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Icke-teknisk sammanfattning
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till
hamnverksamhet vid Forsmarks hamn i Östhammars kommun. Föreliggande dokument är en
kombinerad teknisk beskrivning (TB) och miljökonsekvensbeskrivning (MKB), tillhörande
SKB:s ansökan om tillstånd till hamnverksamheten.
Syftet med ansökan om hamnverksamhet är att få ett samlat tillstånd för befintliga och
framtida behov för den kärntekniska verksamheten i Forsmark. Såväl uppförande och drift av
det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle (Kärnbränsleförvaret) som utbyggnaden av
slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) innebär bland annat att bergmassor kommer
att behöva transporteras bort från Forsmarksområdet. Borttransporten kan ske med lastbil på
väg och med fartyg på sjön. Möjlighet till sjötransporter är viktigt för att kunna minska
mängden vägtransporter samt för att åstadkomma en flexibilitet för borttransporten och
därmed öka förutsättningarna att finna lämplig avsättning för det bergmaterial som frigörs.
SKB har utrett påverkan och konsekvenser av hamnverksamhet i Forsmarks hamn. Forsmarks
hamn ligger i direkt anslutning till SFR:s ovanjordsanläggning och nära det planerade
Kärnbränsleförvaret. Hamnen är inte allmän utan ägs och drivs av Forsmarks Kraftgrupp AB
(FKA). Forsmarks hamn används i dag nästan uteslutande av SKB för transporter av
radioaktivt avfall och använt kärnbränsle med fartyget m/s Sigrid, men även för enstaka
transporter för kärnkraftverkets behov.

Sökt hamnverksamhet bedöms ge upphov till buller, dels till följd av hantering i hamnen och
lastning på fartyg/pråmar, dels till följd av fartygens/pråmarnas rörelser i farleden in till
hamnen. Naturvårdsverkets rekommenderade generella riktvärden för ekvivalent ljudnivå
gällande industribuller vid bostäder underskrids vid full verksamhet i hamnen. Det gäller för
riktvärdenas samtliga tidsintervall (dag, kväll och natt).
Det buller som genereras vid lastning på fartyg och vid sjötransport med fartyg utmed
befintlig farled skulle kunna påverka kringliggande Natura 2000-områden och deras typiska
arter. De aktuella Natura 2000-områdena är utpekade dels för att skydda fåglar
(Formarksbruk), dels för att skydda livsmiljöer där olika fågelarter utgör typiska arter
(Kallriga och Skaten-Rångsen). Bedömningen av påverkan ser således olika ut för de olika
områdena. De fågelarter som avses att skyddas i Forsmarksbruk är framför allt känsliga för
närgången båttrafik och människor som går i land på häckningsskären. För Kallriga och
Skaten-Rångsen gäller att de livsmiljöer (inklusive dess typiska arter) som områdena avser att
skydda framför allt är känsliga för närgången båttrafik vid skär och småöar samt
skogsbruksåtgärder av olika slag. De fåglar (typiska arter) som anges häcka utmed farleden
inom Kallriga Natura 2000-område och inom den berörda delen av Skaten-Rångsen Natura
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I framtiden avser SKB att använda Forsmarks hamn huvudsakligen för transporter av använt
kärnbränsle från Forsmark till mellanlagring i Clab i Oskarshamn, för intransport av inkapslat
använt kärnbränsle när Kärnbränsleförvaret i Forsmark tagits i drift, för intransport av driftoch rivningsavfall från svenska kärntekniska anläggningar till SFR samt för utskeppning av
utsprängda bergmassor från både Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR. Andra
sjötransporter till eller från Forsmarks hamn som kan bli aktuella är transport av exempelvis
byggmaterial och annat material till eller från SFR, Kärnbränsleförvaret och kärnkraftverket.
FKA använder Forsmarks hamn för ett fåtal transporter per år, bland annat intransport av
oanvänt kärnbränsle till kärnkraftverket. För utskeppning av bergmassor har maximal
kapacitet för hamnen bedömts vara cirka 15 fartygsanlöp per vecka och hamnen bedöms
kunna användas 24–42 veckor per år. Därmed bedöms hamnen ha maximal kapacitet för
utlastning om 720 000–1 300 000 ton bergmassor per år.
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2000-område, bedöms inte vara särskilt störningskänsliga och bör inte påverkas av den
ökning i båttrafik verksamheten kommer att medföra. Det bedöms därmed inte föreligga
någon risk för att den sökta hamnverksamheten kommer att påverka miljön på ett betydande
sätt i något av de tre Natura 2000-områdena.
Buller från verksamheten kan också ge konsekvenser för fågellivet i områden utanför de
berörda Natura 2000-områdena. Höga ljudnivåer till följd av verksamheten som skulle kunna
påverka kustfågel, kommer endast att råda i direkt anslutning till hamnen. Fåglar som häckar
nära Stora Asphällan och finner verksamheten störande bedöms ha goda möjligheter att finna
alternativa häckplatser i närområdet, eftersom SKB åtar sig att inte etablera bullrande
arbetsmoment som till exempel lastning av bergmassor på fartyg/pråm under
häckningsperioden (se vidare det åtagande som SKB gör i ansökan om tillstånd till
hamnverksamhet). Hamnverksamheten i Forsmarks hamn bedöms ge obetydliga negativa
konsekvenser då den endast bedöms beröra en mindre del av det område som utgör
häckningsmiljö för kusthäckande fågel.

Ökad fartygstrafik till och från hamnen har riskbedömts med avseende på konsekvenser för
människa och naturmiljö. Olyckshändelser som kan leda till negativa konsekvenser är
grundstötning samt kollision med kaj, annat fartyg eller fritidsbåt. I värsta fall skulle flera av
dessa händelser kunna leda till personskada eller läckage av drivmedel eller olja.
Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms dock som så låg att inget behov av ytterligare
skyddsåtgärder föreligger. Risker till följd av den aktuella ökningen av fartygstransporter från
Forsmarks hamn bedöms därmed inte påverka människa och naturmiljö på ett betydande sätt.
Ökad fartygstrafik och ökat antal arbetsmaskiner i hamnen kan medföra ökat utsläpp till luft
av svaveldioxid, kväveoxider, koldioxid och växthusgaser och kolväten (HC). Inga
miljökvalitetsnormer för luft bedöms dock överskridas. Möjligheterna till elanslutning i
hamnen minskar också utsläppen från fartyg vid lastning etc. av till exempel kväveoxider.
Inför lastning på fartyg eller pråm och utskeppning, planeras bergmassorna att temporärt
placeras på en upplagsyta vid hamnen. SKB utreder om behov av skyddsåtgärd finns för att
förhindra kväveläckage till vattnet från bergmassorna på upplagsytan och vilken åtgärd som i
så fall är lämplig. Det kan till exempel handla om att samla in och rena vatten som avrinner
eller säkerställa att bergmassor som läggs på upplaget är rena från kväve. Med lämplig
skyddsåtgärd av sådant slag bedöms det inte föreligga någon risk för att sökt verksamhet
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Området där Forsmarks hamn ligger omfattas av ett flertal riksintressen. Farleden till Forsmarks
hamn är av riksintresse för sjöfart och även hamnen är av riksintresse. Aktuellt område är av
riksintresse för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, energiproduktion och
vindbruk. Vattenområdena är av riksintresse för yrkesfiske. Området ingår i riksintresse för
högexploaterade kuststräckor. På land, längs med kusten, ligger områden som är av
riksintresse för naturvården. De flesta av de riksintressen som finns i området berörs inte eller
bedöms inte påverkas av sökt hamnverksamhet. Havet och kusten utanför Forsmark är av
riksintresse för yrkesfisket och ökad fartygstrafik kan ha betydelse för fiskbestånden och
fisket i området. Trafikökningen är dock liten och sker i en farled som använts av fartyg i
liknande storlek sedan 1970-talet. Den planerade verksamheten bedöms därmed inte innebära
någon skada på riksintresset för yrkesfiske. Riksintresset för naturvård, ForsmarkKallrigafjärden, grundas på områdets egenskaper såsom vildmarksprägeln, den kalkrika
moränen samt den rika floran och faunan. Eftersom hamnverksamheten inte medför att ny
mark tas i anspråk och eftersom bullernivåerna endast medför obetydliga negativa
konsekvenser för de kusthäckande fåglarna, bedöms sökt verksamhet inte innebära någon
skada på riksintresset för naturvård.
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leder till att någon tillämplig kvalitetsfaktor försämras till en lägre klass eller till att någon
tillämplig miljökvalitetsnorm inte kan följas.
Ökat antal fartygsrörelser längs farleden till Forsmarks hamn kan medföra mer svall. Svall
kan leda till vattenomsättning, grumling och erosion längs farledens botten och längs
strandlinjen. Hamnen och farleden har funnits sedan 1970-talet och de fartyg som i framtiden
är aktuella att trafikera hamnen och farleden är relativt små och håller låg hastighet. Sökt
hamnverksamhet bedöms därför inte medföra betydande förändring av de områden som kan
komma att påverkasäven om.
Den ökade trafiken i farleden kan medföra påverkan på båtliv och fritidsfiske genom att
området upplevs som mer trafikerat än vad det tidigare varit. De fartyg som kommer att
trafikera hamnen är dock relativt små och håller låg hastighet, så påverkan bedöms bli liten.
Resursförbrukningen i hamnen, främst för el och drivmedel, bedöms öka med fler
arbetsmaskiner och fler fartyg i hamnen. Eftersom hamnen möjliggör elanslutning kommer
fartygen erbjudas att vara elanslutna när de ligger vid kaj.

Nollalternativet innebär att en sannolik utveckling, om den sökta verksamheten i Forsmarks
hamn inte kommer till stånd, ska beskrivas. Nollalternativet för den sökta verksamheten
innebär, att den befintliga verksamheten i Forsmarks hamn fortlöper som i dag med transporter
av framför allt radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Om tillstånd erhålls till utbyggnaden
av SFR och uppförande och drift av Kärnbränsleförvaret uppkommer bergmassor. Om den
sökta hamnverksamheten inte kommer till stånd kan framtida borttransport av bergmassor via
fartyg inte ske. Nollalternativet innebär då att de bergmassor och byggnadsmaterial som
behöver transporteras till och från Forsmark i framtiden måste transporteras med lastbil. De
transporter av bergmassor som i nollalternativet sker med lastbil, ger framför allt upphov till
en bullerpåverkan i det lokala vägnätet. Vägtransporter ger även upphov till utsläpp av
luftföroreningar och klimatpåverkande gaser samt innebär en viss risk för olyckor. De negativa
effekterna från vägtransporter av bergmassor, skulle kunna minska om det finns möjlighet till
sjötransporter.
Till ansökan bifogas en samrådsredogörelse: Samråd enligt miljöbalkens 6:e kapitel avseende
tillstånd till hamnverksamhet i Forsmarks hamn. SKBdoc 1556604 ver 1.0, Svensk
Kärnbränslehantering AB.
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SKB har undersökt eventuella kumulativa effekter med kringliggande verksamheter.
Utbyggnaden av SFR kommer att ge upphov till bullrande moment som kan påverka samma
område som hamnverksamhetens buller. Det handlar om krossning av material och
arbetsfordon som flyttar på och fördelar material i anslutning till krossen på SFr:s
bergupplag. De bullervillkor som föreslås för respektive verksamhet kommer dock att
innehållas. Ljudnivån vid Natura 2000-områden beräknas bli något högre vid samtidigt buller
från SFR-projektet än om bara hamnverksamheten bedrivs, dock når ljudnivån inte upp till
nivåer som kan medföra negativ påverkan på fågellivet.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), ägs av den svenska kärnkraftsindustrin1 och svarar
på deras uppdrag för att kärnavfall och använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken
hanteras och slutförvaras på det säkra sätt som samhället kräver. Driften av kärnkraftverken
ger avfall dels i form av högaktivt använt kärnbränsle, dels andra typer av radioaktivt avfall
som är antingen låg- eller medelaktivt.
SKB har i dag ett fungerande system för att ta hand om såväl använt kärnbränsle som
kärnavfall. SKB äger och driver ett centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) i
Simpevarp i Oskarshamns kommun och en bergförlagd anläggning för slutförvaring av
kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark i Östhammars kommun. Anläggningarna
anlades i mitten på 1980-talet. I SKB:s system ingår även ett transportsystem med bland
annat fartyget m/s Sigrid.
Forsmarks hamn ägs i dag av Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) och trafikeras för närvarade
främst av SKB:s fartyg m/s Sigrid. Inom FKA:s befintliga hamntillstånd ryms den nuvarande
verksamheten i hamnen samt tillkommande transporter av radioaktivt avfall med m/s Sigrid.
SKB har för närvarande två pågående mål hos mark- och miljödomstolen i Nacka:


Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av anläggningar som
ingår i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle. Ansökan
omfattar Clab i Simpevarp, en del för inkapsling av det använda kärnbränslet i
anslutning till Clab och ett i berg förlagt slutförvar i Forsmark (Kärnbränsleförvaret).
Ansökan handläggs i mark- och miljödomstolens mål nr M 1333-11.



Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utbyggnad av SFR för fortsatt och utökad
slutförvaring av kortlivat radioaktivt avfall (driftsavfall och rivningsavfall). Ansökan
handläggs i mark- och miljödomstolens mål nr M 7062-14.

Föreliggande dokument utgör en teknik beskrivning (TB) och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för SKB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till
hamnverksamhet vid Forsmarks hamn i Östhammars kommun.

Syfte

Syftet med ansökan om hamnverksamhet är att få ett samlat tillstånd för befintliga och
framtida behov för den kärntekniska verksamheten i Forsmark. Såväl utbyggnaden av SFR
som anläggande och drift av Kärnbränsleförvaret innebär bland annat, att bergmassor
kommer att behöva transporteras bort från Forsmarksområdet. Borttransporten kan ske med
lastbil på väg och med fartyg på sjön. Ansökan avser att möjliggöra alla framtida
sjötransporter från och till Forsmarks hamn, inklusive transporter av radioaktivt och annat
material för båda anläggningarna liksom borttransport av bergmassor från båda
anläggningarna. Vägtransporter har konsekvensbedömts i de båda målen, liksom
sjötransporter i SFR-målet (SKB 2011, 2014). Ansökan för Kärnbränsleförvaret har nyligen
kompletterats med en beskrivning av sjötransporter och konsekvenser för sjötransporter.

1

Ägarna är Vattenfall AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB och Sydkraft Nuclear Power AB.
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En större andel sjötransporter minskar behovet av vägtransporter. Uttransport av bergmassor
sjövägen skulle minska belastningen på och olycksriskerna i det lokala vägnätet samt
påverkan på miljön genom bullerstörningar längs vägarna. Möjlighet till alternativa sätt att
transportera bort bergmassor från Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR är också
viktig för att åstadkomma en flexibilitet och därmed öka förutsättningarna att finna lämplig
avsättning för det bergmaterial som uppkommer.
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2

Avgränsning

I detta avsnitt anges vilka avgränsningar i tid, rum och sak som gjorts i MKB-arbetet.
Avgränsningarna styrs av den planerade verksamheten och dess lokalisering.

2.1

Avgränsning av verksamheten

MKB:n omfattar tillkommande hamnverksamhet relaterad till Kärnbränsleförvaret, befintlig
och tillkommande hamnverksamhet relaterad till SFR samt befintlig och tillkommande övrig
hamnverksamhet i Forsmarks hamn. För mer utförlig beskrivning av hamnens verksamhet, se
kapitel 5 Teknisk Beskrivning.
Vid tillståndsprövning enligt miljöbalken av en verksamhet ska miljöpåverkan från de
följdverksamheter, som behövs för att kunna bedriva den sökta verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt, beskrivas i MKB:n. Det måste dock göras en rimlig avgränsning så att
endast följdverksamheter som har ett omedelbart samband med den tillståndsprövade
verksamheten beaktas. Baserat på detta har följdverksamheter i denna MKB:n begränsats till
att omfatta transporter till och från Forsmarks hamn.
I kapitel 8, Kumulativa effekter, beskrivs de verksamheter som redan finns i anslutning till
Forsmarks hamn. Med kumulativa konsekvenser avses i MKB-sammanhang hur en
verksamhet eller åtgärd tillsammans med andra pågående, tidigare eller framtida
verksamheter påverkar miljön i ett område. De verksamheter som finns i anslutning till
Forsmarks hamn är kärnkraftverket och SFR. SKB planerar även för att bygga ut SFR och för
att uppföra och driva Kärnbränsleförvaret söder om kärnkraftverket.

2.2

Avgränsning av påverkan, effekter och konsekvenser

Påverkan, effekter och konsekvenser som beskrivs i MKB:n baseras på en bedömning av vad
som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan. Det kan finnas risk för betydande
miljöpåverkan, till exempel genom bullerstörningar, varför detta utreds i MKB:n för att
möjliggöra en bedömning av om en betydande miljöpåverkan kan uppstå. Vidare har de
frågeställningar som framkommit i samrådet, som utgör en del i MKB-processen, styrt delar
av innehållet i MKB:n. Det gör att en del miljöaspekter, som till exempel påverkan på
rekreation och friluftsliv, beskrivs i MKB:n trots att miljöpåverkan enligt SKB:s uppfattning
inte är betydande.
Den påverkan och de effekter som bedömts vara relevanta att beskriva i MKB:n är buller,
olycksrisker, utsläpp till luft, förändring av vattenmiljö, resursförbrukning samt påverkan på
friluftsliv och rekreation.
Ingen ombyggnad av hamnen planeras, varför verksamheten inte bedöms ge upphov till
någon påverkan kulturmiljön. Landskapsbilden kan påverkas av den upplagsyta som planeras
för hantering av bergmaterial inför utskeppning. Påverkan bedöms dock inte bli betydande.
Kulturmiljö och landskapsbild behandlas därför inte i MKB:n.
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Begreppen påverkan, effekt och konsekvens är centrala i en MKB. En miljöpåverkan är en
fysisk förändring av miljön. Förändringen kan leda till en försämring i miljökvalitet som i sin
tur kan ge följdverkningar för någon eller något intresse, det vill säga en miljökonsekvens.
Värderingen av en miljökonsekvens baseras på storlek och varaktighet av påverkan, samt på
förekomsten av skyddsvärda intressen i det område som berörs. Både direkta och indirekta
effekter ingår i bedömningen.
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2.3

Geografisk avgränsning

Den geografiska avgränsningen anger det område som kan komma att påverkas av den
planerade hamnverksamheten. där störningar av olika slag (till exempel buller och utsläpp till
luft) kan påverka omgivningen. Påverkansområdet och är olika stort för olika typer av
påverkan. Viss påverkan uppstår i omgivningen kring själva hamnområdet. Annan typ av
påverkan uppstår på längre avstånd från hamnområdet. När det gäller de fartygsrörelser som
hamnverksamheten medför, så sträcker sig bedömningarna i MKB:n fram till allmän farled,
cirka 10 kilometer från hamnområdet.

2.4

Avgränsning i tid

De tidsskeden som beskrivs är de skeden då verksamheten ger konsekvenser. Konsekvenser
bedöms huvudsakligen uppkomma under drifttiden, eftersom ingen ombyggnad av hamnen
behövs för sökt hamnverksamhet. Transporter av radioaktivt avfall ut från hamnen bedöms
pågå så länge kärnkraftverket är i drift och transporter av radioaktivt avfall in till hamnen
bedöms pågå så länge SFR och Kärnbränsleförvaret är i drift. Transport av inkapslat
kärnbränsle till hamnen kommer att pågå så länge deponering pågår i Kärnbränsleförvaret.
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Hamnen planeras att tas i bruk för uttransport av bergmassor och intransport av visst
byggmaterial när Kärnbränsleförvaret börjar uppföras eller när utbyggnaden av SFR påbörjas.
Kärnbränsleförvarets uppförandeskede bedöms pågå 7–8 år och SFR:s utbyggnad bedöms
pågå cirka fem år. Hamnen planeras sedan att användas för uttransport av bergmassor under
hela Kärnbränsleförvarets drifttid, vilken löper cirka 40 år efter uppförandeskedet.
Sammantaget bedöms bergmassor transporteras ut via hamnen under cirka 50 år.
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3

Alternativredovisning

3.1

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att en sannolik utveckling, om den sökta verksamheten i Forsmarks
hamn inte kommer till stånd, ska beskrivas. Nollalternativet för den sökta verksamheten
innebär, att den befintliga verksamheten i Forsmarks hamn fortlöper som i dag med transporter
av framför allt radioaktivt avfall och använt kärnbränsle, se avsnitt 6.1.
Om tillstånd erhålls till utbyggnaden av SFR och uppförande och drift av Kärnbränsleförvaret
uppkommer bergmassor. Om den sökta hamnverksamheten inte tillåts kan framtida
borttransport av bergmassor via fartyg inte ske. Nollalternativet innebär då att de bergmassor
och byggnadsmaterial som behöver transporteras till och från Forsmark i framtiden måste
transporteras på annat sätt än sjövägen. I nollalternativet bedöms samtliga transporter av
bergmassor och annat byggmaterial ske med lastbil på väg.

3.2

Hargshamns hamn

Hargshamns hamn är en industri- och bulkhamn som ägs av Hargs Hamn AB. Den är belägen
cirka tio kilometer söder om Östhammars tätort och cirka 30 kilometer söder om Forsmark.
Hamnen är länets viktigaste djuphamn, numera en renodlad godshamn med fyra olika
kajlägen. I Harghamns hamn sker i dag bergutlastning för export och hantering av biobränsle.
Där finns även transportband för spannmål. Farleden till Hargshamn är väl lämpad för större
fartyg. Från Hargshamn leder länsväg 292 ut till riksväg 76 och vidare i västlig riktning.
Vägen har högsta bärighetsklass och en bredd på över åtta meter. Hargshamn har också
enkelspårig järnväg som anknyter till Norra stambanan.
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Eftersom den sökta hamnverksamheten syftar till att möjliggöra sjötransporter till och från
Forsmarks hamn i syfte att minska belastningen, olycksriskerna och bullerstörningar på det
lokala vägnätet, har inte Harghamns hamn bedömts vara en lämplig hamn för ändamålet. Om
massorna skulle skeppas ut via Hargshamns hamn skulle de behöva transporteras dit i lastbil
och lastas om till fartyg. En sådan lösning medför därför inte en minskad belastning på det
lokala vägnätet.
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4

Samråd

SKB har genomfört samråd i enlighet med 6 kap. miljöbalken. Samrådet genomfördes
perioden 15 juli till 9 september 2016 och ett samrådsmöte hölls i Östhammar den 24 augusti
2016.
De frågor som uppkom under samrådet handlade huvudsakligen om konsekvenser av buller
och andra störningar förknippade med tillkommande fartygstrafik samt eventuell krossning
av bergmassor i hamnen. Vidare efterfrågades hur många transporter sökt hamnverksamhet
medför och när på dygnet dessa planeras att ske. Även frågan om tänkbara mottagare av
bergmassorna i regionen ställdes. Frågan om möjligheten till att även ta emot bentonit i
Forsmarks hamn togs också upp. Dessutom ifrågasattes om genomförandet av samrådet och
samrådsmötet uppfyllde miljöbalkens krav.
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Diskussionerna på samrådsmötet och inkomna synpunkter har framför allt bidragit till
fördjupade utredningar och konsekvensbedömningar av tillkommande buller, som redovisas i
MKB:n och till utformningen av det yrkande som SKB framför i ansökan om tillstånd för
hamnverksamheten. En utförlig samrådsredogörelse bifogas ansökan.
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5

Teknisk beskrivning för hamnverksamhet i
Forsmarks hamn

Forsmarks hamnområde ligger i direkt anslutning till verksamhetsområdet för SFR och nära
det planerade Kärnbränsleförvaret, se figur 5-1.
Hamnen ägs och drivs av FKA. Tillstånd till verksamheten finns i det tillstånd enligt
miljöbalken från 2008 som FKA har för sin verksamhet i Forsmark (Nacka tingsrätt 2008). I
tillståndet anges att hamnen är en länk i transportsystemet för använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall. Vidare anges att hamnen främst används för lossning av radioaktivt avfall
till SFR och för lastning av använt kärnbränsle för transport till Clab samt att det i stort sett
endast är m/s Sigyn som trafikerar hamnen men att andra transporter till kärnkraftverket
också förekommer. År 2013 ersattes fartyget m/s Sigyn av m/s Sigrid.
Kärnkraftverket

Plats för
Kärnbränsleförvaret

Nedfart till SFR

Forsmarks hamn

Hamnen består av en 55 meter lång kaj, med två ramper för anslutning av Roll on Roll off
(Ro/Ro)-fartyg. Under 2013 underhållsmuddrades hamnen till ett djup om sex meter. Den
skyddas av vågbrytare mot sjögång och ispressning från norr. Från hamnen leder en väg som
är speciellt byggd för tung trafik till kärnkraftverket (högst upp till höger i figur 5-1).

5.1

Nuvarande och framtida verksamhet

Forsmarks hamn används i dag nästan uteslutande av SKB för transporter av radioaktivt
avfall och använt kärnbränsle med fartyget m/s Sigrid, men även för enstaka transporter för
kärnkraftverkets behov, till exempel transport av oanvänt kärnbränsle samt icke-radiologiskt
material till kärnkraftverket. M/s Sigrid transporterar i dag radioaktivt avfall till SFR och
använt kärnbränsle från kärnkraftverket till Clab. I den mån annan användning av hamnen
förekommer, säkerställs att m/s Sigrids transporter inte riskerar att påverkas.
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Figur 5-1. Forsmarks hamn, SFR och Forsmarks kärnkraftverk.
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Den framtida hamnverksamheten i Forsmarks hamn avser:




Tillkommande hamnverksamhet relaterad till Kärnbränsleförvaret: främst transporter
av kapslar med använt kärnbränsle samt transporter av bergmassor och annat material.
Nu befintlig och tillkommande hamnverksamhet relaterad till SFR: främst transporter
av radioaktivt drift- och rivningsavfall samt transporter av bergmassor och annat
material.
Nu befintlig och tillkommande övrig hamnverksamhet: främst transporter från
Forsmarks kärnkraftverk för bland annat. mellanlagring i Clab samt transporter till
kärnkraftverket av bränsle och icke-radiologiskt material.

Befintlig kajanläggning kan användas för den framtida hamnverksamheten. Därmed behövs
inte några åtgärder i vatten som kräver tillstånd.
5.1.1

Transporter av bergmaterial

SKB vill, som komplement till vägtransporter, även ha möjlighet att skeppa bort utsprängda
bergmassor från både Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR med fartyg via hamnen i
Forsmark. Målet är att bergmassorna ska kunna transporteras bort löpande i samband med
utbyggnaden av SFR (cirka 5 år) samt under uppförandeskedet (7-8 år) och driftskedet (cirka
40 år) för Kärnbränsleförvaret, det vill säga totalt under cirka 50 år. En viktig utgångspunkt
är att utskeppning av bergmassor inte ska komma i konflikt med befintliga och framtida
avfallstransporter.

Maximal kapacitet för hamnen bedöms vara cirka 15 fartygsanlöp per vecka. Hamnen
bedöms kunna användas 24–42 veckor per år, med hänsyn tagen till att ingen utskeppning får
ske när m/s Sigrid anlöper hamnen (för närvarande cirka 15 dygn per år) samt att verksamhet
endast svårligen kan bedrivas under tid då hamn och farled är isbelagd (vanligen januari–
mars). Verksamhet kommer inte heller att bedrivas under annan tid när väderförhållandena
utgör hinder. Sammantaget innebär detta att hamnen bedöms ha maximal kapacitet för
utlastning om 720 000–1 300 000 ton bergmassor per år.
Kärnbränsleförvaret bedöms under uppförandeskedet (7–8 år) spränga ut upp till 800 000 ton
berg årligen och under driftskedet ungefär 120 000 ton årligen. Under utbyggnaden av SFR
(cirka 5 år) bedöms upp till 1 000 000 ton berg årligen sprängas ut. Skulle åren med högst
bergproduktion sammanfalla för de bägge projekten kommer inte alla bergmassor att kunna
transporteras ut från Forsmarks hamn samma år som de uppkommer. Bägge projekten har
dock bergupplag för tillfällig lagring av massor och bägge projekten har i sina ansökningar
om tillstånd enligt miljöbalken tagit höjd för att vissa transporter av bergmassor på väg
kommer att ske.
Transport av bergmassor till hamnen från Kärnbränsleförvarets bergupplag, som ligger cirka
två kilometer från Forsmarks hamn fågelvägen, kan antingen komma att ske på väg eller med
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Sjöfartsverkets rekommendationer för fartyg som ska trafikera hamnen är fartyg med max
100 meters längd, 19 meters bredd och 4,5 meters djupgående. För m/s Sigrid, vars storlek är
nära rekommendationerna om maximal storlek på fartyg, finns även restriktioner för
vindstyrka vid trafikering av hamnen. Fartyg längre än 70 meter kräver lots eller lotsdispens.
Experter inom sjötransportsektorn bedömer att fartyg eller pråmar som skulle kunna
användas för transporter av bergmassor från Forsmarks hamn bör ligga inom ett spann om
80–100 meters längd, 13–19 meters bredd och maximalt 4,5 meters djupgående.
Lastkapaciteten kan variera från 2 000 dwt (ton dödvikt) till 6 000 dwt. Ett fartyg som lastar
2 000 dwt kan angöra, lastas och avlöpa på 4–5 timmar. För ett fartyg som lastar 6 000 dwt
tar samma arbetsmoment 9–11 timmar.
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transportband. SFR-utbyggnadens bergupplag ligger direkt nordnordväst om hamnområdet på
ett avstånd av cirka 200 meter. För att underlätta ilastningen av bergmassor på fartyg planeras
de, främst från Kärnbränsleförvaret, temporärt läggas upp på en yta vid hamnområdet inför
utskeppning. Upplagsytan för bergmassor inför utskeppning bedöms behöva rymma ett par
fartygslaster/pråmlaster.
5.1.2

Övriga transporter
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Andra sjötransporter till eller från Forsmarks hamn som kan tänkas bli aktuella, är transport
av till exempel byggmaterial och annat material till SFR, Kärnbränsleförvaret och
kärnkraftverket. Det handlar dock om mindre volymer och ett begränsat antal transporter.
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6

Platsförutsättningar

De platsspecifika förutsättningarna utgör, tillsammans med den sökta verksamhetens
påverkan, grunden för bedömningen av konsekvenser. I detta kapitel redogörs för platsspecifika
förutsättningar vad gäller sådana parametrar där hamnverksamheten kan komma att bidra (till
exempel vad avser buller och utsläpp till luft). I kapitel 8 redogörs för påverkan från den
planerade hamnverksamheten samt förväntade miljökonsekvenser.

6.1

Forsmarksområdet
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Forsmarks industriområde är beläget nordost om Forsmarks brukssamhälle och riksväg 76 i
Östhammars kommun, se figur 6-1. Inom industriområdet ligger Forsmarks kärnkraftverk
med tre reaktorer, som ägs av FKA. Vid kärnkraftverket finns även kringverksamheter som
krävs för driften, bland annat vattenverk, avloppsreningsverk, oljedepå, kraftledningar och
Svalörens markförvar för lågaktivt avfall. Forsmarks hamn är belägen på Stora Asphällan, öster
om kärnkraftverket. På Stora Asphällan ligger också SFR, med driftområde ovan jord och själva
förvarsområdet cirka 60 meter under havets botten. Biotestsjön, som är belägen norr om Stora
Asphällan, uppfördes genom att vallar byggdes av överskottsberg mellan ett antal öar i
Forsmarks skärgård. Till Biotestsjön pumpas uppvärmt kylvatten från kärnkraftverket. Två
likströmskablar för elöverföring mellan Sverige och Finland, förlagda på havsbotten, passerar
utanför Forsmark.
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6.2

Planförhållanden, befolkning och infrastruktur

Information om trafik och infrastruktur har hämtats ur transport- och masshanteringsutredningen
för SFR (SKB 2013a).
6.2.1

Översiktsplan

I januari 2012 påbörjades arbetet med en ny översiktsplan för Östhammars kommun,
Översiktsplan 2016 – På väg mot världens bästa lokalsamhälle. Översiktsplanen var på utställning
under sommaren 2016. Till dess att den nya översiktsplanen är klar, gäller Översiktsplan för
Östhammars kommun som antogs av kommunfullmäktige 2003. Planens inriktning är att
kommunen upprätthåller en beredskap för att möjliggöra en eventuell lokalisering av ett
slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmarks- eller Hargshamnsområdet.
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Figur 6-1. Forsmarksområdet i Östhammars kommun, översiktskarta. För industriområdets
utbredning/detaljplanelagt område för bland annat Kärnbränsleförvaret och SFR, se figur 6-2.
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6.2.2

Detaljplan

Gällande detaljplan för Forsmarksverket och SFR antogs av kommunfullmäktige 1992 och
vann laga kraft 1994. Planen omfattar ett relativt stort land- och vattenområde, som inbegriper
bland annat Forsmarks kärnkraftverk, markförvaret för lågaktivt avfall, avloppsreningsverket,
SFR, Biotestsjön samt Forsmarks hamn. Planen ger huvudsakligen förutsättningar för
produktion av el, energiproduktion och energiteknisk verksamhet. Ändringar antogs i den
befintliga planen 2008 för, att bland annat möjliggöra en slutförvarsanläggning för använt
kärnbränsle under delar av planområdet. Samtidigt antogs en ny detaljplan för området sydost
om den befintliga planen, som medger ovanjords- respektive underjordsanläggningar för
Kärnbränsleförvaret. Den nya planen ersatte också delar av planen för Forsmarksverket och
SFR. Planerna vann laga kraft i april 2008.
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En ändring i detaljplanen för Forsmarksverket och SFR krävs för att inrymma några av de
förändringar som utbyggnaden av SFR ger upphov till. Ändringen av detaljplanen antogs i
kommunfullmäktige den 27 september 2016. Ungefärligt område som berörs av den aktuella
planändringen visas i figur 6-2. En separat plan-MKB har tagits fram som beskriver den
förändrade markanvändningen och dess konsekvenser.
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6.2.3

Befolkning

Närområdet till hamnen saknar i stort sett bostadsbebyggelse. Närmaste samlade
bostadsbebyggelse ligger runt Forsmarks bruk, ungefär fyra kilometer från kärnkraftverket.
Konsulter och entreprenörer med flera bor periodvis i FKA:s anläggning för tillfälligt logi i
närheten av kärnkraftverket (Barackbyn). En ny anläggning för tillfällig logi är under
uppförande på Igelgrundet beläget en dryg kilometer väster om hamnen, se figur 6-1. Inom
ett avstånd av en kilometer från Forsmarks hamn finns i övrigt inga boende. Inom fem
kilometer från Forsmarks hamn bor cirka 60 folkbokförda personer. Därutöver finns fem
fastigheter för fritidsboende. Inom tio kilometer från hamnområdet bor knappt
350 folkbokförda personer, se tabell 6-1.
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Figur 6-2. Områden som omfattas av detaljplaner.
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Tabell 6-1. Antal boende (folkbokförda) och antal fastigheter av olika typ år 2011 inom
2
olika avstånd från SFR (SCB 2012) .
Avstånd (km)

Lantbruksfastighet

Småhusfastighet

Fritidshus

Hyreshus

Befolkning

1

0

0

0

0

0

5

8

14

5

1

60

10

119

214

349

1

348

6.2.4

Vägar och konventionella transporter

Vägar som ansluter till Forsmarksområdet är länsväg 290 från Uppsala via Österbybruk och
riksväg 76 från Norrtälje och Gävle, se figur 6-3. Från Östhammar leder länsväg 288 till
Uppsala. Dessa vägar har högsta bärighetsklass. Från Forsmarks industriområde finns en
enskild väg med hög bärighet, som ägs och sköts av FKA, ut mot riksväg 76. Avståndet från
Forsmark till Uppsala är cirka 80 kilometer och till Stockholm cirka 150 kilometer. Länsväg
288 är den viktigaste förbindelsen mellan nordöstra Uppland och Uppsala med sina
anslutningar till Europaväg E4 och riksväg 55. Riksväg 76 har störst betydelse för boende
och arbetande i Östhammar, Öregrund och Hargshamn.
Trafikbelastningen i Östhammars kommun är årstidsberoende. Sommartid ökar trafiken markant
i kommunen på grund av ett stort antal sommarboende. Sysselsättningen inom kommunen har
legat på en tämligen konstant nivå, medan antalet förvärvsarbetande med bostad inom
kommunen har vuxit. Omkring två tredjedelar av pendlingen går mot Uppsala. Inpendlingen till
kommunen utgörs av cirka 1 600 personer per dygn medan utpendlingen uppgår till strax under
2 900 personer per dygn (SKB, 2013a).
Trafiken på riksväg 76 i området kring Forsmark uppgår till cirka 1400-4700 fordon per
årsmedeldygn, varav cirka 10 procent utgör tung trafik. I figur 6-4 framgår den totala
årsmedeldygnstrafiken vid olika mätpunkter i närheten av Forsmark. Det är tydligt att
trafikflödena längs väg 76 blir högre närmare Östhammar (SKB 2013b). Trafiken på
infartsvägen till Forsmarksverket är cirka 3 500 fordon per dygn(SKB, 2013a).

2

Utdrag ur SCB:s databaserade befolkningsstatistik. Stockholm: Statistiska centralbyrån, 2012-06-11
(handläggare Harriet Löfqvist, uppgifterna avser 2011)

PDF rendering: DokumentID 1559835, Version 1.0, Status Godkänt, Sekretessklass Öppen

Utöver normala persontransporter tillkommer tillfällig arbetskraft som sysselsätts i de årliga
revisionerna samt i olika utvecklingsprojekt vid kärnkraftverket. En normal revision tar cirka två
månader för hela kärnkraftverket och omfattar cirka 500 personer. Ett år med stora ingrepp,
såsom t.ex. turbinbyte, kan antalet uppgå till över 700 personer (SKB, 2013a). Flertalet av dessa
bor då tillfälligt i Barackbyn vid kärnkraftverket. När anläggningen för tillfälligt logi på
Igelgrundet är färdigställt kommer flertalet istället bo tillfälligt i denna anläggning.
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Figur 6-4. Total årsmedelsdygnstrafik: ÅDT, i olika mätpunkter.
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Figur 6-3. Huvudvägar och järnväg i och omkring Forsmarksområdet.
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6.2.5

Transporter av kärnavfall

Sjötransporter av kärnavfall sker med SKB:s fartyg m/s Sigrid som regelbundet anlöper
Formarks hamn (cirka 15 dygn per år). Landtransporter sker med långsamgående
terminalfordon inom industriområdet. Driftavfallet är under transport inneslutet i
transportbehållare.
6.2.6

Järnväg

Kommunen genomkorsas av en järnväg för godstrafik. Den utgår från Hallstavik, passerar
Hargshamn och går sedan via Gimo och Österbybruk vidare västerut och ansluter till Norra
stambanan vid Örbyhus. Banan är inte elektrifierad och ingen persontrafik förekommer.
Järnvägen utnyttjas i varierande grad för transporter av fastbränslen till/från Hargshamn samt
för transporter till pappersbruket i Hallstavik. Banan rustades upp under 2010–2011.

6.3

Riksintressen

Riksintressen är områden som inrymmer sådana speciella värden eller har så speciella
förutsättningar att de bedöms vara av betydelse för riket i dess helhet. Enligt miljöbalken ska
områden av riksintresse så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar
nyttjandet enligt intresset. Det område som är aktuellt för uppförande av Kärnbränsleförvaret,
SFR:s utbyggnad och i denna ansökan beskrivna hamnverksamheten, har pekats ut som
riksintresse för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Området är också av
riksintresse för energiproduktion, av riksintresse för vindbruk och vattenområdena är av
riksintresse för yrkesfiske, då de ingår i Öregrundsgrepen.
Forsmarksområdet ingår i riksintresse enligt de särskilda hushållningsbestämmelserna för
högexploaterade kuststräckor enligt 4 kap 4 § miljöbalken. Farleden till Forsmarks hamn är av
riksintresse för sjöfart och även hamnen är av riksintresse.
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På land, längs med kusten, ligger områden som är av riksintresse för naturvården. Cirka fem
kilometer sydväst om Forsmarks hamn ligger Forsmarks bruk, som är av riksintresse för
kulturmiljövården. Utanför det aktuella området finns tre Natura 2000-områden, se vidare
avsnitt 7.8. Samtliga områden av riksintresse är markerade i figur 6-5.
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Figur 6-5. Riksintressen i Forsmarksområdet.

6.4

Hydrologi och meteorologi

Vattenståndsnivån för Östersjön styrs av in- och utflöden genom Öresund och de danska
bältena (danska sunden mellan Kattegatt och Östersjön) samt av tillflöden från älvar och åar.
In- och utflöden genom sunden styrs i sin tur av lufttrycksvariationer samt tillhörande
vindförhållanden. Ihållande högtrycksläge över Östersjön ger generellt lågt vattenstånd. Även
lokalt påverkas vattenstånden av vinden. Pålandsvind medför ett tillfälligt högre vattenstånd
vid kusten, som vid hårda vindar kan vara högst märkbart. Ett omfattande oväder kan
medföra att vatten som dämts upp mot en kust strömmar tillbaka och höjer vattenståndet på
motsatta kusten.
SMHI mäter sedan 1975 vattenståndet vid stationen Forsmark (station 2179) belägen i
Forsmarks hamn. Denna station har ersatt den tidigare mätstationen Björn vid Björns fyr där
havsvattenståndet registrerades mellan 1892 och 1978.
Beräknat medelvattenstånd för Forsmark år 2013 är -0,11 meter (RHB70). Det lägsta
vattenstånd som uppmätts vid Forsmark och Björn är 0,83 meter under medelvattenståndet
(år 1996) och det högsta 1,46 meter över medelvattenståndet (år 2007). Om dessa vattenstånd
skulle registreras i dag (relaterat till 2013 års medelvattenstånd) skulle de motsvara -0,94
meter respektive +1,35 meter i RHB70.
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Enligt beräkningar med data från SMHI för referensnormalperioden 1961–1990 hade området
en årsnederbörd på cirka 560 millimeter. Av detta återförs 400–410 millimeter per år till
atmosfären via evapotranspiration (avdunstning från mark- och vattenytor samt växternas
transpiration). Det vatten som inte avdunstar, 150–160 millimeter per år, infiltrerar i marken
och bildar grundvatten eller rinner av som ytvatten. Detta kallas specifik avrinning.
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6.5

Vindförhållanden

I området runt Forsmark är den vanligast förekommande vindriktningen sydvästlig, se figur
6-6. Den högsta medelvindhastigheten förekommer under perioden december till februari och
den lägsta under perioden juni till augusti.

Figur 6-6. Vindros för Örskär, data från SMHI för perioden september 1996 till augusti 2016.

Figur 6-7. Förhärskande vindriktningar i Forsmarksområdet.
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Figur 6-7 visar hur de förhärskande vindriktningarna ligger i förhållande Forsmarks hamn
och skyddade naturområden.
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6.6

Strandskydd

Strandskyddet är reglerat i miljöbalken och omfattar både land och vatten, inklusive
undervattensmiljön. Det utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på
land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet är upphävt inom detaljplanelagt område på
Stora Asphällan.

6.7

Naturmiljö

Forsmarksområdet har en för Uppland ovanlig vildmarkskaraktär och består till största delen
av skogsklädda moränmarker med enstaka hällpartier. Området hyser höga naturvärden,
vilket beror på samverkan mellan ett flertal olika faktorer:
• Landhöjningen bidrar till en strandlinjeförskjutning som ständigt skapar nya miljöer.
• Området är mycket flackt och små variationer i topografin ger förutsättningar för en
mosaik av olika naturtyper.
• Marken är kalkrik.
• Området ligger i en gränszon mellan nordliga och sydliga naturtyper.
• Området runt kärnkraftverket är relativt ostört.
Forsmarksområdet har en hög andel våtmarker jämfört med Uppland i övrigt, till stor del
beroende på områdets flacka topografi i kombination med landhöjningen. Våtmarkerna är
ofta små och varierande i sin öppenhet.

Sydost om hamnen finns Kallriga naturreservat som även utpekats som Natura 2000-område.
Kallriga är mycket värdefullt för kulturmarkernas flora och fågellivet, särskilt under
flyttningstider då stora mängder sjöfågel rastar i området. Området är utpekat för att skydda
olika livsmiljöer, där vissa fåglar utgör typiska arter. Öster om Forsmarks hamn ligger viktiga
fågelöar som också utpekats som Natura 2000-område (Forsmarksbruk). Nordost om
Forsmarks hamn ligger Natura-2000-området Skaten-Rångsen, som bland annat är ett viktigt
lekområde för fisk. Området är utpekat för att skydda olika livsmiljöer, där vissa fåglar utgör
typiska arter. Riksintressen för naturvård och övriga skyddade områden kring Forsmark
presenteras i figur 6-8. Naturvärdena i området återfinns i huvudsak på fastlandet, i
landhöjningsmiljöer med höga botaniska och ornitologiska värden, kustvattenmiljöer, i olika
former av rikkärr och gölar, i naturskogar samt i bruks- och skärgårdsbygd med betesmarker.
Området runt kärnkraftverket har även klassats av Länsstyrelsen i Uppsala län som av
länsintresse, klass 2. Ett mindre område i östra Bolundsfjärden och öster om Bolundsfjärden
har av Länsstyrelsen klassats som nationellt intresse, klass 1.
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SKB äger i dag stora markområden i området och avser att sköta marken så att befintliga
naturvärden bibehålls eller utvecklas och den biologiska mångfalden i området ökar.
Området runt Forsmarks hamn utgör till stor del riksintresse för naturvården (ForsmarkKallriga-fjärden) och omges av tre Natura 2000-områden, varav två även utgör naturreservat.
Natura 2000 är EU:s nätverk för skyddade områden. Syftet med nätverket är att bevara vissa
särskilt utpekade livsmiljöer och växt- och djurarter.
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Stora delar av Stora Asphällan utgörs av hårdgjorda ytor och annan anlagd mark på
utfyllnadsmark. Den inventering av naturvärdena på Stora Asphällan som genomförts under
juli 2012 (SKB 2013c) visar att dessa delar av ön har låga naturvärden, se figur 6-9. På den
västra och norra delen av ön finns emellertid tre huvudnaturtyper med höga naturvärden:
primär landhöjningsskog, havsstrandängar och öppna hällmarker.
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Figur 6-8. Naturskydd i Forsmarksområdet.
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Figur 6-9. Naturvärden på land på Stora Asphällan. Naturvärden av kommunalt intresse är
markerade med gult och naturvärden av regionalt intresse är markerade med orange.

Figur 6-10. Bilder från uppförandet av den befintliga SFR-anläggningen. Bilden till vänster
visar Stora Asphällan oktober 1982, bilden till höger visar samma område oktober 1983.
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I Forsmarksområdet har tidigare omfattande anläggningsarbeten utförts, både vid uppförandet
av kärnkraftverket inklusive kylvattenkanal och hamn, och vid uppförandet av befintlig SFRanläggning, se figur 6-9.
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Muddring av hamnbassängen genomfördes senast år 2013 för att ge plats för SKB:s nya
fartyg m/s Sigrid. Den skedde ner till sex meters djup i kajförlängningen och en dykdalb
plockades bort (FKA 2013). Naturvärdena i hamnbassängen bedöms vara begränsade.
Naturvärdena i övrigt i vattnet runt Stora Asphällan inventerades under 2004 och 2012 (SKB
2012). Havsbottnarna vid Stora Asphällan utgörs till största delen av sand med spridda stenoch blockpartier. En stor andel av områdets stränder är konstgjorda eller modifierade och
består då ofta av branta blockstränder. Inventeringen av bottenväxtlighet, växtassocierad
fauna samt mjukbottenfauna visade att höga naturvärden finns i området samt indikerade god
ekologisk status.

Figur 6-11. Undersökningsområdet intill hamnen med de tre delområdena A, B och C
markerade.
Delområde B, öster om vägen till Biotestsjön, har vissa naturvärden, främst i form av glesa
blås-/smaltångsbälten. Kärlväxtsamhällena har generellt mindre yttäckning än i delområde A
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De höga naturvärdena utgörs framför allt av storvuxen vegetation i form av
kärlväxtsamhällen med yttäckning över 25 procent. Detta är samhällen som skapar viktiga
habitat och födosöksområden för smådjur och fiskar. Inga för området ovanliga eller
rödlistade arter noterades vid inventeringen, varken i växt- eller djursamhällen. Bottenfaunan
på områdets mjuk-/sandbottnar inkluderar störningskänsliga arter och dess artsammansättning
indikerar god status. I delområde A, väster om vägen till Biotestsjön (se figur 6-11), finns
höga naturvärden. Likartade miljöer och samhällen hittades emellertid i en närliggande
referenslokal. Växt- och djursamhällena i det aktuella vattenområdet är alltså inte unika i
området. Inga rödlistade eller sällsynta arter noterades.
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och C. Delområdet omges nästan helt av konstgjorda eller modifierade stränder i form av
pirer och en vägvall, vilka skapar branta blockstränder. I delområde C, söder om
hamnområdet i inloppet till Asphällsfjärden, noterades flest arter och växtligheten har även
generellt större utbredning än i delområde A och B.
Asphällsfjärden, sydväst om hamnområdet, bedömdes vid inventeringen ha högt naturvärde.
Fjärden består av grunda vegetationsklädda bottnar, miljöer som är viktiga för djurlivet. Delar
av fjärden är kraftigt påverkade av mänsklig verksamhet, mest påtagliga är de
konstgjorda/modifierade stränderna och den starka ström som skapas av kylvattenintaget till
kärnkraftverket. Kylvattenströmmen skapar emellertid en unik miljö som verkar gynna
växtligheten och därmed även växtassocierad fauna. Området bedömdes dock inte ha
naturvärden av varken nationellt eller regionalt intresse, utan snarare lokalt.
Havet utanför Asphällsfjärden är ett grunt kusthav där botten lutar sakta åt öster från cirka
åtta meter nära fastlandet till cirka 18 meter mot Gräsö och Gräsörännan. Utanför Gräsö
sluttar botten brant mot större djup. Salthalten är cirka 0,5 procent, vilket är något lägre än i
Bottenhavet eftersom det finns ett utflöde av sötvatten i området. Kvävehalterna är
medelhöga, medan det är låga halter av fosfor i vattnet. Kväve verkar dock vara den
begränsande näringsfaktorn under sommarmånaderna. Större delen av bottnarna är
hårdbottnar med bart berg eller block. Dessa delas av i mindre områden med
mjukbottensamhällen. Syreproducerande alger finns ner till ungefär sju meters djup. Stora
bottenytor under sju meters djup saknar vegetation överhuvudtaget. På de syreproducerande
bottnarna finns stora mattor av kiselalger (diatoméer). Bland makroalger dominerar olika
rödalger och brunalger som till exempel blåstång. Bland fiskarna är de inre vattnen
dominerade av abborre medan de djupare bassängerna domineras av strömming. Några vikar
är mer skyddade från yttre påverkan, däribland Asphällsfjärden (Allmér 2010).

Miljökvalitetsnormen för ekologisk status för Öregrundsgrepen fastställdes 2009 till ”god
ekologisk status 2021”. I arbetsmaterialet från januari 2016 förslås dock normen ändras till
”god ekologisk status 2027” för vattenförekomsten. Orsaken till den förlängda tidsfristen är
att man hänvisar till det så kallade tidsundantaget på grund av att det inte anses tekniskt
möjligt att nå målet till 2021 på grund av fysikaliska/naturgivna förutsättningar. År 2009 var
den fastställda sammantagna bedömningen ”måttlig ekologisk status”, vilken även kvarstår i
arbetsmaterialet från oktober 2013. Bestämmande för klassningen var kvalitetsfaktorn
bottenfauna vilken indikerar organisk belastning inklusive övergödning
(Vattenmyndigheterna 2016). Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus fastställdes
2009 till ”god kemisk ytvattenstatus 2015” för Öregrundsgrepen, men med undantag för
kvicksilver och kvicksilverföreningar, bromerad difenyleter och tributyltennföreningar
(Vattenmyndigheterna 2016).
Området kring Forsmark är mycket fågelrikt och en rad rödlistade fåglar förekommer. De
flesta är knutna till skogsmiljöer, men några finns i kustområdet, bland annat fisktärna,
silvertärna och skräntärna. Skräntärna är rödlistad. Tärnorna finns med i EU:s fågeldirektiv
och fisktärna häckar i Asphällsfjärden. Samtliga arter födosöker sannolikt i Asphällsfjärden.
Större rovfåglar som bivråk, havsörn och slaguggla förekommer också i området. Samtliga
dessa arter finns upptagna i EU:s fågeldirektiv. Den rödlistade arten utter finns i Forsmarksån

PDF rendering: DokumentID 1559835, Version 1.0, Status Godkänt, Sekretessklass Öppen

Alla Sveriges ytvatten ska klassificeras utifrån vattnets nuvarande status för både ekologi och
kemi. Den ekologiska statusen klassificeras i en femgradig skala: Hög, God, Måttlig,
Otillfredsställande och Dålig, medan det för den kemiska statusen endast finns två klasser:
God status och Uppnår inte god kemisk status. Vattenmyndigheten för norra Östersjön har
statusklassificerat Öregrundsgrepen, inom vilken Asphällsfjärden utgör en liten kustnära vik.
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cirka fem kilometer söder om kärnkraftverket och det finns även fynd från Biotestsjön, någon
kilometer norr om SFR (Allmér 2010).

6.8

Kulturmiljö och landskap

För området har en kulturmiljöanalys, en landskapsanalys samt en arkeologisk utredning
genomförts (Ternström 2008).
Eftersom stora delar av Forsmarksområdet har blivit land först under de senaste tusen åren,
saknas förhistoriska och tidigmedeltida lämningar i skärgård och kustnära områden. I
skogsmarkerna finns dock enstaka förhistoriska gravar som indikerar att det kan finnas
kustboplatser från järnålder inom de högre liggande delarna av området. På Stora Asphällan
har inga fornlämningar identifierats.

6.9

Rekreation och friluftsliv

Området runt Forsmark har dominerats av stora markägare och marken runt kärnkraftverket
var länge ganska svårtillgänglig. Friluftslivet i området är därför mindre utbrett än längs med
andra delar av ostkusten, till exempel frekventeras inte vattnen och stränderna i Forsmark lika
mycket av båtar och kanoter som längre söderut i Östhammars kommun. Värdet för
friluftslivet i området ligger framför allt i den orörda naturen, djurlivet och fågellivet.
Biotestsjön har länge varit en välbesökt fågelskådningslokal. Forsmarks industriområde är
dock ett skyddsobjekt, vilket innebär att obehöriga inte har rätt att beträda området utan
måste ha ett legalt ärende och anmäla sin ankomst i förväg. Vid gränsen för skyddsområdet
finns en kontroll och avsökningsstation vid in- och utpassering till det allmänna vägnätet.
Rekreation i form av jakt och fiske är viktiga inslag i området (Ottosson 2007).

6.10

Buller

6.10.1

Industribuller

De uppmätta ljudnivåerna uppvisade stora variationer och skiljde sig åt mellan årstiderna. De
lägsta ljudnivåerna registrerades under en period med nysnö. Ljudnivån nattetid låg generellt
på 25–30 dBA. Vid soluppgången ökade ljudnivån med 15–20 dBA under några timmar i
samband med fågelsång.
Både mätningar och beräkningar visar att den mest betydande bullerkällan i området är
Dannebo strömriktarstation, belägen cirka en kilometer väster om kärnkraftverket.
Beräkningarna och mätningarna (bakgrundsnivån) stämmer relativt bra överens. Även
kärnkraftverket ger upphov till en del buller, i första hand orsakat av fläktar och
transformatorer. I figur 6-12 visas den beräknade ljudutbredningen vid medvind i alla
riktningar samtidigt, vilket kan betraktas som ett ”värsta fall”. Inga permanentboende
exponeras för ljudnivåer över 35 dBA. Inom områden för tillfälligt boende, Barackbyn och
Igelgrundet, varierar ljudnivån mellan 30 dBA och 35 dBA.
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För att kartlägga de befintliga ljudförhållandena i området runt kärnkraftverket har en
kombination av mätningar och beräkningar gjorts (Zetterling och Hallberg 2008, Zetterling
2004). Mätningarna genomfördes år 2004 under en vår-/sommarperiod, en höstperiod och en
vinterperiod. Mätpositionerna valdes i anslutning till områden där människor normalt vistas
utan att detta ska påverka mätresultaten. Positionerna valdes också för att täcka in olika
vindriktningar i förhållande till kärnkraftverket.
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Under hösten 2012 gjordes uppföljande beräkningar samt mätningar i samma mätpunkter
som användes tidigare. Även denna gång visade resultaten på god överensstämmelse mellan
beräknade och uppmätta värden. Resultaten visar att ljudnivån i området ligger på samma
nivå som år 2004 (SKB 2013d).
6.10.2

Trafikbuller

Riksväg 76 har utmed sträckan Forsmark-Hargshamn en förhållandevis hög trafikbelastning
samtidigt som många bostäder ligger nära vägen. Kring Johannisfors och Norrskedika
upplevs i dag buller från vägtrafiken som ett stort problem. Trafikbullernivån längs med väg
76 beräknades och mättes därför under hösten 2012. En mätpunkt var belägen i Harg, två i
Börstil, tre i Norrskedika och två i Johannisfors. Både beräkningar och mätningar visar att de
dygnsekvivalenta ljudnivåerna varierade mellan 55 och 65 dBA. De maximala ljudnivåerna
varierade mellan 70 och 90 dBA. I tabell 6-2 visas antalet bostadshus på sträckan Forsmark–
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Figur 6-12. Beräknad ekvivalent ljudnivå i området runt Forsmarks industriområde under
nattperioden.
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Harg som har ljudnivåer över 55 dBA ekvivalent ljudnivå, samhällets långsiktiga mål för
trafikbuller (SKB 2013d).
Tabell 6-2. Antal bostadshus längs med väg 76 mellan Forsmark och Harg med
ljudnivåer över 55 dBA.

6.11

Ljudnivåintervall (dBA)

Antal bostadshus

55–59

82

60–64

75

≥ 65

11

Totalt

168

Utsläpp till luft

Enligt de spridningsberäkningar som gjorts av Östra Sveriges luftvårdsförbund är halterna av
kvävedioxid och partiklar i luft i Forsmarksområdet samt utmed transportvägarna låga.
Dygnsmedelhalten uppgår till 16–18 µg/m3 för PM10 och 12–15 µg/m3 för kvävedioxid
(LVF 2012). År 2012 låg koldioxidutsläppen i länet på 1,4 miljoner ton per år (LVF 2015).

6.12

Naturresurser

6.12.1

Jord- och skogsbruk

Skogsbruk är den dominerande markanvändningen inom Forsmarksområdet. Aktivt jordbruk
bedrivs endast vid Storskäret, cirka tre kilometer sydöst om Forsmarks hamn.
6.12.2

Vattenresurser

All kommunal dricksvattenförsörjning, som förser 70 procent av Östhammars kommuns
invånare, baseras på grundvatten från större åsformationer. Den närmast Forsmark belägna
åsformationen är Börstilåsen, från vilken uttag sker för vattenförsörjning till tätorterna
Östhammar, Norrskedika, Öregrund och Hargshamn. Det uttagsområde i Börstilåsen som
ligger närmast Forsmarks hamn är beläget cirka tio kilometer sydost om hamnen. I den
kommunala översiktsplanen utpekas ytterligare potential för uttag i Börstilåsen, dock inte i
åssträckan norr om Östhammars tätort.
Yrkesfiske

Öregrundsgrepen utgör riksintresse för yrkesfisket. Enligt Havs- och vattenmyndigheten finns
det i Östhammars kommun tio licensierade fiskare (oktober 2016), vilka bedriver småskaligt
fiske med passiva redskap, till exempel nät eller ryssjor (David Bennsten, personligt
meddelande, 2016). I området mellan Forsmarks hamn och Gräsö är två fiskare verksamma
enligt uppgift från Ängskärsklubb Gästhamn (Roine Henriksson, 2016 personligt
meddelande).

PDF rendering: DokumentID 1559835, Version 1.0, Status Godkänt, Sekretessklass Öppen

6.12.3

DokumentID

Sekretess

Sida

1559835, (1.0)

Öppen

32(54)

Teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning för hamnverksamhet i Forsmarks hamn

7

Påverkan och miljökonsekvenser

I detta avsnitt beskrivs vilken påverkan och miljökonsekvenser som sökt hamnverksamhet
bedöms ge upphov till. Bedömningsgrunder, inklusive miljömål, för de olika bedömningarna
anges också.

7.1

Buller

7.1.1

Bedömningsgrunder

Riktvärden
Buller från hamnverksamhet bedöms vanligen som industribuller. För industribuller gäller
Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, se tabell 7-1
(Naturvårdsverket 2015).
3

Tabell 7-1. Riktvärden för industribuller enligt Naturvårdsverkets vägledning .

Utgångspunkt för
olägenhetsbedömning vid
bostäder, skolor, förskolor
och vårdlokaler

Leq dag
(kl 06 – 18)

Leq kväll
(kl 18 – 22) samt lör-,
sön- och helgdag
(kl 06 – 18)

Leq natt
(kl 22 – 06)

50 dBA

45 dBA

40 dBA

Det finns inga fastslagna riktvärden för buller från fartyg i allmän farled. I ett flertal
tillståndsprövningar har buller från fartyg i farled relaterats till riktvärdena för buller från
annan infrastruktur (väg-, tåg- och flygtrafik). Detta resonemang har aldrig slagits fast i
villkor, men har inte heller avvisats. Det ter sig rimligt att buller från en rörlig källa som
fartyg i farled är mer likartat exempelvis tågtrafik, än en stationär industribullerkälla som
exempelvis en bergkross. Därför jämförs ljudnivåerna från fartygen även i denna MKB med
annan infrastruktur, det vill säga riktvärdena är 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid
bostadsfasad och 70 dBA maxnivå vid uteplats vid bostad.

Forsmarks hamn med omgivning omfattas av ett flertal olika riksintressen, se avsnitt 6.3. Ett
av dessa är riksintresse för naturvården, Forsmark-Kallriga-fjärden. Enligt 3 kap. miljöbalken
ska områden av riksintresse så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt
försvårar nyttjandet enligt intresset. En bedömning av huruvida den planerade
hamnverksamheten påverkar de olika riksintressena görs i den samlade bedömningen i
kapitel 10.
Skyddade områden
Runt Forsmarks hamn finns både Natura 2000-områden och naturreservat, se avsnitt 6.7. Det
krävs (enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken) tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.

3

I vägledningen används begreppet ”ljudnivå som utgångspunkt för olägenhetsbedömning” i stället för
riktvärde. För att underlätta läsbarheten används dock begreppet riktvärde i föreliggande dokument.
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Miljömål
De två miljömål som skulle kunna påverkas av buller från sökt verksamhet är ”Hav i balans
samt levande kust och skärgård” och ”God bebyggd miljö”.
7.1.2

Påverkan, effekter och konsekvenser

Påverkan, effekter och konsekvenser för boende
Buller från verksamheten vid Forsmarks hamn har beräknats (Johansson 2016). I beräkningen
förutsätts att bergmassorna läggs upp temporärt på en upplagsyta inför utskeppning vid
hamnen. Där kommer arbetsfordon som hjullastare och bandtraktor att användas för
omlastning och fördelning av material. Bergmassorna förväntas lastas på fartygen med
transportör, vilket liknar ett kort transportband som vanligen är rörligt i sidled, ibland även i
höjdled. Vidare förutsätts svag medvind åt alla håll för att ge lång ljudutbredning. I
verkligheten kommer ljudnivån bli lägre än beräknat när det blåser sidvind eller motvind.
Beräkningen redovisar ekvivalentnivån under maxtimmen när alla verksamheter i hamnen
antas vara igång samtidigt (det vill säga ett högre värde än den dygnsekvivalenta ljudnivån) 4.
Den ekvivalenta ljudnivån under full verksamhet redovisas i figur 7-1, relaterat till
riktvärdena för industribuller. Även under detta värsta fall kommer inga bostäder att
exponeras för ljudnivåer över riktvärdena vare sig för dag, kväll eller natt. Korttidsboendet
Barackbyn kommer att rivas i samband med uppförandet av Kärnbränsleförvaret. Vid
Igelgrundet öster om kärnkraftverket byggs nya korttidsbostäder för tillfälligt boende.
Bostäderna ligger inom verksamhetsområdet och är knutna uteslutande till de kärntekniska
anläggningarna i området. Det finns inga riktvärden för buller som gäller korttidsboenden.
När SFR är utbyggt och driften av Kärnbränsleförvaret är inledd kommer masshantering och
hamnverksamhet att fortgå, men i mindre omfattning. Detta innebär längre perioder med
betydligt lägre bullernivåer, eftersom antalet fartygstransporter minskar och därmed den
totala tiden med lastning. När lastningen väl pågår är dock ljudnivåerna likvärdiga med de
som redovisas i figur 7-1. Även maxnivåer vid bostad är väl under riktvärdet för
industribuller nattetid.

4

De närliggande verksamheterna som sker inom utbyggnaden av SFR (till exempel krossning av berg)
är inte medräknade i detta avsnitt, utan beskrivs i kapitel 8, Kumulativa effekter.
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Miljömålet ”God bebyggd miljö” bedöms inte påverkas negativt av hamnverksamheten.
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Fartyg kan alstra lågfrekvent buller, dock är det stor spridning i hur mycket lågfrekvent buller
(dBC) som alstras mellan olika fartygstyper. Det fartyg som använts i beräkningarna i denna
utredning alstrar relativt mycket lågfrekvent buller, för att ge ett ”värstascenario”. Skillnaden
mellan nivån i dBC och dBA är mellan 15 och 20 dB, vilket innebär att ljudet är påtagligt
lågfrekvent. Nivåerna är dock låga, under 50 dBC vid bostäder. Någon risk för att riktvärden
inomhus överskrids finns inte.
Det finns möjlighet till elanslutning vid hamnen. Om fartygen elansluter i hamnen försvinner
det lågfrekventa bullret.
Även fartyg i farled alstrar lågfrekvent buller, det handlar dock om kortvariga bullerhändelser
vid enstaka tillfällen per dygn (som mest upp till 30 rörelser per vecka). Risken för någon
negativ påverkan på grund av detta buller bedöms vara försumbar.

PDF rendering: DokumentID 1559835, Version 1.0, Status Godkänt, Sekretessklass Öppen

Figur 7-1. Buller från hamnverksamhet jämfört mot riktvärde för industribuller. Riktvärdet
med krav på lägst ljudnivå avser nätter klockan 22-06 och har värdet 40 dBA. 40 dBA är
gränsen mellan grön och gul färg i figuren. Grönrutiga områden är Natura 2000-områden.
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Påverkan, effekter och konsekvenser för naturmiljö och fågelliv
SKB har utrett om det buller som genereras vid lastning på fartyg och vid sjötransport med
fartyg utmed befintlig farled, skulle kunna påverka kringliggande Natura 2000-områden och
deras typiska arter. De aktuella Natura 2000-områdena är utpekade dels för att skydda fåglar
(Formarksbruk), dels för att skydda livsmiljöer där olika fågelarter utgör typiska arter
(Kallriga och Skaten-Rångsen). Bedömningen av påverkan ser således olika ut för de olika
områdena.

Figur 7-2. Dygnsekvivalent ljudnivå i farled till följd av fartygstransport av bergmassor.
Grönrutiga områden är Natura 2000-områden.
Det finns inga riktvärden för bullerpåverkan på Natura 2000-områden. Studier på fåglar
utmed vägar har visat att bullerstörning leder till en generell minskning av antalet fåglar längs
större vägar. Resultaten från dessa studier tyder på att inga negativa effekter på fågelbestånd
kan påvisas vid ljudnivåer under 40–45 dBA (ekvivalent dygnsnivå). För kusthäckande fåglar
finns inga studier gjorda med avseende på känslighet från buller, men ovanstående resultat
bör kunna användas även för kusthäckande fåglar. Kusthäckande fåglar bedöms inte vara
känsligare för buller än fåglar som återfinns utmed vägar, med tanke på att miljön de lever i
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Figur 7-1 visar ekvivalenta bullernivåer till följd av verksamhet i Forsmarks hamn och Figur
7-2 redovisar den dygnsekvivalenta ljudnivån från fartygsrörelser i farleden. Under den mest
intensiva hamnverksamheten förväntas upp till 30 rörelser per vecka.
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ofta har en naturligt hög ljudnivå från framför allt vind- och vågbrus. Dessa ljudnivåer
överstiger många gånger de bullernivåer som innebär en påverkan på fåglar utmed vägar.
Även om karaktären på ljudet från vind och vågbrus skiljer sig från det buller som avges från
exempelvis en stenkross, kan dessa naturliga ljud vara både hårda skarpa och uppträda
oregelbundet. Om man ser till hur kustfåglar klarar att häcka i skärgårdsområden med tät
båttrafik så verkar inte ljudnivåerna vara det stora problemet, utan snarare en för närgången
båttrafik som ger svall upp på häckningsskären och människor som går i land på öar där
fåglarna häckar. Både fisk- och silvertärna är fåglar kända för att kunna häcka i bullriga
miljöer, bland annat finns kolonier i den inre delen av farleden till Stockholm på flera ställen.
Detta är en mycket bullerstörd miljö, många gånger med en mycket närgången båttrafik i
förhållande till häckningsmiljöerna i Forsmark.
Fågelkolonier i flera skärgårdsområden i Stockholms skärgård visar på att en viss tillvänjning
hos fågellivet i allmänhet kan ske om fåglarna inte upplever en viss aktivitet som hotande
eller störande. Det som förmodligen kan påverka mest vid bullerstörningar är när ett tidigare
ostört område belastas med mer buller och fågellivet i området inte har vant sig vid den nya
situationen. Det är därför också viktigt att en ny bulleralstrande verksamhet finns etablerad
innan fåglarna skrider till häckning vilket ger dem en valmöjlighet. Om en etablering sker
under häckningssäsong kan även en tillfällig störning få negativ påverkan på till exempel
häckningsutfall. Finns den bulleralstrande verksamheten i området när fåglarna skrider till
häckning har de möjlighet att anpassa sig till situationen och exempelvis förlägga häckningen
till delar av området med mindre bullerpåverkan.

Konsekvensbedömningarna som anges för respektive Natura 2000-område och för
kusthäckande fåglar förutsätter att etablering av bullerstörande verksamhet, i form av till
exempel lastning av bergmassor på fartyg eller pråm, påbörjas utanför häckningsperiod.
Fartygstransporterna kommer som mest att ligga på cirka 15 anlöp per vecka under den mest
intensiva perioden. Antalet transporter beror på hur stora fartyg som kommer att användas vid
transporterna. De bullernivåer som beräknas uppstå kommer inte att vara kontinuerliga utan
uppstå periodvis, men ändå med en viss regelbundenhet. Lastning av bergmassor för
sjötransport kommer att vara av en mer direkt karaktär med en plötslig ljudnivå medan
sjötransporterna är mer kontinuerliga med en gradvis stigande och sedan avtagande ljudnivå.
Hamnverksamheten bedöms inte ge upphov till någon väsentlig påverkan på rödlistade
fågelarter. Det buller som hamnverksamheten ger upphov till bedöms inte påverka ”Hav i
balans samt levande kust och skärgård” negativt.
Konsekvenser för kusthäckande fåglar
Skärgårdsområdet i Forsmarksområdet har ett rikt fågelliv knutet till skärgårdsmiljön.
Hamnverksamheten skulle möjligen kunna påverka fågellivet genom ökat buller, framför allt
från hantering och sjötransport av bergmassor. Påverkan av transporter från
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I de fågelundersökningar som har genomförts vid Forsmark i samband med platsundersökningarna för Kärnbränsleförvaret år 2002–2007, såg man en negativ svag trend hos
vissa fåglar när platsundersökningarna startades. Fågellivet återhämtade sig dock snabbt och
återgick till normala nivåer relativt snart efter det att platsundersökningarna hade kommit
igång. Den mest troliga förklaringen till nedgången för vissa arter, var en ökad mänsklig
närvaro i ett tidigare ganska ostört område. Värt att notera är att det förekommer naturliga
variationer i fågelbestånden från år till år, vilket man har kunnat se vid fågelinventeringarna i
Forsmark. Både 2010 och 2011 var relativt dåliga år med en tydligt märkbar
populationsminskning för många fåglar i området (Green 2013). Under dessa år pågick inga
undersökningar som bedöms ha kunnat påverka fågellivet negativt, ändå var resultaten för
dessa år sämre än jämfört med medelresultatet för samtliga tidigare undersökningsår.
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Kärnbränsleförvarets bergupplag är mest intensiv under uppförandeskedet, men fortsätter
även under driftskedet. Påverkan från SFR bedöms bara pågå under SFR:s utbyggnad. Höga
ljudnivåer till följd av verksamheten som skulle kunna påverka kustfågel, kommer endast att
råda i direkt anslutning till hamnen. Fåglar som häckar nära Stora Asphällan och finner
verksamheten störande bedöms ha goda möjligheter att finna alternativa häckningsplatser i
närområdet. En tillvänjning till de nya förhållandena bedöms också kunna ske.
Hamnverksamheten i Forsmarks hamn bedöms ge obetydliga negativa konsekvenser då
verksamheten endast bedöms beröra en mindre del av det område som utgör häckningsmiljö
för kusthäckande fågel.
Forsmarksbruk
Natura 2000-området Forsmarksbruks västra utkanter är beläget cirka två kilometer öster om
Forsmarks hamn. Området är utpekat för att skydda fåglar. Ljudnivåerna vid den västra
gränsen av Natura 2000-området beräknas bli lägre än 40 dBA, se figur 7-1. De beräknade
ljudnivåerna från verksamheten understiger alltså nivån där negativa effekter på fågelbestånd
kunnat påvisas. Dessutom är vindförhållandena sådana att buller från anläggningen mycket
sällan kommer att spridas vidare mot Natura 2000-området. De arter Natura 2000-området
avser att skydda är enligt bevarandeplanen (Länsstyrelsen Uppsala län 2009b) framför allt
känsliga för närgången båttrafik och att människor går i land på häckningsskären. Mot
bakgrund av detta bedöms bullernivåerna inom området inte vara av sådan art att fåglarna
störs eller inte kan genomföra sin häckning. Det bedöms därmed inte föreligga någon risk och
ökande fartygstransporteratt den planerade hamnverksamheten med ökat antal båttransporter
med mera kommer att påverka miljön i Natura 2000-området på ett betydande sätt.

Natura 2000-området Skaten-Rångsen är beläget cirka 3 kilometer nordväst om Stora
Asphällan, där Forsmarks hamn är belägen. Ljudnivåerna vid den sydligaste delen av Natura
2000-området, närmast Asphällan, beräknas understiga 35 dBA,, se figur 7-1. Ljudnivåerna
från transporter med fartyg beräknas ligga på nivåer under 40 dBA, se figur 7-2. De
beräknade ljudnivåerna från verksamheten understiger alltså nivån där negativa effekter på
fågelbestånd kunnat påvisas.
De berörda miljöer och de arter Natura 2000-områdena Kallriga och Skaten-Rångsen avser
att skydda, är enligt bevarandeplanerna för områdena framför allt känsliga för närgången
båttrafik vid skär och småöar samt för skogsbruksåtgärder av olika slag. Det finns i dagsläget
inte någon basinventering gjord för Kallriga eller Skaten-Rångsen som anger vilka arter som
häckar inom Natura 2000-området och därmed kan tänkas påverkas av verksamheten. I
bevarandeplanerna (Länsstyrelsen Uppsala län 2009a och 2009c) nämns dock ejder,
strandskata, roskarl, skrattmås och silvertärna som typiska arter och häckfåglar för habitatet
”1620 Skär och små öar i Östersjön”. Samtliga dessa arter häckar många gånger i anslutning
till hårt trafikerade farvatten i exempelvis Stockholms skärgård med till synes god framgång.
Därutöver finns en förhållandevis detaljerad sammanställning över kusthäckande fåglar
utmed Forsmarkskusten som även omfattar Kallriga och till stora delar Skaten-Rångsen
(Sevastik 2013). De fåglar som anges häcka utmed farleden vid Kallriga och den berörda
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Kallriga och Skaten-Rångsen
Natura 2000-området Kallriga är beläget cirka två kilometer sydost om Forsmarks hamn.
Området är utpekat för att skydda olika livsmiljöer, där vissa fågelarter är utpekade som
typiska arter. Ljudnivåerna från hamnverksamheten vid den nordligaste delen av Natura
2000-området, närmast hamnen, beräknas understiga 35 dBA, se figur 7-1. Ljudnivåerna vid
transporter med fartyg beräknas understiga 40 dBA i de östra delarna av Natura 2000området, se figur 7-2, framför allt de delar som utgörs av vattenområden. De beräknade
ljudnivåerna från verksamheten understiger alltså nivån där negativa effekter på fågelbestånd
kunnat påvisas.
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delen av Skaten-Rångsen bedöms inte vara särskilt störningskänsliga och bör inte påverkas
negativt av de ljudnivåer som når området. Mot bakgrund av detta bedöms bullernivåerna
inom områdena inte vara av sådan art att fåglarna störs eller inte kan genomföra sin häckning.
Det bedöms därmed inte föreligga någon risk för att den sökta verksamheten kommer att
påverka miljön i Natura 2000-områdena Kallriga och Skaten-Rångsen på ett betydande sätt.
Samlad bedömning för Natura 2000-områden
Sammantaget bedöms risken för påverkan på de utpekade miljöerna i Natura 2000-områdena
och de ingående arterna i dessa bli liten. Den planerade verksamheten bedöms inte riskera att
påverka miljön i något av Natura 2000-områdena på ett betydande sätt.
Skyddsåtgärder

Figur 7-3. Exempel på ljud- och ljusövervakning, vänster, och transportör med så kallad
strumpa för att minska ljudet från fallande sten.
För att minska risken för negativ påverkan för fågelbeståndet i området kommer etablering av
bullerstörande verksamhet i form av lastning av bergmassor på fartyg eller pråm att påbörjas
utanför häckningsperiod, se vidare SKB:s åtagande i ansökan. Om buller introduceras i
området utanför häckningsperioden har fåglarna möjlighet att förhålla sig till detta och
anpassa häckningen till de nya förhållandena.
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Det finns flera möjliga skyddsåtgärder att vidta för att i möjligaste mån minska bullret från
hamnverksamheten. Om fartyg elansluts i hamnen minskar det lågfrekventa bullret i hamn.
Arbetsfordon kan handlas upp med ljudkrav, transportören som används för lastning i fartyg
eller pråm bör ha en ände som är rörlig i höjd- och sidled för en effektiv lastning utan onödigt
höga fallhöjder, eventuella transportband och transportören kan byggas in. Vidare kan buller
från lastning dämpas genom att fartyg eller pråmar kläs med slitgummi eller att ett tunt lager
material alltid lämnas i lastutrymmet för att inte sten ska slå mot metall. Sten mot metall ger
ett kraftigare ljud än sten mot gummi eller sten mot sten. Ytterligare en möjlighet är att
övervakning av lastningen sker med ljud- eller ljussignal som signalerar när höga bullernivåer
uppstår och därmed ger den som lastar möjlighet att anpassa lastningen så att den sker så
mjukt som möjligt. Se exempel på skyddsåtgärder i figur 7-3.
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7.2

Risker

7.2.1

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av risker är det den samlade risknivån (sannolikhet och konsekvens) som
beaktas och värderas. Sannolikheter och konsekvenser för olyckor värderas var för sig som
låg, mellan eller hög. De sammanvägs sedan till en risk som värderas som låg, mellan eller
hög.
Skyddade områden
Runt Forsmarks hamn finns både Natura 2000-områden och naturreservat, se avsnitt 6.7. Det
krävs (enligt 7 kap. 28a § miljöbalken) tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.
Miljömål
Det miljömål som skulle kunna påverkas av risker till följd av sökt verksamhet är ”Giftfri
miljö”.
7.2.2

Påverkan, effekter och konsekvenser

En riskbedömning för bergtransport på fartyg eller pråm från Forsmarks hamn har
genomförts (Strömdal och Omran 2016). I bedömningen har miljörisker, risker för tredje man
samt behov av riskreducerande åtgärder analyserats och värderats.
Området som undersökts är Forsmarks hamn och sträckan ut till den allmänna farleden 591,
som ligger strax väster om Gräsö. Som grund för riskbedömningen har en inventering av
båttrafik i området mellan Forsmarks hamn och Gräsö (samt uppföljning av tidigare
incidentstatistik) genomförts. Inventeringen visar att tank-, last- och passagerarfartyg
sannolikt inte använder vattenområdet mellan Forsmarks hamn och Gräsö, där farled 594
mellan Forsmarks hamn och allmän farled (farled 591) är lokaliserad. Den visar också att två
fiskare är verksamma i området och att området har två gästhamnar för fritidsbåtar och att
fritidsbåtar huvudsakligen trafikerar det aktuella området sommartid.

 Kollision med kaj
Sannolikheten för fartygskollision med kaj bedöms vara låg både baserat på incidentstatistik
och på det låga nyttjandet av hamnen.
- Ett fartyg som kolliderar med kajen kan få stora konsekvenser för människor om
fartyget vid kollisionen inte stannar vid kajkant utan forcerar den samtidigt som någon
befinner sig på kajen. Risknivån bedöms som låg.
- Ett fartyg som kolliderar med kajen kan få stora konsekvenser för naturmiljön om
drivmedel eller olja läcker ut eller om något farligt ämne som förvaras på kajen kan
läcka ut. Risknivån bedöms som låg.
 Kollision med annat fartyg
Sannolikheten för kollision med annat fartyg bedöms vara låg baserat på incidentstatistik, på
att endast ett fartyg i taget planeras anlöpa/avgå Forsmarks hamn samt på att mycket få fartyg
som kan orsaka skada på fartyg eller pråm som transporterar bergmassor trafikerar aktuellt
vattenområde.
- En kollision mellan fartyg/pråm som transporterar bergmassor och annat fartyg
bedöms inte få stora konsekvenser för människor. Risknivån bedöms som låg.
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- En kollision mellan fartyg/pråm som transporterar bergmassor och annat fartyg
bedöms kunna medföra stora konsekvenser för naturmiljön om kollisionen leder till
utsläpp av drivmedel eller olja. Risknivån bedöms som låg.
 Kollision med fritidsbåt
Sannolikheten för kollision med fritidsbåt bedöms vara låg baserat på incidentstatistik och på
att verksamheten endast tillför maximalt 15 fartyg eller pråmar med bergmassor per vecka.
Antalet fritidsbåtar i inventerat vattenområde är troligen stort, till exempel finns två
gästhamnar i närområdet (Öregrund och Ängskärsklubb). Båtlivet är sannolikt koncentrerat
till en begränsad högsäsong om cirka tre månader utanför vilken antalet kan antas vara lägre.
Farleden mellan Forsmarks hamn och allmän farled är begränsad i längd till cirka tio
kilometer.
- En kollision mellan fartyg eller pråm som transporterar bergmassor och en fritidsbåt
kan få stora konsekvenser för människor då passagerare i fritidsbåten kan skadas vid
kollisionen eller drunkna om fritidsbåten blir sjöoduglig. Risknivån bedöms som låg.
- En kollision mellan fartyg eller pråm som transporterar bergmassor och en fritidsbåt
bedöms inte medföra större skador på fartyg/pråm. Fritidsbåten kan skadas, men
konsekvenserna för naturmiljön bedöms inte bli stora eftersom det maximala utsläppet
av drivmedel eller olja begränsas av vad som transporteras på fritidsbåten. Risknivån
bedöms som låg.
 Grundstötning
Sannolikheten för dessa händelser bedöms vara låg med stöd i incidentstatistik.
- En grundstötning bedöms inte leda till stora konsekvenser för människor. Risknivån
bedöms som låg.
- En grundstötning kan leda till att fartyget/pråmen strandar med eller utan skador på
skrovet. Konsekvenserna för naturmiljö kan dock bli stora om grundstötningen leder
till hål i skrov och läckage av drivmedel eller olja. Risknivån bedöms som låg.
De negativa konsekvenserna till följd av olycksrisker bedöms vara obetydliga och inget
behov av riskreducerande åtgärder bedöms föreligga. Risker till följd av den aktuella
ökningen av fartygstransporter från Forsmarks hamn riskerar därmed inte att påverka
människor och naturmiljön på ett betydande sätt.

7.3

Utsläpp till luft

7.3.1

Bedömningsgrunder

Miljökvalitetsnormer
För att begränsa negativ inverkan av luftföroreningar på människors hälsa och miljön har
regeringen utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft,
luftkvalitetsförordning (2010:477). Miljökvalitetsnormerna utgör juridiskt bindande
styrmedel. Miljökvalitetsnormer finns för ett flertal olika luftföroreningar och de normer som
är aktuella i detta projekt gäller kvävedioxid och partiklar, se tabell 7-2.
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Tabell 7-2. Miljökvalitetsnormer för människors hälsa enligt luftkvalitetsförordning
(2010:477).
3

Parameter

Miljökvalitetsnorm (μg/m )

Kvävedioxid

40 μg/m (årsmedelvärde)

3

Får ej överskridas.

3

Får ej överskridas mer än 7 dygn per år.

3

Får ej överskridas mer än 175 timmar per år.*

3

Får ej överskridas.

3

Får ej överskridas mer än 35 dygn per år.

60 μg/m (dygnsmedelvärde)
90 μg/m (timmedelvärde)
Partiklar,
PM10

Anmärkning

40 μg/m (årsmedelvärde)
50 μg/m (dygnsmedelvärde)

* Under förutsättning att maxvärde inte överskrids.

Miljömål
De fyra miljömål som skulle kunna påverkas av sökt verksamhets utsläpp till luft är
”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft”, ”Bara naturlig försurning” och ”Levande skogar”.
7.3.2

Påverkan, effekter och konsekvenser

Hamnverksamheten bedöms ge upphov till utsläpp av luftföroreningar genom direktutsläpp
från fartyg, utsläpp från arbetsmaskiner som används för att lasta fartygen i hamnen, damning
från materialhantering i hamnen och även uppvirvling av redan nedfallna ämnen till följd av
fartygens rörelser.

Hamnverksamheten innebär att fler fartyg trafikerar hamnen än i nollalternativet. Fartyg
bedöms huvudsakligen bidra med utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, koldioxid och
växthusgaser och kolväten (HC). Utvecklingen går mot att det ställs högre krav på
emissionsreducering från fartyg, till exempel gällande svavel- och kväveoxider, vilket
sannolikt resulterar i att framtida utsläpp av sådana ämnen från ett fartyg minskar jämfört
med dagens utsläpp från ett fartyg. Fartygens utsläpp av kväveoxider, svaveloxider och
partiklar bedöms inte påverka möjligheterna att nå miljömålet Frisk luft, eftersom det är så få
transporter det handlar om. Fartyg har behov av elförsörjning när de ligger i hamn, vilket
antingen löses genom att fartygens hjälpmotorer körs eller genom att fartygen elansluts i
hamnen. Vid elanslutning minskar utsläppen till luft. I Forsmarks hamn finns möjlighet att
elansluta fartygen. Fartygens utsläpp till luft av främst svavel- och kväveoxider bedöms inte
heller påverka möjligheten att nå miljömålen ”Bara naturlig försurning” och ”Levande
skogar”. De haltbidrag av svavel- och kväveoxid som uppkommer till följd av
hamnverksamheten bedöms bli låga, och Uppsala län har mindre problem med försurning i
förhållande till landet i övrigt. En stor del av länet är täckt av kalkrika jordarter, vilket ger
marken, sjöar och vattendrag ett naturligt skydd mot försurning. Mer än 80 procent av länets
skogsmark har låg eller måttlig surhetsgrad.
Transporter med fartyg brukar vanligen ge upphov till mindre utsläpp av koldioxid och andra
växthusgaser än transport samma sträcka på väg. Beräkningar av koldioxidutsläpp från
transporter av bergmassor på fartyg respektive på väg genomfördes inom ramen för MKB:n
för utbyggnaden av SFR (SKB 2014). Resultaten visade att sjötransporter i det fallet innebar
cirka två tredjedelar mindre utsläpp av växthusgaser än vägtransporter. Om det förutsätts att
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Eftersom halterna av partiklar och kvävedioxid i dag är så låga i Forsmarksområdet (16–18
respektive 12–15 μg/m3) (SKB 2014) bedöms miljökvalitetsnormerna underskridas med god
marginal, även med sökt hamnverksamhet och den ökning av fartygsanlöp i Forsmarks hamn
hamnverksamheten medför. Inga nya beräkningar av haltbidrag av partiklar eller kvävedioxid
har därför genomförts.
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alla transporter av bergmassor sker på väg, bedöms hamnverksamheten påverka miljömålet
”Begränsad klimatpåverkan” positivt.
Verksamheten med lastning av bergmassor i Forsmarks hamn kommer att medföra damning i
hamnen. Damningen är huvudsakligen ett arbetsmiljöproblem för dem som arbetar i och i
närheten av Forsmarks hamn. Möjliga skyddsåtgärder är till exempel vattenbegjutning av
bergmassorna och inklädnad av lastningsanordning. Skyddsåtgärder kommer att vidtas om så
anses nödvändigt.

7.4

Vattenmiljö

7.4.1

Bedömningsgrunder

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt
område. Ett av syftena med miljökvalitetsnormer är att komma till rätta med situationer där
många olika källor bidrar till en oacceptabel situation och där kraven måste fördelas mellan
flera. I en tillståndsprocess krävs att verksamhetsutövaren inom ramen för sin
miljökonsekvensbeskrivning bland annat redovisar hur möjligheterna att följa beslutade
miljökvalitetsnormer påverkas. Beskrivningen nedan har hämtats ur Hjerne et al. (2016).
För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status.
Miljökvalitetsnormerna för ekologisk status i Öregrundsgrepen (SE603000-181500)
fastställdes 2009 till ”god ekologisk status 2021”. I arbetsmaterialet från januari 2016 förslås
dock normen ändras till ”god ekologisk status 2027”. Orsaken till den förlängda tidsfristen är
att man hänvisar till det så kallade tidsundantaget på grund av att det inte anses tekniskt
möjligt att nå målet till 2021 på grund av fysikaliska/naturgivna förutsättningar, se tabell 7-3.
Den ekologiska statusen för Öregrundsgrepen har klassats för de biologiska
kvalitetsfaktorerna växtplankton (parametrarna klorofyll A och totalbiovolym) och
bottenfauna, samt för de fysikaliskt/kemiska kvalitetsfaktorerna ljusförhållanden
(siktdjup), näringsämnen (parametrarna totalmängd kväve sommar och totalmängd fosfor
sommar), samt särskilda förorenade ämnen (SFÄ) (zink).
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År 2009 var den fastställda sammantagna bedömningen ”måttlig ekologisk status”, vilken
även kvarstår i arbetsmaterialet 2013. Bestämmande för klassningen var kvalitetsfaktorn
bottenfauna som utslagsgivande faktor och siktdjup som stödjande.
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Tabell 7-3. Fastställda miljökvalitetsnormer och statusklassningar för
Öregrundsgrepen (Vattenmyndigheterna 2016).
Status och ingående kvalitetsfaktorer

Öregrundsgrepen
(SE603000-181500)

Ekologisk status
Miljökvalitetsnorm (år 2021)

God

Klassificering (år 2009)

Måttlig

Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton

God

Makroalger och gömfröiga växter

Ej klassificerad
Måttlig

Bottenfauna
Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden (siktdjup)
Syrgasförhållanden

Måttlig
Ej klassificerad

Näringsämnen

Måttlig

Särskilda förorenande ämnen (zink)

Måttlig

Kemisk ytvattenstatus
Miljökvalitetsnorm (år 2015)

2

God

Klassificering (år 2009)
God
Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus har fastställts till ”God kemisk ytvattenstatus 2015” för
Öregrundsgrepen, men med undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar, bromerad difenyleter
och tributyltennföreningar.
2

Skyddade områden
Runt Forsmarks hamn finns både Natura 2000-områden och naturreservat, se avsnitt 6.7. Det
krävs (enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken) tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.
Miljömål
De tre miljömål som skulle kunna påverkas av utsläpp till vatten från sökt verksamhet är
”Ingen övergödning”, ”Hav i balans samt levande kust- och skärgård” samt ”Ett rikt växtoch djurliv”.
Påverkan, effekter och konsekvenser

För att lasta bergmassor i fartyg eller pråmar i Forsmarks hamn planeras en upplagsyta vid
hamnen för bergmassor inför utskeppning. Volymen på denna upplagsyta motsvarar ett par
fartygslaster/pråmlaster. Upplagsytan är huvudsakligen avsedd för bergmassor som
uppkommer vid Kärnbränsleförvaret, då Kärnbränsleförvarets bergupplag ligger cirka två
kilometer från hamnen. Från upplagsytan kan partiklar och kväve som finns i bergmassorna
avrinna vid regn eller eventuell vattenbegjutning mot damning. Om bergmassorna har
förvarats bergupplag i ett år innan de skeppas ut från hamnen, bedöms deras kväveinnehåll ha
lakat ut där. Vid lastningen i fartyg bedöms också mindre spill av bergmassor kunna uppstå
som kan medföra spridning av partiklar. Marken i och runt hamnen är delvis asfalterad, delvis
grusbelagd och dagvattensystem saknas. Partiklar från upplagsytan och från spill vid
berglastning kommer därmed att röra sig till vattnet eller ned i marken på de grusbelagda
ytorna.
Kvävets påverkan på vattenmiljön till följd av utbyggnaden SFR samt uppförandet och
driften av Kärnbränsleförvaret har utretts av Hjerne et al. (2016). Det bedöms inte föreligga
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någon risk för att någon tillämplig kvalitetsfaktor försämras till en lägre klass eller att
miljökvalitetsnormen inte kan följas under uppförande och drift av Kärnbränsleförvaret. Det
gäller även om utbyggnaden av SFR sammanfaller med uppförandet av Kärnbränsleförvaret.
I utredningen förutsätts att vatten som avrinner från SFR:s och Kärnbränsleförvarets
bergupplag renas från kväve. SKB utreder om behov av skyddsåtgärd finns för att förhindra
kväveläckage till vattnet från upplagsytan för bergmassor vid hamnen och vilken åtgärd som i
så fall är lämplig. Det kan till exempel handla om att samla in och rena vatten som avrinner
eller säkerställa att bergmassor som temporärt placeras på upplagsytan vid hamnen inför
utskeppning inte är förorenade av kväve. Med lämplig skyddsåtgärd av sådant slag bedöms
det inte föreligga någon risk för att sökt verksamhet leder till att någon tillämplig
kvalitetsfaktor försämras till en lägre klass eller till att någon tillämplig miljökvalitetsnorm
inte kan följas. Miljömålet ”Ingen övergödning” bedöms inte heller påverkas negativt av
hamnverksamheten.

Fartygsrörelser ger upphov till vågor och turbulenta vattenströmmar längs sin farväg, särskilt
om de rör sig på områden med grunda bottnar. Faktorer som påverkar hur mycket svall som
uppstår är främst djup, fartygens hastighet och fartygsskrovens utformning. De fartyg som är
aktuella att trafikera hamnen och farleden in till hamnen bedöms vara små och hålla så låg
hastighet (8–10 knop) att de vågor som fartygen genererar är mindre än de vågor som uppstår
till följd av väder och vind (hamnkapten Gunnar Aspman, personligt meddelande, 2016). De
vågor och turbulenta vattenströmmar som ändå uppstår längs farleden och i hamnen ger
upphov till vattenomsättning. Denna kan vara bra för syresättning av djupare vattenmassor
vilket är positivt för organismer i de djupare vattenområdena. Vattenomsättningen kan också
vara negativ om den ger upphov till grumling. Grumling kan medföra ändrade
ljusförhållanden och påverka fiskar och andra organismer negativt. Större delen av bottnarna
i hamnens närområde är hårdbottnar med bart berg eller block, men det finns också
mjukbottensamhällen. Hamnen och farleden har funnits sedan 1970-talet och en muddrades
år 2013, så vattenmiljön är redan påverkad av befintlig verksamhet, men fler fartyg i hamn
och farled kan medföra att grumlingen ökar. Svall från fartyg kan också ge upphov till
erosion längs farledens botten och vid strandlinje. Farleden är befintlig och de maximalt upp
till 30 fartygsrörelser i veckan som bedöms tillkomma med sökt verksamhet utgörs av relativt
små fartyg som håller låg hastighet och de bedöms därför inte medföra betydande förändring
avseende erosion i farleden eller längs stränderna.
Miljömålen ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” samt ”Ett rikt växt-och djurliv”
bedöms därmed inte motverkas av sökt verksamhet.
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Utsläpp till vatten från fartyg vid hamn kan ske av så kallat barlastvatten. När ett fartyg inte
är fullastat pumpas barlastvatten (havsvatten) ombord i särskilda tankar för att stabilisera
fartyget och få det att ligga tillräckligt djupt i vattnet. När fartyget lastas med gods pumpas
barlastvattnet ut. Om barlastvatten tas in i ett hav och släpps i ett annat kan det introducera
främmande arter (växter, djur, mikroorganismer) i vattnet där det släpps. Detta kan innebära
att inhemska arter konkurreras ut. Det kan dock förekomma att fartyg både tar in och släpper
ut barlastvatten i Forsmarks hamn. Bergmaterialet som planeras att transporteras ut via
Forsmarks hamn kommer sannolikt att avyttras regionalt. I huvudsak bedöms därför fartygen
som kan komma att trafikera hamnen komma från andra delar av Östersjön eller Mälaren,
varför risken för introduktion av exotiska arter är liten vid eventuellt utsläpp av barlastvatten.
M/s Sigrid har system för att rena barlastvatten när hon rör sig mellan olika hav. Miljömålen
”Ett rikt växt- och djurliv” samt ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” bedöms
därmed inte motverkas av sökt verksamhet.
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7.5

Rekreation och friluftsliv

7.5.1

Bedömningsgrunder

Miljömål
Det miljömål som skulle kunna påverkas av sökt verksamhet är ”Hav i balans samt levande
kust och skärgård”.
7.5.2

Påverkan, effekter och konsekvenser

I området mellan Forsmarks hamn och Gräsö finns två småbåtshamnar. Det innebär att
fritidsbåtar brukar vattenområdet runt Forsmarks hamn, särskilt under sommarsäsongen.
Utöver för fritidsbåtar nyttjas området också för fritidsfiske och paddling. Sökt verksamhet
innebär att fartygsrörelserna i farleden till Forsmarks hamn ökar med som mest cirka 30
fartygsrörelser i veckan. Den ökade trafiken i farleden kan medföra påverkan på båtliv och
fritidsfiske genom att området upplevs som mer trafikerat än vad det tidigare varit. De fartyg
som kommer att trafikera hamnen är dock relativt små och håller låg hastighet, så påverkan
bedöms bli liten.
Hamnverksamheten bedöms medföra obetydlig påverkan för möjligheten att uppnå
miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” som bland annat syftar till att
värna friluftsliv, eftersom området sedan lång tid trafikeras av yrkestrafik och eftersom
tillkommande fartyg är begränsade i antal och storlek.

7.6

Resursförbrukning

7.6.1

Bedömningsgrunder

Miljömål
De tre miljömål som skulle kunna påverkas av sökt verksamhets resursförbrukning är
”Begränsad klimatpåverkan”, ”Giftfri miljö” och ”God bebyggd miljö”.
7.6.2

Påverkan, effekter och konsekvenser

Om nollalternativet förutsätts vara, att all uttransporter av bergmassor sker på väg, bedöms
den sökta hamnverksamheten påverka miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” positivt,
genom att utsläppen av växthusgaser kopplade till transporter minskar. Elanslutning i hamnen
möjliggör att fartygen kan drivas på el istället för fartygsbränsle när de ligger vid kaj för
lastning, vilket också bidrar till att miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan” och ”God
bebyggd miljö” uppfylls.
Avfall kommer att hanteras enligt gällande regelverk. Forsmarks hamn tar i dagsläget emot
brännbart avfall från m/s Sigrid, uppskattningsvis maximalt 20 kubikmeter per år
(hamnkapten Gunnar Aspman, personligt meddelande, 2016). Avfallsmängderna bedöms öka
något när fler fartyg trafikerar Forsmarks hamn.
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Fler arbetsfordon i hamnen och transportör för lastning av fartyg bedöms öka
energianvändningen i hamnen. Vidare bedöms elåtgången öka då hamnen trafikeras
intensivare än i dag och fartygen kommer erbjudas att vara elanslutna när de ligger i hamnen.
Elanslutning är en skyddsåtgärd för att minska bullret och de lokala utsläppen från fartyg när
de ligger vid kaj.
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Forsmarks hamn är inte utrustad med fasta anordningar för att tanka fartyg. Tankning från
tankbil kan dock komma att ske, men planer på att lagra drivmedel i hamnen för tankning
finns inte, varken nu eller till följd av sökt verksamhet. I hamnverksamheten används inte
heller kemikalier i dag och det bedöms inte förändras trots att sökt verksamhet medför att fler
fartyg trafikerar hamnen. Om kemikalier ändå skulle användas i hamnen i framtiden, kommer
dessa att förvaras så att spill och läckage till såväl icke hårdgjorda som hårdgjorda ytor
förebyggs. Med den skyddsåtgärden bedöms verksamheten bidra till att miljömålet ”Giftfri
miljö” uppfylls.
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Kumulativa effekter

Med kumulativa effekter avses hur en verksamhet eller åtgärd tillsammans med andra
verksamheter påverkar miljön i ett område.
Utbyggnaden av SFR ger upphov till bullrande moment som kan påverka samma område som
hamnverksamhetens buller. SFR:s planerade verksamhet på Stora Asphällan innefattar
krossning av material och samt användande av arbetsfordon som flyttar och fördelar material
i anslutning till krossen. Figur 8-1 redovisar ekvivalenta ljudnivåer under en ”maxtimme”
från den planerade hamnverksamheten och SFR:s planerade verksamhet.

Figur 8-1. Bullerutbredning från hamnverksamhet och utbyggnad av SFR, ekvivalenta
ljudnivåer under en maxtimme.
Då Forsmarks hamn ligger cirka 1,5 kilometer utanför själva kärnkraftverket och det
planerade Kärnbränsleförvaret, bedöms inga negativa kumulativa effekter med dessa två
verksamheter uppstå vid bostäder eller i Natura 2000-områden. Lokalt inne på
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Den sammanlagda ljudnivån vid Natura 2000-områdena beräknas till som mest 35–40 dBA,
vilket är något högre än för enbart hamnverksamheten. Ljudnivån når dock inte upp till de
nivåer där negativ påverkan på fågelliv har kunnat påvisas. Därmed bedöms inte heller de
sammanlagda ljudnivåerna riskera att medföra någon betydande påverkan på Natura 2000områdena.
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industriområdet, mellan Kärnbränsleförvaret och hamnen kommer den sammanlagda
ljudnivån bli något förhöjd. I figur 3-7 nedan redovisas påverkansområden (områden där
ljudnivån 40 dBA överskrids) från den sammanlagda ljudnivån från hamnverksamheten,
utbyggnad av SFR uppförandet av Kärnbränsleförvaret, kärnkraftverket och Dannebo
strömriktarstation.
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Figur 8-2. Kumulativ bedömning av buller från hamnen, utbyggnad av SFR, uppförandet av
Kärnbränsleförvaret, kärnkraftverket och Dannebo strömriktarstation. Inom de gröna och
blåa områdena i figuren överskrids 40 dBA.
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Nollalternativets miljökonsekvenser

Nollalternativet innebär att befintlig hamnverksamhet fortlöper i enlighet med gällande
tillstånd.
I nuläget sker cirka 15 fartygsanlöp i hamnen per år med SKB:s fartyg m/s Sigrid.
Fartygstransporterna ger upphov till miljökonsekvenser i form av resursförbrukning, utsläpp
till luft och buller samt risker för kollision med mera. I hamnen är fartyget relativt tyst
eftersom m/s Sigrid inte har motorn igång utan använder sig av hamnens möjligheter till
elanslutning. I hamnen förekommer även vissa lite mer bullrande aktiviteter, exempelvis
lastning/ lossning eller vid enstaka tillfällen ljud från handhållna verktyg som används vid
underhåll eller tvätt.
Om tillstånd erhålls för utbyggnaden av SFR och anläggandet av Kärnbränsleförvaret
uppkommer bergmassor som i nollalternativet behöver transporteras bort på lastbil.
Omfattningen av belastningen på det lokala vägnätet och miljökonsekvenserna är redovisade i
tillståndsansökningarna för Kärnbränsleförvaret respektive för utbyggnaden av SFR.
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De transporter av bergmassor som i nollalternativet sker på väg ger framför allt upphov till
bullerpåverkan kring det lokala vägnätet. Närområdet runt vägarna kring Forsmark är redan
bullerutsatt. Om utbyggnaden av Kärnbränsleförvaret och SFR sammanfaller i tid kommer
antalet bostadshus längs med sträckan som får buller över 55 dBA, riktvärdet för
ekvivalentnivå, bli något fler än i dag, Antalet bostadshus som utsätts för maximala ljudnivåer
över riktvärdet kommer inte att öka i nollalternativet. Antalet maxhändelser kommer dock att
stiga, då den tunga trafiken ökar (SKB 2013d). Vägtransporterna ger även upphov till utsläpp
av luftföroreningar och klimatpåverkande gaser samt innebär en viss ökad risk för olyckor.
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Samlad bedömning

SKB har utrett påverkan och konsekvenser av hamnverksamhet i Forsmarks hamn Nedan ges
en samlad bedömning av sökt verksamhets miljökonsekvenser.

10.1

Påverkan på riksintressen och Natura 2000-områden

De flesta av de riksintressen som finns i området berörs inte eller bedöms inte påverkas av
sökt hamnverksamhet. Havet och kusten utanför Forsmark är av riksintresse för yrkesfisket
och ökad fartygstrafik kan ha betydelse för fiskbestånden och fisket i området.
Trafikökningen är dock relativt liten och sker i en farled som använts av fartyg i liknande
storlek sedan 1970-talet. Den planerade verksamheten bedöms därmed inte innebära någon
skada för riksintresset för yrkesfiske. Riksintresset för naturvård Forsmark-Kallrigafjärden
grundas på områdets egenskaper såsom vildmarksprägeln, den kalkrika moränen samt den
rika floran och faunan. Eftersom hamnverksamheten inte medför att ny mark tas i anspråk
och eftersom bullernivåerna endast medför obetydliga negativa konsekvenser för de
kusthäckande fåglarna, bedöms sökt verksamhet inte innebära någon skada på riksintresset
för naturvård.
Det buller som genereras vid lastning på fartyg och vid sjötransport med fartyg utmed
befintlig farled skulle kunna påverka kringliggande Natura 2000-områden och dess typiska
arter. De beräknade ljudnivåerna från verksamheten är lägre än 40 dBA i Natura 2000områdena och understiger alltså nivån där negativa effekter på fågelbestånd kunnat påvisas.
De arter som Forsmarksbruks Natura 2000-område avser att skydda är framför allt känsliga
för närgången båttrafik och att människor går i land på häckningsskären. För Natura 2000områdena Kallriga och Skaten-Rångsen gäller att de livsmiljöer och de till livsmiljöerna
knutna typiska arterna av fågel som avses att skyddas framför allt är känsliga för närgången
båttrafik vid skär och småöar samt skogsbruksåtgärder av olika slag. De fåglar som anges
häcka utmed farleden vid Kallriga och inom den berörda delen av Skaten-Rångsen bedöms
inte vara särskilt störningskänsliga och bör inte påverkas av den ökning i båttrafik
verksamheten kommer att medföra. Det bedöms därmed inte föreligga någon risk för att den
sökta hamnverksamheten kommer att påverka miljön i något av de tre Natura 2000-områdena
på ett betydande sätt.

10.2

Förväntade miljökonsekvenser

Buller från verksamheten kan också ge konsekvenser för fågellivet i området. Höga
ljudnivåer till följd av verksamheten som skulle kunna påverka kustfågel kommer endast att
råda i direkt anslutning till hamnen. Fåglar som häckar nära Stora Asphällan och finner
verksamheten störande bedöms ha goda möjligheter att finna alternativa häckplatser i
närområdet, eftersom bullrande arbetsmoment som till exempel lastning av bergmassor i
fartyg/pråm inte kommer att etableras under häckningsperioden (se åtagande i ansökan).
Hamnverksamheten i Forsmarks hamn bedöms ge obetydliga negativa konsekvenser, då den
endast bedöms beröra en mindre del av det område som utgör häckningsmiljö för
kusthäckande fågel.
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Sökt hamnverksamhet ger upphov till buller, dels till följd av berghantering i hamnen och
lastning i fartyg/pråmar, dels till följd av fartygens/pråmarnas rörelser i farleden in till
hamnen. Den ekvivalenta ljudnivån under full verksamhet i hamnen understiger riktvärden
för industribuller vid bostäder, under dag, kväll och natt.
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Olyckshändelser som kan leda till negativa konsekvenser för människa och naturmiljö i
närområdet är grundstötning samt kollision med kaj, annat fartyg eller fritidsbåt. I värsta fall
skulle flera av dessa händelser kunna leda till personskada, i värsta fall dödsfall, eller läckage
av drivmedel eller olja. Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms dock så låg att inget
behov av ytterligare skyddsåtgärder föreligger. Risker till följd av den aktuella ökningen av
fartygstransporter från Forsmarks hamn riskerar inte att påverka människor och naturmiljön
på ett betydande sätt.
Ökad fartygstrafik och ökat antal arbetsmaskiner i hamnen kan medföra ökat utsläpp till luft
av svaveldioxid, kväveoxider, koldioxid och växthusgaser och kolväten (HC). Inga
miljökvalitetsnormer för luft bedöms dock överskridas. Generellt sett brukar transport på
fartyg ge upphov till mindre utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser än transport samma
sträcka på väg. Om det förutsätts planerad borttransport av bergmassor sker på väg bedöms
sökt verksamhet medföra minskat utsläpp av växthusgaser jämfört med nollalternativet.
För att lasta bergmassor i fartyg eller pråmar i Forsmarks hamn planeras en upplagsyta för
bergmassor inför utskeppning vid hamnen, som huvudsakligen kommer att användas för
bergmassor från Kärnbränsleförvaret. Partiklar och eventuellt kväve från bergmassor på
upplagsytan och från spill vid berglastning kommer därmed att röra sig till vattnet eller ned i
marken på de grusbelagda ytorna. SKB utreder om behov av skyddsåtgärd finns för att
förhindra kväveläckage till vattnet från upplagsytan för bergmassor vid hamnen, och vilken
åtgärd som i så fall är lämplig. Det kan till exempel handla om att samla in och rena vatten
som avrinner eller säkerställa att bergmassor som temporärt läggs på upplagsytan vid hamnen
inför utskeppning inte är förorenade av kväve. Med lämplig skyddsåtgärd bedöms det inte
föreligga någon risk för att sökt verksamhet leder till att någon tillämplig kvalitetsfaktor
försämras till en lägre klass eller till att någon tillämplig miljökvalitetsnorm inte kan följas.
Ett ökat antal fartygsrörelser längs farleden till Forsmarks hamn kan medföra mer svall. Svall
kan leda till vattenomsättning, grumling och erosion längs farledens botten och längs
strandlinjen. Hamnen och farleden har funnits sedan 1970-talet och de fartyg som är aktuella
att trafikera hamnen och farleden bedöms vara små och hålla låg hastighet. Sökt
hamnverksamhet bedöms därför inte medföra betydande förändring avseende erosion, men
ett ökat antal fartyg i farleden medför att tillfällen som kan ge upphov till vattenomsättning
och grumling ökar.

Resursförbrukningen i hamnen, främst för el och drivmedel, bedöms öka med fler
arbetsmaskiner och fler fartyg i hamnen. Fartygen kommer erbjudas att vara elanslutna i
hamnen. Kemikalier förväntas inte hanteras i hamnen. Avfallshanteringen i hamnen bedöms
öka något och avfallet kommer att hanteras enligt gällande regelverk.
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Den ökade trafiken i farleden kan medföra påverkan på båtliv och fritidsfiske genom att
området upplevs som mer trafikerat än vad det tidigare varit. De fartyg som kommer att
trafikera hamnen är dock relativt små och håller låg hastighet, så påverkan bedöms bli liten.
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Uppföljning

Kontrollprogram kommer att upprättas för verksamheten. I kontrollprogrammet redovisas hur
verksamhetens miljöpåverkan, samt de villkor som domstolen beslutar om, avses följas upp.
Preliminärt föreslås att följande parametrar följs upp:
 Buller
 Damning
Buller
Kontroll av ekvivalenta ljudnivåer föreslås ske genom omgivningsmätning eller genom
närfältsmätning i kombination med beräkning. Kontroll föreslås ske dels när transporterna av
bergmassor inleds, dels vid större förändringar i verksamheten som kan påverka
bullerförhållandena. Resultatet av kontrollerna redovisas till tillsynsmyndigheten. Om
kontroll visar att någon av bullernivåerna i villkoren överskrids, ska tillsynsmyndigheten
underrättas och uppföljande kontroll utföras inom sex månader.
Damning
SKB avser att förväg upprätta en rutin för att förebygga dammspridning från hantering av
bergmassor i hamnen. Anlitas entreprenör ska denne i sin miljöplan redovisa förebyggande
åtgärder mot dammspridning. Kontroll av att SKB:s rutin och åtgärder i entreprenörens
miljöplan följs samt att åtgärder vidtagits vid eventuella klagomål görs återkommande vid till
exempel miljörond. Hur ofta kontroll ska ske bestäms i samråd med tillsynsmyndigheten.
Uppstår störningar i omgivningen till följd av damning ska åtgärder vidtas. Om driftstörning
eller liknande händelse medför damning som kan leda till olägenheter för människors hälsa
eller miljön, ska tillsynsmyndigheten omgående underrättas.
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Egenkontroll
Uppföljning av verksamhetens miljöpåverkan kommer också att göras inom ramen för den
egenkontroll som SKB kommer att genomföra, i enlighet med förordning (1998:901) om
verksamhetsutövarens egenkontroll.
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