? 

Hamnarna har en viktig roll i det svenska transportsystemet där omkring 95 % av allt 
gods mätt i ton transporteras med fartyg.  

En förutsättning för hamnarna att effektivt kunna driva hamnverksamhet är funktionella 
och väl anpassade hamnanläggningar och hamnkonstruktioner. Hamnanläggningarnas 
utsatta läge för vatten och vind ställer stora krav på konstruktionerna. Ökade laster, 
större fartyg och striktare miljökrav är några faktorer som har och framgent kommer att 
ändra förutsättningarna för hamnverksamheten och hamnanläggningarna. Hamnarnas 
centrala läge i stadsmiljön bidrar till en målkonflikt mellan användningsområde vilket i 
många fall leder till att hamnarna tvingas flytta hela verksamheten.  

Kunskapsnod för geoteknik och byggtekniska frågor 

I det nordiska projektet Stabcon introducerades tekniken Stabilisering/ Solidifiering i 
Sverige. Tekniken möjliggör en kostnadseffektiv hantering och nyttiggörande av rena- 
eller förorenade sediment som del i hamnkonstruktion.  

EU-projektet SMOCS blev starten för en samverkan mellan hamnar och forskningssäten 
runt Östersjön inom hamnspecifika frågor. SMOCS har resulterat i en vägledning som 
stöd för hamnar i byggprocessen med fokus på hållbar hantering av sediment. Mer info 
finns på www.smocs.com där också vägledningen går att ladda ner.  

Nätverket PortInfra riktat sig till hamnar och forskningssäten runt Östersjön. PortInfra 
driver hamnspecifika frågor med fokus bland annat på: 1) Sediment och nybyggnation 2) 
Kajer och ytor 3) Vatten och avlopp.  

Utvecklingsprojekten drivs av Statens Geotekniska Institut (SGI), Luleå Tekniska Uni-
versitet (LTU) och Ecoloop med samverkan med flera hamnar.    

Framtidsfrågor för hamnar - underhåll och utbyggnad av hamnanläggningar  
Genom att utbyta erfarenheter och gemensamt driva utvecklingsfrågor finns en stor pot-
ential för svenska och internationella hamnar att kostnadseffektivisera underhåll och ny-
byggnation av hamnanläggningar. Detta genom bättre anpassning av anläggningar och 
konstruktioner för ändamålet.   

Det relativt nystartade nätverket PortInfra är nu i en fas att formulera och utforma kom-
mande utvecklingsarbete inom frågor som rör hamnanläggningar. Det är därför viktigt att 
tydliggöra bilden av de Svenska hamnarnas behov och planer kopplat till underhåll och 
utbyggnad av hamnanläggningar.  
 

http://www.smocs.com/
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2.2 Syfte  

Detta projekt syftar till att identifiera branschgemensamma frågor och behov kopplat till 
hamnanläggningar och muddring.  

Det långsiktiga målet är att öka erfarenhetsutbytet mellan hamnar i Sverige och Öster-
sjöregionen för att driva gemensamma frågor och teknikutveckling kopplat till hamnan-
läggningar.   

 

2.3 Metod och tillvägagångssätt 

Projektet utförs i form av en intervjustudie av representanter för svenska hamnar.  

Metoden Stakeholder Oppinion Assessment (SOA) används som ramverk för intervju-
studiens upplägg. Följande delmoment ingår: framtagende av enkät, urval av nyckelak-
törer, telefonintervju med nyckelaktörer utifrån enkätunderlaget, sammanställning av 
insamlad data, analys av data, resultatredovisning och diskussion, återkoppling till re-
spondenterna med en officiell rapport.  

Enkätunderlag och intervjuade aktörer 

En enkät som underlag för hamninventeringen tas fram i dialog med branschorganisat-
ionen Sveriges Hamnar. Frågor formuleras kring hamnarnas verksamhet idag och deras 
framtidsplaner, omfattning på hamnars anläggningar och deras underhållsbehov samt 
specifika frågor kring muddringsbehov. Enkäten redovisas i Bilaga 1.  

Ett urval av vilka hamnar som ska intervjuas görs utifrån tidigare inventeringar inom 
Stabcon och SMOCS och nationell statistik. Övriga nyckelaktörer så som representanter 
för Sjöfartsverket, Småbåtshamnar och Miljömuddringsprojekt definieras.  

Genomförande av intervjuer 

Intervjuer med hamnarna utförs utifrån SOA-metodiken, i följande steg; 1) Bokning av 
intervju per telefon 2) Översändning av enkäten per e-post 3) Telefonintervju ca 40 min 
med enkäten som utgångspunkt. Intervjuer av övriga aktörer utförs utan stöd av enkät-
underlag. 

Datasammanställning 

Kvantitativa data från intervjuerna sammanställs i Excel och analyseras för att kunna dra 
generella slutssatser. I rapporten redovisas både kvalitativa och kvantitativa resultat 
med följande uppdelning:   

- Hamnverksamhet 
- Hamnanläggningar 
- Muddring 

Här redovisas även muddringsbehovet 2012 i relation till tidigare muddringsinventeringar 
från 2005 och 2009. 

Diskussion och slutsatser 

I rapportens diskussionsdel diskuteras: Projektets metodik och tillvägagångssätt samt 
resultaten kring Hamnverksamhet och Infrastruktur. Utifrån diskussionen dras slutsatser.  
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3. Intervjuade Aktörer  

3.1 Intervjuade hamnrepresentanter 

Valet av vilka hamnar att ingå i inventeringen gjordes utifrån;  

 Hamnar som av riksdagen lyft fram i hamnstrategiutredningen (SoU 2007:58)  
 Hamnar och regioner som omsätter stor andel av totala sjötransporter i Sverige 
 Både kommersiell trafik och industrihamnar 
 Hamnar som ingått i tidigare inventeringsprojekt 

 

I Tabell 3.1 redovisas relevanta hamnar i landet, hamnar som ingår i intervjustudien är 
markerade med kryss.  

 

Tabell 3.1 Urval av hamnar i Sverige. Hamnar som ingår i intervjustudien 2012 är mar-
kerade med kryss. För hamnorganisationer som innefattar flera hamnar redovisas anta-
let.  

Region Hamn Intervjuad Kommentar  

NORR Kalix     

  Luleå  X En av de 10 största (ton), kandidat hamnstrategiutredning 

  Piteå X   

  Skellefteå X   

  Umeå  X Kandidat hamnstrategiutredning 

MELLAN  Örnsköldsvik     

 

Örnsköldsvik, Holmen X   

 

Örnsköldsvik, M-real     

  Härnösand     

  Söråker (Timrå)     

  Sundsvall X Kandidat hamnstrategiutredning 

  Skärnäs, Iggesund Paperboard X   

  Hudiksvall     

  Söderhamn     

ÖST Gävle X En av de 10 största (ton), kandidat hamnstrategiutredning 

  Hargshamn     

  Stockholms hamnar (ca 10 st) X En av de 10 största (ton), kandidat hamnstrategiutredning 

  Mälarhamnar (2 st)     

  Södertälje  X Kandidat hamnstrategiutredning 

  Oxelösund  X En av de 10 största (ton), kandidat hamnstrategiutredning 

  Norrköping X En av de 10 största (ton), kandidat hamnstrategiutredning 

  Norrköping, Braviken, Holmen X   
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SYD OST  Oskarshamn X Kandidat hamnstrategiutredning 

  Mönsterås     

  Kalmar X   

  Bergkvara     

  Gotland (18 hamnar) X   

SYD Karlskrona  X En av de 10 största (ton), kandidat hamnstrategiutredning 

  
Karlshamn (tillsammans m 
Kkrona) X En av de 10 största (ton), kandidat hamnstrategiutredning 

  Sölvesborg     

  Åhus  X   

SYD VÄST  Simrishamn     

 

Ystad  X Kandidat hamnstrategiutredning 

  Trelleborg  X En av de 10 största (ton), kandidat hamnstrategiutredning 

  Malmö  X En av de 10 största (ton), kandidat hamnstrategiutredning 

  Landskrona X   

  Helsingborg  X En av de 10 största (ton), kandidat hamnstrategiutredning 

  Helsingborg, Industry park X   

VÄST Halmstad  X Kandidat hamnstrategiutredning 

  Falkenberg X   

  Varberg  X Kandidat hamnstrategiutredning 

  Göteborg X En av de 10 största (ton), kandidat hamnstrategiutredning 

  Vänerhamn (8 hamnar) X Kandidat hamnstrategiutredning 

  Stenungsund     

  Uddevalla X   

  Tjörn     

  Lysekil, Preemraff     

 

 

I första hand vidtalades hamnchefer eller personer utvalda av hamncheferna. I vissa 
stora hamnar vidtalades flera personer med olika ansvarsområden för att täcka hela om-
fattningen av frågor i enkäten.  
 

För att sortera upp hamnarna görs en indelning i 7 geografiska regioner: Norr, Mellan, 
Öst, Sydöst, Syd, Sydväst och Väst, se Figur 3.1. Indelningen görs enligt Sveriges ham-
nar, 2010. Figuren visar även regionernas procentuella andel skeppat gods i ton.   
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Figur 3.1. Hamnar i Sverige indelade efter region, efter Sveriges Hamnar, 2010 

 

3.2 Övriga intervjuade aktörer 

För att också få en bild av muddringsbehov som kopplar till andra aktörer än hamnar, 
intervjuades även representanter för Sjöfartsverk, småbåtshamnar och förorenade om-
råden i vatten.  
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4. Hamnverksamhet  

För att få en inblick i och förståelse för hamnarnas yttre drivkrafter ställdes frågor om 
hamnarnas verksamhet, vilken typ av gods som transporteras och hur stora volymer 
detta årligen innebär. Vidare ställdes frågor om hur hamnarna ser på framtidsutsikterna 
och var det finns kunskapsbehov som kopplar till hamnverksamhet och yttre drivkrafter. 

4.1 Introduktion 

Hamnarna har en avgörande roll för ett utrikeshandelsberoende land som Sverige. 
Hamnar behövs där människor bor och konsumerar varor och där viktiga industrier har 
sin verksamhet. De hamnar som sköter förbindelserna med grannländerna, vilka histo-
riskt sett varit landets viktigaste handelspartners, har därför en strategisk funktion. Detta 
innebär att storstadsregionerna tillsammans med olika industrilägen är strategiska. I 
hamnutredningen (SOU, 2007) görs bedömningen att ytterligare ökningar av mängden 
transporterat gods i de befolkningstäta områdena i Mälardalen, Västsverige och Sydsve-
rige.  

Omkring 95 % av importerat och exporterat gods mätt i ton transporteras med fartyg. 
Räknat i varuvärde rör det sig om 60 % av allt gods som transporteras via fartyg (Sveri-
ges hamnar, 2010). 2011 transporterades totalt drygt 175 miljoner ton gods via de 
svenska hamnarna. I Figur 4.1 redovisas godstransport via sjöfart (ton) över en 12-
årsperiod.  

 

 

Figur 4.1. Godstransport via svenska hamnar. Källa: Trafikanalys, 2011 

 

På nationell politisk nivå pågår en dialog om att ge nationellt strategiska hamnar en prio-
riterad ställning med målet att utnyttja infrastruktur och resurser mer effektivt. Ett sådant 
beslut skulle kunna påverka hamnarnas framtid i olika riktning.   
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4.2 Resultat  

Resultat från hamninventeringens frågor om hamnverksamhet redovisas nedan. Med 
utgångspunkt från hamnarnas befintliga verksamhet, godstyper som transporteras när-
liggande industrier och lokalisering ställdes frågor om hamnarnas planer för framtiden. 
Vidare fick hamnrepresentanterna lyfta sina prioriterade frågor och kunskapsbehov kring 
hamnverksamhet.  

4.2.1 Framtidsplaner 

Hamnrepresentanterna fick besvara hur de ser på framtiden och om de finns planer för 
expansion/utbyggnad/ombyggnad och i så fall vad som föranleder utbyggnaden. Figur 
4.2. redovisar hamnrepresentanternas svar.  

Resultaten visar att många hamnar har planer på satsningar, framför allt är det infra-
struktursatsningar så som järnväg, väg och farledsutbyggnad som planeras. Det är 
också satsningar för att effektivisera transportsystemet vilket innebär omlokalisering och 
logistikändringar för att effektivisera befintlig verksamhet. Flera hamnar beskriver att 
”städerna växer in i hamnen”. Hamnarna står därför inför valet att flytta verksamheten 
och delvis bygga helt nytt eller avveckla. För de flesta av dessa hamnar planeras stora 
satsningar. Flera hamnar lyfter också ”annan typ av gods” och ”nya båttyper” som en 
anledning att förändra befintlig verksamhet längre fram. Det finns dock hos många ham-
nar osäkerhet omkring framtidsplanerna och en underliggande oro för ekonomi, konkur-
rens om kunder och hur en nationell prioritering av hamnar skulle påverka.  

 

Figur 4.2. Planer på expansion/ombyggnad samt bakgrund/mål för den samma. Totalt 
36 hamnar har besvarat frågan. Vissa hamnar har angett flera av motiven för ut- och 
ombyggnad.   
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4.2.2 Kunskapsbehov 

Nedan redovisas en sammanställning av hamnrepresentanternas prioriterade frågor och 
kunskapsbehov som kopplar till hamnverksamhet.  

- Sjöfart lyfts i grunden som ett miljövänligt transportsystem både på EU-nivå och 
nationell nivå. Sjöfarten transporterar tung last till ett lågt utsläpp, den sliter inte 
på vägar och det bidrar till få olyckor. Men det nya kravet på svavelhalt i båt-
bränsle för Östersjötransport hotar att stjälpa sjöfarten till förmån för lastbilstrans-
port. Svaveldirektivet är inte proportionerligt till transporterat gods i ton. Finns be-
hov av att tydliggöra samhällsnyttan av olika alternativ.  
 

- Sverige bör effektivisera transportnätet för båt och järnväg. Idag är ofta landan-
slutningen en flaskhals. Finns ett behov av att utreda Kombi Systemtransport, 
finns mycket att lära från USA. Det behövs ett bra underlag för att kunna ta djärva 
beslut! 
 

- Samordning av regelsystem för flytande gas/nya bränslen efterfrågas. Idag finns 
olika regler för olika båtar i olika farleder.  
 

- Planer på nationell prioritering av hamnar skapar oro i små hamnar som är rädda 
att bli lidande. En prioritering lyfts även upp som positiv av andra hamnar då det 
idag råder hög konkurrens mellan hamnar och av vissa anses att det finns en 
överetablering av hamnar.  
 

- Privata hamnar lyfter konkurrenssvårigheter med hamnar där kommunen äger 
marken då kommunägda hamnar inte alltid har samma krav på avkastning.  
 

- I de fall där staden växer in i hamnen aktualiseras buller och luftföroreningsfrågan 
från hamnen.   
 
 

. 
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5. Hamnanläggningar 

För att lära mer om hamnanläggningar och hamnarnas behov kopplat till byggande och 
underhåll av dessa, ställdes frågor därom vid hamninventeringen. Nedan ges en intro-
duktion till vad som menas med hamnanläggningar och resultat från hamnintervjuerna.  

5.1 Introduktion 

Med hamnanläggningar menas de geokonstruktioner som är basen för hamnen, exem-
pelvis kajer, pirar och uppställningsytor. Hamnanläggningen är navet mellan landstrans-
port och sjötransport, det ska klara tunga fordon och vara en effektiv plats för omlast-
ning. För att upprätthålla funktionen hos konstruktionerna till hamnanläggningen krävs 
regelbundet underhåll, rekonstruktion och nyinvestering. Nedan redovisas typiska kon-
struktioner och en schematisk bild över kostnad för upprätthållande av konstruktion un-
der dess driftstid.  
 

Typkonstruktioner för kajer och ytor 

Typkonstruktioner för ytor 

Det finns ett stort antal olika alternativa överbyggnadstyper på hamnplaner och andra 
industriytor som trafikeras av tunga truckar och används för uppställning av containrar. 
Vid teknisk utformning eftersträvas en optimering mellan investerings-, underhålls- och 
trafikkostnader. Sambanden är dock inte klarlagda med önskvärd noggrannhet.  

Terrassen underlagrar överbyggnaden och består i huvudsak av naturliga jord- och 
bergmassor. Terrasstabilisering är en metod som ökar terrassens bärighet och därige-
nom minska överbyggnadens tjocklek. Överbyggnaden vilar på terrassen och delas in i 
förstärkningslager, bärlager och beläggning (slitlager). Livslängden och underhållsbeho-
vet hos konstruktionen beror på belastning, val av slitlager och överbyggnad. Förstärk-
ningslagret utgörs av obundet material och utgör en stabil plattform vid utläggning och 
packning av bärlagret. Förstärkningslagret ska även, helt eller delvis, reducera frostin-
trängning i undergrunden så att tjällyftnings- och tjällossningsskador begränsas. Bärlag-
ret består av obundet krossat material och utgör fundament för beläggningen. Bärlagret 
ska fördela trafiklasterna till förstärkningslagret och förhindra att deformationer uppstår. 
Vid mycket tung trafikbelastning uppstår behov av bundna bärlager, med antingen ce-
mentgrus (CG) eller asfaltgrus (AG). Beläggningen kan bestå av ett grusslitlager, bitu-
minöst slitlager, vältbetong, platsgjuten markbetong och prefab markbetong (betong-
marksten etc). I vertikalled kan ett bituminöst slitlager tekniskt beskrivas som en elastisk 
beläggning, vältbetong som styva beläggningar, medan markstensbeläggning tekniskt 
beskrivs som en halvelastisk beläggning.  
 

Typkonstruktioner för kajer 

Kajens utformning bestäms i första hand av vilken typ av trafik den ska betjäna, dvs om 
det är styckegods, containrar respektive massgods som ska hanteras. Kajkonstruktionen 
bestäms, förutom av vad den ska användas till, av vattendjup, grundförhållanden och 
materialtillgång.  

Nedan beskrivs fyra typkonstruktioner för kajer, murkaj, spontkaj, pelarkaj och pålkaj. En 
murkaj består av en gravitationsmur av sten eller betongblock. Konstruktionen är mycket 
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tung och kräver en fast, icke sättningsbenägen grund att byggas på (eller placeras på, i 
vissa fall tillverkas muren i element på land och utplaceras efteråt). Till murkajer räknas 
även kajer byggda på kassuner (en tunnväggig betongkonstruktion som fyll med sand). 
En spontkaj byggs upp av en spont som vanligen är gjord av betong eller järn. Spånten 
förankras bakåt i en ankarplatta. Matrialet bakom spånten bör vara friktionsmaterial, ofta 
används sand. Spåntkajer kräver relativt gott grundläggningsmaterial som kan ta upp de 
krafter som krävs för spontens horisontalförankring. En pelarkaj kan användas då berg-
runden kan nås på begränsat djup. Kajen vilar på pelare som förankras i bergrunden. En 
annan variant är att förankra pelarna i redan nedslagna pålar. Denna variant kan använ-
das där vattendjupet är för stort för att endast använda pålar. Med pålkajer avses kajer 
grundlagda på pålar. Pålarna bärs upp av kohesion eller slås ner till fast grund. Vanligen 
används betongbålar eller stålprofiler.  
 

Orsaker till underhållsbehov 

Hamnar är hårt utsatta för väder och vind. Lokaliseringen intill vattnet bidrar till bl a blåst, 
vatten, vågor och salt vilket sliter både på kajer, överbyggnader, hus och maskiner. 
Stora mängder gods flyttas mellan sjö- och landtransport i hamnen, vilket innebär att 
tungt lastade truckar, kranar, lastbilar och tåg passerar hamnanläggningen. En vanlig 
orsak till underhållsbehov av kajer är påköring av fartyg.  
 

Kostnad för drift och underhåll (DoU) 

Kostnaden för att bygga och upprätthålla en anläggnings funktion brukar delas in i en 
initial investeringskostnad, årlig drift och underhållskostnad samt reinvestering, se Figur 
5.1.  

 

Figur 5.1 Schematisk bild över initial investeringskostnad, årlig drift och underhållskost-
nad och reinvesteringskostnad.  

I intervjustudien fokuserade frågorna kring kostnader drift och underhållskostnad (inte 
investering och reinvestering). Här delas drift och underhållskostnad in i rutinmässiga 
underhållsåtgärder och större underhållsåtgärder, enligt Trafikverkets norm (SS-
EN13306:2010). Nedan beskrivs Trafikverkets definition av rutinmässigt underhåll (före-
byggande underhåll) och större underhållsåtgärder (avhjälpande underhåll).  

Rutinmässigt underhåll (förebyggande underhåll) genomförs vid förutbestämda kriterier 
eller vid förutbestämda intervall. Syftet är att minska sannolikheten att fel eller degrade-
ring av funktion uppstår. Till rutinmässigt underhåll hör till exempel dykinspektion av kaj-
konstruktioner, vilket i de flesta hamnar sker en gång per år. Större underhållsåtgärder 
(avhjälpande underhåll) utförs efter att funktionsfel upptäckts och målsättningen är att få 
enheten i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion.  
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Exempel på större underhållsåtgärder är åtgärder av skadade kajer och beläggningsar-
beten på uppställnings- och körytor. Skador på kajer åtgärdas direkt vid upptäckt av 
skadan (efter besiktning) medan beläggningsarbeten för ytor utförs enligt ett tidsschema.  

5.2 Resultat 

Inom hamninventeringen ställdes frågor till hamnrepresentanterna om omfattning på 
befintliga hamnanläggningar och underhållskostnad kopplad till dessa. Nedan redovisas 
resultat från hamnintervjuerna med avseende på omfattningen på kajer och ytor i ham-
narna, årlig underhållskostnad för hamnen samt viktiga frågor och kunskapsbehov kring 
hamnanläggningar.  

5.2.1 Kajer och ytor i svenska hamnar 

30 hamnar besvarade frågan om hur många löpmeter kaj som finns i hamnen. Vanligen 
består hamnens olika kajer av många olika typer av kajkonstruktion med varierande 
byggår från början av 1900-talet till nutid. De allra äldsta kajerna som omnämndes var 
inte i bruk.  

I Figur 5.2 redovisas kajlängder för 31 st av de inventerade hamnarna.  

 

 

Figur 5.2. Löpmeter kaj i 31 st av de inventerade hamnarna.  

 

En av hamnarna sticker ut med sina drygt 10 000 m kaj. Medianvärdet för kajlängd i de 
inventerade hamnarna ligger på 1 400 m.  

 

10 600

31 besvarande hamnar
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Hamnarna fick också en fråga om omfattningen på hamnens uppställningsyta. Frågan 
besvarades av 28 hamnar och resultatet redovisas i Figur 5.3. Även här sticker en av 
hamnarna ut med 1 200 000 m2 uppställningsyta. Medianvärdet för uppställningsyta i de 
28 inventerade hamnarna ligger på 270 000 m2. 

 

 

Figur 5.3. Antal m2 uppställningsyta i 28 st av de inventerade hamnarna 

 

5.2.2 Underhållskostnad för kajer och ytor 

Respondenterna fick också besvara hur stor årlig periodisk kostnad som förknippas med 
åtgärder för respektive konstruktionsdel (kajer och ytor). 19 hamnar besvarade frågan 
om årligt periodiskt underhåll för kajer (Figur 5.4) och 15 hamnar besvarade frågan om 
periodiskt underhåll för uppställningsytor (Figur 5.5).  

Resultatet visar en spretig bild där underhållskostanden varierar mellan 50 kr- 2500 kr 
per löpmeter kaj i de lika hamnarna. Medianvärdet är 670 kr/löpmeter kaj, år. Den årliga 
underhållskostnaden per m2 uppställningsyta varierar mellan drygt 1 kr-14 kr/m2 och år. 
Medianvärdet är 3,3 kr/m2 yta, år.  

Detta kan relateras till beläggningsunderhåll för kommunala gator. Siffror från 2005 visar 
att den årliga kostnaden varierade mellan 0,5-8,5 kr/m2, år och medianvärdet var 2,69 
kr/m2 år (SKL, 2007).  

 

 

 

1 200 000

28 besvarande hamnar
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Figur 5.4 Årlig underhållskostnad per löpmeter kaj (kr/m och år). 19 hamnar har besvarat 
frågan. För att underlätta jämförelsen med antalet löpmeter kaj i hamnarna (Figur 4.2) 
redovisas resultaten i samma ordning i de båda diagrammen.   

 

 

Figur 5.5. Årlig underhållskostnad per kvadratmeter yta (kr/m2 och år). 15 hamnar har 
besvarat frågan. För att underlätta jämförelsen med antalet kvadratmeter yta i hamnarna 
(Figur 4.3) redovisas resultaten i samma ordning i de båda diagrammen.   
 

Det går inte att utläsa någon korrelation mellan underhållskostnad per löpmeter kaj och 
anläggnings storlek. (Man skulle ju kunna tänka att en större anläggning skulle ha lägre 
kostnad per löpmeter genom möjlighet till större entreprenader). Osäkerheten i underla-
get kan bero på flera saker, delvis att uppgifterna om underhållskostnad inte säger något 
om hur gamla konstruktionerna är och när de senast gjordes en reinvestering. Och del-
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vis att uppgifterna inte säger något om eftersattheten av underhåll. Flera hamnar kom-
menterade att det finns ett ”uppdämt underhållsbehov” och ”vi borde lägga 6 ggr mer på 
underhåll”.  

För att få en bättre förståelse för kopplingen mellan underhållskostnad och anläggning-
ens omfattning för olika hamnars kajkonstruktioner borde man se över en tio-årsperiod.  

Möjligen kan man se en korrelation mellan underhållskostnad per kvadratmeter yta och 
anläggningens storlek. Det finns osäkerheter i dataunderlaget även här, det är inte givet 
att olika hamnar gör samma bedömning om vilka kostnader som faller inom ”årlig under-
hållskostnad för uppställningsytor” och vad som faller utanför. Ett exempel ges från en 
av de intervjuade hamnarna, denna hamn lägger årligen 2 Mkr på beläggningsarbeten 
för uppställningsytor, vilket respondenten ansåg vara årlig underhållskostnad. Därtill 
läggs i samma hamn ytterligare 4-5 Mkr per år på markförstärkning och dagvattensy-
stem, detta föll enlig respondenten utanför den årliga underhållskostnaden.  

5.2.3 Kunskapsbehov  

Nedan lyfts hamnarnas prioriterade frågor och kunskapsbehov kopplat till hamnanlägg-
ningar.  

- Många respondenter lyfter frågor kring konstruktion och dimensionering av kajer 
och ytor. Utgångpunkten är svår då det ofta finns en rad olika konstruktionslös-
ningar från olika åldrar som byggts om i omgångar. Ofta finns underlaget inte do-
kumenterat utan finns i huvudet på den tekniska chefen. I frågan om konstruktion 
och dimensioner lyfts följande behov: 

o Teknik för undervattenskonstruktioner/ kajkonstruktioner 
o Bärighet/ körbarhet 
o Underbyggnad  
o Konstruktionsutformning, nya metoder 
o Beläggningen/ dimensioneringen, håller idag inte för lasterna 

 

- Det efterfrågas också stöd för ”drift och underhållsmanagement”. Det finns behov 
av en tydligare koppling mellan åtgärder för reinvestering och drift och underhåll, 
för en ökad kostandseffektivitet.  
 

- Teknik för undersökning av kajer efterfrågas, liksom metoder för underhållsteknik 
av gamla kajer. Vidare lyfts frågor kring fendersystem, korrosion av katoder och 
anoder samt isproblematik.  

 

- Implementering av nya miljö/ arbetsmiljökrav är också aktuella. Frågor som lyfts 
fram är, Elanslutning av fartyg i hamn, Hantering av fartygsavfall, sopor, maskin-
rumsavfall, olja, Hanteringa av svartvatten och gråvatten samt Buller.  
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6. Muddring  

Inventeringen fokuserade på hamnarnas behov av muddring för bibehållen eller ökad 
verksamhet, dvs underhållsmuddring och ut- eller ombyggnadsmuddring. Därtill görs 
utblickar kring muddringsbehov av statliga farleder, förorenade områden i vatten samt 
småbåtshamnar.  

6.1 Introduktion 

Nedan beskrivs den uppdelning som används i rapporten för att kategorisera olika typer 
av muddringsprojekt. 
 

Muddring i hamnar 

Underhållsmuddring syftar till den muddring som återkommande krävs för att upprätt-
hålla befintligt djup i hamnen. Frågor som ställdes inom ramen för SOA-intervjun be-
handlade, Hur ofta underhållsmuddring utförs, hur stora volymer rena respektive förore-
nade massor varje muddringstillfälle bedöms medföra samt när nästa underhållsmudd-
ring förväntas äga rum. Ut- och ombyggnadsmuddring syftar till den muddring som görs i 
samband med ut- eller ombyggnad av nya kajer, hamnbassänger vid expansion eller 
flytt av hamnen. I intervjuerna med hamnar ställdes frågor om hur stora volymer rena 
respektive förorenade massor som planeras att muddras inom 1-5 år respektive 6-10 år.  
 

Muddring av farleder 

Muddring av farleder sker för att upprätthålla tillräckligt djup och bredd och därmed 
borga för säkerheten i farlederna. Ansvarig för att vidmakthålla farledernas funktion är 
Sjöfartsverket. Inseglingsrännan till hamnen är oftast hamnens ansvar. I detta projekt 
har endast en utblick gjort för att få en uppfattning om hur stort behovet är att de kom-
mande åren muddra farleder, hur stora volymer som kan förväntas muddras samt när i 
tid. Sammanställningen har gjorts genom dialog med Sjöfartsverk och berörda hamnar.  
 

Muddring av förorenade områden 

I områden där gamla industrier förorenat bottensedimenten i stor omfattning kan mudd-
ring ske av miljöskäl. Det finns ingen nationell sammanställning av förorenade områden i 
vatten utan varje länsstyrelse prioriterar själv vilka områden i länet som först bör åtgär-
das. Då det inte finns någon ansvarig för föroreningen har staten möjlighet att gå in med 
finansiering av utredning och sanering. I detta projekt har endast en utblick gjorts för att 
få en uppfattning om hur stora volymer muddermassor miljömuddringen kommer att in-
nebära de närmsta åren. Sammanställningen har gjorts genom uppgifter från hamnar, 
dialog med ansvarig på Naturvårdsverket, websökning på Länsstyrelsers prioriterade 
listor.  
   

Muddring i småbåtshamnar 

Svenska Båtunionen organiserar ca 900 av de 1 000 båtklubbar som finns i landet. 
Dessa klubbar utgör med sina ideella krafter grunden för Svenska Båtunionens främjan-
deverksamhet. Sedimentfrågorna är inte på deras agenda och mängden sediment som 
är förorenade inte är sammanställd. Muddringen är småskalig jämfört med andra mud-
derprojekt och finansieringen är begränsad.  
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6.2 Resultat  

Inom intervjustudien ställdes frågor till hamnrepresentanterna om planer och omfattning 
på kommande muddringar i hamnar. Respondenterna fick också besvara vilka priorite-
rade frågor och utvecklingsbehov de ser inom muddringsområdet. Därtill gjordes utblick-
ar för att få en uppfattning av muddringsbehov inom Sjöfartsverkets farleder, Miljömudd-
ringsprojekt samt småbåtshamnar.  

6.2.1 Muddringsbehov 

Nedan redovisas resultaten av inventeringen kring muddringsbehov från inventeringen 
2012. 

Muddring i hamnar 

Resultaten visar att i de allra flesta hamnarna utförs underhållsmuddring sällan eller ald-
rig i någon större omfattning, utan att underhållsmuddringen innebär några dagars ar-
bete att omfördela sediment som virvlats runt av fartygens propellrar. Det kan handla om 
volymer mellan några 100 till några 1 000 m3 som muddras upp eller omfördelas med 5-
15 års mellanrum. För hamnar som har sin verksamhet i utloppet på en å eller lokali-
serade så att havsvågor för med sig stora mänger bottensediment in i hamnen kan dock 
behovet av underhållsmuddring vara betydligt mera omfattande. Det finns inget tydligt 
mönster var utmed Sveriges kust dessa hamnar är lokaliserade, mer än att ingen av 
dem ligger i region Norr eller region Mellan. Fem hamnar uppger att de har ett under-
hållsmuddringsbehov mellan 100 000-400 000 m3 ungefär en gång vart 10e år. I Figur 
6.1 redovisas behovet av underhållsmuddring inom 1-5 år i 10 hamnar med betydande 
volymer. Totalt uppges omkring 1 miljon m3 sediment komma att behöva under-
hållsmuddras de närmsta 5 åren, varav en femtedel uppges vara förorenade.  

 

Figur 6.1. Hamnar med behov av underhållsmuddring inom 1-5 år av betydande voly-
mer. I Ytterligare en hamn uppger att förorenade massor förekommer men volymen är 
ännu oklar.  

Många hamnar står inför stora utbyggnadssatsningar som i flertalet fall kommer inne-
bära ett behov av utbyggnadsmuddring. I de fall då utbyggnadsplanen ligger i nära tid 
har hamnarna god koll på hur stora volymer muddermassor det rör sig om, vilken typ av 
sediment det är och huruvida sedimenten är förorenade. I de fall då utbyggnadsplanen 
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ligger längre fram i tid har hamnarna inte samma kunskap om muddringsbehovets om-
fattning. De allra flesta hamnarna har någon form av utbyggnads plan, det finns dock en 
osäkerhet om och när den kommer att förverkligas. Beslut om en infrastruktursatsning 
blir av eller ej är ofta avhängigt på om hamnen lyckas locka till sig den nya kunden eller 
kommer att våga starta en ny båtlinje. I Figur 6.2 redovisas behovet av ut- ombygg-
nadsmuddring inom 1-5 år. 

 

Figur 6.2 Hamnar med behov av ut- ombyggnadsmuddring inom 1-5 år. Observera att 
de två hamnarna som angett störst muddringsvolymer, Luleå och Gävle hamn, inklude-
rar volymer både för hamnmuddring och farledsmuddring.  
 

Det finns olika anledningar till behoven av ut- och ombyggnadmuddring. I fem av de in-
tervjuade hamnarna uppges att de inom 5 år kommer att flytta hela eller delar av sin 
hamnverksamhet pga stadsutveckling. Tillsammans utgör detta ett muddringsbehov om 
ca 3 miljoner m3. Ytterligare 8 hamnar uppger att de inom 5 år kommer att anpassa för 
nytt gods eller större båtar och tillsammans finns ett muddringsbehov om knappt 5 miljon 
m3. Av de totalt 8 miljonerna massor som planeras att muddras i 12 hamnar inom 5 år 
uppges omkring 1 miljon m3 massor vara förorenade. Flertalet av de expanderande 
hamnarna återfinns inom region väst, sydväst eller öst.  

10 hamnar beskriver även att de inom en 6-10 årsperiod troligen kommer öka djup och 
förlänga kajer för att möta behov från nya godssorter och större båtar. I dessa fall ligger 
planerna så långt fram i tiden att inga uppgifter finns om volymer. Även dessa återfinns 
främst i region väst, sydväst eller öst. 
 

Muddring av farleder 

Sjöfartsverket beskriver 4 farleder där det kommer göras omfattande farledsmuddringar 
de närmsta åren. Vidare beskrivs ytterligare 6 farleder som är i behov av muddringsåt-
gärder och prioriterade att åtgärdas framgent. Ett av farledsprojekten som ligger nära i 

14 hamnar med behov av ut- ombyggnadsmuddring
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tid är Luleå farled, ett jättestort projekt där omkring 20 miljoner m3 kommer muddras. För 
övriga projekt beskrivs inte volymen muddermassor.   
 

Muddring av förorenade områden 

Totalt finns i Sverige omkring 300-400 sedimentprojekt klassade som förorende områ-
den. Hur många av dessa som kommer att åtgärdas är ej bestämt. Det pågår utredning/ 
åtgärdsarbete i minst 6 saneringsprojekt av förorenade områden i vatten runt om i Sve-
rige, varav 3 objekt kan förväntas åtgärdas inom 5 år. Vanligen lyfts inte uppgifterna om 
volymer förorenade massor fram men i två av objekten beskrivs muddringsbehovet vara 
200 000-400 0000 m3 respektive 200 000 m3 förorenade massor.  
 

Muddring av småbåtshamnar 

Mängden förorenade sediment per hamn ligger på några hundratal m3/ småbåtshamn. 
Troligen handlar det om några 100 000 m3 totalt i hela Sverige.  

6.2.2 Kunskapsbehov 

Nedan beskrivs prioriterade frågor och kunskapsbehov som kopplar till muddring. 
 

- Det efterfrågas en nationell samsyn kring lagstiftning för hur bedöma hantering av 
muddermassor. Respondenterna skulle också önska att det infördes klausul i lag-
stiftning för att få använda bra massor som byggmaterial eller lägga på land. En 
annan fråga som kopplar till lagstiftningen är att det i framtiden kan bli aktuellt att 
ta hänsyn till ytterligare ämnen i sedimenten i framtiden (finns krav i bilaga till vat-
tendirektivet). 
 

- Lokalisering av massor är en aktuell fråga både på land och till havs. En av de in-
tervjuade hamnarna tittar nu på möjligheten att exportera massor till Rotterdam. 
En annan hamn beskriver att man fått backning på gammalt mudderupplag på 
land och måste åtgärda detta.  

 

- Många hamnar muddrar endast en ggr på 10 år, det är därför svårt att följa med i 
vilka krav och vilket underlag som krävs för tillståndsansökan. Flera hamnar efter-
frågar därför stöd kring vilka underlag myndigheterna kräver för muddring, simule-
ringar/ modellering, vågmätningar osv. 
 

- Muddring och hantering av muddermassor är en stor kostnad för hamnen. Det ef-
terfrågas därför kostnadseffektiv teknik att muddra och hantera förorenade mas-
sor.  
 

- En fråga som kopplar till kostnad är upphandling, där en respondent lyfter att det 
är svårt att ställa bra krav i upphandling av muddring.  
 

6.3 Uppföljning av muddringsprojekt 

År 2005 och år 2009 gjordes motsvarande intervjuinvetering av hamnars muddringsbe-
hov som nu utförts. Dock skiljer sig inventeringarna till viss del, delvis vad gäller antal 
intervjuade hamnar och utformningen av frågor till hamnarna. Inventeringen 2005 gav 
inga kvantitativa resultat kring förorenade muddervolymer. I tidigare inventering gjordes 
heller ingen skillnad på miljömuddring, hamnmuddring och farledsmuddring. I många fall 
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är avgränsningen är inte självklar eftersom hamn/ kommun och sjöfartsverk många 
gånger samverkar kring projekten.  

I Figur 6.3 och 6.4 redovisas resultat från inventeringarna 2005, 2009 och 2012- totala 
”säkra” volymer respektive förorenade ”säkra” volymer med behov att hanteras i en 10-
årsperiod från inventerat år och framåt. Med säkra volymer menas muddringsprojekt där 
volymen angetts. För att göra resultaten från de olika inventeringsåren jämförbara inne-
fattar de planerad muddring i hamnar (underhållsmuddring och ut- och ombygg-
nadsmuddring) samt muddring i farleder då hamnarna angett volym om detta samt vo-
lymer förorenade massor från miljömuddringsprojekt.  

 

 

Figur 6.3. Totala volymer muddermassor med behov att hanteras i en 10-årsperiod från 
inventerat år och framåt  

 

 

Figur 6.4. Sammanlagda volymen förorenade massor med behov att hanteras i en 10-
års period från inventerat år och framåt. Helfärgade staplar baseras på av hamnarna 
angivna volymer, randig stapel baseras på kvalitativa antaganden.  
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Enligt Figur 5.1 har muddringsbehovet blivit 6 ggr större från inventeringen år 2005 till 
inventeringen 2012. En relevant fråga är om muddringarna utförts i den omfattning som 
planerats eller om de skjutits framåt i tid?  

Vid en summering av de muddringsprojekt som beskrevs år 2005 har idag,  

- 5 genomförts 
- 4 är på gång 
- 8 ej genomförda ännu 
- 3 ej genomförda ännu, nu utökade  
- 2 lagts på is 

Därtill har 7 nya muddringsprojekt tillkommit.  

Flera av projekten som är ”ej genomförda ännu” eller är ”ej genomförda ännu, nu utö-
kade” planerades att utföras inom 1-5 år enligt inventeringen från 2005. Detta tyder på 
att ledtiderna blivit längre än förväntat, flera projekt har under denna tid fått avslag på 
miljödomar att tippa massorna till havs och även överklagat. Nya utredningar har gjorts 
vilket dragit ut på tiden. För några av projekten har ledtiderna dragit ut pga omplanering 
och utökning av projekten, till dessa hör de hamnar som valt att flytta hela eller delar av 
sin verksamhet pga stadsutveckling. Sju nya muddringsprojekt har tillkommit.  

En annan fråga är om muddringsbehovet ökat över tid? Svar nja, eftersom muddrings-
projekten inte utförts i den takt de ämnades utföras har behovet ökat.  

6.4 Expansiva regioner och aktiva hamnar 

Figur 6.5 redovisar planerade åtgärder med avseende på landanslutning (väg och järn-
väg), sjöanslutning (farled) och muddring i hamnar. Det är tydligt att region öst, region 
sydväst och region väst är mest expansiva, region öst står för 19 % av all godstransport 
i ton, region sydväst för 20 % och region väst för 35 % (Sveriges hamnar, 2010). Dessa 
tre regioner lyfts också fram i hamnstrategiutredningen (SOU, 2007).  
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Figur 6.5. Planerade utbyggnader map landanslutning, sjöanslutning och muddring i 
hamnar. Röda ringar betecknar tio hamnar som kategoriserats som prioriterade inom 
hamnutredningen 2007.  
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7. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras resultaten från intervjuerna som ett underlag för att dra slutsat-
ser om hamnarnas gemensamma behov och för att ge föreslag till fortsatta utvecklings-
arbeten. Detta görs för varje delområde i arbetet genom att resonera kring olika pro-
blemställningar, tex genom att belysa frågeställningar från olika synvinklar.  
 

Hamnverksamhet i Sverige  

Med utgångspunkten från den utförda inventeringen och hamnarnas svar på enkätfrå-
gorna om den egna verksamheten lyfts följande frågeställningar fram som viktiga/ avgö-
rande för hamnarnas framtida verksamhet.  

Intern konkurrens - Alla hamnar vill satsa och ingen vill så klart lägga ner. Nästan alla 
hamnar har en utbyggnadsplan i bakfickan, som ska förverkligas om de får rätt kund/ om 
de startar upp den nya linjen osv. Flera av respondenterna anser att hamnarna slåss om 
samma kunder. En hamn (som övervägt att lägga ner sin verksamhet) lyfter upp pro-
blematiken med att det finns en överetablering av hamnar i Sverige och att det bör fin-
nas en tydligare styrning från nationell nivå om att lägga ner vissa hamnar, då en övere-
tablering inte är lönsam för någon. Andra hamnar visar stor oro för politik om prioritering 
av nationellt strategiska hamnar.  

Yttre påverkan – Hårdare miljökrav riskerar att slå hårt mot hamnverksamheten. EUs 
svaveldirektiv på bränsle som träder i kraft 2015 lyfts fram av många respondenter som 
en springande punkt för sjöfartens framtid. En utredning från Sjöfartsverket visar att 
bränslekostnaden för sjöfart kan komma att öka med 50 % (Sjöfartsverket, 2009). När 
direktivet löper i kraft kommer troligen mera lastbilstrafiken ta en ökad andel av gods-
transporten.   

En annan yttre faktor som lyfts fram av många respondenter är kapacitetsbristen hos 
landanslutningar, järnväg och väg. Många landanslutningar är inte anpassade efter da-
gens behov och är därför flaskhalsar i transportsystemet. Hamnen, noden mellan sjöfart 
och landtransport påverkas i allra högsta grad av nationella prioriteringar/ brist på priori-
teringar av landanslutningar – men hamnen har inte rådighet över frågan.  

Generellt för alla hamnar gäller en vilja om att satsa och utveckla sin verksamhet. En 
intern konkurrens mellan hamnar råder och utredningar gjorda kring prioritering av stra-
tegiska hamnar lyfter framför allt fram hamnar i väst, syd och i befolkningstäta områden. 
Det finns en oro för politiska beslut som påverkar hamnarnas del i transportsystemet. 
 

Hamnanläggningar 

Med utgångspunkt från den genomförda intervjustudien och frågorna om infrastruktur/ 
hamnanläggningar lyftes följande frågeställningar fram som viktiga för hamnarna.   

I stort sätt alla hamnar i Sverige har varit i bruk sedan en lång tid tillbaka. Hamnanlägg-
ningarna har utvecklats över tid efter rådande situation och behov. Detta innebär att an-
läggningarna har byggts ut i omgångar och att anläggningarna i många hamnar är en 
brokig blandning av gammalt och nytt, det är tillexempel inte ovanligt att det i en och 
samma hamn finns tre-fyra olika typer av kajkonstruktion vars byggår varierar mellan 
1930-tal till nybyggda. Det är med andra ord en stor utmaning att underhålla och att 
bygga till och flera respondenter lyfter behovet av platsanpassade tekniklösningar och 
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ökad kompetens hos konsulter. Ett annat resultat av att hamnanläggningarna har byggts 
till och ändrats efter hand är att samordning och logistik inte är optimerad efter dagens 
verksamhet. Flera hamnar beskriver att de har tillräckliga kajlängder och ytor men behö-
ver effektivisera sin verksamhet.  

Eftersatt underhåll beskrivs av nästan alla respondenter som en verklighet. Den under-
hållsbudget som finns täcker inte att upprätthållandet av bibehållen funktion utan endast 
rutinmässiga och större underhållsåtgärder. Då en stor del av hamnkonstruktionerna 
upprättades på 1970-talet finns därmed stora behov av rekonstruktion, vilket inte inbe-
grips i underhållsbudgeten. Åldrande anläggningar är en anledning till underhållsbehov, 
ökade laster är en annan. Många konstruktioner är helt enkelt inte dimensionerade för 
dagens behov vilket erfars av många hamnar, andra menar att gamla konstruktioner är 
så pass överdimensionerade att det inte är något stort problem.  

På flera håll i landet bidrar en ökad stadsutveckling till att ”staden växer in i hamnen”. I 
dessa fall planeras flytt av hamn, detta innebär stora investeringssatsningar där omfat-
tande delar av hamnanläggningarna nybyggs. Hamnar som planerar flytt av sin hamn 
lyfter framför allt fram fördelarna med att få en hamnanläggning som är planerad för da-
gens behov.   

På det hela taget bedömer vi att det finns ett behov av att utveckla underhåll och till-
byggnadsåtgärder att bättre anpassas till hamnarnas befintliga konstruktioner både vad 
gäller teknik och dimensionering. Underhåll av hamnkonstruktioner är en viktig fråga för 
alla hamnar. Intervjustudien visar att det underhåll som planeras och budgeteras kom-
mer att kosta omkring 5 miljarder på 10 år exkl nybyggnad. I detta inräknas inte det upp-
dämda behov av underhåll som beskrivs av flertalet hamnar.  
 

Muddring  

Muddring i hamnar 

För de flesta hamnar rör sig underhållsmuddring endast om små volymer sediment som 
flyttats omkring av fartygens propellrar. Vanligen rör det sig om några hundra till några 
tusen m3 som muddras upp eller omfördelas på botten med 5-15 års mellanrum. I ett 
antal hamnar är dock behovet av underhållsmuddring mera omfattande, detta då ham-
nen ligger i utloppet på en å som för med sig slam eller där havsvågor för in stora 
mängder bottensediment. I de hamnar som underhållsmuddrar relativt ofta finns rutiner 
och färsk kunskap om vad som krävs i en tillståndsansökning och vilka möjligheter som 
finns att hantera massor. För de hamnar där underhållsmuddringen endast sker vart 10e 
år kan den i stort sätt jämställas med en utbyggnadsmuddring, det krävs en stor insats 
att sätta sig in i gällande krav och att ta fram underlag för tillståndsansökning.  

Flertalet hamnar står inför utbyggnadssatsningar som inkluderar utbyggnadsmuddringar. 
Utbyggnadsatsningarna är en följd av anpassningar för nya godstyper och/ eller större 
båtar. Flera hamnar beskriver också att staden växer in i hamnen och hamnarna tvingas 
lämna plats åt stadens utveckling. De som fått beslut om att flytta är förväntansfulla men 
det finns också exempel där kommunen är i valet och kvalet om hur man ska satsa. För 
de satsningar som ligger nära i tid, inom 5 år, har hamnarna god kunskap om muddervo-
lymer. För planerna som ligger längre fram i tid finns tänk och mål om vad som ska upp-
fyllas men inga detaljer så som volymer mudder som ska hanteras.  

Muddring i farleder 
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Sjöfartsverket är ansvarig aktör för att vidmakthålla farledernas funktion. Inseglingsrän-
nan till hamnen är oftast hamnens ansvar. Vid hamninventeringarna har det ibland varit 
svårt att särskilja om de angivna volymerna gäller hamnens muddrig eller sjöfartsverkets 
muddring, detta eftersom projekt ofta görs tillsammans och i viss mån delfinansieras. 
Sjöfartsverket lyfter fram 4 prioriterade farleder där det kommer göras omfattande far-
ledsmuddringar de närmsta åren. Vidare beskrivs ytterligare 6 farleder som är i behov av 
muddringsåtgärder och troligen kommer att prioriterads de kommande åren.  

Miljömuddring 

Miljömuddring är benämningen på att muddring som utförs av miljöskäl för att hantera 
och minska spridningen av föroreningar från kontaminerade sediment. Det finns ingen 
nationell sammanställning av förorenade områden i vatten utan varje länsstyrelse priori-
terar själv sina områden. Vanligen beskrivs inte volymen muddermassor som behöver 
hanteras i länsstyrelsens utredningar. 

Muddring i småbåtshamnar 

Mängden förorenade sediment per hamn ligger på några hundratal m3/ småbåtshamn. 
Troligen handlar det om några 100 000 m3 totalt i hela Sverige. Bedömningen är att det 
finns problem med förorenade sediment och att utsläpp av föroreningar fortsätter i och 
med att bottenfärgproblematiken kommer att kvarstå under överskådlig tid. Inom de 
närmaste 5-10 åren kommer MoH att ställa allt ökande krav på miljöfrågor. Sedimentfrå-
gor och föroreningar från spolplattor kommer att aktualiseras mer än idag. Muddring av 
förorenade sediment i småbåtshamnar bör kunna utföras i samverkan/samband med 
muddring av hamnar och farleder för att minska kostnaden per m3 sediment. 

Jämförelse med tidigare inventeringar av muddringsbehov 

År 2005 och år 2009 gjordes motsvarande intervjuinvetering av hamnars muddringsbe-
hov. Dock skiljer sig inventeringarna till viss del vad gäller antal intervjuade hamnar, hur 
frågorna utformats och resultatsammanställning har gjorts. Resultaten visar att ett antal 
projekt genomförts som planerat men att flera av de planerade muddringsprojekten inte 
utförts i den takt de förväntats utföras. Flera av muddringsprojekten har även utökats i 
väntan på genomförande. Ett antal projekt har även tillkommit. Detta innebär att det idag 
är ett större behov av muddring och hantering av muddermassor än 2005. Däremot har 
hamnarna fått en större insikt i att det är långa ledtider innan muddringar kan genomfö-
ras, både för tillståndsprocess och intern beslutsprocess. Respondenterna har därför 
med tiden blivit försiktigare med att lyfta fram tidsplaner för projekten.  

 

Metod och tillvägagångsätt 

Målet med projektet var att identifiera branschgemensamma frågor och behov kopplat till 
hamnanläggningar och muddring. Uppgiften krävde direktkontakt med hamnarna ef-
tersom denna information idag inte sammanställs på nationell nivå. En relevant fråga i 
sammanhanget är därför hur kontakt med enskilda hamnar bäst utförs? Kunde vi valt en 
annan metod än SOA? Det finns en mängd olika enkät och intervjumetoder. På Ecoloop 
har vi vana att arbeta med SOA vilket är en anledning till att denna metod valdes, 
kanske finns det för detta ändamål bättre metoder att tillämpa, här har vi på Ecoloop 
troligen möjlighet att utvecklas. Ett alternativ till SOA skulle ha kunnat vara att skicka 
enkäten per e-post eller webformulär utan att följa upp med telefonintervju. Denna me-
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tod hade dock troligen inte resulterat i så många svar, jämför tidigare erfarenheter från 
närliggande aktiviteter i SMOCS (SGI, 2010). Ett annat alternativ kunde varit platsbesök 
på de enskilda hamnarna. Detta skulle inneburit ett mera kostsamt genomförande, 
kanske skulle det inte resulterat i så mycket mera information för gällande frågeställ-
ningar än vad SOAn gett.  

Ett urval av 30 hamnar intervjuades inom ramen för projektet. En relevant fråga är om 
resultaten hade förändrats om fler hamnar intervjuats? Troligen inte avsevärt, eftersom 
de hamnar som intervjuats uppskattas stå för 80-90 % av Sveriges totala godstranspor-
ter med sjötransport beräknat i ton. En kategori hamnar vi kan ha missat är industriham-
nar som inte är med i branschorganisationen Sveriges Hamnar.  

För innehållet för enkätfrågorna valdes fokusområdena: Hamnverksamhet och infra-
struktur/ anläggningar samt muddring. Denna breda palett av frågor bidrog till stort en-
gagemang hos respondenterna. Här finns en utmärkt möjlighet för branschorganisation-
en Sveriges hamnar att dra nytta av resultaten för fortsatt utvecklingsarbete. 

På det hela taget, den valda metoden är mer tids och resurskrävande jämfört med en 
traditionell enkät men ger samtidigt en ovärderlig direktkontakt och möjlighet att ställa 
följdfrågor.   
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8. Slutsatser och fortsatta arbeten 

Syftet med projektet var att identifiera branschgemensamma frågor och behov kopplat 
till hamnanläggningar och muddring. Projektet genomfördes genom intervju med repre-
sentanter för 30 hamnar, vilket bedöms ge en representativ bild. Med utgångspunkt av 
detta tror vi kunna dra följande slutstatser:  

- Hamnarna hade ett stort intresse för inventeringen och flera efterfrågade en åter-
koppling. Nätverk och seminarium uppskattas för ökad kunskapsspridning. Sveri-
ges Hamnar lyfts fram som viktig aktör.  

- Vad gäller hamnverksamhet är det tydligt att alla hamnar vill växa och nästan alla 
har en plan för verksamhetsökning. Dock finns en oro för hamnarnas del i trans-
portsystemet. Yttre faktorer som politik och lagstiftning på EU/nationell nivå kan 
komma att påverka hamnarna i storomfattning. Bl a gällande frågor kring priorite-
ring av hamnar och transportsystemet i stort samt miljölagstiftning kring båt-
bränsle. För de största hamnarna kommer frågorna sannolikt påverka men inte 
stjälpa verksamheten, men för små hamnar kan det innebära stor förändring.  

- När det gäller hamnanläggningar finns ett stort behov av att utveckla konstrukt-
ioner och dimensionering, anpassade för hamnarnas behov för att kostandseffek-
tivisera insatser kring investering/reinvesterings respektive underhåll. Detta gäller 
samtliga hamnar, inte bara de mest expansiva. Hamnarna har stora ytor och 
långa kajer som årligen kräver ett omfattande underhåll. I dag är underhållet ofta 
eftersatt.  

- Muddring och hantering av muddermassor är fortfarande en aktuell fråga i många 
hamnar. Studien visar att ledtiderna mellan planerad muddring och utförd mudd-
ring är längre än vad hamnarna för några år sedan förväntade. Insikten har även 
nått hamnarna att byggprocessen (planering, tillstånd och beslut) tar längre tid 
idag än för 10 år sedan. Därför efterfrågas stöd för processen, vilket underlag 
som behövs för tillståndsansökningar etc. Vidare är hanteringsfrågan av mud-
dermassor högaktuell både gällande lokalisering av rena massor och av förore-
nade massor.  

 

Nätverket Port Infra avser att fortsatt driva utvecklingsfrågor kring bland annat hamnan-
läggningar/ infrastruktur, muddring och exploatering och spillvatten. En nationell träff för 
hamnar planeras under höst/vinter 2013. Med utgångspunkt från intervjuresultaten finns 
många hamngemensamma frågor kopplat till anläggningar, konstruktion, underhåll och 
exploatering. En utökad samverkan mellan hamnarna kring gemensamma utvecklings-
frågor har stor potential.  
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Bilaga 1. Enkätunderlag för hamnintervjuer 
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