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SAMMANFATTNING
Tyréns AB har fått i uppdrag av Jönköpings kommun att utföra en åtgärdsutredning avseende
förorenade sediment i Munksjön. Utredningen ska ligga till grund för en riskvärderingsprocess
som kommunen avser genomföra.
Munksjön, som är centralt belägen i Jönköping, har sedan lång tid tillbaka varit belastad av flera
olika föroreningskällor, vilket lett till förorenade sjösediment och även en cellulosafiberbank. I
tidigare utredningar angående föroreningssituationen i Munksjönssediment har Golder
Associates (2014) konstaterat att ett åtgärdsbehov föreligger, vad gäller risk för negativ
påverkan på sediment- och bottenlevande organismer.
I föreliggande åtgärdsutredning har olika åtgärdsmetoder beskrivits och utvärderats med
avseende på lämplighet för efterbehandling av Munksjön. Metoderna som beskrivits är olika
typer av muddertekniker, som grävmuddring, sugmuddring och frusmuddring. Dessutom har ett
antal in situ-metoder utvärderats som isolationsövertäckning, AC-baserad
tunnskiktsövertäckning och förstärkt övervakad naturlig självrening.
Utifrån tänkbara metoder har sex olika åtgärdsalternativ formulerats och utvärderats, detta
tillsammans med ett nollalternativ, d.v.s. att ingen åtgärd med avseende på föroreningar görs.
Åtgärdsalternativen är följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nollalternativ
Muddring av fiberbanken och grunda zonen och AC-baserad täckning av djupa zonen
Muddring av fiberbanken
Täckning av fiberbanken
Täckning av förorenade områden i grunda zonen
Muddring av förorenade områden i grunda zonen
Förbättring av fysisk miljö i grundområden

De olika åtgärdsalternativen har utretts med avseende på uppfyllelse av övergripande
åtgärdsmål, intressenternas förutsättning, teknisk genomförbarhet och förväntat resultat.
Utredningen har visat att sjöbotten ovanför temperatursprångskiktet är tämligen dåligt
undersökt varför bedömningar har byggt på vissa antagande om föroreningarnas utbredning.
Dock har fyra åtgärdsalternativ kunnat väljas ut för fördjupad analys; 2, 5, 6 och 7. I den
fördjupade åtgärdsanalysen har kostnader, risker under och efter åtgärdsgenomförandet samt
störningar utretts. Sammanställningen visar att både alternativ 2, 5 och 6 uppfyller de
övergripande åtgärdsmålen avseende Munksjö medan alternativ 7 enbart delvist uppfyller de
övergripande åtgärdsmålen avseende Munksjön. Om åtgärdsalternativen uppfyller åtgärdsmålen
avseende Vättern är mer svårbedömt i dagsläget.
Åtgärdslösning 2. Muddring av fiberbanken och grunda zonen och AC-baserad täckning av djupa
zonen, har bedömts kosta mellan ca 500 och 550 miljoner kr beroende på vilken
muddringsteknik som väljs. Med denna åtgärdslösning kommer alla sediment i den grunda
zonen och i fiberbanken att avlägsnas och föroreningarna i djupa zonen (under
temperatursprångskiktet) kommer att behandlas för att erhålla en fastläggning av
föroreningarna. Åtgärdsmålet med att säkra en tillfredsställande sediment- och vattenkvalitet i
Munksjön kommer därmed uppfyllas, sannolikt med stor marginal.
Kostnader för åtgärdslösning 5. Täckning av förorenade områden i grunda zonen, har bedömts
uppgå till mellan ca 9 och 32 miljoner kr beroende på i vilken omfattning den ytliga zonen är
förorenad. I de två kostnadsberäkningarna har 20 respektive 70 % av ytan förutsatts kräva
täckning. Åtgärdslösningen innebär att enbart de förorenade sedimenten i den grunda delen av
sjön täcks, vilket bedöms uppfylla åtgärdsmålet med att säkra en tillfredsställande sedimentoch vattenkvalitet i Munksjön så att förutsättningar för ekologiska livsmiljöer förbättras.
Åtgärdslösning 6. Muddring av förorenade områden i grunda zonen, har bedömts uppgå till
mellan ca 23 och 99 miljoner kr beroende på i vilken omfattning den ytliga zonen är förorenad. I
de två kostnadsberäkningarna har 20 respektive 70 % av ytan förutsatts kräva muddring.
Åtgärdslösningen innebär att enbart de förorenade sedimenten i den grunda delen av sjön
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muddras, vilket bedöms uppfylla åtgärdsmålet med att säkra en tillfredsställande sediment- och
vattenkvalitet i Munksjön så att förutsättningar för ekologiska livsmiljöer förbättras.
Kostnader för åtgärdslösning 7. Förbättring av fysisk miljö i grundområden, har
överslagsmässigt bedömts uppgå till ca 4 miljoner kr. Med denna åtgärdslösning kommer
föroreningarna i sedimenten finnas kvar men genom att förbättra den fysiska miljön ges
förutsättningar för ekologiska livsmiljöer förbättras. Åtgärdsmålet med att säkra en
tillfredsställande sediment- och vattenkvalitet i Munksjön kommer enbart delvist att uppnås.
Tyréns har identifierat ett antal utredningar som behöver utföras innan slutlig åtgärdslösning
kan väljas. Föroreningssituationen i Munksjöns sediment behöver kartläggas i såväl yt- som
djupled så även risken för utströmning av förorenat grundvatten till sjön. Sjöns batymetri,
syreförhållanden och strömningsförhållanden bör klargöras för att möjliggöra förståelse vad de
olika åtgärdslösningar kan få för långsiktiga effekter och det bör även säkerställas att
sedimentföroreningarna i den djupa delen av sjön ligger fastlagda även i perioder utan
temperatursprångskikt.
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1

INLEDNING

1.1

1 BAKGRUND

Tyréns AB har fått i uppdrag av Jönköpings kommun att utföra en åtgärdsutredning avseende
förorenade sediment i Munksjön.
Munksjön som är centralt belägen i Jönköpings centralort, ingår i Tabergsåns vattensystem och
står i direkt förbindelse med Vättern via en kortare kanal (ca 300 m), se figur 1. I centrala
Jönköping har industrier och verksamheter förekommit under lång tid och i stor omfattning.
Detta har fått till följd att Munksjön tidigare har belastats med föroreningar. Detta pågår till viss
del även idag. Under 2014 genomfördes en utredning av föroreningssituationen i Munksjöns
bottensediment där Golder Associates (fortsättningsvis benämnt Golder) redovisade att ett
åtgärdsbehov förelåg (Golder, 2014).

Figur 1. Översiktbild över Munksjön. ©Lantmäteriet/Metria. Eniro.se 20201019

1.2

SYFTE

Syftet med föreliggande utredning är att redovisa ett antal tänkbara åtgärdsalternativ avseende
åtgärd av föroreningssituationen i Munksjöns sediment. Utredningen ska ligga till grund för en
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riskvärderingsprocess som kommunen avser genomföra. Föreliggande utredning har därmed i
syfte att klargöra de olika åtgärdsalternativens tekniska genomförbarhet, dess miljönytta,
måluppfyllelse, översiktliga kostnader och projektosäkerheter.
1.3

AVGRÄNSNINGAR

Utredning har genomförts enligt Jönköping kommuns projektplan daterad 2020-02-25 och
Naturvårdsverkets rapport 5978 ”Att välja efterbehandlingsåtgärd”. Några förnyade
provtagningar har inte utförts inom ramen för föreliggande utredning utan bedömningarna
bygger på tidigare utförda undersökningar.
1.4

ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL

Nedanstående två övergripande åtgärdsmål har sedan tidigare formulerats avseende Munksjön
(Jönköpings kommun, 2020).
1)

En tillfredsställande sediment- och vattenkvalitet i Munksjön ska säkras så att
förutsättningar för ekologiska livsmiljöer förbättras. Munksjön ska kunna nyttjas som en
attraktiv och tillgänglig stadssjö där strandnära rekreation (i enlighet med
Stadsbyggnadsvisionen 2.0, ej bad), båtliv och normal konsumtion av fisk och skaldjur ska
kunna ske utan hälsorisk.

2)

Tillskottet av föroreningar från vattenverksamheter och förorenade områden inom
Munksjöns avrinningsområde ska begränsas för att främja ekologiskt hållbara och biologiskt
variationsrika livsmiljöer i vatten och sediment i Vättern.

Det första målet har av Golder (2014) bedömts inte vara uppfyllt med avseende på de ekologiska
livsmiljöerna i sediment- och vattenmiljöer. Det andra åtgärdsmålet har inte gått att bedöma på
grund av osäkerheter.
1.5

SKYDDSOBJEKT, SKYDDSVÄRDE OCH KÄNSLIGHET

Följande skyddsobjekt har identifierats som viktiga och som kräver hänsyn vid genomförande av
åtgärdsutredning:
•
•
•

Organismer i ytvatten, sediment och bottenlevande organismer (växter, djur och
mikroorganismer)
Fåglar
Högre stående djur (representerade av skäggdopping, gräsand och mink) och deras
födoorganismer
Människor som vistas i området för rekreation, men inte bad
Människor som nyttjar området för båtliv
Människor som äter fisk och skaldjur från sjön

•
•
•
•
Golder (2014) konstaterade att åtgärdsmålen var uppnådda beträffade fåglar, högre stående djur
och människor, medan målen inte uppnåtts avseende organismer i ytvatten, sediment och
bottenlevande organismer.
1.6

FRAMTIDSSCENARIER

Området vid den norra delen av Munksjöns strand är nyligen exploaterat. Senaste stora
exploateringen var Munksjöbron som anlades tvärs över norra delen av Munksjön. Vid södra
delen av Munksjön finns flertalet planer för fortsatt exploatering av områdena i direkt anslutning
till Munksjön. Detta kan komma att påverka Munksjön både vad gäller utfyllnader och
anläggande av konstruktioner i vattnet. En sammanfattning av framtidsscenarierna i form av
ramprogram och detaljplaner följer enligt nedan.
1.6.1 RAMPROGRAMMET FÖR SÖDRA MUNKSJÖN
För södra och sydvästra delarna av Munksjöns strand finns omfattande planer för omvandling till
bostadsområden enligt det ramprogram som Jönköpings kommun (2012) tagit fram. Bland annat
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finns planer på ett cykelstråk längs sjön, vissa utstickande bryggor i södra delen samt en bro
tvärs över sjön, se figur 2.

Figur 2. Planerade vägrar i anslutning till Munksjön. Efter Jönköpings kommun (2012).

Enligt ramprogrammet kommer en yta på i storleksordningen 13 300 m2 fyllas ut. Vattendjupet
uppgår i dessa områden till 6-10 meter och genom att flacka ut bottnarna är ambitionen att
återskapa lekbottnar, i syfte att kompensera tidigare utfyllnader i sjön.
I planprogrammet från 2012 beskrivs även i stora drag hur dagvattenhanteringen ska utformas,
bland annat med två öppna dagvattenkanaler i som kommer att mynna i sjöns södra delar, se
figur 3.

Figur 3. Planerade dagvattenkanaler i södra delen av Munksjön
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1.6.2 DETALJPLAN FÖR BLANDSTAD PÅ DEL AV LAPPEN 19 MFL, MUNKSJÖSTADEN
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Lappen 19 m.fl. etapp 3
(Jönköpings kommun, 2019), beläget på sjöns västra delar, norr om Tabergåns mynning, se
figur 4.

Figur 4. Karta över föreslaget planområde för Lappen 19 m.fl.. Från Jönköpings kommun (2019).

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av industrimark till en stadsdel med
bostäder, service och arbetsplatser och är den tredje etappen för omvandling av en del av
Ahlstrom-Munksjö AB :s fabriksområde. I detaljplanen framgår att en ny kaj är planerad att
anläggas som binder ihop gångstråken runt Munksjön. Enligt detaljplanen kommer kajen nyttja
befintlig spont för att gjuta en betongkaj, som kommer att nå knappt 3,6 meter ut och vila på
pålar se figur 5.

Figur 5. Sektion av den nya kaj som planeras vid Munksjöstaden. Från Sweco (2016).

I södra delarna av Munksjöstaden beskrivs att i ett grönområde kommer att anläggs i anslutning
till stranden inklusive en flytande park. Den flytande parken planeras få en radie på 88 m och
arean på parken och tillhörande bryggor skulle uppgå till ca 7 900 m2, se figur 6. Ett av syftena
med den flytande parken är att den inte ska förhindra en framtida sanering av sedimenten i
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Munksjön. I detaljplanen framgår att strandzonen inom det aktuella vattenområdet är smal då
slänterna ner i Munksjön är branta. Detta medför att befintliga naturvärden är små. Sedimenten
inom det aktuella vattenområdet beskrivs som mycket lösa och innehållande föroreningar. För
att öka bärigheten i sedimenten och för att förhindra spridning av föroreningar under
arbetstiden planeras ett sandtäcke att appliceras på botten innan krossmaterial påförs. Åtgärden
beskrivs som en fullvärdig saneringsåtgärd som kommer att fungera som en övertäckning av de
förorenade sedimenten vilket minskar spridningen av föroreningar från områdets sediment.
Detta skulle medföra att sedimenten inom det aktuella området inte behöver saneras i
framtiden.
Som framgår av den tekniska beskrivningen (Sweco, 2016) till ansökan om utfyllnad finns
följande planerade åtgärder:
Förstärkning av befintliga slänter ner i Munksjön med krossmaterial
•
En tryckbank av 0,5 m sand (7500 m2) och krossmaterial 16 000m3, (6500 m2) på
Munksjöns botten för slänterna
•
En bakåtförankrad spontkaj runt udden i den norra delen av det aktuella området (en
sträcka om ca 180 meter till ett djup om i genomsnitt ca 15 meter (ca +75 m ö h). Inom
sponten fylls ca 7 000 m3 krossmaterial. Dragstag förankras i jord eller med hjälp av
jordankare.)
•
Nedpressning av sprängsten i anslutning till en mindre, redan utförd utfyllnad i södra
delen av det aktuella området.

Figur 6. Ritning över planerade arbeten vid Munksjöstaden. Efter Sweco (2016).

1.6.3 DETALJPLAN FÖR SKEPPSBRON
I sydligaste delen av Munksjön planeras exploatering som innebär att en gång- och cykelbana
ska anläggas längs vattnet och att viss utfyllnad ska utföras längs strandlinjen, se figur 7.
Undersökningar av markförhållandena visar att markföroreningar finns (främst metaller,
oljekolväten och PAH) som kräver efterbehandling innan exploatering.
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Figur 7. Planerad exploatering i sydligaste delen av Munksjö, kv Skeppsbron. Jönköpings kommun (2018).

2

TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH
ÅTGÄRDER I MUNKSJÖN

Föreliggande utredning bygger främst på den tidigare riskbedömningsrapport som Golders
utarbetat (Golder, 2014). Förutom egna undersökningar sammanfattar denna tidigare utförda
undersökningar som Tyréns inte haft tillgång till. Efter 2014 enbart några få undersökningar
utförts, på avgränsade områden i Munksjön.
Golders utredning har omfattat följande:
Provtagning i 74 punkter, varav från 30 st prov analyserades i laboratorium med
avseende på metaller, oljor, PCB, PAH dioxiner och/eller organiskt material.
Undersökning av porvatten för bedömning av diffusion.
Referensundersökning, som underlag för massbalans.
Sekventiella lakningar i syfte att undersöka metaföroreningarnas faser och
lakningsbenägenhet.
Isotopundersökning av sediment för datering.
Gasmätning från fibersedimenten.
Biologiska undersökningar med syfte att undersöka spridning och upptag av
föroreningar (processförståelse) i biota samt riskerna för människor, akvatiska och
semiakvatiska organismer.
Under perioden som Golders arbete med utredning genomfördes, utfördes vissa andra
undersökningar som Golders fick tillgång till. Detta gäller översvämningsstudier,
miljöövervakningsdata och provfiske.
WSP (2020) har genomfört en översiktlig undersökning i Munksjöns södra delar, där sex
provpunkter undersöktes inför ansökan om vattenverksamhet vid Skeppsbron. Utredningen är
inte färdigställd än men Tyréns har haft tillgång till rådatan.
Under 2019 genomförde Sweco (2019) en undersökning av Munksjöns västra strand i samband
med att en ny gång- och cykelväg skulle anläggas. Tre sedimentprov analyserades med avseende
på tungmetaller inkl. kvicksilver, metylkvicksilver, PAH:er, alifater, aromater, PCB7, dioxinlika
PCB:er, dioxiner/furaner, TOC och torrsubstans. Planen var att ta prov nära land men där fanns
inget sediment att provta då botten var hård och bestod av sten och grus. Prov togs därför lite
längre ut från land, mellan 5 – 12 meter från strandkanten.
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En undersökning av fiberbankens utbredning genomfördes 2019 av Marin Miljöanalys (2019).
Förutom mulitbeamekolodning undersöktes fiberbanken även genom provtagning. Den kemiska
analys som utfördes av de tagna proven redovisades i Sweco (2019).
I samband med att en utredning inför projektering av en flytande park i Munksjöns sydvästra
del, genomförde Sweco miljötekniska markundersökningar (Sweco, 2016).
Strömningsförhållande, vattendjup och sedimentdjup i viken vid Munksjöstaden utreddes.

3

OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN

3.1

OMRÅDESBESKRIVNING

Munksjön är belägen i centrala Jönköping och är ca 93 ha stor, se figur 1. Sjön ingår i
Tabergsåns vattensystem som mynnar i Vättern. Munksjön är en näringsberikad sjö med eutrof
karaktär. Stränderna är mestadels minerogena med utfyllnader på flera håll.
Övervattensvegetationen är sparsam förutom i öster där måttliga vassar utbreder sig. Sjön
omges av bebyggelse samt i söder och sydost av industriområden. Några badplatser finns inte i
Munksjön men den används för fiske, rodd och vattenskidåkning. Dess strandområden nyttjas
för promenader och cykling.
Sjön, som är som mest 25 meter djup, är belastad av tidigare och i viss mån pågående
föroreningsutsläpp som genererat förorenade sediment i hela sjön. I västra delarna finns även
ett ca fem ha stort område med en fiberbank.
3.2

STATUSKLASSNING ENLIGT VISS

Enligt VISS (2020) bedöms Munksjön ha dålig ekologisk status, med hög tillförlitlighet.
Bedömningen baseras på att vattenförekomsten är påverkad av övergödning, syrefattiga
förhållanden samt omfattande morfologiska förändringar, vilket bedöms ha effekt på både
vattenkvalitet och vattenlevande organismers status. Dessutom är halterna i vatten av särskilt
förorenande ämnena koppar, zink och ammoniak är över gränsvärdena för god status.
Vattenförekomsten bedöms enligt VISS ej heller uppnå god kemisk status. Bedömningen bygger
på mätdata för antracen, fluoranten och bly i sediment samt kvicksilver i fisk och en
extrapolering av mätdata för PBDE. Av VISS framgår vidare att prioriterade ämnena analyserades
i vatten 2006 i Munksjön. Vid denna undersökning uppmättes bly över gränsvärdet, nonylfenol
strax under gränsvärdet medan övriga ämnen inte förekom i vatten i halter som bedöms påverka
den kemiska statusen i Munksjön. Statusen sätts till ”Uppnår ej god status” med
tillförlitlighetsklass B grundat på halterna av antracen, fluoranten och bly i sediment samt
kvicksilver i fisk.
3.3

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Sjön tar emot ytvatten från tre större vattendrag; Tabergsån, Simsholmskanalen och Rocksjön.
Dessutom mottar sjön renat avloppsvatten från Simsholmens reningsverk och Ahlstrom-Munksjö
AB via en gemensam utsläppspunkt i sjöns västra delar. Simsholmens reningsverk har även
möjlighet att släppa utanför egen anläggning på östra sidan av Munksjön.
En rundpumpning av vatten mellan Vättern, Rocksjön och Munksjön sker, i syfte att syresätta
Munksjöns vatten. Vatten pumpas från Vättern till Rocksjön och rinner därefter till Munksjön
genom Rocksjöån.
Det är välkänt att Munksjön lider av syrebrist i bottenvattnet. Sjön är under den varma delen av
året skiktad med ett tydligt temperatursprångskikt, ca 4-5 meter under vattenytan. Minst två
gånger per år uppstår så kallad vår- och höstcirkulation, då vattenmassan i hela sjön når samma
temperatur och temperatursprångskiktet därmed upplöses. Under vintrar utan is kan sådan
cirkulation av hela vattenmassan fortgå.
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3.4

GEOLOGISKA OCH HYDROGELOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Enligt SGU:s geologiska karta (figur 8) utgör området nordväst om Munksjön av sand och
isälvsmaterial medan södra delarna och sydöstra delarna till stora delar utgörs av fyllnadsmassor
och sand. Enligt de utredningar som utförts är torv är ett vanligt förekommande inslag i de
södra delarna invid Munksjön.

Figur 8. Geologisk karta över Munksjöns omgivningar. © Sveriges geologiska undersökning (SGU),
opografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan ©Lantmäteriet

Någon kartläggning av grundvattenförhållandena kring Munksjön har inte utförts i de
utredningar som Tyréns haft tillgång till. Enligt SGU:s hydrogeologiska karta tycks inte Munksjön
vara något regionalt utströmningsområde, dock kan förutsättas att lokal utströmning av
grundvatten sker.

4

KONCEPTUELL MODELL AV MUNKSJÖN

Nedan beskrivs parametrar som påverkar bedömningen av spridning av föroreningar i
Munksjöns sediment, i form av en konceptuell modell över föroreningsspridningen.
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4.1

TEMPERATURSPRÅNGSKIKT KONTRA VÅR- OCH HÖSTCIRKULATION

Munksjön är en relativt djup sjö med tydligt utvecklat temperatursprångskikt under
sommarhalvåret. Under temperatursprångskiktet uppstår vanligtvis syrebrist. Två gånger per år
sker omblandning av hela vattenmassan; vår och höstcirkulation. Mer om språngskiktet finns i
Golder (2014). Mycket av de undersökningar som utförts av Munksjöns föroreningssituation har
haft fokus på förhållanden som rådet vid ett utvecklat språngskikt, varför strömningsförhållande
och förutsättningar för föroreningstransporter under perioder med helcirkulation är mindre
känd.
4.2

STRÖMMAR

Munksjöns hydrodynamiska egenskaper har såvitt känt inte undersökts (genom strömmätning
mm), men det är högst rimligt att anta att förhållandena i Munksjön inte skiljer sig nämnvärt
från andra sjöar med liknande geometri, batymetri och vindförhållanden. Det finns i huvudsak
två processer som styr strömmarna i Munksjön; tillflöden och vind. Tillflöden leder till en nordlig
nettoytström som mynnar i kanalen till Vättern, vars styrka är beroende av tillflödets varaktighet
och volym. Denna process utgör endast en liten del av den totala strömningsbilden. Vinden
påverkar inte den tillflödande volymen, men kan förstärka eller motverka den generella
ytströmhastigheten i sjön beroende på vindriktning och styrka.
Munksjön är, som tidigare nämnts, under sommarhalvåret skiktad med ett
temperatursprångskikt. Detta skikt avgränsar mycket effektivt omblandning mellan yt- och
bottenvatten och utgör således en barriär mellan strömmande ytvatten och mer stillastående
bottenvatten. Data från SLU mellan åren 2000-2019 (se bilaga 1) visar att
temperatursprångskiktet ligger på ca 4-5 meters djup, vilket betyder att den huvudsakliga
strömmande vattenmassan över tid är belägen inom sjöns övre skikt. I kap 4.2.1 och 4.2.2
redovisas en sammanfattning av de slutsatser som dragits utifrån överslagsmässiga beräkningar
i bilaga 1.
4.2.1 STRÖMMEN I YTZONEN, OVANFÖR TEMPARATURSPRÅNGSKIKTET
Bortsett från några mycket små områden närmast Tabergsåns inlopp och utloppet mot Vättern
är ytströmmen vinddriven. Vinden driver strömmen i vattenvolymen ovanför
temperatursprångskiktet som större delen av året innebär zonen från ytan till 4–5 meters djup.
Vindströmmen kan inte tränga djupare än så. En tumregel är att den vinddrivna strömmen är 3 %
av vindstyrkan. Baserat på tidigare erfarenhet kommer strömmen att ha samma riktning i
ytzonen, men vara starkast precis vid ytan och avta till noll vid språngskiktet. Det blir alltså inte
frågan om en ”returström” som byter riktning någonstans inuti ytskiktet.
Ytströmmen i Munksjön bildar en eller, vilket är troligare, några få stora virvlar i sjön. Virvlarnas
riktning, medurs eller moturs, beror på vindriktningen. Strömstyrkan i en virvel är störst vid dess
kant, det vill säga vid stranden, och styrkan är noll i mitten på virveln, det vill säga på en eller
några platser ute i Munksjön. Det betyder att strandnära områden, och delar av sjön som
omfattas av djupet 0-5 meter kan påverkas av strömmar genererade inom ytzonen.
Tyréns slutsatser är följande:
•
Medelströmstyrkan vid vattenytan i områden nära stranden, men med ett vattendjup på
minst ett par meter, är runt 10 cm/s.
•
På grundare vatten är strömmen svagare.
•
Nära mitten av Munksjön är strömmen svagare.
•
I vassruggar är strömmen mycket svagare.
•
Strömmen bildar en eller flera virvlar i Munksjön.
•
Virvlarnas rotationsriktning beror på vindriktningen.

4.2.2 STRÖMMEN UNDER TEMPERATURSPRÅNGSKIKTET
Som nämnts isolerar temperatursprångskiktet ytzonen och djupzonen. Rörelserna i djupzonen,
under språngskiktet, kommer att vara oberoende av dem i ytzonen och styras av helt andra
mekanismer. Strömmen i djupzonen orsakas av vågor på temperatursprångskiktet, så kallade
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interna vågor. De interna vågorna är en vågrörelse som sker genom interaktion mellan
ytvattenmassan och djupvattenmassan och är inte synlig på vattenytan.
Interna vågor i språngskiktet kan ge upphov till en bottenström. Bottenströmmens riktning är ett
resultat av vågrörelsen i språngskiktet, det vill säga den kommer att strömma fram och tillbaka.
Bottenströmmens hastighet bedöms som maximalt uppgå till 5 cm per sekund (se bilaga 1).
Denna strömstyrka uppnås under korta episoder över en mindre del av den djupa bottnen. Den
bedöms vara för svag för att erodera, transportera eller resuspendera material till andra delar av
sjön.
Över större delen av Munksjöns djupare bottnar (under språngskiktet) och under större delen av
tiden är strömstyrkan mycket svagare, millimeter per sekund eller mindre.
Ovanstående gäller när det finns ett temperatursprångskikt under sommaren, inte vid vår och
höstomblandningen eller med ett kallt ytskikt under vintern.
4.3

SYRGASMILJÖN I MUNKSJÖN

Munksjöns syrgasförhållande är av stor betydelse då det bland annat påverkar föroreningarnas
mobilitet men också i vilken grad som ekosystemen exponeras för föroreningar. Munksjön har
låga syrgashalter i bottenvattnet under sommarsäsongen. Detta är inte unikt för Munksjön utan
förekommer i många sjöar. Hur den antropogena belastningen som Munksjön är utsatt för
påverkar syrgasförhållande är inte klarlagda. Som en illustration av variationsrikedomen visas
observerad syrgashalt i tre sjöar i Jönköpingstrakten i Figur 9.

Figur 9. Profiler av syrgas i tre sjöar. Mullsjön och Munksjön har båda låga och jämförbara syrgashalter i
bottenvattnet medan Stråken har hög halt. Varje kurva är ett observationstillfälle. Data från SLU.
Golder (2014) rapporterade egna och tidigare rön om syrgashalten i sin rapport. Man menade att
den låga syrgashalten visserligen är negativ för faunan i bottenzonen, men att den också bidrar
till att binda vissa, men inte alla, tungmetaller som finns i sedimentet.
Förklaringen till Munksjöns syrgasbrist är summan av syreförbrukande ämnen i vattnet plus
syreförbrukande ämnen i sedimentet, men fördelningen dem emellan är okänd. Att sedimenten
bidrar väsentligt till syretäringen är en uppgift som inte är bekräftad genom undersökningar i
Munksjön. Uppgiften om sedimentens syretäring är central av följande skäl: Om sedimenten är
huvudorsaken till den snabba syretäringen i bottenvattnet, så medför täckning och/eller
muddring en förbättring och vice versa: Om sedimenten inte syretär i någon större omfattning
så kan täckning/muddring inte påverka syrgasmiljön i djupvattnet. Så länge frågan om vad som
tär syret inte är besvarad, kan muddring eller täckning inte motiveras av syrgashöjande
anledning. Det är heller inte möjligt att fullt ut förutsäga vad en viss åtgärd skulle kunna få för
effekt på syrgashalten i sjöns bottenvatten.
Ingen av tidigare utredningar som Tyréns haft tillgång till verkar ha detaljgranskat det rika
observationsmaterial som finns för Munksjön avseende temperatur och syrgas. Inte heller har
någon jämförelse utförts mellan Munksjön och liknande sjöar för att se i vilken mån Munksjön
verkligen skiljer ut sig eller om den faller inom den ”naturliga variationen” för sjöar. Tyréns anser
att detta är en brist och att den bör åtgärdas genom en noggrann analys av befintligt material.
Den globala uppvärmningen leder sannolikt till ökad syrgasfri tid i framtiden.
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4.4

ANTROPOGEN PÅVERKAN

Ett flertal olika antropogena faktorer påverkar förhållande i Munksjön:
Simsholmens avloppsreningsverk
Placeringen av det kommunal avloppsreningsverkets utsläppspunkt har varierat. Under 2010
flyttades det från den djupa delen av sjön till den ytliga delen ovan temperatursprångskiktet.
Utsläppspunkten är gemensam med Ahlstrom-Munksjö AB och är belägen i västra delen av sjön.
Någon effekt efter uppflyttandet av utsläppspunkten i form av lägre liggande språngskikt har
inte kunnat konstateras. Uppflyttningen av utsläppspunkten från den djupare delen av sjön till
ovan språngskiktet bedöms vara gynnsamt beträffande syretärnade ämnen i bottenvattnet.
Flyttning påstås av Stigebrandt (2013) ha lett till flera grader kallare djupvatten vilket lett till
senare homogenisering av vattenpelaren och därmed sämre syreförhållanden just före
homogeniseringen. Detta antagande har dock inte kunnat verifierats av de mätdata som Tyréns
haft tillgång till. En utbyggnad av avloppsreningsverket planeras och enligt samrådsunderlaget
från ansökningsprocessen (Sweco, 2019) kommer utsläppskraven för BOD7, N-tot och P-tot att
stärkas. Dock kommer mängderna avloppsvatten att öka men enligt samrådshandlingen (Sweco,
2019) blir den totala mängden föroreningar lägre. Något krav på ammoniumbegräsning ansågs
inte nödvändigt.
Utfyllnader
Utfyllnader har utförts vid brofästena i norra delen och vid Munksjöstaden i västra delarna. Enligt
Ramprogrammet för Södra Munksjön planeras även en bro tvärs över Munksjön (se figur 2) i nivå
och ytterligare utfyllnader planeras vid Munksjöstaden och i södra delarna i Jordbroviken. Vid
utfyllnader blir resultatet ofta branta stränder och mindre områden som är grunda. Om mer land
tillskapas kommer förhållandet mellan Munksjöns yta och volym att förändras, det vill säga en
mindre yta ska syresätta samma volym. Detta skulle kunna leda till att språngskiktet höjs och att
syreförhållandena påverkas negativt. Om utfyllnaderna utförs på så sätt att branta sluttningar
blir resultatet ute i sjön blir dessutom resultaten en ogynnsam miljö för ekosystemen i sjön.
Enligt de handlingar som Tyréns haft tillgång till angående exploateringar (se kap 1.6) tycks
ingen särskild muddring göras innan utfyllnaderna. Istället kommer utfyllnaderna att fungera
som en form av täckning.
4.5

SEDIMENTATION

Enligt den massbalans som Golder (2014) utarbetat är sjön en fälla för metaller, fosfor och PCB,
dock inte för kväve. Sannolikt fungerar Munksjön även som en sedimentfälla.
De lösta föroreningar som når Munksjön via ytliga tillflöden ovan språngskiktet beskrivs av
Golder (2014) som vara förhindrade att sedimentera på grund av språngskiktet, då enda sättet
att ta sig förbi språngskiktet skulle vara via diffusion. Alternativt skulle sedimentation enligt
Golder (2014) enbart kunna ske under de perioder då språngskikt saknas. Tyréns bedömning är
att partiklar i ytliga vattenmassan troligtvis kan aggregera och sjukna igenom språngskiktet om
de blir tillräckligt tunga.
Sediment i strandzonen är utsatta för vågerosion. Detta gör att sediment endast avsätt sparsamt
i strandzonerna, men detta kan variera beroende på hur utsatt läget är. Tyréns bedömning är att
vågerosion endast kan påverka botten ner till någon enstaka meters djup.
Tidigare undersökningar har visat att föroreningshalterna i de övre sedimentskikten inte är
avtagande, detta trots att belastningen på sjön jämfört med tidigare år får förmodas ha minskat
påtagligt. En tänkbar förklaring till detta kan vara en pågående resuspension av äldre förorenade
sediment, men hur omfattande den är har inte gått att fastställa (Golder 2014). Det är Tyréns
bedömning att de bottenströmmar som finns i Munksjön (se kap 3.3) är för svaga för att erodera
sediment. Dock kan viss resuspensionen ske som en effekt av bioturbation och gasavgång då
metangas bildas under syrefria förhållanden. Ytterligare en tänkbar förklaring till förorenade
ytsediment skulle enligt Golder (2014) kunna vara den nedåtriktade diffusion som kan anas från
bottenvatten till porvatten i sedimenten, det vill säga att föroreningarna i sedimenten härrör från
ytvattnet. Slutligen skulle även uppåtströmmande grundvatten kunna transportera lösta
föroreningar från djupare delar i sedimenten mot ytligare delar. Detta verkar dock inte ske i just
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i de undersökta punkterna eftersom porvattenhalterna i sedimenten där var lägre än i
bottenvattnet (se kap 6.4).

5

BEDÖMNINGSGRUNDER

Inga nya undersökningar har utförts inom ramen för föreliggande utredning, dock har data från
tidigare sedimentundersökningar bearbetats. De bedömningsgrunder som tillämpats vid Tyréns
bearbetning framgår nedan.
De svenska bedömningsgrunderna för sediment baseras på bakgrundshalter och inte effekter, se
avsnitt nedan. För bedömning av risk för effekter har de norska riktvärdena valts då dessa delvis
baseras på EU:s miljökvalitetsnormer och ligger närmare dessa i halter än vad t.ex. flera av de
holländska riktvärdena gör (Miljödirektoratet 2016, RIVM 2001). De senare baseras på
ekotoxicitetstester i vattenfas omräknade till sediment via fördelningskonstanter och ska
motsvara skydd från påverkan på 50 % av arter och processer (RIVM 2001), dvs motsvarande
svenska MKM markmiljöskydd.
5.1.1

NORSKA BEDÖMNINGSGRUNDER

Den norska tillståndsklassningen för sediment utgår från ekotoxikologiska bedömningar
baserade på EU:s vattendirektiv och ekotoxikologiska effekter (Miljödirektoraret, 2016). Det är
därför lämpligt att använda de norska riktvärdena som bedömningsgrund vid riskbedömning av
halter av ämnens farlighet i sötvattenmiljö. Dessa bedömningsgrunder har använts för metaller
och PCB i föreliggare rapport. Tillståndsklasserna för klass 3 och högre innebär risker för miljön.
De fem klasserna är följande:
1. Bakgrundshalt
2. God - ingen risk för toxiska effekter
3. Måttlig - risk för kroniska ekologiska effekter vid långtidsexponering
4. Dålig - akuta toxikologiska effekter vid korttidsexponering
5. Mycket dålig - omfattande akuttoxiska ekologiska effekter
5.1.2

SVENSKA JÄMFÖRVÄRDEN

De svenska bedömningsgrunderna för sediment, sjöar och vattendrag samt kust och hav, är från
år 2000 och är baserade på rådande tillstånd i Sverige, eller på en förmodat opåverkad miljö
(Naturvårdsverket 2000). Bedömningsgrunderna för sediment utgår alltså inte från effekter på
organismer utan från svenska bakgrundshalter. Jämförelse mot bedömningsgrunderna visar
därmed endast om halterna förefaller höga eller låga i ett nationellt perspektiv.
För sjösediment finns tillståndsklassning för metaller i sediment (och en bedömning om
påverkan föreligger från punktkälla för metaller (Naturvårdsverket 2000) men det finns inga
svenska bedömningsgrunder för organiska ämnen. För sjösediment utgör gränsen mellan
tillståndsklass 3 och 4 95-percentilen av insamlade data av halter i svenska sjöar. I föreliggande
utredning har dock inte dessa jämförvärden tillämpats.
Klassningen enligt svenska bedömningsgrunder för polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och
polyklorerade bifenyler (PCB) gäller endast för marina sediment, men har ändå tagits med för
jämförelse (Naturvårdsverket, 1999). Dessa bedömningsgrunder har använts för PAH i
föreliggande utredning, då norska ekotoxikologiska bedömningsgrunder saknas för PAH.
5.1.3

SVENSKA MILJÖKVALITETSNORMER

Havs- och vattenmyndigheten (2015) har gett ut föreskrifter om klassificering och
miljökvalitetsnormer (MKN) avseende ytvatten. I den konsoliderade (uppdaterade) versionen,
HVMFS 2019:25, finns ”gränsvärden för kemisk ytvattenstatus”, kopplade till uppmätta halter i
sediment för ett fåtal parametrar (koppar, kadmium, antracen, , fluoranten, bly och tributyltenn).
De svenska miljökvalitetsnormerna har använts för bedömning av halter av koppar och kadmium
i kap 6.
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6

FÖRORENINGSSITUATION OCH EGENSKAPSOMRÅDEN

6.1

DELOMRÅDEN

Då det inte finns något tydligt avgränsningsunderlag med avseende på föroreningar har
Munksjön, inom ramen för befintligt underlag, avgränsats utifrån batymetri, vattenomsättning
och sedimenttyp. Den batymetriska avgränsningen avser gränsdragningen mellan den grunda
respektive djupa zonen, vilken också råkar sammanfalla med gränsen för en rimligt syresatt
vattenmassa. Avgränsning med avseende på sedimenttyp är inte helt fastställd då det saknas
uppgifter om den ytgeologiska sammansättningen i stora delar av sjön, men det är rimligt att
anta att grundare delar av sjön och strandområden omfattas av mindre mängd ackumulerat
material och bör rimligtvis inte vara lika förorenade som sediment i sjöns djupare delar. Detta
gäller förutsatt att källan till föroreningen inte legat strandnära, vilket är fallet med fiberbanken.
Munksjön har indelats i tre områden:
fibersedimenten
grunda zonen
djupa zonen
Gränsen mellan grunda och djupa områden utgöras av femmeterskurvan eftersom denna
vattenmassa i de flesta fall ligger ovanför temperatursprångskiktet och inte omfattas av
periodvisa syrefria förhållanden.
6.1.1 FIBERSEDIMENTEN
Fibersedimenten har undersökts av Marin Miljöanalys (2019). Vid undersökningen konstaterades
att fiberbanken är ca 200 meter bred och ca 400 meter lång. Banken ligger 15-30 meter ut från
strandlinjen. Tidigare flygfoton visar att fiberbanken sannolikt legat precis intill strandlinjen och
senare rasat ut till befintligt läge. Detta kan tolkas som att fiberbanken som sådan är instabilt
sammansatt, både gällande fiberbanken i sig men också mot underliggande bottenyta.

Figur 10. Multibeamekolodning av fiberbanken och omkringliggande fibersediment. Fiberbanken i ljusbrunt
och området med fiberförekomst i rödbrunt.
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Undersökningen visar att fiberbankens yta är mycket ojämn och utgörs av lokala förhöjningar
och fördjupningar. Ojämnheten är generellt avtagande med djupet och det sker sannolikt en
pågående ackumulation av finmaterial på fiberbanken. Seismiska undersökningar visar att
fiberbankens mäktighet som mest uppgår till ca 10 meter. Runt fiberbanken finns ett område
med fiberförekomst i sedimenten, se figur 10.
Figur 11 visar en seismisk profil i östvästlig sträckning mitt på fiberbanken. På grund av att
fiberbanken är gasbemängd, vilket medför utsläckning av den akustiska signalen, är gränsen
mellan fiberbank och naturlig botten inte helt fastställd. Läget för den naturliga bottennivån har
bedömts utifrån observationer av batymetrin inom området i anslutning till fiberbanken.

Figur 11. Seismisk profil över fiberbanken.

6.1.2 GRUNDA ZONEN
Den grunda zonen utgörs av området med vattendjup ner till ca fem meter. Avgränsningen
baseras på den temperatursprångskiktning som uppkommer under sommar och vinter, vilken
påverkar förutsättningarna för vattenmassans syrgasnivåer. Inom den grunda zonen bedöms
syrgashaltens varaktighet och koncentration över året vara tillräcklig för att skapa livskraftiga
förutsättningar.
Området är ca 260 000 m2 stort där den största ytan finns i sjöns södra och östra del. Ytan har
avgränsats i väster och i norr med anledning av att dessa ytor utgörs av brantare slänter och
kajer, se figur 12. Utförd provtagning (Golder, 2014) visar på att sedimenten inom två punkter
på den östra sidan utgörs av sand. Förekomsten av sand som ytsediment indikerar att
förhållandena i vattenmassan inom detta område inte medger kontinuerlig ackumulation av
finmaterial. Det betyder inte att förhållandena är eroderande, utan att förhållandena i
vattenmassan periodvis möjliggör transport av finmaterial.
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Figur 12. Markerad yta avser den grunda zonen.

6.1.3 DEN DJUPA ZONEN
Den djupa zonen avser djupen mellan 5 och 20 meter, se figur 13. Området är ca 620 000 m2
stor. Med anledning av de branta slänterna i sjöns västra och norra del, räknas även detta
område, med undantag för fiberbanken, till den djupa zonen. Provtagning visar att den djupa
zonen karaktäriseras av mycket lösa finsediment med hög organisk halt.
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Figur 13. Markerad blå yta avser den djupa zonen.

6.2

FÖRORENINGAR I SEDIMENT

6.2.1 GENERELLT
I Golders undersökningar (Golder, 2014) konstaterades sedimentföroreningar bestående av
följande:
Metaller (arsenik, barium, bly, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, metylkvicksilver, nickel,
vanadin och zink)
Alifatiska kolväten
Klorerade dioxiner och furaner
PAH16
PCB7
Dioxinlika PCB
Generellt noterades förhöjda halter i sediment (både ytliga och djupare) i större delen av sjön
oavsett bottentyp. De höga halterna i de ytliga sedimenten indikerade att ingen överlagring med
förhållandevis renare sediment sker. Metyleringsgraden i sedimenten uppgick generellt till under
1 %. En analys av resultaten från de sekventiella lakningarna visade att metallerna föreföll sitta
bundna till samma faser i de punkter som har undersökts, oavsett vilken bottentyp som provet
representerade.
Analyser av oljeindex på sedimentprover indikerade på höga förekomster. Detta gäller över i
praktiken hela sjön och oaktat typ av botten. En analys av kromatogram och andelen för
respektive fraktion visar att fördelningen är i praktiken identisk över hela sjön
Även förhöjda halter av PCB konstaterades. I figurerna 14-17 framgår halterna av
kadmium och koppar, Kvicksilver, zink och krom, Oljeindex, PAH M och PAH H samt PCB7.
Halterna av fenantren, antracen, koppar och kadmium överstiger MKN för sediment
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Figur 14. Halter av kadmium och koppar i sedimenten. Enhet mg/kg TS.
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Figur 15. Halter av koppar, kvicksilver, zink och krom i sedimenten.
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Figur 16. Uppmätta halter av oljeindex i sedimenten.
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Figur 17. Halter av PCB7 i sedimenten.
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Av tabell 1 framgår att föroreningar har bedömts föreligga ner till 1,5 meter under
sedimentytan. Den uppskattade mängden uppgår till ca 300 kg kvicksilver, 60 ton koppar, 90
ton zink och 20 kg PCB.
Tabell 1. Föroreningsmängder i Munksjöns sediment, enhet kg. Från (Golder 2014)

m.u.sy1
0-0,1
0,1-0,3
0,3-0,5
0,5-1,5
SUMMA2

Hg
30
80
30
200
300

Cu
5 000
12 000
14 000
30 000
60 000

Zn
10 000
30 000
6 000
50 000
90 000

PCB7
3
10
7
4
20

m.u.sy: meter under sedimentytan
Summeringen är gjord innan avrundning, varför den i vissa fall inte helt stämmer överens med mängderna i
de separata djupintervallen.
1
2

6.2.2 YTLIGA OMRÅDEN
Som framgår av figur 14 finns relativt få undersökningspunkter i de ytliga områdena. Att
karakterisera de ytliga områdena föroreningssituation utifrån provtagning är inte möjligt.

Figur 18. Provtagningspunkter Munksjön. Färg indikerar djup där mörkblått är maxdjup.
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6.2.3 DJUPA OMRÅDEN
De flesta provtagningarna har inriktats till de djupa områdena. Vad gäller metaller tycks det som
två huvudsakliga områden med höga halter föreligger, ett i norra delarna och ett i södra delarna.
indikation finns på att oljeföroreningarna följer samma mönster. För PAH tycks istället de högsta
halterna föreligga i ett område i den mellersta delen av sjön, mellan de två områdena med
metallföroreningar. PCB tycks finnas dels i fiberbanken och dess närhet, men även i ett område i
söder, strax efter Tabergsåns mynning i sjön.
Dock är provpunkterna relativt få och osäkerheten är därför stor vad gäller föroreningarnas
rumsliga utbredning.
6.2.4 FIBERBANKEN
Fiberbanken uppvisar förhöjda föroreningshalter av samtliga analyserade ämnen utom
summeringar av PAH:er, vilka ligger inom klass 3 för statistisk tillståndsklassning. Som framgår
av nedanstående kapitel uppgår fiberbankens mäktighet till ca 10 meter. Det är inte fastställt
hur den vertikala utbredningen av föroreningar förhåller sig i fiberbanken då provtagning endast
utförts i bankens övre del (1-1,4 m), men det är rimligt att anta att föroreningshalterna
åtminstone inte avtar med djupet.

6.3

FÖRORENINGAR I YTVATTEN

I Golders utredning (Golder 2014) konstaterades att ytvattnet i Munksjön uppvisade
metallerhalter av kadmium, koppar, samt till viss del bly, över internationella riktvärden för
skydd av vattenlevande organismer. Förhöjda halter av kadmium och koppar noterades inom
både områden med fibersediment och icke-fiber (depositionsbotten).
Halterna av kvicksilver var i Golders utredning (Golder, 2014) i samtliga prover under
rapporteringsgränsen och halterna av metylkvicksilver var generellt låga. Även över säsongen var
metylkvicksilverhalterna låga och inga stora skillnader kunde ses under årets varmaste månader.
I jämförelse med andra sjöar med kvicksilverförorenade sediment konstaterades att halterna var
förhållandevis låga och metyleringsgraden i vatten var låg.
Halterna av PCB7 och PAH var låga eller under detektionsgränserna.
Näringsämneshalterna (kväve och fosfor) och ammonium konstaterades vara förhöjda i
Munksjöns bottenvatten. Detta gäller på flera platser i sjön, oavsett bottentyp.

6.4

FÖRORENINGAR I GRUNDVATTEN/PORVATTEN

I Golders utredning (Golders 2014) uttogs sex porvattenprov för undersökning av
porvattenhalter av metaller i sediment. Samtliga prov har hämtats från djupa bottnar i Munksjön.
Det framgår inte när på året som proverna togs med det får förmodas att det var på
sommarhalvåret då sjön var skiktad. Halterna av både metaller och ammonium konstaterades
generellt vara högre i bottenvatten än i porvatten. Diffusion både uppåt och nedåt i sedimenten
konstaterades och det fanns ingen tydlig riktning för diffusionen genom hela sedimentproppen.
Från sedimentytan till bottenvattnet skedde diffusion främst ned i sedimenten, både inom
fiberbanksområdet och på depositionsbotten. Det kan inte uteslutas att förhållandena ser
annorlunda ut i områden ovan språngskiktet och vid tider för vår- och höstcirkulation av
vattenmassan.

7

FÖRORENINGSSPRIDNING

Utifrån de utredningar som tidigare utförts där föroreningsspridning har undersökts (Golders
2014) drar Tyréns följande slutsatser:
Munksjön är en sediment- och föroreningsfälla (undantaget kväve).
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-

Sediment/föroreningar som lägger sig på större djup än någon enstaka meter kommer
inte påverkas av vågerosion.
Sediment/föroreningar som lägger sig på ett mindre djup än någon enstaka meters djup
kan utsättas för vågerosion.
Tyngre partiklar kan sjunka genom språngskiktet om de är tillräckligt stora och
sedimenterar sedan.
Mycket små partiklar hålls svävande av turbulensen och sjunker/sedimenterar mycket
långsamt och eventuellt hinner de transporteras vidare ut i Vättern innan de
sedimenterar.
Resuspension kan ske genom bioturbation.
Resuspension kan ske genom uppträngande metangasbubblor som virvlar upp
sedimenten.
Utströmmande grundvatten kan sannolikt föra med sig föroreningar till såväl sediment
som ytvatten.
Genom diffusion kan föroreningar transporteras mellan sjöns bottenvatten och
sedimenten.
Sediment under temperatursprångskiktet ligger generellt sett väl fastlagt på botten,
åtminstone under perioder med utvecklat temperatursprångskikt.
Kvicksilveravgången från fiberbanken till luft via gas har undersökts av Golder (2014).
Utförda beräkningar visade att spridningen var låg.
Genom sönderbrytning av fiberbanken kan sjok av fiber vid vissa tillfällen att släppa från
banken och följa med strömmen mot Vättern. Golder (2014) har gjort beräkningar som
visar att föroreningstransporten till Vättern är relativt begränsad. Dock kan sjok av fiber
komma att slås sönder redan i Munksjön genom vågbearbetning mot stranden. Hur stor
föroreningstransport detta kan leda till är oklart.

8

RISKBEDÖMNING

8.1

SAMMANFATTANDE RISKBEDÖMNING

Nedanstående riskbedömning är hämtad från Golder (2014).
Påvisade föroreningar i sediment bedöms idag inte utgöra en risk för människors hälsa vid
vistelse på och invid Munksjön eller vid normal konsumtion av fisk eller kräftor från sjön. Inte
heller för högre stående djur (gräsand, skäggdopping och mink har undersökts) bedöms risk
finnas.
Golders bedömning är att den strandnära bottenfaunan primärt är negativt påverkad till följd av
föroreningar i form av metaller (dock ej kvicksilver) och organiska ämnen (Golder, 2014). Detta
gäller i den västra delen av sjön (söder om fiberbanken) samt östra delen, norr om
avloppsreningsverket. Förekomst av föroreningar (olja i fri fas, PCB, metaller, etc) på och i
Munksjöns botten medför också att bottnen utgör en olämplig livsmiljö för bottenlevande
organismer. För sedimentlevande organismer bedöms en risk för negativ påverkan föreligga
kopplat till metaller (zink, koppar och krom), organiska ämnen, fria faser av oljeliknande ämnen
samt möjligen ammonium
Avsaknad av syre i djupvattnet leder till direkt utslagning av i princip alla sediment- och
bottenlevande djur i denna del av sjön. I vilken grad som detta är ett naturligt förhållande är inte
utrett.
En annan orsak till negativ påverkan på sediment- och bottenlevande organismer kan vara den
höga näringsbelastningen som råder, vilket medför att ammoniumhalterna i sedimentens
porvatten eventuellt skulle kunna vara akuttoxiska i vissa delar av sjön.

8.2

BEHOV AV RISKREDUKTION

Golders undersökning (Golder, 2014) visar att föroreningar har påträffats av tungmetaller
(framför allt zink, koppar och krom, men även kvicksilver), olja, PAH, PCB och ammonium i
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sådana halter att negativa effekter kan uppstå för sediment- och bottenlevande organismer, i
stort sett över hela sjön. Även mycket höga halter av ammonium har konstaterats i porvatten i
sedimenten i djupa områden. Dock är hela sjön inte hemvist för dessa organismer, på grund av
den syrebrist som tidvis råder under temperatursprångskiktet. Detta temperatursprångskikt är
sannolikt delvist naturligt, om än påverkat av den antropogena belastning av näringsämnen som
sjön är utsatt för. Behov av riskreduktion i den djupare delen av sjön i syfte att förbättra
förutsättningar för sediment- och bottenlevande organismer bedöms därför vara begränsat, då
det inte kan förväntas att sediment- och bottenlevande organismer (förutom vissa
fjädermygglarver) kan etablera sig där.
Det finns inga säkra belägg för att de sediment som finns i den djupare delen av sjön bidrar till
syrebristen i vattnet, vilket gör att syrebristen inte är något säkert argument för att
efterbehandla sedimenten i den djupare delen av sjön i syfte att förbättra syreförhållandena i
sjön.
De utförda undersökningarna (Golder 2014) tyder på att sedimenten och föroreningarna i
områdena under temperatursprångskiktet ligger still, med undantag för fiberbanken där stora
sjok tidvis bryts loss. Golders beräkningar visar dock att den föroreningsspridning som detta
kan innebära till Vättern är liten. Ett visst frågetecken finns dock vad gäller huruvida
föroreningstransport kan ske från sediment från den djupare delen av sjön till ytliga zonen
under de perioder som inget temperatursprångskikt finns, detta eftersom de utförda
undersökningarna i Golders utredning genomfördes under sommarhalvåret.
Ett behov av riskreduktion bör kunna avgränsas till ytliga delarna av sjön, ovan språngskiktet
(detta bör dock säkerställas, se ovan). Föroreningar har påträffats spritt över hela sjön, men
ställvis har även punkter med föroreningshalter under nivåer vad som kan innebära negativ
påverkan konstaterats. Detta har gjort, tillsammans med det faktum att provpunkterna är relativt
få, att de ytliga områden som har ett åtgärdsbehov inte kunnat avgränsas.

9

ÅTGÄRDSTEKNIKER FÖR SEDIMENT

I följande kapitel beskrivs de olika åtgärdstekniker som kan anses kunna bli aktuella för
Munksjön.
9.1

GRÄVMUDDRING

9.1.1 GRÄVMUDDRING MED ENSKOPEVERK
Grävmuddring med enskopeverk, s.k. Backhoe dredger, är en etablerad teknik som
huvudsakligen används för muddring av hårdare material, exempelvis morän, grövre
friktionsmaterial eller sten efter undervattenssprängning. Enskopeverk kan även användas för
muddring av finmaterial där det ställs krav på hög precision eller där utrymmet är begränsat,
exempelvis intill konstruktioner, mindre farleder och slänter. Enskopeverk utgörs av en
grävmaskin monterad på en pråm med stödben, se figur 19. Muddermassorna läggs oftast i
mindre pråmar vilka kontinuerligt transporterar massorna till dumpningsplats eller plats för
omlastning.
De geologiska och stratigrafiska förhållandena är inte helt utredda i Munksjön, men ett sannolikt
antagande är att andelen friktionsmaterial, sten och eventuella moränlager i högre grad
förekommer som ytnära sediment i anslutning till de delar av sjön som fyllts ut. Det är därför
rimligt att strandnära muddring inom dessa områden kan utföras med enskopeverk, vilket kan
hantera både fint och grovt material. I sjöns södra delar har tjocka lager, upp till 15 meter, av
fint material påträffats. Utbredning och mäktighet av detta lager är för övriga delar av sjön
okänd.
Grävmuddring genererar relativt mycket grumling, dels för att skopan är öppen, dels för att varje
skop-tag dras genom hela vattenkolumnen. Beroende på hur mycket material som skopan fylls
med per grävtag kan andelen vatten i massorna bli relativt hög. Det är möjligt att tippa ut
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överskottsvatten från skopan innan massorna läggs i pråm, men det är tidskrävande och orsakar
dessutom mer grumling.
Grävmuddring i Munksjön bedöms vara ett lämpligt alternativ på djup mellan ca 2-12 meter.
Grävmuddring till större djup bedöms mindre lämpligt då detta kräver större typ av utrustning
som sannolikt inte kan etableras i Munksjön för en rimlig kostnad. Man kan förse mindre grävare
med långsticka, men då försämras precisionen i grävmomentet och man riskerar att kvarlämna
förorenade sediment.
Grävmuddring i Munksjön kräver en masshantering i flera steg, eftersom massorna ska hanteras
på land och deponi. Varje pråm kommer att behöva en angöringsplats där massorna grävs ur
och omlastas för transport till avvattningsanläggning. Avvattning och deponering kan ske på
samma plats, men vanligtvis utförs avvattning i närheten av efterbehandlingsområdet.
Metoden ger en mindre grad av inbladning av vatten jämfört med sugmuddring men kräver ändå
avvattning innan deponering eller annat omhändertagande.

Figur 19. Enskopeverk.

9.1.2 GRÄVMUDDRING MED MILJÖSKOPA
Om det föreligger särskilda risker för föroreningsspridning eller om sedimenten är kraftigt
förorenade kan muddring utföras med miljöskopa, se figur 20. Miljöskopan är, till skillnad från
vanlig skopa, tätslutande vilket innebär betydligt mindre grumling samt mindre
vatteninblandning i massorna. Metoden kräver relativt jämna och mjuka bottenförhållanden och
är ur ett precisions- och tidsperspektiv inte särskilt effektiv.
Till skillnad från enskopeverk hanteras miljöskopan med vajer från kran, vilket generellt ökar
räckvidden både i horisontal- och vertikalled. Det betyder att man kan muddra en större yta och
på större djup utan att positionera om kranen. Det är också tänkbart att visa delar kan muddras
direkt från land, förutsatt att markstabiliteten är tillfredställande.
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Figur 20. Principskiss av muddring med miljöskopa.

9.2

SUGMUDDRING

Sugmuddring innebär att ett rör med mudderhuvud (cutter) förs ner och suger upp sediment och
vatten, vilket via rörledning kan transporteras (flera km) till sedimentationsbassäng eller mobil
flockningsanläggning, se figur 21. I motsats till grävmuddring är sugmuddring känslig för
föremål i sedimenten såsom berg, block, sten, ved och dylikt. Detta kan till viss del hanteras
genom gallerfilter framför mudderhuvudet men kan leda till problem med effektivitet och
precision. Sugmuddring är lämpligast främst för lösa sediment i plana lager. Muddring i slänter
eller i ojämna batymetriska förhållanden bedöms som svårt och mindre lämpligt. Muddring
grundare än tre meter kan vara svårt med hänsyn till flytetygets djupgående. Sugmudderverk av
den här typen är vanligtvis inte självgående, utan använder ankare och vinschar för manövrering.
Att förflytta mudderverk, ankare och rör är tidskrävande och ställer stora krav på
positioneringskontroll.

Figur 21. Principskiss, exempel på utrustning som används vid sugmuddring (ej skalenligt). Illustration Peter
Harms-Ringdahl. (Åtgärdsportalen, 2020).

Till skillnad från grävmuddring där grumling genereras i hela vattenkolumnen, grumlar
sugmuddring främst vid botten.

9.3

FRYSMUDDRING

Frysmuddring har i tidigare sammanhang presenterats som ett intressant alternativ till
konventionell muddring. Frysmuddring sker genom att frysplattor placeras på den botten som
ska muddras. Arbetet sker med hjälp av dykare. Grumling och inblandning av vatten i
muddringsprocessen minimeras. Dock kräver metoden mycket energi vid nedfrysningen.
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Frysmuddringen har inte använts i Sverige på 10 år och det är oklart om tekniken används
utomlands.
På grund av osäkerhet om metoden är tillgänglig har den inte utretts vidare i föreliggande
åtgärdsutredning.

9.4

OMHÄNDERTAGANDE AV MUDDERMASSOR

Muddermassor som tas upp kräver någon form av avvattning innan deponering. Ett område som
diskuteras inom kommunen för avvattning av muddermassor är längs Tabergsån i Gräshagen, se
figur 22. Det inringade området är ungefär 16 ha stort. Något beslut att ta området i anspråk för
avvattning finns dock inte i dagsläget.
Avvattning av sedimenten kan ske på olika sätt. Metoder som lyfts fram i Havs- och
vattenmyndigheten (2018) är genom sedimentering i bassänger, i för ändamålet speciella
sedimentationscontainrar, mekanisk utrustning, samt filtrering med t.ex. filterpressar eller
geotuber (rör av geotextil). Hanteringen kan beroende på vilken metod som väljs, vara mer eller
mindre störande ur luktsynpunkt. Det är inte ovanligt att avvattning tar flera år i anspråk innan
tillräcklig avvattning uppnåtts.
Hantering av lakvatten kan förutsättas kräva någon form av rening innan utsläpp till recipienten.
Rening av lakvattnet kan till exempel ske genom separation och filtrering. Även tillsatser som
flockningskemikalier och kalk kan behövas.
Efter avvattning kommer sedimenten att behöva forslas bor för slutligt omhändertagande.
Tänkbara deponier i regionen är Ragnsells Heljestorp, Vänersborg och NCC Wallhamn, Tjörn.

Munksjön

Figur 22. Utpekat område där avvattning av massor eventuellt skulle kunna ske. Efter Annica Magnusson,
Jönköpings kommun.

9.5

ISOLATIONSÖVERTÄCKNING

Av benämningen framgår att metoden innebär att ett eller flera lager täckning läggs ovanpå de
förorenade sedimenten för att eliminera exponering för omgivningen. Täckskiktet kan bestå av
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olika typer av material och ha olika mäktighet, beroende på platsspecifika förhållande och krav.
Två olika principer kan dock urskiljas; konventionell isolationsövertäckning och aktiv
isolationsövertäckning (se figur 23). Konventionell isolationstäckning bygger på fysisk isolering,
ofta i kombination med någon form av stabilisering, som erosionsskydd. En aktiv
isolationsövertäckning har även någon form av kemiskt isolationslager, som kemiskt hindrar
lösta föroreningar att transporteras upp genom övertäckningen.
När sedimentet är mer förorenat med organiska föroreningar än med metaller är det lämpligare
att använda reaktiva lager än konventionella lager. Det beror på att många metaller mestadels är
bundna till relativt olösliga metal-sulfidkomplex som finns i anaeroba djupa sediment i motsats
till organiska ämnen (SGI, 2016). Enligt Åtgärdsportalen (2020) är isolationsövertäckning (med
konventionella eller aktiva material) lämplig för hantering av en mängd olika föroreningar i löst
fas, inklusive organiska, metallorganiska och metallföroreningar, såväl som fri fas av organiska
föroreningar med begränsad vattenlöslighet (Non-aqueous phase liquids, NAPL). Vid behandling
av fri fas av olja eller kreosotolja lämpar sig täckningsmaterial med skikt av kemiskt modifierad
lera.
Isolationsövertäckningen byggs upp av olika lager där de olika lagren har olika funktion. Lagren
kan utgöras av följande (SGI, 2016):
-

Bioturbationslager (jämför matjordslager) – som tillåter aktivitet från bottenlevande
organismer ner till ett visst djup i övertäckningen.

-

Erosionsskyddande lager – för att motverka naturlig och antropogen erosion som
påverkar övertäckningen med tiden. Kan bestå av sten, grus och sand i olika
storlekssammansättning. Naturlig erosion kan uppkomma från vattenrörelse vid
vattenströmmar, vågor eller is. Antropogen erosion kan uppkomma från båtpropellrar,
ankring eller vågor från båtar.

-

Kemiskt isolationslager – för att hindra lösta föroreningar att transporteras upp genom
övertäckningen. Vanliga typer av material är kolbaserade adsorbenter,
kalciumfosfatmineral och organiskt lermaterial eller lermineral med fyllosilikater som
även utgör en hydraulisk barriär. Kemiskt isolationslager används inte vid konventionell
isolationsövertäckning.

-

Konsolideringslager – för att tillåta sättning eller konsolidering av sediment och
täckmaterial så att övertäckningen ska vara hållfast vid belastning.

-

Blandningslager – för att ta hänsyn till att det sker en omblandning av
övertäckningsmaterialet med sedimentet under själva övertäckningsutförandet.

-

Operationellt lager – för att kompensera för tjockleksvariationen under själva
övertäckningsutförandet.

Utformningen av isolationsövertäckningen avgörs från fall till fall beroende på platsspecifika
förhållanden. Om uppträngande grundvatten bedöms påverka transportern av dessa
föroreningar i uppåtriktad riktning är reaktiva lager mer lämplig än konventionella lager. Lämplig
tjocklek och partikelstorlek för lagret bör bestämmas med hjälp av platsspecifik modellering.
Enligt SGI (2016) är gasutveckling under täckskiktet vanligtvis inga problem. Detta gäller dock
inte om föroreningarna utgörs av så kallade NAPL (Non-Aqueous Phase Liquid) som till exempel
PAH eller olja. Föroreningarna i sig är organiska och kan leda till större gasutveckling, vilket i sin
tur kan leda till ökad spridning då föroreningarna kan fästas vid gasbubblor som transporteras
uppåt i täckskiktet.
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Figur 23. En principskiss över konventionell isolationstäckning (vänstra bilden), i det har fallet med ett
erosionslager. Till höger en principskiss på aktiv isolationsövertäckning, i det här exemplet utan
erosionsskydd. Figuren ej skalenlig. Efter SGI (2016).

Generellt kan sägas att täckning innebär en mindre störning än muddring, framför allt när det
gäller grumling. Viss grumling sker dock även vid täckning– dels av materialet som används för
täckning, dels av bottensedimenten när täckmassorna landar på botten. Eftersom strömmarna
vid botten på Munksjön är svaga kommer den grumlingen inte att spridas särskilt långt.
Grumlingen som uppkommer av täckningsmaterialet i sig är dock inte förorenad, utan kan
egentligen betraktas som en övertäckning i sig, men som tar lite längre tid för sedimentering.
Dock kräver täckning att mer utförligare utredningar utförs, i syfte att utforma täckskiktens olika
ingående lager. Hänsyn till kemiska förutsättningar, stabilitet, erosion med mera bör studeras
och lagrens uppbyggnad klargöras genom modellering.

9.6

AC-BASERAD TUNNSKIKTSÖVERTÄCKNING

Med AC-baserad tunnskiktsövertäckning avses ett tunt lager av aktivt kol, se figur 24.
Tunnskiktsövertäckningens syfte är att minska, men inte nödvändigtvis eliminera, den biologiska
exponeringen av de förorenade sedimenten. Bioturbationen kan nyttjas för att blanda ner
tunnskiktsövertäckningen i de förorenade sedimenten. Som ett resultat av detta minskar
porvattenkoncentrationen av föroreningarna signifikant och därmed minskar också
exponeringen och bioackumulationen.
I motsats till isolationsövertäckning läggs AC-baserad tunnskiktsövertäckning ut som ett enda
skikt. Skiktets uppbyggnad utformas med hänsyn till typ av övertäckningsmaterial, materialets
förmåga att adsorbera föroreningar, förväntat bioturbationsdjup, önskad minskning av
föroreningskoncentrationen i porvattnet samt önskad minskning av exponering och
ackumulering.
Sedimentens bärförmåga och bottens lutning har mindre betydelse eftersom betydligt tunnare
täckning läggs ut jämfört med isolationsövertäckning. Metoden lämpar sig för
PCB, PAH, dioxiner/furaner, TBT och metylkvicksilver, men anses vara mindre lämplig för
behandling av fri fas av organiska föroreningar typ NAPL som t.ex. olja eller kreosotolja.
Som framgår av Åtgärdsportalen (2020) finns uppgifter om att användningen av aktivt kol har
gett sekundära effekter på vissa arter av bottenlevande organismer, med negativ påverkan på
egenskaper som överlevnad, tillväxt, fettinnehåll och beteende. Detta måste vägas mot de
positiva miljöeffekter som användandet av aktivt kol kan ge.
AC-baserad tunnskiktsövertäckning är en relativt ny metod. Enligt Åtgärdsportalen (2020) har
totalt 12 projekt genomförts i hela världen och dessa har främst varit i pilotskala. Inget har
hittills genomförts i Sverige. Metoden har vissa utmaningar vad gäller att distribuera kolet
ovanpå sedimenten. Aktivt kol har en tendens att hålla sig flytande i vatten, varför någon form
av bärare måste tillsättas för att få det aktiva kolet att sedimentera.
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9.7

ÖVERTÄCKNING: FÖRSTÄRKT ÖVERVAKAD NATURLIG SJÄLVRENING (FÖNS)

Metoden bygger på att de förorenade sedimenten täcks med ett relativt tunt lager av
konventionella material (exempelvis sand), se figur 24. Lagret som läggs ut måste vara minst så
mäktigt som djupet på den aktuella biologiskt aktiva zonen. I annat fall riskerar föroreningarna
att transporteras upp till ytan.
Efter att föroreningarna täckts kommer den naturliga sedimenteringen att bygga på det utlagda
täckskiktet. Metoden är därmed olämplig i områden med eroderande förhållanden. Den är ej
heller lämplig för organiska ämnen i fri fas, medan den kan fungera för organiska ämnen som
inte bioackumuleras. Även ämnen som snabbt bryts ner och metaller som bildar stabila komplex
i anaeroba sediment bedöms metoden fungera väl för.

Figur 24. Principskiss över konventionell (FÖNS) (t.v) och aktiv tunnskiktsövertäckning (t.h.), ej skalenlig.
Efter SGI (2016)

10 TÄNKBARA ÅTGÄRDSALTERNATIV
I detta kapitel beskrivs tänkbara åtgärdsalternativ, hur väl de övergripande åtgärdsmålen
uppfylls, påverkan på intressenter, teknisk genomförbarhet och förväntade resultat.

10.1 NOLLALTERNATIV
Nollalternativet innebär att inga efterbehandlingsåtgärder utförs. Detta alternativ ska alltid ingå
som jämförelse i en åtgärdsutredning.
10.1.1

UPPFYLLELSE AV ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL

Som framgår av Golder (2014) utgörs påvisade föroreningar i sediment, vatten och organismer
inte en risk för människors hälsa vid vistelse på och invid Munksjön eller vid normal konsumtion
av fisk eller kräfta från sjön. Åtgärdsmålet för människor bedöms därmed vara uppnått.
Tidigare utredningar av Golder (2014) har dock visat att åtgärdsmålen för miljön inte uppnås.
Bland annat den strandnära bottenfaunan bedöms vara negativt påverkad till följd av
föroreningar i form av metaller (dock ej kvicksilver) och organiska ämnen. Detta gäller främst i
den västra delen av sjön (söder om fiberbanken) samt östra delen, norr om
avloppsreningsverket. Förekomst av föroreningar (olja i fri fas, PCB, metaller, etc.) på och i
Munksjöns botten medför också att bottnen utgör en olämplig livsmiljö för bottenlevande
organismer.
För sedimentlevande organismer bedöms risk för negativ påverkan föreligga kopplat till metaller
(zink, koppar och krom), organiska ämnen, fria faser av oljeliknande ämnen samt möjligen
ammonium. Det är oklart i vilken mån syrebristen i de djupare delarna av sjön kan kopplas till
syretärande ämnen i sedimenten.
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Åtgärdsmålet att tillskottet av föroreningar från vattenverksamheter och förorenade områden
inom Munksjöns avrinningsområde till Vättern ska begränsas är beroende av hur den fortsatta
belastningen på Munksjön kommer att se ut, vilket är oklart. De överslagsberäkningar av
föroreningspåslaget som Munksjön bidrar till Vättern indikerar att bidraget är litet och Munksjön
i huvudsak utgör en föroreningsfälla för Vättern (Golder 2014). De uppmätta metallhalter i
ytvatten som når Vättern från Munksjön och som redovisas av Golder (2014) är låga eller mycket
låga enligt Naturvårdsverket (2000), dock överskrids MKN för koppar, zink och ammoniak i
Munksjön (se kap 3.2). Halten totalkväve är att beteckna som hög enligt Naturvårdsverket
(2000). Det finns inga uppgifter i den tidigare utförda huvudstudien (Golder 2014) som klargör
om situationen i Munksjön närmar sig någon form av begräsning vad gäller förmågan att utgöra
föroreningsfälla för Vättern.

10.1.2

INTRESSENTERNAS FÖRUTSÄTTNINGAR

Att Munksjön inte saneras nu innebär att efterbehandlingskrav ställs på exploatörer vid
utfyllnader och installationer av olika anläggningar som bryggor, ledningar med mera. Det finns
en risk att den efterbehandling som då sker inte utformas för att ta hänsyn till sjöns
sammantagna behov av riskreducering, detta eftersom behovet av riskreducering i dagsläget
inte är klarlagt. Detta kan leda till en osäkerhet både för exploatören och för
tillsynsmyndigheten.
10.1.3

TEKNISK GENOMFÖRBARHET

Bedömning av teknisk genomförbarhet är inte relevant för nollalternativet.
10.1.4

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Golders utredning (Golder, 2014) visar att Munksjön är en sedimentationsfälla vilket innebär att
de sediment som finns i ytan idag sannolikt kommer att bli översedimenterade av nya sediment i
ett längre tidsperspektiv. Man kan förmoda att de nyare sedimenten har en lägre
föroreningsgrad vilket gör att föroreningsexponeringen då kommer att minska. Hur snabbt detta
kan gå är oklart. Den utredning som Golder (2014) utförde kunde inte fastställa
sedimentationstakten i Munksjön, inte heller kunde fastslås att dagens ytliga sediment har lägre
föroreningsgrad. Sannolikt kommer resuspension av äldre sediment och eventuellt utströmning
av förorenat grundvatten att bromsa effekterna av översedimentering med nya renare sediment.
En översedimentation kommer främst ske på områden djupare än någon enstaka meter,
eftersom vågerosion sannolikt kommer påverka sedimentationen på grundare områden.
Om inte någon samordnad efterbehandling sker av hela sjön, utan detta överlåts till enskilda
exploatörer att efterbehandla vid olika typer av exploateringar, kan detta leda till en mosaik av
olika typer av behandlingar med olika resultat. Övertäckning är en relativt okomplicerad åtgärd
att utföra jämfört med att muddra, men för att täckningen ska ske på ett optimalt sätt (varken
för omfattande eller för begränsat) krävs relativt omfattande utredningsinsats som behöver
samordnas för hela sjön.

10.2 MUDDRING AV FIBERBANKEN OCH GRUNDA ZONER OCH AC-BASERAD TÄCKNING AV
DJUPA ZONEN (MAXALTERNATIV)
Åtgärdslösningen innebär att fiberbanken avlägsnas genom muddring och att även den ytliga
botten (<5 meters djup) muddras. Sjöbotten på djup större än fem meter får ligga kvar men
täcks, förslagsvis med AC-baserad tunnskiktstäckning. Detta är ett maxalternativ.
Fiberbankens utbredning och tjocklek har undersökts i en tidigare utredning (Marin Miljöanalys,
2019) och därigenom finns ett relativt komplett underlag om fiberbankens utbredning (se kap.
6.1.1). Beträffande övriga sediment är kunskapsluckorna större. Trots att undersökningar
genomförts i flera omgångar är provtätheten vad gäller sedimenten i Munksjön relativt låg.
Utifrån tidigare undersökningar kan inte några renare områden avgränsas och i detta
åtgärdsalternativ har hela sjöns botten förutsatts vara förorenad. Det är inte helt klarlagt hur
djupt muddringen behöver utföras för att avlägsna all förorening över åtgärdsmål men en
översiktlig bedömning är att ett medelsedimentdjup på 0,5-1 m kräver omhändertagande.
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Saneringsmuddring sker vanligtvis genom sugmuddring, vilket sannolikt är det mest optimala
även för Munksjön. Tyréns rekommendation är dock att inte låsa fast exakt teknik, utan vid en
eventuell upphandling bör detta lämnas öppet. Oavsett vilken metod som väljs kommer den
innebära att stora mängder slam och fiberslam kommer att behöva tas upp och avvattnas.
Sugmuddring har två fördelar, nämligen att muddringen kan utföras med större kontroll och att
muddermassorna inte behöver lastas upp på pråm eller liknande utan kan pumpas direkt till
plats för avvattning. En plats som eventuellt skulle kunna tas i anspråk för avvattning av
massorna, oavsett muddringsteknik, är i Tabergsåns dalgång (se kap. 9.4).
Täckningen av massorna på ett djup större än fem meter kan göras på olika sätt. Föreliggande
förslag har inriktats mot en så kallad AC-baserad tunnskiktstäckning. Skälet till det är flera. Det
aktuella området är tämligen stort (>62 ha) och om en klassisk isolationsövertäckning skulle
utföras skulle mycket stora mängder täckmassor åtgå. Att täcka med ett tunt lager med aktivt
kol skulle kunna ha den effekten att föroreningarna i sedimenten knyts hårdare till partiklarna
och bedöms därmed ligga fastare i sedimenten. Hur täckningen i detalj skulle utformas med
mäktighet, hjälpmaterial som får kolet att sjunka och närmare specificering av kemiska
uppbyggnaden, klargörs genom datamodellering som kräver relativt omfattande
underlagsmaterial.

10.2.1

UPPFYLLELSE AV ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL

Under förutsättning att alla strandnära sediment är åtkomliga för muddring kommer det mesta
av föroreningar i ytliga vatten att avlägsnas. Även föroreningarna i sedimenten i djupa zonen
kommer att åtgärdas, även om de ligger kvar på sjöbotten. Det övergripande åtgärdsmålet att
förutsättningar för ekologiska livsmiljöer förbättras, kan där med sägas vara uppfyllt. En viss
osäkerhet finns dock vad gäller vatten- och bottenlevande organismers påverkan av aktivt kol.
Dock kan förekomsten av bottenlevande organismer i de aktuella djupområdena förutsättas vara
begränsad eller rent av saknas, av andra skäl än föroreningarna (syrebrist).
Åtgärdsmålet att tillskottet av föroreningar från vattenverksamheter och förorenade områden
inom Munksjöns avrinningsområde ska begränsas avseende Vättern är beroende av hur den
fortsatta belastningen på Munksjön kommer att se ut, vilket är oklart.
Att åtgärdslösningen inte påverkar Munksjöns förmåga att fastlägga föroreningar, på grund av
borttagande av fiber, bör utredas. Dahlberg et al. (2020) visade i en undersökning att trots att
TOC-halten och för förmågan att adsorbera föroreningar i fiberbank var högre än i fiberrika
sediment och andra sediment, så var föroreningshalten högre i porvatten i fibersedimenten. Det
pekar mot att nyttan med att ta bort fiberbankar är större än att låta dem vara kvar. Tydligare
svar skulle nås med en massbalans.
Den föreslagna tunnskiktstäckningen i djupa zonen kräver långtgående undersökningar för att
klargöra hur den ska utformas för att få önskad effekt. Eventuellt kan tunnskiktstäckning vara
onödig om det visar sig att föroreningarna i sedimenten i djupa zonen inte sprider sig till
Vättern.

10.2.2

INTRESSENTERNAS FÖRUTSÄTTNINGAR

Åtgärdslösningarna kräver omfattande muddringsverksamhet i Munksjön, som sannolikt kommer
ta flera år i anspråk. Arbetet kan upplevas som störande för boende och andra med avseende på
buller. Om grävmuddring tillämpas kan omfattande trafiktransporter ge upphov till buller och
föroreningsutsläpp till luft. Om sugmuddring istället väljs kan muddermassorna sannolikt pumpas
direkt till upplagsplats, om denna kan anläggas nära. Även vid platsen för avvattning kan
störningar upplevas, både vad gäller buller och lukt.
Munksjön kommer att fortsätta vara utsläppspunkt för renat avloppsvatten från det kommunala
avloppsreningsverket och Munksjö AB med flera. Även dagvatten, såväl renat som orenat, från
Jönköpings centralort mynnar i Munksjön. Detta kommer vara möjligt även efter en muddring.
Dock kommer ledningarna på sjöbotten kräva någon form av hantering vid åtgärd. I djupområdet,
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där täckning av upp till flera centimetrar mäktigt lager med kol planeras läggas ut, bedöms ingen
särskild åtgärd att krävas beträffade befintliga ledningar på botten. Men där muddring ska utföras,
på ytliga områden och i fiberbanken, kommer ledningarna behöva flyttas i samband med
muddringen.
Exploatörer (av strandnära bostäder, flytande sjöar, bryggor, GC-banor) kommer efter avslutad
åtgärd att mer obehindrat kunna exploatera områden kring sjön, sannolikt utan att behöva
genomföra någon egen efterbehandling.

10.2.3

TEKNISK GENOMFÖRBARHET

De aktuella föroreningarna som konstaterats i Munksjön, som metaller, oljeföroreningar och
tjära ställvis i fri fas, fungerar utmärkt att muddra. Täckning med aktivt kol kan vara mindre
lämpligt för föroreningar i fri fas. I vilken utsträckning som fri fas förekommer är något osäkert,
de analyser som utförts pekar på en mindre omfattning, medan beskrivningar av tidigare utförda
undersökningar indikerar större omfattning. Detta kräver vidare utredning.
Såväl sugmuddring som schaktmuddring kan vara möjliga tekniker för åtgärder av de ytliga
områdena. Sugmuddring har den fördelen att muddermassorna kan pumpas direkt till
avvattningsplats och därmed inte behöver omlastas. I detta fall skulle det komma att krävas ca 2
km pumpsträcka från norra delarna av sjön fram till Tabergsåns mynning och sedan vidare till
avvattningsplatsen, vilket bedöms vara tekniskt möjligt. Avsaknad av större föremål som stenar
och diverse främmande föremål underlättar sugmuddringen.
Oavsett vilken av muddermetoderna som väljs bedöms grumlingen av sjön bli omfattande, även
om skyddsåtgärder vidtas. En viss återkontaminering när de uppgrumlade sedimenten lägger
sig, är därmed oundvikligt.
Nyttjande av aktivt kol i täckskikt på djupare områden innebär vissa tekniska utmaningar vad
gäller att lägga ut kolet på djupet. Dels ska kolet fås att sjunka, vilket kräver någon form av
bindemedel som tynger ner blandningen, dels ska det läggas ut i ett jämnt skikt utan att kala
ytor lämnas kvar. I den mån som botten är ojämn blir detta än mer komplicerat.
Visst spill kan förutsättas vid muddring. Det finns angivet i litteraturen (Länsstyrelserna, 2017)
att andelen kvarvarande sedimentrester kan uppgå till mellan 1 och 10 % av den totala volymen.
Återsedimentation av sådant spill kan innebära att lättillgängligt syreförbrukande material
ansamlas vid överytan på sedimenten. Därmed kan syreutarmning uppstå i en zon ovanför
sedimentytan som i sin tur eventuellt kan leda till ökad metylering.
Omhändertagande av muddermassor kräver stora områden för avvattning. Överslagsmässigt
skulle ca 600 000 m3 muddermassor behöva tas om hand, varav knappt hälften skulle utgöras av
fibersediment. En plats som idag eventuellt finns möjlig för tillfällig avvattning är i Tabergsåns
dalgång. Den utpekade platsen är ca 16 ha stort, vilket innebär att ett 3,5 meter mäktig lager
skulle behöva byggas upp för att alla sediment skulle få plats, vilket sannolikt inte är möjligt.
Ytterligare plats för avvattning kommer sannolikt att krävas. Ett annat alternativ är att
muddringen genomförs etappvis där etapperna anpassas till den tid det tar för upptagna
muddermassor att bli tillräckligt avvattnade för att möjliggöra flytt till slutligt omhändertagande.
Avvattningen innebär att området tas i anspråk för detta under flera år och kräver att området
iordningställs för uppsamling och hantering av det lakvatten som frigörs. Lakvattnet kommer
med största säkerhet kräva rening innan det släpps recipienten (Tabergsån). Efter avvattning ska
massorna flyttas till slutligt omhändertagande, om inte platsen för avvattning kan nyttjas för
detta. Slutdeponering av massorna bedöms behöva ske på annan plats.

10.2.4

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Under förutsättning att muddringen genomförs med lyckat resultat kommer föroreningshalterna
minska. Enligt Länsstyrelserna (2017) är det dock vanligt att upp till 10% av sedimenten tappas
vid muddring. Hela den grunda zonen i Munksjön kommer att få det ytliga skiktet borttaget
vilket innebär en kraftig störning på eller utplånande av de bottenlevande organismerna. Om
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rätta förutsättningarna finns kan dock en återetablering ske relativt snabbt. Påverkan av det
utlagda lagret med aktivt kol bedöms som liten på bottenlevande organismer eftersom
bottenlevande organismer i stort sett saknas i djupområdena.
Genom att ytliga sediment på ytliga bottnar tas bort kan den nya sedimentytan som kommer stå
i kontakt med ytvattnet att ha en annan organisk halt. Detta är dock inte helt klarlagt eftersom
föroreningarna inte är helt avgränsade mot djupet (särskilt inte i ytliga områden) och det i
dagsläget inte är utrett hur djupt muddringen behöver utföras och heller inte vilken organisk
halt den ”nya” sedimentytan kommer ha efter utförd muddring. Oavsett det kommer sannolikt
inte syrebristen i den djupare delen av sjön att påverkas av eventuellt lägre organisk halt i
sedimentytorna i de ytliga områdena eftersom detta är två separata system under
sommarhalvåret. Vad som möjligtvis kan komma att påverka syreförhållanden i djupområdet är
om fiberbanken muddras bort. Den är nämligen belägen i den djupare delen i sjön, men
samtidigt är det inte klarlagt i vilken mån fiberbanken är syretärande. Om syrehalten ändå skulle
öka i bottenvattnet skulle detta kunna leda till att de metallföroreningar som i dagsläget ligger
väl fastlagda i bottensedimenten kan komma att mobiliseras, när metaller bundna till
sulfidföroreningar övergår till mer lättlösliga järn- och manganhydroxider. Täckskiktet med aktiv
kol skulle dock motverka detta.
Muddringens påverkan på metylering av kvicksilver bedöms vara små. Kvicksilvermetylering
utförs dock till största delen av sulfatreducerande bakterier, vilka är beroende av en syrefri
miljö, som i Munksjöns djupare delar. En muddring gör snarare att muddermassorna kommer i
kontakt med syre, vilket motverkar metylering. Det finns dock uppgifter från projektet rörande
muddringen av Örserumsviken i Västervik, att avskärmningen av vattenmassor med
geotextilskärmar befarades kunna leda till försämrat vattenutbyte och därmed lägre syrehalter i
vattnet. Beräkning av vilka effekter det skulle kunna få, visade att metyleringen i det aktuella
fallet var liten (Kemakta, 2002).
Tidigare utredningar har visat att en pågående föroreningsbelastning föreligger för Munksjön,
med utsläpp av delvist orenat dagvatten och Tabergsån som för med sig ytvatten med förhöjda
halter av metaller och organiska föroreningar. Det pågår även utsläpp av industrivatten och
vatten från det kommunala avloppsreningsverket, som även om det är renat innehåller förhöjda
halter av organiska föroreningar och metaller. Dessutom utgör sjön utströmningsområde för
åtminstone ställvist förorenat grundvatten. Detta innebär att nya föroreningar kommer att
tillföras i nya sediment. Vilka halter dessa kan förväntas ha är osäkert. Golder (2014) utförde
undersökningar av sediment i sedimentfällor på ett antal platser i sjön, som påvisade förhöjda
halter av metaller och organiska föroreningar i sedimenten. I vilket utsträckning som dessa
föroreningar härrörde från nytillkomna sediment eller om de kom från resuspension kunde inte
fastställas.
Nytillförsel av förorenade sediment kommer på djupa områden i viss mån fastläggas av
tunnskiktet av aktivt kol. Det är dock osäkert hur stor positiv effekt som detta kan ha på
ekosystemet, eftersom stadigvarande organismer knappat finns under språngskiktet.
Risken för att stora sjok av fiberbanksediment bryts loss och transporteras vidare ut i Vättern
kommer elimineras efter utförd muddring.

10.3 MUDDRING AV FIBERBANKEN
Muddring av fiberbanken skulle innebära att enbart fiberbanken åtgärdas och stora delar av sjön
lämnas utan åtgärd. Fiberbanken är väl avgränsad i tidigare utförda undersökningar och bedöms
uppgå till ca 250 000 m3. Enligt tidigare gjorda undersökningar är fiberbanken belägen ca 15-30
meter från kajkanten och absolut merparten av fiberbanken är belägen under
temperatursprångskiktet. Den muddringsteknik som sannolikt skulle fungera bäst för
fiberbanken i Munksjön är sugmuddring, vilket är en väl beprövad teknik för fibersediment. En
ledning för pumpning av muddermassorna till utpekat område i Tabergbersåns dalgång skulle
sannolikt kunna anläggas.
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10.3.1

UPPFYLLELSE AV ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL

Området med fiberbanken är stort men utgör ändå en begränsad del av Munksjön och dess
sedimentföroreningar. Om enbart området med fiberbanken kommer att åtgärdas, innebär det
att stora delar av den konstaterade förororeningen i Munksjöns djupa delar kommer att ligga
kvar och knappast några föroreningar alls i den ytliga delen av sjön kommer att åtgärdas. Det
övergripande åtgärdsmålet att förutsättningar för ekologiska livsmiljöer förbättras, kan därmed
inte sägas vara uppfyllt, då de ekologiska livsmiljöerna är belägna i de ytliga delarna av sjön.
Åtgärdsmålet att tillskottet av föroreningar från vattenverksamheter och förorenade områden
inom Munksjöns avrinningsområde ska begränsas är beroende av hur den fortsatta belastningen
på Munksjön kommer att se ut, vilket är oklart. Tillskottet av losslitna fibersjok till Vättern får
dock förmodas minska med åtgärdsalternativet. Dock har fibersjoken mindre betydelse ur
risksynpunkt enligt Golder (2014).

10.3.2

INTRESSENTERNAS FÖRUTSÄTTNINGAR

Åtgärdslösningen kräver relativt omfattande muddringsverksamhet i Munksjön. Arbetet kommer
kunna vara störande för boende med avseende på buller och luktolägenheter. Dock är massorna
till stora delar belägna i anslutning till Ahlstrom-Munksjö AB, vilket innebär att bostäder inte finns
i absoluta närheten. Dock kan platsen för avvattning även upplevas som störande, både vad gäller
det intrång som den för med sig, men även med avseende på buller och lukt. Arbetet bör
samordnas med andra aktiviteter i sjön så att inte eventuella anläggningar installeras innan
muddringen utförs.
Munksjön kommer att fortsätta vara utsläppspunkt för avloppsreningsvatten från det kommunala
avloppsreningsverket och Munksjö AB m fl. Även dagvatten, såväl renat som orenat från
Jönköpings centralort mynnar i Munksjön. Detta kommer knappats påverkas mer än temporärt,
genom tillfälliga flyttningar av vissa ledningar i samband med muddringen. I tidigare utredningar
(Marin Miljöanalys, 2019) har vissa ledningar konstaterats vara placerade ovanpå fiberbanken.
Exploatörer (av strandnära bostäder, flytande sjöar, bryggor, GC-banor) kommer efter avslutad
åtgärd att mer obehindrat kunna exploatera området vid fiberbanken, sannolikt utan att behöva
genomföra någon egen efterbehandling. Vid övriga strandområden kommer dock någon form av
efterbehandling krävas vid exploatering.

10.3.3

TEKNISK GENOMFÖRBARHET

Sugmuddring är en väl beprövad teknik som används på många olika platser i Sverige. Tidigare
undersökningar har visat att fiberbanken inte ligger strandnära, vilken är en fördel när det gäller
att lyckas med muddringen. Muddring på grunda områden (< 0,5 meters vattendjup) kan
nämligen vara svåra att komma åt med muddringsröret. För att sugmuddring ska vara lämpligt
krävs att sedimenten är möjliga att forma till en slurry som kan pumpas. Detta brukar dock inte
utgöra några problem vid sugmuddring av fiberbankar (Länsstyrelserna, 2017)
Vad som kan vara en utmaning är att ta hand om sedimenten på land. Sugmuddring innebär att
de uppumpade fibersedimenten innehåller en stor andel vatten och måste avvattnas. Om möjligt
pumpas sedimenten direkt utan någon omlastning till lastbil, till närbeläget upplagsområde. Ett
område som pekats ut som eventuellt möjligt är Tabergsåns dalgång mellan Haga och
Gräshagen. Området är ca 16 ha stort och skulle kunna inrymma fibersedimenten. Avvattningen
innebär att området tas i anspråk för detta under några år och kräver att området iordningställs
för uppsamling och hantering av det lakvatten som frigörs. Lakvattnet kommer med största
säkerhet kräva rening innan det släpps recipienten (Tabergsån). Efter avvattning kommer
fibersedimenten sannolikt behöva flyttas för slutligt omhändertagande.

10.3.4

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Under förutsättning att muddringen genomförs med lyckat resultat kommer
föroreningsmängderna att minska i sjön. Enligt Länsstyrelserna (2017) är det dock vanligt att
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upp till 10 % av sedimenten tappas vid muddring. Metaller och oljeföroreningar kommer vara
kvar tills största delen av den grunda delen av sjön. Åtgärdsmålet är därmed enbart delvist
uppnått. Stora delar av kvicksilverföroreningen kommer att vara borttagen men kvicksilver finns
spritt över hela sjön. I MKB (2008) refereras till tidigare överslagsberäkning som beskriver att det
kan finnas flera hundra kg kvicksilver i Munksjöns bottnar, varav ca hälften i fiberbanken.
En stor mängd syretärande ämnen kommer avlägsnas från Munksjön. Golder (2014) refererar till
Svensk MKB som 2008 utfört en matematisk syrgasmodell där sedimenten i Munkjöns antas ha
en viss syretärande potential. Syrgasmodellen är dock behäftad med vissa osäkerheter och det är
oklart i vilken mån som fiberbanken påverkar syrenivån i vattnet under temperatursprångskiktet.
Om syrehalterna trots allt ökar i de djupa delarna finns risk att tungmetaller kan komma att
mobiliseras genom att de sulfitbindningar som kvarhåller tungmetallerna övergår till mer
lättlösliga järn-och manganhydroxider. En syreökning skulle dock motverka metylering av
kvicksilver. Även nedbrytningen av vissa organiska föroreningar som petroleum förväntas
gynnas av en ökad syrehalt i bottenvattnet. Det bör dock poängteras att som tidigare sagt, det är
oklart i vilken utsträckning som sedimenten påverkar syrenivåerna i Munksjön.
Risken för att stora sjok av fibersediment bryts loss och transporteras vidare ut i Vättern
kommer elimineras. Denna transport har inte bedömts utgöra någon miljörisk men kan upplevas
som ett oattraktivt och illaluktande inslag, både i Munksjön och i Vättern.
10.4 TÄCKNING AV FIBERBANKEN
Åtgärdsalternativet täckning av fibersedimenten skulle innebära att fiberbanken skulle lämnas
kvar men inte längre exponeras. Fiberbanken är väl avgränsad i tidigare utförda undersökningar
och uppgår till ett ca fem ha stort område. Enligt tidigare gjorda undersökningar är fiberbanken
belägen ca 15-30 meter från kajkanten och absolut merparten av fiberbanken är belägen under
språngskiktet. Utanför fiberbanken finns ett område som är märkbart påverkat av massafiber.
Detta område har dock inte ingått i aktuellt åtgärdsalternativ.
Eftersom fiberbanken är så pass ojämn med skrovlig yta bedöms tunnskiktstäckning vara svår
att utforma och någon form av isolationsövertäckning förordas därför. Exakt utformning av
täckskiktet utförs genom modellering där de olika lagrens tjocklek och sammansättning
specificeras.
Täckning av fiberbankar är en metod som har testats i enbart ett par fall i Sverige tidigare. Dock
pågår forskning inom projektet FIBREM som syftar till att utveckla kostnadseffektiva och
tillämpbara metoder för karakterisering och åtgärd av fiberbanksediment i fält. Man testar
effektiviteten hos utvalda in-situ metoder och tekniker som är utprovade på förorenade
minerogena sediment men ännu inte på fiberbanksediment. Tester i laboratorium av insitu täckning och behandling inklusive konventionella (passiva) och aktiva material kommer att
utföras i specialdesignade sedimentkolonner och behållare för att utvärdera kort- och
långtidseffekter. Arbetet pågår för närvarande (personlig kontakt Ian Snowball FIBREM).
10.4.1

UPPFYLLELSE AV ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL

Enbart området med fibersbanken kommer att åtgärdas. Detta innebär det att stora delar av den
konstaterade förororeningen i Munksjöns djupa delar av sjön kommer att ligga kvar. Knappats
några föroreningar alls i den ytliga delen av sjön kommer att åtgärdas. Det övergripande
åtgärdsmålet att förutsättningar för ekologiska livsmiljöer förbättras, kan därmed inte sägas
vara uppfyllt, då de ekologiska livsmiljöerna är belägna i de ytliga delarna av sjön.
Åtgärdsmålet att tillskottet av föroreningar från vattenverksamheter och förorenade områden
inom Munksjöns avrinningsområde ska begränsas är beroende av hur den fortsatta belastningen
på Munksjön kommer att se ut oklart. Tillskottet av losslitna fibersjok till Vättern får dock
förmodas minska. Dock har dessa mindre betydelse ur risksynpunkt enligt Golder (2014).
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10.4.2

INTRESSENTERNAS FÖRUTSÄTTNINGAR

Åtgärdslösningen med täckning bedöms vara mindre störande i sjön än muddring. Dock kommer
relativt omfattande transporter med täckmaterial att krävas, vilket kan orsaka störningar.
Fiberbanken är till stora delar belägna i anslutning till Ahlstrom-Munksjö AB, vilket innebär att
bostäder dock inte finns i direkt närhet. Arbetet bör samordnas med andra aktiviteter i sjön så att
inte eventuella anläggningar installeras innan täckningen utförs.
Munksjön kommer att fortsätta kunna fungera som utsläppspunkt för avloppsreningsvatten från
det kommunala avloppsreningsverket och Ahlstrom-Munksjö AB m fl. under och efter
efterbehandlingen. Även dagvatten såväl renat som orenat från Jönköpings centralort mynnar i
Munksjön kommer fortsatt kunna släppas. Tidigare undersökning av fiberbanken (Marin
Miljöanalys 2019) har dock visat att ett antal ledningar korsar fiberbanken. Dessa ledningar
kommer att behöva hanteras vid en täckning.
Exploatörer av exempelvis strandnära bostäder, flytande öar, bryggor, GC-banor osv kommer efter
avslutad åtgärd att kunna exploatera området, dock kommer hänsyn behövas tas till täckningen.
10.4.3

TEKNISK GENOMFÖRBARHET

Täckning är en teknik som används på flera platser i Sverige, dock inte vad gäller fibersediment.
Enbart två isolationsövertäckningar av fibersediment har utförts i Sverige (SGI, 2016).
Fiberbanker är erfarenhetsmässigt porösa med dålig stabilitet och det finns inget beskrivet i
utredning av fiberbanken i Munksjön som skulle tyda på avvikande egenskaper, tvärtom.
Undersökningar har visat att fiberbanken, som är belägna på ett lutande plan har rasat ner från
den ursprungliga utsläppspunkten och vidare ca 15 meter ut från strandkanten. Det är oklart om
rörelsen har avtagit eller om fiberbanken fortsatt rör sig. Dessutom har den scanning som gjort
av fiberbanken visat att överytan är tämligen skrovlig vilket innebär att mycket material går åt
för att erhålla en fullgod täckning. Att tillämpa täckning med förstärkt övervakad naturlig
självrening bedöms därför inte möjlig utan här skulle ett mer rejält skikt krävas. Fiberbanken
täcker ett ca fem ha stort område. Under förutsättning att ca 0,5 meter mäktigt lager krävs
skulle 25 000 m3 täckmassor åtgå, dvs ca 42 500 ton. Det motsvarar 1 416 lastbilar med släp.
Förutom att transporterna är omfattande behövs täckmassorna finnas tillgängliga inom en radie
av någon mil för det ska vara ekonomiskt och miljömässigt hållbart.
Vid täckning krävs att underlaget har tillräcklig stabilitet för att klara den fysiska belastningen
som uppstår. Risk för skred kommer dessutom att uppstå då fiberbanken lutar. För att kunna
täcka med material skulle sannolikt någon form av stabiliserande åtgärd som anläggande av
sidovall krävas för att erhålla stabilitet.
En teknisk svårighet med metoden är att vid nedbrytning av fibersedimenten bildas metangas
som kan lyfta upp täckningen. För att motverka detta måste täckningen vara relativt omfattande/
mäktig (SGI, 2016).
Enligt SGI (2016) finns stora osäkerheter vad gäller hur fibersedimenten påverkas av en
övertäckning i ett längre tidsperspektiv. Den tekniska genomförbarheten bedöms innebära stora
osäkerhet och risker och kräva stora utredningsinsatser.

10.4.4

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Metaller och oljeföroreningar kommer vara kvar till största delen i den ytliga delen av sjön.
Åtgärdsmålet är därmed enbart delvist uppnått. Dock kan sägas att även om
kvicksilverföroreningen kommer att vara kvar kommer den att vara exponerad i lägre omfattning
än i nuläget. I MKB (2008) refereras till tidigare överslagsberäkning som beskriver att det kan
finnas flera hundra kg kvicksilver i Munksjöns bottnar, varav ca hälften i fiberbanken.
Åtgärden innebär att en stor mängd syretärande ämnen inte längre kommer stå i kontakt med
Munksjöns vatten. Golder refererar till Svensk MKB som 2008 utfört en matematisk syrgasmodell
där sedimenten i Munksjöns antas ha en viss syretärande potential. Syrgasmodellen är dock
behäftad med vissa osäkerheter och det är oklart i vilken mån som fiberbanken påverkar
syrenivån i vattnet under temperatursprångskiktet.
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Om syrehalterna trots allt ökar i de djupa delarna finns risk att tungmetaller kan komma att
mobiliseras genom att de sulfitbindningar som kvarhåller tungmetallerna övergår till mer
lättlösliga järn- och manganhydroxider. En syreökning skulle dock motverka metylering av
kvicksilver. Även nedbrytningen av vissa organiska föroreningar som petroleum förväntas
gynnas av en ökad syrehalt i bottenvattnet. Det bör sock poängteras att som tidigare sagt, det är
oklart i vilken utsträckning som sedimenten påverkar syrenivåerna i Munksjön.
Risken för att stora sjok av fibersediment bryts loss och transporteras vidare ut i Vättern
kommer elimineras. Denna transport har inte bedömts utgöra någon miljörisk men kan upplevas
som ett oattraktivt och illaluktande inslag, både i Munksjön och i Vättern.

10.5 TÄCKNING AV FÖRORENADE OMRÅDEN I GRUND ZON
Täckning är en väl beprövad teknik som använts på flera platser internationellt, även som den
hittills använts sparsamt Sverige (Länsstyrelserna, 2017). Då enbart ytliga områden åtgärdas i
aktuell åtgärdslösning, innebär det att fiberbanken lämnas orörd.
Det aktuella åtgärdsalternativet inrymmer stora osäkerhet då det i detta skede är oklart hur stor
andel av de ytliga områdena som är så pass förorenade att en efterbehandling krävs. En
överslagsmässig bedömning utifrån tillgängligt underlagsmaterial är att den yta som kräver
efterbehandling ryms inom intervall mellan 20-70%. Det ger en yta på mellan 5 och 18 ha. Efter
kompletterande undersökningar skulle ytan kunna preciseras närmare. Hur stora mängder
täckmassor som skulle åtgå är förutom ytan även beroende på täckskiktets mäktighet.
Då det finns indikationer på att olje- och tjärförorening ställvis kan förekomma i sjön har
tunnskiktstäckning av i de grunda delarna av sjön inte bedömts vara tillräcklig för att förbättra
livsmiljön för bottenlevande organismer sjön. Istället har någon form av isolationsövertäckning
bedömts vara mer gynnsam. Isolationsövertäckningen byggs upp av flera lager vars utformning
avgörs av platsspecifika förhållanden som vattenströmning och erosion, hur djupt
bioturbationen når, eventuella uppåtriktade grundvattenströmmar, förväntad gasbildning i
sedimenten och sedimentens stabilitet. Modellering kan krävas för utformning av täckskikten. I
ett så stort område som Munksjön kan det tänkas att täckskikten kan se olika ut i olika delar i
sjön.

10.5.1

UPPFYLLELSE AV ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL

Föroreningarna i sedimenten kommer att kvarstå i den grunda delen av sjön, men kommer tack
vare övertäckningen inte att exponeras för sjöns ekosystem. I sjöns djupa delar kommer
föroreningarna att finnas kvar med kontakt till vattnet. På grund av syrebrist finns knappt några
marklevande organismer i denna del i sjön varför påverkan bedöms vara liten. Spridningen av
föroreningar från sedimenten är enligt tidigare utförda undersökningar liten (Golder, 2014).
Sammantaget bedöms därför det övergripande målet med att säkra att en tillfredsställande
sediment- och vattenkvalitet i Munksjön, så att förutsättningar för ekologiska livsmiljöer
förbättras, kunna uppnås.
Åtgärdsmålet att tillskottet av föroreningar från vattenverksamheter och förorenade områden
inom Munksjöns avrinningsområde ska begränsas är beroende av hur den fortsatta belastningen
på Munksjön kommer att se ut, vilket är oklart. Att delar av de grundare områdena i Munksjön
kommer täckas kommer innebära att sjön till viss del grundas upp. Det finns inget dock som
tyder på att omfattningen av sedimentationen skulle minska vid små förändringar av djupet.
10.5.2

INTRESSENTERNAS FÖRUTSÄTTNINGAR

Åtgärdslösningen med täckning bedöms vara mindre störande än muddring. Dock kommer
omfattande vägtransporter med täckmaterial att krävas, vilket kan orsaka störningar för boende
och kringliggande verksamheter. Arbetet bör samordnas med andra aktiviteter i sjön så att inte
anläggningar installeras innan täckning utförs.
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Munksjön kommer att fortsätta kunna fungera som utsläppspunkt för avloppsreningsvatten från
det kommunala avloppsreningsverket och Ahlstrom-Munksjö AB m fl. under och efter
efterbehandlingen. Även dagvatten, såväl renat som orenat, från Jönköpings centralort mynnar i
Munksjön kommer fortsatt kunna släppas. De ledningar som finns på Munksjöns botten kommer
att behöva hanteras vid en täckning.
Exploatörer av exempelvis strandnära bostäder, flytande öar, bryggor, GC-banor osv kommer efter
avslutad åtgärd att kunna exploatera området, dock kommer hänsyn behövas tas till täckningen.
10.5.3

TEKNISK GENOMFÖRBARHET

Det aktuella alternativet omfattar de sediment i den ytliga delen av sjön som kräver åtgärder. För
närvarande finns stora kunskapsluckor om hur den spatiala föroreningssituationen ser ut i sjön.
Några delområden med så pass låga föroreningshalter att sediment kan lämnas utan åtgärd kan
i dagsläget inte pekas ut. Trots det kan det antas att sådana områden kan finnas, exempelvis i
strandnära områden där erosion gör att sedimentation knappast inte sker. I kompletterande
undersökningar av sjön bör de förorenade sedimenten avgränsas i yt- och djupled. En allmän
karakterisering bör då utföras som inbegriper kartläggning av typ av föroreningar, halter och
fasfördelning, dess kemiska form med mera. Även sedimentens geotekniska egenskaper
behöver utredas eftersom utläggning av täckmassor innebär stora krav på stabilitet.
En överslagsmässig bedömning är att täckning krävs på en yta på mellan 5 och 18 ha. Efter
kompletterande undersökningar skulle ytan kunna preciseras närmare. Under förutsättning att
ca 0,5 meter mäktigt lager krävs skulle mellan 25 000 och 91 000 m3 täckmassor åtgå, det vill
säga ca 42 500 – 154 700 ton. Det motsvarar 1 416 – 5 156 lastbilar med släp. Förutom att
transporterna är omfattande behöver täckmassorna finnas tillgängliga inom en radie av någon
mil för det ska vara ekonomiskt och miljömässigt hållbart.
Vid täckning krävs att underlaget har tillräcklig stabilitet för att klara den fysiska belastningen av
en täckning. Risk för skred kan uppstå i områden med lutande botten. Användande av geotextil
vid täckning är ett sätt att förstärka sedimenten. För att klargöra vilka typer av skikt som ska
byggas upp måste en platsspecifik bedömning utföras.
Gasbildning i sedimenten under ett täckskikt brukar enligt SGI (2016) vanligtvis inte utgöra
något problem eftersom gasbildningen vanligtvis avtar efter några år. Undantagsvis kan dock
sediment med höga halter petroleum och/eller tjärämnen utveckla relativt omfattade
gasutveckling där gasbubblorna kan transportera föroreningarna uppåt i täckskiktet. Att därför
överväga någon form av reaktiv barriär i täckskiktet kan vara lämpligt.
I strandnära områden vid Munksjöns södra delar sker exploatering på förorenad mark, som
efterbehandlas i varierande utsträckning. På flera områden har förorening lämnats kvar
övertäckt, eller enbart delvis bortschaktad. Det innebär att restföroreningar kommer finnas kvar
och det är sannolikt att grundvattnet som slutligen strömmar ut i Munksjön även framledes
kommer vara påverkat av föroreningar. Att utarbeta någon form av reaktivt material i
täckskiktet, typ aktivt kol, kan vara ett sätt att hantera dessa föroreningar.

10.5.4

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Täckning av de ytliga förorenade sedimenten (ner till 5 meters djup) kommer innebära att
föroreningsexponeringen i sjöns sediment minskar.
Genom att en täckning påförs sediment på ytliga bottnar kommer den nya sedimentytan som
kommer stå i kontakt med ytvattnet att ha en lägre organisk halt, som därför inte är syretärande
i samma omfattning som dagens sediment. Detta kommer sannolikt inte påverka syrebristen i
den djupare delen av sjön eftersom detta är två separata system under sommarhalvåret.
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10.6 MUDDRING AV FÖRORENADE OMRÅDEN I GRUND ZON
Muddring är en väl beprövad teknik som används på många olika platser i Sverige. Då enbart
ytliga områden åtgärdas, där bottendjupet max uppgår till fem meter innebär det att
fiberbanken lämnas kvar.
Det aktuella åtgärdsalternativet inrymmer stora osäkerhet i detta skede då det är oklart hur stor
andel av de ytliga områdena som är så pass förorenade att en efterbehandling krävs. En
överslagsmässig bedömning utifrån tillgängligt underlagsmaterial är att den yta som kräver
efterbehandling ryms inom intervall mellan 20-70 %. Det ger en yta på mellan 5 och 18 ha. Efter
kompletterande undersökningar skulle ytan kunna preciseras närmare. Även hur djupt
föroreningarna når i sedimenten bör undersökas mer i detalj.
Oavsett om sugmuddring eller schaktmuddring tillämpas kräver åtgärden att stora ytor finns
tillgängliga för nyttjande vid avvattning av sedimenten. Vid sugmuddring bildas en slurry som
kan pumpas i ledningar från muddringspråm direkt till avvattningsplats.

10.6.1

UPPFYLLELSE AV ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL

Föroreningarna i sedimenten kommer att kvarstå i den djupa delen av sjön. På grund av syrebrist
finns knappt några marklevande organismer i denna del i sjön varför påverkan bedöms vara
liten. Spridningen av föroreningar genom diffusion från sedimenten är enligt tidigare utförda
undersökningar liten (Golder, 2014). Sammantaget bedöms därför det övergripande målet med
att säkra att en tillfredsställande sediment- och vattenkvalitet i Munksjön, så att förutsättningar
för ekologiska livsmiljöer förbättras, kunna uppnås.
Åtgärdsmålet att tillskottet av föroreningar från vattenverksamheter och förorenade områden
inom Munksjöns avrinningsområde ska begränsas är beroende av hur den fortsatta belastningen
på Munksjön kommer att se ut, vilket är oklart. Att delar av de ytliga områdena i Munksjön
muddras innebär att vattendjupet kommer öka. Det finns dock inget som tyder på att
omfattningen av sedimentationen skulle minska vid små förändringar av djupet.
10.6.2

INTRESSENTERNAS FÖRUTSÄTTNINGAR

Åtgärdslösningen med muddring bedöms vara relativt störande, med såväl buller som
luktolägenheter. Under förutsättning att muddermassorna kan pumpas direkt från sjön kommer
behovet av lastbilstransport till avvattningsanläggningen vara minimalt. Dock kommer transporter
krävas i ett senare skede, då slutligt omhändertagande ska ske.
Munksjön kommer att fortsätta kunna fungera som utsläppspunkt för avloppsreningsvatten från
det kommunala avloppsreningsverket och Ahlstrom-Munksjö AB m fl. under och efter
efterbehandlingen. Dock kommer relativt omfattande tillfälliga lösningar krävas under själva
genomförandet. Även dagvatten, såväl renat som orenat, från Jönköpings centralort mynnar i
Munksjön kommer fortsatt kunna släppas. De ledningar som finns på Munksjöns botten kommer
att behöva hanteras vid en muddring.
Exploatörer av exempelvis strandnära bostäder, flytande öar, bryggor, GC-banor osv kommer efter
avslutad åtgärd att kunna exploatera området utan vidare åtgärder.

10.6.3

TEKNISK GENOMFÖRBARHET

Muddring är en väl beprövad teknik som används på flera platser i Sverige. Sugmuddring på
grunda områden (< 0,5 meters vattendjup) kan vara svåra att komma åt med muddringsröret.
Detta kan göra att restföroreningar kan bli kvar i strandzonen. I vilken mån förorenade
sedimenten finns i strandzonen i Munksjön är dock inte klarlagt, vågerosion kan ha gjort att
deposition av sediment varit begränsad. Andra utredningar (Länsstyrelserna, 2017) framhåller
att generellt vid muddringar tappas upp till 10% av sedimenten.
För att sugmuddring ska vara lämpligt krävs att sedimenten är möjliga att forma till en slurry
som kan pumpas. Då sedimenten i Munksjön är lösa är detta sannolikt inget problem.
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Att muddra så stor del av Munksjön som åtgärdsalternativet utgör (mellan 5 och 18,2 ha),
innebär att stora mängder muddermassor måsta tas omhand. Oavsett vilken typ av
muddringsteknik som väljs kommer sedimenten innehålla en stor andel vatten och måste
avvattnas. Om möjligt pumpas sedimenten direkt utan någon omlastning till lastbil, till
närbeläget upplagsområde. Överslagsmässigt skulle mellan ca 25 000 och 91000 m3
muddermassor behöva tas om hand, underförutsättning att mudderdjupet utförds till ca 0,5
meter. En plats som idag eventuellt finns möjlig för tillfällig avvattning är i Tabergsåns dalgång.
Den utpekade platsen är ca 16 ha stort, vilket innebär att ett 0,2-0,6 meter mäktig lager skulle
behöva byggas upp för att alla sediment skulle få plats.
Avvattningen innebär att området tas i anspråk för detta under några år och kräver att området
iordningställs för uppsamling och hantering av det lakvatten som frigörs. Lakvattnet kommer
med största säkerhet kräva rening innan det släpps recipienten (Tabergsån).

10.6.4

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Muddring av de ytliga sedimenten (ner till 5 meters djup) kommer innebära att
föroreningsmängderna i sjöns sediment minskar. Enligt Länsstyrelserna (2017) är det dock
vanligt att upp till 10% av sedimenten tappas vid muddring.
Genom att sediment på ytliga bottnar tas bort kan den nya sedimentytan som kommer stå i
kontakt med ytvattnet att ha en annan organisk halt. Detta är dock inte helt klarlagt eftersom
föroreningarna inte är avgränsade mot djupet (särskilt inte i ytliga områden) och det i dagsläget
inte är utrett hur djupt muddringen behöver utföras och heller inte vilken organisk halt den ”nya”
sedimentytan kommer ha efter utförd muddring. Oavsett det kommer sannolikt inte syrebristen i
den djupare delen av sjön att påverkas av eventuellt lägre organisk halt i sedimentytorna i de
ytliga områdena eftersom detta är två separata system under sommarhalvåret

10.7 FÖRBÄTTRING AV FYSISK MILJÖ I GRUNDOMRÅDEN
Åtgärderna syftar till att öka förutsättningarna för olika fiskarters reproduktion i Munksjön.
Historiskt har stora delar av Munksjöns strandzoner successivt exploaterats. Det har i sin tur fört
med sig att de grunda områdena kring sjön, viktiga reproduktionslokaler för många fiskarter,
har fyllts ut och ersatts av branta kajer längre ut i sjön med större vattendjup i direkt anslutning
till kajkanterna.
Genom att skapa gynnsam miljö för vattenlevande organismer kommer den samlade biomassan
att öka vilket kan förväntas innebära en utspädning av föroreningar i biosfären i Munksjön.
Metoden innebär dock inte någon direkt åtgärd av föroreningssituationen. Syftet med åtgärderna
är att de övergripande åtgärdsmålen ska uppfyllas. Det första övergripande åtgärdsmålet syftar
till att ”förutsättningar för ekologiska livsmiljöer förbättras”. Genom att förbättra de fysiska
förutsättningarna i området, såsom fler skyddade reproduktionsplatser mm, kan de ekologiska
livsmiljöerna förbättras. En sådan åtgärd skulle kunna innebära en - lokal- större förbättring av
livsmiljön än vad en minskning av föroreningshalter skulle göra.
Åtgärden strax öster om Jordbroviken (figur 25a) syftar till att kompensera för de stora
grundområden som försvunnit kring Munksjön till följd av historiska exploateringar. Genom att
anlägga en vind- och vågskyddat grundområde med liten vattenomsättning återskapas ett
gynnsamt lekområde för fisk på insidan av en anlagd vågbrytare alternativt en revformation. Det
markerade området utgör cirka 1 ha. Vattnet inom grundområdet kommer att värmas upp av
vårsolen tidigare än Munksjön i övrigt vilket främjar utvecklingen av fiskrom samt skapar en
gynnsam och skyddad uppväxtmiljö för fiskyngel. Åtgärden bedöms förutom fisk även gynna
fågellivet och bottenlevande djurarter. Det kan även finnas möjlighet att förbättra lekmiljön för
fisk i vattenområdet strax uppströms Rocksjöåns utlopp i Munksjön (figur 25b), något som inte
kan bedömas utifrån underlagen till denna utredning men rekommenderas utredas vidare.
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Figur 25a. Grundområdet öster om Jordbroviken innanför en cirka 300 meter lång skyddsvall.

Figur 25b. Rocksjöån och damm strax uppströms inloppet i Munksjön.
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10.7.1

UPPFYLLELSE AV ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL

Målet med åtgärderna är att främja ekologiskt hållbara och biologiskt variationsrika livsmiljöer i
vatten som kompensation för exploaterade områden och andra mänskliga ingrepp i och i
anslutning till Munksjön. Åtgärderna återskapar/förbättrar lek- och uppväxtområden för många
förekommande fiskarter, däribland gädda och abborre. Därigenom kan målet med att säkra en
tillfredsställande sediment- och vattenkvalitet i Munksjön så att förutsättningar för ekologiska
livsmiljöer förbättras, vara åtminstone delvist uppnått. Eftersom potentiella föroreningar
kommer att finnas kvar i grunda zonen kommer livsmiljöerna förbättras men viss
föroreningsexponering kan komma att ske.
Åtgärdsmålet att tillskottet av föroreningar från vattenverksamheter och förorenade områden
inom Munksjöns avrinningsområde till Vättern ska begränsas är beroende av hur den fortsatta
belastningen på Munksjön kommer att se ut, vilket är oklart.

10.7.2

INTRESSENTERNAS FÖRUTSÄTTNINGAR

Åtgärden innebär relativt omfattande transporter och utplacering av krossmaterial för
skyddsvallen och eventuellt på botten i viken vilket kan orsaka störningar för kringliggande
verksamheter. Det sker en viss grumling under byggfasen och arbetet bör därför anpassas till
tider på året då fisk inte bedöms leka inom arbetsområdet eller lekvandra upp mot Tabergsån,
till exempel sensommar eller vintertid. Grumlingen bedöms inte påverka andra intressenter.
Eftersom sjön nyttjas för roddtävlingar kan utformningen av skyddsvallen behöva samordnas
med roddbanans sträckning. I södra delen av Munksjön planeras nya bryggor för roddbanornas
startanläggning

10.7.3

TEKNISK GENOMFÖRBARHET

Åtgärden är enkel och tekniken okomplicerad. Denna typ av genomförda kompensationsåtgärder
är dock relativt få till antalet men är att betrakta som långsiktigt gynnsamma. Fiskars
återvandring till korrekt dimensionerade ”gäddfabriker/gäddvåtmarker” i anslutning till sjöar och
vikar respektive lekplatser i vattendrag via fiskvandringsvägar har visat sig mycket goda.
Den vågexponerade yttersidan av skyddsvallen förses lämpligen med inslag av större block för
att motverka erosion av mindre krossmaterial i skyddsvallen. En överslagsmässig beräkning
anger att det krävs 5 400 m3 bergkross, vilket motsvarar ca 8 500 ton, för att bygga en
vågbrytare som är 300 m lång och 4 m bred.
Området på insidan av revet där det är djupare idag fylls upp så att djupet till största del blir
mellan 0,7 och 2 meter. De djupare områdena får övergå till de befintliga grunda strandzonerna.
För att skapa ståndplatser för fisk bevaras/skapas förslagsvis mindre djuphålor med omkring 3
meters djup. Fyllningsmaterialet kan bestå av block, bergkross, grus och sand. De mest
finkorniga fraktionerna bör läggas på ytan av den nya bottnen för att skapa förutsättningar för
etablering av växtlighet. Det är ingen nackdel om enstaka block läggs ytligt så att de sticker upp
ovan botten- och vattenyta. Mängden grusmaterial som krävs för att grunda upp i viken innanför
vågbrytaren är svårberäknad eftersom bottenförhållandena är dåligt kända. En beräkning med en
genomsnittlig höjning med 0,4 meter i hela viken innebär ungefär halva volymen krossmaterial
som krävs för vågbrytaren men eftersom storleksfraktionerna är mindre blir vikten omkring 7
000 ton. Den slutgiltiga designen av bottenform, vattendjup, bottenmaterial m.m. samt eventuell
inplantering av undervattensväxter behöver utredas vidare och anpassas till de arter som
framförallt behöver gynnas av åtgärderna, vilket är gädda och abborre i den näringsrika
Munksjön (personlig kontakt Länsstyrelsen i Jönköpings län 2020).
Arbetet med att anlägga det nya grundområdet bör inledas med uppförande av vågbrytaren
eftersom den i sin tur skapar en skyddad vattenmiljö under arbetet i viken och kan förenkla
uttransporten av grusmaterial via pråmar till viken. Under hela byggskedet rekommenderas
siltgardiner runt arbetsområdet för att förhindra spridning av uppgrumlade sediment. Åtgärden
är omfattande och störningar på naturmiljön är oundvikliga under arbetsskedet.
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Åtgärden skapar på längre sikt förutsättningar för en gynnsam utbredning av vattenvegetation
som normalt finns i grunda områden där många fiskarter leker. För att optimera förhållandena
innan vegetationen har etablerat sig föreslås att risvasar placeras ut i delar av området.
Vegetationens utbredning och fiskrekryteringen bör löpande följas upp genom
snorklingsinventering. Vid snorkling kan romsträngar av abborre liksom larver av gädda som
sitter fasthäftade i vegetation dokumenteras.
Det kan i ett senare skede även bli aktuellt att leda in renat dagvatten om vattenomsättningen i
grundområdet i framtiden visar sig bli för liten.

10.7.4

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Den aktuella åtgärdslösningen innebär att föroreningarna lämnas kvar men att gynnsam miljö
för ekosystemen skapas. Till följd av att grunda områden har ianspråktagits har en brist på lekoch uppväxtområden för många fiskarter skapats. Föreslagen åtgärd har en god potential att
förstärka bestånden av flera fiskarter, särskilt abborre och gädda som är missgynnade i
Munksjön (personlig kontakt Länsstyrelsen i Jönköpings län 2020). Åtgärden kan därigenom
bidra till en mera normal fiskfauna samt att nå miljökvalitetsnormen om god ekologisk status.
Åtgärden bedöms få stor miljönytta, framförallt på lite längre sikt.

10.8 SAMMANFATTNING
I tabell 2 redovisas övergripande målet rörande Munksjön. Det andra övergripande åtgärdsmålet
gäller Vättern: Det avser att tillskottet av föroreningar från vattenverksamheter och förorenade
områden inom Munksjöns avrinningsområde ska begränsas, i syfte att främja ekologiskt hållbara
och biologiskt variationsrika livsmiljöer i vatten och sediment i Vättern. Huruvida detta
åtgärdsmål uppnås eller inte med de föreslagna åtgärderna är svårbedömt.
Munksjön är enligt Golder (2014) i dagsläget en sediment- och föroreningsfälla. Om det kan
ändras i framtiden har inte kunnat fastställas. Vidare är det oklart om muddring respektive
täckning av sedimenten påverkar spridning till Vättern. Det är rimligt att anta att åtgärder som
minskar halter i vattenfasen, såsom aktivt kol på djupa områden och avlägsnande av
föroreningar på ytliga områden, kommer gynna en fortsatt fastläggning av föroreningar i
Munksjöns sediment, samt även minskar belastningen på Vättern.
Av de utredda åtgärdsalternativen har fyra utretts vidare. Det är alternativ 2. Fiberbanken
muddras, grunda zonen muddras, djupa zonen täcks med AC, alternativ 5. Täckning av
förorenade områden grund zonen, alternativ 6. Muddring av förorenade områden i grunda
zonen och åtgärdsalternativ 7. Förbättrad miljö i utvalda ytliga vikar. Åtgärdsalternativen har
valts ut där övergripande åtgärdsmålet bedöms uppnås samt för att inrymma de olika
åtgärdstekniker som bedömts möjliga.
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Tabell 2. Sammanfattning av de olika åtgärdsalternativen.

Åtgärdsalternativet

Övergripande
åtgärdsmål för
Munksjön
Uppnås ej.

Intressenternas
förutsättningar

Teknisk
genomförbarhet

Uppnådda resultat

Varje exploatör
sanerar för sig.

Ej relevant.

2. Fiberbanken
muddras, grunda
zonen muddras,
djupa zonen täcks
med AC.

Uppnås.

Muddring
etablerad teknik.
Kräver mycket
stora upplag.
Grumling. Teknisk
komplicerat med
AC-täckning.

3. Muddring av
fiberbanken.

Uppnås ej.

Stora störningar
under mycket lång
tid.
Ledningsägare
påverkas.
Positivt för
exploatörer efter
åtgärd.
Störningar under
relativt lång tid.
Ledningsägare
påverkas i någon
mån.

4. Täckning av
fiberbanken.

Uppnås ej.

Mindre störningar.
Kräver omfattande
materialtransport.

5. Täckning av
förorenade områden i
grunda zonen.

Uppnås.

Mindre störningar.
Kräver omfattande
materialtransport.
Ledningsägare
påverkas i någon
mån. Positivt för
exploatörer.

Tekniken
sparsamt prövad
för fiberbanken,
Kräver omfattande
utredningar. Risk
för skred och
sättningar. Risker
vid gasbildning.
Tekniken
etablerad. Kräver
omfattande
utredningar. Risk
för skred och
sättningar. Viss
risk vid
gasbildning.

Oklart när
föroreningarna är
täckta av nya rena
sediment. Mosaik av
saneringar med olika
resultat.
Ofta restföroreningar
och spill. Oklart om
syrebristen i djupa
delen påverkas
Sannolikt fortsatt låg
metyleringsgrad.
Oklart vilken nytta
aktivt kol innebär.
Ofta restföroreningar
och spill. Oklart om
syrebristen i djupa
delen påverkas.
Reducerar föroreningar
i sjön.
Inga fibersjok ut till
Vättern.
Oklart om syrebristen i
djupa delen påverkas.
Reducerar
exponeringen av
föroreningar i sjön.
Inga fibersjok ut till
Vättern.

6. Muddring av
förorenade områden i
grunda zonen.

Uppnås.

7. Förbättring av
fysisk miljö i
grundområden

Uppnås delvist.

Störningar under
lång tid.
Ledningsägare
påverkas i någon
mån. Positivt för
exploatörer.
Viss störning under
genomförande, vid
utformning bör
hänsyn tas till roddbanan.

1. Nollalternativ.
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Etablerad teknik,
kräver stora
upplag,
Grumling. Ofta
restföroreningar
och spill.

Oklart om syrebristen i
djupa delen påverkas.
Minskar inte mängden
föroreningar men
eliminerar
exponeringen av
föroreningar.

Etablerad teknik,
kräver stora
upplag. Grumling.
Kräver detaljerade
undersökningar.

Ofta restföroreningar
och spill. Oklart om
syrebristen i djupa
delen påverkas.

Relativt
lättgenomförd
åtgärd. Viss
grumling.
Kräver
fyllnadsmassor.

Stor miljönytta för fisk,
kvarvarande
föroreningar i sjön.
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11 FÖRDJUPAD ALTERNATIVANALYS
11.1 MUDDRING AV FIBERBANKEN, MUDDRING AV GRUNDA ZONER OCH AC-BASERAD
TÄCKNING AV DJUPA ZONEN (MAXALTERNATIVET)
11.1.1

KOSTNADER (ÖVERSIKTLIGT)

De överslagsmässiga kostnaderna framgår av tabell 3. Sifforna är något osäkra då ingen säker
avgränsning av föroreningarnas djup i sedimenten har gjorts. Även kostnaderna för AC-baserad
tunnskiktsövertäckning är osäkra, då metoden är relativt ny i Sverige.
Tabell 3. Överlagsmässig kostnadsberäkning av åtgärdsalternativet Muddring av fiberbanken, muddring av
grunda zoner och AC-baserad täckning av djupa zonen (maxalternativet)

Alternativ 1
Grund zonen

m2
260 000

m3
Metod
260 000 Grävmuddring
Sugmuddring
Masshantering deponi

Kr/m3
150
60
400

Kostnad
39 000 000 kr
15 600 000 kr
104 000 000 kr

Fiberbank

48 700

250 000

Grävmuddring
Sugmuddring
Masshantering deponi

150
60
400

37 500 000 kr
15 000 000 kr
100 000 000 kr

Djupa zonen

618 000

31 000

Övertäckning AC

400

247 200 000 kr

Övriga kostnader
Etablering
Skyddsåtgärder
Miljökontrollprogram

Beskrivning
Etablering avser framkörning och iordningställande av
muddringsutrustning, samt uppförande av arbetsytor
Avser utläggande av siltgardiner och annan grumlingsavskiljande
utrustning.
Utförande av miljökontroll under entreprenaden.

Kostnad
1 500 000 kr
800 000 kr
700 000 kr

Utöver övriga kostnader tillkommer kostnader för tillståndsansökan om vattenverksamhet,
innehållandes miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning samt övrigt tillkommande
undersökningar och utredningar (byggledning och andra byggherrekostnader som projektering
samt saneringsanmälan).
11.1.2

RISKER UNDER OCH EFTER ÅTGÄRDSGENOMFÖRANDET

Muddring av fiberbanken innebär vissa risker både under och efter genomförandet. En risk som
kan lyftas fram under genomförandefasen är risken för spridning av sediment genom grumling
och kvarvarande rester i sediment. Det finns angivet i litteraturen (Länsstyrelserna, 2017) att
andelen kvarvarande sedimentrester kan upp till mellan 1 och 10 % av den totala volymen.
Förutom att en viss andel restförorening skulle bli kvar skulle denna komma att exponeras i
direktkontakt med vattenmassan. En åtminstone temporär förhöjd syreförbrukning skulle
sannolikt bli följden av detta. Risken för att uppgrumlade sediment ska sprida sig till resten av
sjön kan minskas genom siltgardiner och liknande. Inom de områden som siltgardinerna
avgränsar kan risken för återsedimentation hanteras genom att det sista lagret som muddras
sker genom en betydande övermuddring.
Det finns även andra tekniska lösningar som minskar grumling (till exempel muddring via en
liggande skruv bakom avskärmande skyddsplåtar (Länsstyrelserna, 2017).

Uppdrag: 303216
Beställare: Jönköpings kommun

2021-02-03
Slutrapport
55(80)

Det är vidare viktigt att föroreningarnas utbredning i djupled är väl kända innan åtgärden
projekteras. I annat fall kan muddringen leda till att totala mängden föroreningar förvisso
minskar, men att halterna i de sediment som kvarlämnas i ytan kan vara lika höga eller till och
med högre än ursprunglig botten. Detta skulle kunna leda till en ökad exponering av
föroreningar för miljö men kanske på sikt även för människor. Det finns två strategier som
hanterar detta; inför muddringen utförs detaljerade undersökningar som visar föroreningars
utbredning i yt- och djupled och under muddringen genomförs en övermuddring.
Oavsett hur väl föroreningsutbredningen är utrett så är det mer eller mindre omöjligt att muddra
bort all förorening i alla grunda områden, vid stenar, ledningar och andra hinder. En viss andel
restförorening är ofrånkomligt.
Det finns en risk att ledningar som är belägna på botten men även nersjunkna i sedimenten
skadas vid muddring. Beroende på vilken typ av ledning som detta gäller kan skadorna på sjön
bli betydande. Erfarenhetsmässigt kan kunskap om var ledningar finns vara bristfällig. Ytligt
belägna ledningar kan i vissa fall identifieras genom bottenscanning (som samtidigt ger helt
nödvändig information om sjöns batymetri). Ledningar som sjunkit ner i sedimenten kan, om
rätt förhållanden råder, detekteras genom seismik- eller magnetometerundersökning.
Utläggning av AC-baserad tunnskiktstäckning en är relativt ny metod i Sverige, vilket innebär
tekniska risker, både vid projektering och utförande. Att det är en relativt ny metod gör också
att uppföljningen och övervakningen blir mer omfattande, då de långsiktiga effekterna är något
mer osäkra. Tunnskiktsövertäckning är mindre lämplig för oljeföroreningar i fri fas. Då
föroreningssituation i den djupa zonen innehåller viss osäkerhet beträffade omfattningen av
oljeföroreningar i frifas, är detta något som bör utredas innan åtgärd.
En risk med den förslagna åtgärden är att den fortgående belastningen av nytillkomna sediment
fortsatt kommer innehålla föroreningar, som gör att effekterna av muddringen på sikt kommer
att avta. Vilka halter de nya sedimenten kommer att ha är okänt.

11.1.3

STÖRNINGAR

Muddring kommer leda till att ekosystem på de sjöbottnar som muddras i princip kommer att bli
helt utraderade, även om en återkolonisering kan förmodas ske relativt snabbt. Hur omfattande
och långvariga dessa störningar kan komma att bli påverkas av hur stora och sammanhängande
de område kommer vara som genomgår muddring. Av figur 12 framgår att främst områden i
östra och södra Munksjön kommer att genomgå muddring.
Oavsett vilken muddringsteknik som används måste risken för grumlig beaktas. Genom olika
försiktighetsåtgärderkan grumlingen minska men inte helt elimineras. Grumlingen kan påverka
fisk genom beteendeförändringar, icke-dödliga effekter och ökad dödlighet (Havs- och
vattenmyndigheten, 2018). Beteendeförändringar kan vara att söka sig till andra områden,
exempel på icke-dödliga effekter är minskat födointag och ökad respiration. Rapporten refererar
till en genomgång av olika studier, av vilka man kan dra slutsatsen att dödliga effekter på fisk
sällan uppträder vid grumlighet lägre än 100 mg/l om varaktigheten är maximalt 10 dygn. Dock
kan muddringen av Munksjön förväntans ta långt över 10 dygn. Om grumlande verksamhet sker
i ett område där fisk leker, kan leken störas under lekperiod. Detta gäller fiskarter som har
bottenplacerade ägg, men också pelagiska ägg och larver kan påverkas negativt. Även
ljuskrävande växter på botten och bottenlevande alger påverkas av grumling både genom sämre
ljusklimat och direkt översedimentation. Omfattningen av påverkan på växter beror främst på
när grumligheten uppträder, hur omfattande den är och hur länge den varar.
Förutom den minskade ljusgenomsläppligheten kommer grumlingen leda till eftersedimentation,
vilken kan leda till att bottenlevande organismer kvävs. Ler- och siltpartiklar kan hållas sig
svävande relativt länge under lugna förhållanden och därmed transporteras längre bort. I vilken
utsträckning som partiklar kan nå Vättern har inte kunnat undersökas. Det finns modeller som
kan tillämpas för sådana beräkningar, men då måste förutom strömningsförhållanden även
omfattning av muddring och sedimentens egenskaper vara utredda. Ett exempel på sådan
modellberäkning ses i figur 26.
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Figur 26. Exempel på modellberäknade resultat av grumling kring ett muddringsområde. Den planerades
muddringen är satt som en punktkälla i den röda zonen. Referens: Sjöfartsverkets Mälarprojekt (Havs- och
Vattenmyndigheten, 2018).

Grumling av sedimenten i Munksjön kan också leda till spridning av föroreningar och närsalter
till vattenmassan. När sedimentpartiklar grumlas upp i vattenmassan finns en risk för ökad
löslighet av vissa av föroreningarna, vilket kan innebära att föroreningar sprids över större
avstånd än om de vore partikelbundna. Detta kan även öka aktuella föroreningars
biotillgänglighet. En ökad halt av fosfor och kväve i vattenmassan kan förväntas leda till
ytterligare syrebrist i bottenvattnet.
Muddring generar en hel del buller som kan verka störande för människor. Muddring orsakar
även undervattensbuller. Enligt Havs- och vattenmyndigheten (2018) saknas det fastställda
ljudnivåer för när undervattensbuller från en verksamhet blir så högt att de kan resultera i
allvarliga miljöeffekter. I vatten beter sig buller på ett helt annat sätt än i luft. Nära bullerkällan
märker fisk av både tryckvågen och de förändringar i vattenpartiklarnas rörelser som
ljudvågorna ger upphov till. Bland fisk finns arter som hör mycket bra och dessa arter kan
använda ljud och vibrationer för att upptäcka anfallande rovfiskar, för att navigera eller för att
kommunicera inom arten. Buller kan därför påverka deras beteende. Även arter som inte har
lika utvecklade hörselorgan (t.ex. lax, öring och plattfisk) kan reagera på buller, men gör det på
ett kortare avstånd från bullerkällan. Ljudstress kommer från många olika källor under vatten
och har troligtvis även kumulativa effekter. Studier har visat att undervattensbuller kan resultera
i ändrat beteende även långt från källan och påverka födosök och vila, något som på längre sikt
kan minska reproduktionen och populationens tillväxt. Ljudnivåerna skiljer sig mellan olika
muddringstekniker, där hydraulisk muddring bullrar mer än mekanisk muddring. Operatörens
skicklighet spelar viss roll för hur mycket ljud som avges, och bottenförhållandena inverkar på
ljudets spridning. Hård botten och grunt vatten medför en längre spridning av ljud än mjuk
botten och stort djup.
En effekt av muddring är att djupet i sjön ökar, vilket kan bli märkbart i de värdefulla
strandzonerna. Detta innebär en ogynnsam förändring för ekosystemen i strandzonerna.
Muddermassorna bedöms kräva avvattning på land innan slutligt omhändertagande. Den plats
som pekas ut som tänkbar ligger relativt nära Munksjön i Tabergsåns dalgång. Förutsättningar
finns för att muddermassorna skulle kunna pumpas direkt i rörledning till den potentiella
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avvattningsanläggningen, vilket är positivt ur trafiksynpunkt. Avvattning kan ske genom
sedimentation i bassänger, i för ändamålet speciella sedimentationscontainrar, mekanisk
utrustning, samt filtrering med t.ex. filterpressar eller geotuber (rör av geotextil). Detta kan
tänkas leda till visst buller och även luktproblem. Muddermassornas lukt har beskrivits som
avloppsliknande. Vid avvattning kan sådan teknik nyttjas som ger lägre luktolägenhet. Geotuber
bedöms exempelvis avge mindre lukt än öppna bassänger. Vid avvattningen uppkommer ett
vatten som kommer vara förorenat och därför behöver tas omhand före det släpps ut till en
recipient, sannolikt Tabergsån. Rening av vattnet kan till exempel ske genom separation och
filtrering. Även tillsatser som flockningskemikalier och kalk kan behövas. Avvattning är
anmälningspliktigt om det handlar om att avvattna icke-farligt avfall och mängden som
behandlas är högst 2 000 ton. Då större mängder än så ska avvattnas gäller tillståndsplikt. Efter
avvattning kommer muddermassorna att behöva slutligt omhändertas. Deponering är en vanlig
slutlig lösning för landbaserad omhändertagande.
Det aktuella åtgärdsalternativet innebär att uppskattningsvis 600 000m3 muddermassor kräver
omhändertagande. Det är tveksamt om hela den mängden massor får plats på det 16 ha stora
område som tidigare nämnts som en möjlig plats för avvattning.
Vidare kan det i samband med utläggningen av den AC-baserades tunnskiktsövertäckningen
uppstå negativa miljöeffekter kopplade till förekomsten av aktivt kol. Dock bedöms den
störningen bli mindre eftersom endast få organismer finns i den djupa delen av sjön.

11.2 TÄCKNING AV FÖRORENADE OMRÅDEN I GRUND ZON
11.2.1

KOSTNADER (ÖVERSIKTLIGT)

De överslagsmässiga kostnaderna framgår av tabell 4. Sifforna är osäkra då ingen säker
avgränsning av föroreningarnas utbredning i yt- och djupled har gjorts.
Tabell 4. Överlagsmässig kostnadsberäkning av åtgärdsalternativet Täckning av förorenade områden i
grund zon. Kostnaden omfattar material, transport och utläggning. FS står för förorenade sediment.

Alternativ 2
Grund zon 70% FS
Grund zon 50% FS
Grund zon 20% FS

m2
180 000
130 000
52 000

Övriga kostnader
Etablering
Skyddsåtgärder
Miljökontrollprogram

m3
90 000
65 000
26 000

Metod
Övertäckning kross 0/16
Övertäckning kross 0/16
Övertäckning kross 0/16

Beskrivning
Etablering avser framkörning och iordningställande av
schaktutrustning, samt uppförande av arbetsytor
Avser utläggande av siltgardiner och annan grumlingsavskiljande
utrustning.
Utförande av miljökontroll under entreprenaden.

Kr/m3
350
350
350

Kostnad
32 000 000 kr
23 000 000 kr
9 000 000 kr

Kostnad
1 500 000 kr
800 000 kr
700 000 kr

Utöver övriga kostnader tillkommer kostnader för tillståndsansökan om vattenverksamhet,
innehållandes miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning samt övrigt tillkommande
undersökningar och utredningar (byggledning och andra byggherrekostnader som projektering
samt saneringsanmälan).

11.2.2

RISKER UNDER OCH EFTER ÅTGÄRDSGENOMFÖRANDET

En risk med att täcka de förorenade sedimentet är att täckskiktet inte tillräckligt väl förhindrar
fortsatt exponering av föroreningarna. Detta kan exempelvis uppstå om man misslyckas med
utläggningen av täcksiktet. För ett kontrollerat utläggningsförfarande bör täckskiktet läggas ut
etappvis där tillräcklig tid avsätts för att sedimenten ska hinna sätta sig mellan de olika
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etapperna. En sådan gradvis uppbyggnad är särskilt viktig om geotextil inte används och om
sedimenten är så pass lösa som de är i Munksjön.
I bland annat strömmande vatten kan det finnas en risk för exponering av sediment om
täckskiktet utsätts för erosion. I Munksjön bedöms strömningsförhållandena vara så lugna att
risken för erosion på grund av detta är liten. Dock kan vågrörelser i strandzonen ge upphov till
viss erosion. I en sjö som Munksjön kan sådan erosion förväntas påverka sediment ner till ett
djup av någon enstaka meter.
Täckning av förorenade sediment är en åtgärdslösning som kräver relativt omfattande
utredningsinsatser för utformning av ett täckskikt som uppfyller de krav som kan ställas. I annat
fall riskeras föroreningsspridning via erosion eller diffusion eller att gasproduktionen i de täckta
sedimenten blir så omfattande att skador uppstår på täckskiktet. Förutom att mycket data krävs,
så krävs även specialistkompetens för att utvärdera och modellera fram en optimal
täckskiktslösning.
Föroreningssituationen bör vidare vara väl utredd för att inte täcksikten lägg ut i onödan på rena
områden och för att inte förorenade områden ska missas. Kunskapen om Munksjöns
föroreningsutbredning i grunda zonerna är i dagsläget inte tillräckligt utredd.
Även om inte föreliggande utredning har utmynnat i ett detaljerat förslag på möjlig
täckskiktuppbyggnad (för detta krävs mer detaljerad information om föroreningssituationen),
kan det förutsättas att stora volymer täckmassor kommer krävas (25 000- 91 000 m3 om ett
halvmetersskikt installeras). Eftersom det dessutom kommer krävas relativt specifika krav på
täckskiktet, vad gäller kornstorleksförhållanden och även i viss mån geokemiska förhållanden,
kan tillgången på närliggande täckskikt vara begränsade vilket i sin tur kan leda till omfattande
transporter, med de risker som det kan föra med sig.
Vid täckning av sediment måste hänsyn tas till den geotekniska stabiliteten, som i Munksjön
generellt sett är låg på grund av sedimentens mjukhet. Risk finns därmed både för rörelse i
slänter (skred) och att för att sedimenten bärförmåga kollapsar. Det senare kan förebyggas
genom användande av geotextil, som läggs i botten av täckningen. Även etappvis täckning där
sediment ges tid att sätta sig mellan de olika skikten är önskvärt.
På motsvarande sätt som vid muddring kan återkontaminering från de djupare delarna av sjön
vid höst- och vårcirkulation vara en risk, främst genom kemisk frigörelse när syrehalten på
djupet ökar. I vilken mån detta kan komma att ske har inte kunnat kvantifieras, inte heller i
vilken mån frigjorda föroreningar kan transporteras vidare till Vättern.
Skador på ledningar kan uppstå inom de område som täcks. Oavsett vilken täckningslösning
som väljs är därför viktigt att ledningarnas läge och funktion är utredda.
Slutligen kan nämnas att ytterligare en risk med att välja täckning som åtgärdslösning är att det
kan uppfattas – av allmänhet och andra- som att problemet med sedimentföroreningarna inte är
åtgärdat.
11.2.3

STÖRNINGAR

En uppenbar störning med täckning av de förorenade sedimenten är att ekosystemet inom
aktuella områden tillfälligt blir utplånat. Det kan jämföras med de skador som uppstår vid
muddring (se kap 11.1.2).
Täckning av de ytliga förorenade sedimenten i Munksjön kan förväntas leda till vissa störningar i
form av buller. Hur stora och framför allt hur långvariga dessa kommer bli är till viss del
beroende av hur stora områden som behöver täckas, vilket inte är klargjort i dagsläget.
Utläggning av täckmassor kommer sannolikt inte att bullra lika mycket som en eventuell
muddring, även om viss störning än kan förväntas ske, både i luft och i vatten.
Nyttjandet av täckmassor kan komma att leda till trafikstörningar. Var lossning av täckmaterial
ska ske är oklart men platsen kräver både att det finns plats för lastbilar samt att det finns
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möjlighet för pråm att gå intill. Tänkbara platser skulle kunna vara på västra sidans kajkanter,
dock krävs en särskild utredning för att peka ut lämplig trafikrutt och lastningsplats.
Grumling kan ske vid utläggningen av täckmaterial, dels av de förorenade sediment och dels av
täckmaterialet. Genom att lägga ut i tunna skikt etappvis kan risken för att sedimenten grumlas
upp minska men viss påverkan på ekosystemet i sjön kan ske.

11.2.4

STÖRNINGAR

Muddring kommer leda till att ekosystem på de sjöbottnar som muddras i princip kommer att bli
helt utraderade, även om en återkolonisering kan förmodas ske relativt snabbt. Hur omfattande
och långvariga dessa störningar kan komma att bli påverkas av hur stora och sammanhängande
de område kommer vara som genomgår muddring. Detta är oklart i dagsläget. Störningen
kommer dock bli mindre än i åtgärdslaternativ 2 i vilken hela den grunda zonen plus
fiberbanksområdet muddras.
Oavsett vilken muddringsteknik som används måste risken för grumlig beaktas. Genom olika
försiktighetsåtgärder kan grumlingen minska men inte helt elimineras. Grumlingen kan påverka
fisk genom beteendeförändringar, icke-dödliga effekter och ökad dödlighet (Havs- och
vattenmyndigheten, 2018). Beteendeförändringar kan vara att söka sig till andra områden,
exempel på icke-dödliga effekter är minskat födointag och ökad respiration. Rapporten refererar
till en genomgång av olika studier, av vilka man kan dra slutsatsen att dödliga effekter på fisk
sällan uppträder vid grumlighet lägre än 100 mg/l om varaktigheten är maximalt 10 dygn. Dock
kan muddringen av Munksjön även för åtgärdsalternativ 6 förväntans ta långt över 10 dygn. Om
grumlande verksamhet sker i ett område där fisk leker, kan leken störas under lekperiod. Detta
gäller fiskarter som har bottenplacerade ägg, men också pelagiska ägg och larver kan påverkas
negativt. Även ljuskrävande växter på botten och bottenlevande alger påverkas av grumling både
genom sämre ljusklimat och direkt översedimentation. Omfattningen av påverkan på växter
beror främst på när grumligheten uppträder, hur omfattande den är och hur länge den varar.
Förutom den minskade ljusgenomsläppligheten kommer grumlingen leda till eftersedimentation,
vilken kan leda till att bottenlevande organismer kvävs. Ler- och siltpartiklar kan hållas sig
svävande relativt länge under lugna förhållanden och därmed transporteras längre bort. I vilken
utsträckning som partiklar kan nå Vättern har inte kunnat undersökas. Det finns modeller som
kan tillämpas för sådana beräkningar, men då måste förutom strömningsförhållanden även
omfattning av muddring och sedimentens egenskaper vara utredda. Ett exempel på sådan
modellberäkning ses i figur 26 i kap 11.1.3.
Grumling av sedimenten i Munksjön kan också leda till spridning av föroreningar och närsalter
till vattenmassan. När sedimentpartiklar grumlas upp i vattenmassan finns en risk för ökad
löslighet av vissa av föroreningarna, vilket kan innebära att föroreningar sprids över större
avstånd än om de vore partikelbundna. Detta kan även öka aktuella föroreningars
biotillgänglighet. En ökad halt av fosfor och kväve i vattenmassan kan leda till ytterligare
syrebrist i bottenvattnet.
Muddring generar en hel del buller som kan verka störande för människor. Muddring orsakar
även undervattensbuller. Enligt Havs- och vattenmyndigheten (2018) saknas det fastställda
ljudnivåer för när undervattensbuller från en verksamhet blir så högt att de kan resultera i
allvarliga miljöeffekter. I vatten beter sig buller på ett helt annat sätt än i luft. Nära bullerkällan
märker fisk av både tryckvågen och de förändringar i vattenpartiklarnas rörelser som
ljudvågorna ger upphov till. Bland fisk finns arter som hör mycket bra och dessa arter kan
använda ljud och vibrationer för att upptäcka anfallande rovfiskar, för att navigera eller för att
kommunicera inom arten. Buller kan därför påverka deras beteende. Även arter som inte har
lika utvecklade hörselorgan (t.ex. lax, öring och plattfisk) kan reagera på buller, men gör det på
ett kortare avstånd från bullerkällan. Ljudstress kommer från många olika källor under vatten
och har troligtvis även kumulativa effekter. Studier har visat att undervattensbuller kan resultera
i ändrat beteende även långt från källan och påverka födosök och vila, något som på längre sikt
kan minska reproduktionen och populationens tillväxt. Ljudnivåerna skiljer sig mellan olika
muddringstekniker, där hydraulisk muddring bullrar mer än mekanisk muddring. Operatörens
skicklighet spelar viss roll för hur mycket ljud som avges, och bottenförhållandena inverkar på
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ljudets spridning. Hård botten och grunt vatten medför en längre spridning av ljud än mjuk
botten och stort djup.
En effekt av muddring är att djupet i sjön ökar, vilket kan bli märkbart i de värdefulla
strandzonerna. Detta innebär en ogynnsam förändring för ekosystemen i strandzonerna. Hur
stor denna påverkan blir, rent geografiskt, är inte klarlagt.
Muddermassorna bedöms kräva avvattning på land innan slutligt omhändertagande. Den plats
som pekas ut som tänkbar ligger relativt nära Munksjön i Tabergsåns dalgång. Förutsättningar
finns för att muddermassorna skulle kunna pumpas direkt i rörledning till den potentiella
avvattningsanläggningen, vilket är positivt ur trafiksynpunkt. Som tidigare nämnts kan
avvattning ske genom sedimentation i bassänger, i för ändamålet speciella
sedimentationscontainrar, mekanisk utrustning, samt filtrering med t.ex. filterpressar eller
geotuber (rör av geotextil). Detta kan tänkas leda till visst buller och även luktproblem.
Muddermassornas lukt har beskrivits som avloppsliknande. Vid avvattning kan sådan teknik
nyttjas som ger lägre luktolägenhet. Geotuber bedöms exempelvis avge mindre lukt än öppna
bassänger. Vid avvattningen uppkommer ett vatten som kommer vara förorenat och därför
behöver tas omhand före det släpps ut till en recipient, sannolikt Tabergsån. Rening av vattnet
kan till exempel ske genom separation och filtrering. Även tillsatser som flockningskemikalier
och kalk kan behövas. Avvattning är anmälningspliktigt om det handlar om att avvattna ickefarligt avfall och mängden som behandlas är högst 2 000 avvattning kommer muddermassorna
att behöva slutligt omhändertas. Deponering är en vanlig slutlig lösning för landbaserad
omhändertagande.
Det aktuella åtgärdsalternativet innebär att uppskattningsvis 50 000-180 000 m3 muddermassor
kräver omhändertagande (detta kan jämföras med åtgärdsalternativ 2 som innebär 510 000m3).
Aktuellt åtgärdsalternativ bedöms kunna rymmas på den förslagna platsen för avvattning.

11.3 MUDDRING AV FÖRORENADE OMRÅDEN I GRUNDA ZONEN
11.3.1

KOSTNADER (ÖVERSIKTLIGT)

De överslagsmässiga kostnaderna framgår av tabell 5. Sifforna är något osäkra då ingen säker
avgränsning av föroreningarnas djup och ytled i sedimenten har gjorts. För att närmre kunna
ange åtgärdskostnaderna krävs ytterligare undersökningar för att kunna klargöra hur stora ytor
som kräver åtgärd
Tabell 5. Överlagsmässig kostnadsberäkning av åtgärdsalternativet Muddring av förorenade områden i
grunda zonen. Vi beräkningar har antigts att mellan 20 och 70% av grunda zonen är så pass förorenad att
åtgärds krävs.

Metod
Grävmuddring

Kr/m3
150

Kostnad
7,5- 27 milj kr

Sugmuddring

60

3-10,8 milj kr

Masshantering deponi

400

20 -72 milj kr

Övriga kostnader
Etablering
Skyddsåtgärder
Miljökontrollprogram

Beskrivning
Etablering avser framkörning och iordningställande av
muddringsutrustning, samt uppförande av arbetsytor
Avser utläggande av siltgardiner och annan grumlingsavskiljande
utrustning.
Utförande av miljökontroll under entreprenaden.

Kostnad
1 500 000 kr
800 000 kr
700 000 kr

Utöver övriga kostnader tillkommer kostnader för tillståndsansökan om vattenverksamhet,
innehållandes miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning samt övrigt tillkommande
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undersökningar och utredningar (byggledning och andra byggherrekostnader som projektering
samt saneringsanmälan).
11.3.2

RISKER UNDER OCH EFTER ÅTGÄRDSGENOMFÖRANDET

Muddring av förorenade områden i grunda zonen innebär vissa risker både under och efter
genomförandet. En risk som kan lyftas fram under genomförandefasen är risken för spridning av
sediment genom grumling och kvarvarande rester i sediment. Denna risk är likartad som för
alternativ 2 men eftersom åtgärdsalternativ innebär muddring av mindre områden bedöms
risken därmed vara mindre. Det finns angivet i litteraturen (Länsstyrelserna, 2017) att andelen
kvarvarande sedimentrester kan upp till mellan 1 och 10 % av den totala volymen. Förutom att
en viss andel restförorening skulle bli kvar skulle denna komma att exponeras i direktkontakt
med vattenmassan. En åtminstone temporär förhöjd syreförbrukning skulle sannolikt bli följden
av detta. Risken för att uppgrumlade sediment ska sprida sig till resten av sjön kan minskas
genom siltgardiner och liknande. Inom de områden som siltgardinerna avgränsar kan risken för
återsedimentation hanteras genom att det sista lagret som muddras sker genom en betydande
övermuddring.
Det finns även andra tekniska lösningar som minskar grumling (till exempel muddring via en
liggande skruv bakom avskärmande skyddsplåtar (Länsstyrelserna, 2017).
Det är vidare viktigt att föroreningarnas utbredning i såväl ytled som djupled är väl kända innan
åtgärden projekteras. I annat fall kan muddringen leda till att totala mängden föroreningar
förvisso minskar, men att halterna i de sediment som kvarlämnas i ytan kan vara lika höga eller
till och med högre än ursprunglig botten. Som tidigare nämnts i åtgärdsalternativ 2 skulle detta
kunna leda till en ökad exponering av föroreningar för miljö men kanske på sikt även för
människor. Det finns två strategier som hanterar detta; inför muddringen utförs detaljerade
undersökningar som visar föroreningars utbredning i yt- och djupled och under muddringen
genomförs en övermuddring.
Oavsett hur väl föroreningsutbredningen är utrett så är det mer eller mindre omöjligt att muddra
bort all förorening i alla grunda områden, vid stenar, ledningar och andra hinder. En viss andel
restförorening är ofrånkomligt.
På motsvarande sätt som för åtgärdsalternativ 2 finns det en risk att ledningar som är belägna
på botten men även nersjunkna i sedimenten skadas vid muddring. Risken för detta bedöms
vara något lägre än i åtgärdsalternativ då mindre områden behövs kräva muddring i föreliggande
åtgärdsalternativ. Beroende på vilken typ av ledning som detta gäller kan skadorna på sjön bli
betydande. Erfarenhetsmässigt kan kunskap om var ledningar finns vara bristfällig. Ytligt
belägna ledningar kan i vissa fall identifieras genom bottenscanning (som samtidigt ger helt
nödvändig information om sjöns batymetri). Ledningar som sjunkit ner i sedimenten kan, om
rätt förhållanden råder, detekteras genom seismik- eller magnetometerundersökning.
Efter muddring kan återkontaminering från de djupare delarna av sjön vid höst- och
vårcirkulation vara en risk, främst genom kemisk frigörelse när syrehalten på djupet ökar. I
vilken mån detta kan komma att ske har inte kunnat kvantifieras, inte heller i vilken mån
frigjorda föroreningar kan transporteras vidare till Vättern.
En risk med den förslagna åtgärden är att den fortgående belastningen av nytillkomna sediment
fortsatt kommer innehålla föroreningar, som gör att effekterna av muddringen på sikt kommer
att avta. Vilka halter de nya sedimenten kommer att ha är okänt.
11.4 FÖRBÄTTRING AV FYSISK MILJÖ I GRUNDOMRÅDEN
11.4.1

KOSTNADER (ÖVERSIKTLIGT)

De överslagsmässiga kostnaderna för ett grundområde öster om Jordbroviken framgår av tabell
6.
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Tabell 6. Överlagsmässig kostnadsberäkning av åtgärdsalternativet Förbättring av fysisk miljö i
grundområden öster om Jordbroviken. Kostnaden omfattar material, transport och utläggning.

m2

Alternativ 3

7 200

Öster om Jordbroviken
Öster om Jordbroviken

m3

10 000

4 000

Metod
Material och transport för vågbrytare
LxBxH 300x4x6
Uppgrundning inkl material och
transport

Övriga kostnader
Etablering

Beskrivning

Anläggningsarbeten
Plantering av växter

Avser utläggande av material.

Kr/m3

Kostnad

150

1 080 000 kr

170

684 000 kr

Etablering avser framkörning och iordningställande
av utrustning, samt uppförande av arbetsytor
Plantering inkl inköp av växter

Kostnad
1 000 000 kr
840 000 kr
100 000 kr

Utöver övriga kostnader tillkommer kostnader för tillståndsansökan om vattenverksamhet,
innehållandes miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning samt övrigt tillkommande
undersökningar och utredningar (byggledning och andra byggherrekostnader som projektering
och geoteknisk undersökning.
11.4.2

RISKER UNDER OCH EFTER ÅTGÄRDSGENOMFÖRANDET

Åtgärden leder till en kortvarig grumling av sediment under byggfasen men bedöms inte få
bestående negativa effekter på Munksjön, då åtgärder för att minska spridning förutsätts.
Föroreningssituation i Jordbroviken är endast delvist känd och det är oklart i vilken mån som
grumlingen vid åtgärden kan leda till viss föroreningsspridning. Det finns påvisat något
förhöjda halter av vissa tungmetaller på några platser i Jordbroviken som kan röras upp men de
är förhållandevis låga.
Kontaminering av föroreningar från de djupare delarna av sjön vid höst- och vårcirkulation utgör
en risk, främst genom kemisk frigörelse när syrehalten på djupet ökar. Kvantifiering har dock
inte varit möjlig att genomföra.

11.4.3

STÖRNINGAR

Byggfasen bör anpassas för att undvika perioder då fisk lekvandrar till och från Tabergsån.
Under byggfasen kommer transporter av massor krävas, vilket kan leda till vissa trafikstörningar.
Buller kommer också att uppstå. Störningarna under åtgärden bedöms dock bli relativt
kortvariga.
Munksjön är en populär sjö för rodd och roddtävlingar anordnas regelbundet på sjön. Förutom
att anpassning krävs under utförandet av åtgärden, bör utformningen av skyddsvallarna göras
med hänsyn till att inte roddsträckan inskränks. Öppningar i skyddsvallen eller om dess
sträckning kan anpassas bör utredas vidare.
Om ledningar finns inom området är inte klarlagt. Ledningar som passerar området måste
beaktas i åtgärdsfasen för att förhindra skador. De dagvattenkanaler som planeras anläggas med
mynning i Munksjöns södra del bör anpassas för att minska störningarna i de miljöer som
återskapas. Detta kan göras genom att anlägga dagvattenkanalernas mynningar utanför den
skyddade viken eller anlägga utjämningsdammar. I annat fall finns risk för kraftiga flöden under
korta perioder och att föroreningar och slam tillförs fisklekområdet via dagvattennätet.
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12 SAMMANSTÄLLNING AV ACCEPTABLA
ÅTGÄRDSALTERNATIV
Kapitel 12 är i stora drag en sammanställning av kapitel 11 och delar av kapitel 10 (avseende de
åtgärdslösningar som gått vidare till fördjupad åtgärdsanalys).
12.1 MUDDRING AV FIBERBANKEN OCH GRUNDA ZONER OCH AC-BASERAD TÄCKNING AV
DJUPA ZONEN (MAX-ALTERNATIVET)
12.1.1

TEKNISK GENOMFÖRBARHET

Fiberbankens utbredning och tjocklek är relativt väl utredd. Beträffande övriga sediment är
kunskapsluckorna större. I detta åtgärdsalternativ har hela sjöns botten förutsatts vara
förorenad. Det är inte helt klarlagt hur djupt muddringen behöver utföras för att avlägsna all
förorening men en översiktlig bedömning är att ett medelsedimentdjup på 0,5-1 m kräver
omhändertagande.
Saneringsmuddring sker vanligtvis genom sugmuddring, vilket sannolikt är det mest optimala
även för Munksjön. Oavsett vilken metod som väljs kommer den innebära att stora mängder
slam och fiberslam kommer att behöva tas upp och avvattnas.
Sugmuddring har två fördelar, nämligen att muddringen kan utföras med större kontroll och att
muddermassorna inte behöver lastas upp på pråm eller liknande utan kan pumpas direkt till
plats för avvattning. Överslagsmässigt skulle ca 600 000 m3 muddermassor behöva tas om hand,
varav knappt hälften skulle utgöras av fibersediment. En plats som idag eventuellt finns möjlig
för tillfällig avvattning är i Tabergsåns dalgång. Dock kommer ytterligare plats för avvattning
sannolikt att krävas. Avvattningen innebär att området tas i anspråk för detta under några år och
kräver att området iordningställs för uppsamling och hantering av det lakvatten som frigörs.
Lakvattnet kommer med största säkerhet kräva rening innan det släpps till recipienten
(Tabergsån). Efter avvattning ska massorna flyttas till slutligt omhändertagande, om inte platsen
för avvattning kan nyttjas för detta. Slutdeponering av massorna bedöms behöva ske på annan
plats.
De aktuella föroreningarna som konstaterats i Munksjön, som metaller, oljeföroreningar och
tjära ställvis i fri fas, fungerar utmärkt att muddra. Täckning med aktivt kol kan vara mindre
lämpligt för föroreningar i fri fas. I vilken utsträckning som fri fas förekommer är något osäkert,
de analyser som utförts pekar på en mindre omfattning, medan beskrivningar av tidigare utförda
undersökningar indikerar större omfattning.
Täckningen av massorna på ett djup större än fem meter kan göras på olika sätt. Föreliggande
förslag har inriktats mot en så kallad AC-baserad tunnskiktstäckning. Skälet till det är flera. Det
aktuella området är tämligen stort (>62 ha) och om en klassisk isolationsövertäckning skulle
utföras skulle mycket stora mängder täckmassor åtgå. Eftersom en pågående sedimentering
med påverkade sediment tycks ske, är värdet av en sådan täckning tveksam. Särskilt kan detta
vara relevant då levande organismer är få i den delen av sjön och föroreningsexponeringen är
begränsad. Att täcka med ett tunt lager med aktivt kol skulle kunna ha den effekten att
föroreningarna i sedimenten knyts hårdare till partiklarna och bedöms därmed ligga fastare i
sedimenten. Hur täckningen i detalj skulle utformas med mäktighet, hjälpmaterial som får kolet
att sjunka och närmare specificering av kemiska uppbyggnaden, klargörs genom
datamodellering som kräver relativt omfattande underlagsmaterial.
Nyttjande av aktivt kol i täckskikt på djupare områden innebär vissa tekniska utmaningar vad
gäller att lägga ut kolet på djupet. Dels ska kolet fås att sjunka, vilket kräver någon form av
bindemedel som tynger ner blandningen, dels ska det läggas ut i ett jämnt skikt utan att kala
ytor lämnas kvar. I den mån som botten är ojämn blir detta än mer komplicerat. De aktuella
föroreningarna som konstaterats i Munksjön, som metaller, oljeföroreningar och tjära ställvis i
fri fas, fungerar utmärkt att muddra. Täckning med aktivt kol kan vara mindre lämpligt för
föroreningar i fri fas. I vilken utsträckning som fri fas förekommer är något osäkert, de analyser
som utförts pekar på en mindre omfattning, medan beskrivningar av tidigare utförda
undersökningar indikerar större omfattning.
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12.1.2

MILJÖNYTTA

Under förutsättning att muddringen genomförs med lyckat resultat kommer föroreningshalterna
minska. Enligt Länsstyrelserna (2017) är det dock vanligt att upp till 10% av sedimenten tappas
vid muddring. Grumlingen av sjön kan förutsättas bli omfattande, även när skyddsåtgärder
vidtas. En viss återkontaminering när de uppgrumlade sedimenten lägger sig, är därmed
oundvikligt. Återsedimentation av sådant spill kan innebära att lättillgängligt syreförbrukande
material ansamlas vid överytan på sedimenten. Därmed kan syreutarmning uppstå i en zon
ovanför sedimentytan som i sin tur eventuellt kan leda till ökad metylering.
Hela den grunda zonen i Munksjön kommer i stort sett få det ytliga skiktet borttaget vilket
innebär en kraftig störning på eller utplånande av de bottenlevande organismerna. Om rätta
förutsättningarna finns kan dock en återetablering ske relativt snabbt. Bottenlevande organismer
saknas i stort sett i djupområdena och påverkan på organismer av aktivt kol bedöms därför som
liten
Genom att ytliga sediment på ytliga bottnar tas bort kan den nya sedimentytan som kommer stå
i kontakt med ytvattnet att ha en annan organisk halt. Detta är dock inte helt klarlagt eftersom
föroreningarna inte är avgränsade mot djupet (särskilt inte i ytliga områden) och det i dagsläget
inte är utrett hur djupt muddringen behöver utföras och heller inte vilken organisk halt den ”nya”
sedimentytan kommer ha efter utförd muddring. Oavsett det kommer sannolikt inte syrebristen i
den djupare delen av sjön att påverkas av eventuellt lägre organisk halt i sedimentytorna i de
ytliga områdena eftersom detta är två separata system under sommarhalvåret. Vad som
möjligtvis kan komma att påverka syreförhållanden i djupområdet är om fiberbanken muddras
bort. Den är nämligen belägen i den djupare delen i sjön, men samtidigt är det inte klarlagt om
fiberbanken är syretärande. Om syrehalten ändå skulle öka i bottenvattnet skulle detta kunna
leda till att de metallföroreningar som i dagsläget ligger väl fastlagda i bottensedimenten kan
komma att mobiliseras, när metaller bundna till sulfidföroreningar övergår till mer lättlösliga
järn- och manganhydroxider. Täckskiktet med aktiv kol skulle dock motverka detta.
Muddringens påverkan på metylering av kvicksilver bedöms vara liten. Kvicksilvermetylering
utförs dock till största delen av sulfatreducerande bakterier, vilka är beroende av en syrefri
miljö, som i Munksjöns djupare delar. En muddring gör snarare att muddermassorna kommer i
kontakt med syre, vilket motverkar metylering. Det finns dock uppgifter från projektet rörande
muddringen av Örserumsviken i Västervik, att avskärmningen av vattenmassor med
geotextilskärmar befarades kunna leda till försämrat vattenutbyte och därmed lägre syrehalter i
vattnet. Beräkningar av vilka effekter det skulle kunna få, visade att metyleringen i det aktuella
fallet var liten (Kemakta, 2002).
Tidigare utredningar har visat att en pågående föroreningsbelastning föreligger för Munksjön,
med utsläpp av delvist orenat dagvatten och Tabergsån som för med sig ytvatten med förhöjda
halter av metaller och organiska föroreningar. Det pågår även utsläpp av industrivatten och
vatten från det kommunala avloppsreningsverket, som även om det är renat innehåller förhöjda
halter av organiska föroreningar och metaller. Dessutom utgör sjön utströmningsområde för
åtminstone ställvist förorenat grundvatten. Detta innebär att nya föroreningar kommer att
tillföras i nya sediment. Vilka halter dessa kan förväntas ha är osäkert. Golder (2014) utförde
undersökningar av sediment i sedimentfällor på ett antal platser i sjön, som påvisade förhöjda
halter av metaller och organiska föroreningar i sedimenten. I vilket utsträckning som dessa
föroreningar härrörde från nytillkomna sediment eller om de kom från resuspension kunde inte
fastställas. Nytillförsel av föroreningar kommer på djupa områden i viss mån fastläggas av
tunnskiktet av aktivt kol.
Risken för att stora sjok av fiberbanksediment bryts loss och transporteras vidare ut i Vättern
kommer elimineras.
12.1.3

MÅLUPPFYLLELSE

Under förutsättning att alla strandnära sediment är åtkomliga för muddring kommer det mesta
av föroreningar i ytliga vatten att avlägsnas. Även föroreningarna i djupvatten kommer att
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åtgärdas, även om de ligger kvar på sjöbotten. Det övergripande åtgärdsmålet att
förutsättningar för ekologiska livsmiljöer förbättras, kan där med sägas vara uppfyllt. En viss
osäkerhet finns dock vad gäller vatten- och bottenlevande organismers påverkan av aktivt kol.
Dock kan förekomsten av bottenlevande organismer i de aktuella djupområdena förutsättas vara
begränsad eller rent av saknas, av andra skäl än föroreningarna (syrebrist).
Goda förutsättningar finns sannolikt att uppnå målet att begränsa föroreningar till Vättern.
12.1.4

ÅTGÄRDSRELATERAD MILJÖPÅVERKAN

Muddring av fiberbanken innebär vissa risker både under och efter genomförandet. En risk som
kan lyftas fram under genomförandefasen är risken för spridning av sediment genom grumling
och kvarvarande rester i sediment. Förutom att en viss andel restförorening skulle bli kvar
skulle denna komma att exponeras i direktkontakt med vattenmassan. En åtminstone temporär
förhöjd syreförbrukning skulle sannolikt bli följden av detta. Risken för att uppgrumlade
sediment ska sprida sig till resten av sjön kan minskas genom siltgardiner och liknande. Inom de
områden som siltgardinerna avgränsar kan risken för återsedimentation hanteras genom att det
sista lagret som muddras sker genom en betydande övermuddring. Detta leder till att
föroreningshalterna i sista muddringsetappens återsedimentation blir utspätt. Det finns även
andra tekniska lösningar som minskar grumling (muddring via en liggande skruv bakom
avskärmande skyddsplåtar (Länsstyrelserna, 2017).
Det är vidare viktigt att föroreningarnas utbredning i djupled är väl kända innan åtgärden
projekteras. I annat fall kan muddringen leda till att den totala mängden föroreningar förvisso
minskar, men att halterna i de sediment som kvarlämnas i ytan kan vara lika höga eller till och
med högre än i ursprunglig botten. Detta skulle kunna leda till en ökad exponering av
föroreningar för miljö men kanske på sikt även för människor. Det finns två strategier som
hanterar detta; inför muddringen utförs detaljerade undersökningar som visar föroreningars
utbredning i yt- och djupled och under muddringen så genomförs en övermuddring.
Det finns en risk att ledningar som är belägna uppe på botten men även nersjunkna skadas vid
muddring. Beroende på vilken typ av ledning som detta gäller kan skadorna på sjön bli
signifikanta. Erfarenhetsmässigt kan kunskap om var ledningar finns vara bristfällig. Ytligt
belägna ledningar kan i vissa fall identifieras genom bottenscanning (som samtidigt ger helt
nödvändig information om sjöns batymetri). Ledningar som sjunkit ner i sedimenten kan, om
rätt förhållanden råder, detekteras genom seismik- eller magnetometerundersökning.
Muddring kommer leda till att ekosystem på de sjöbottnar som muddras kommer i princip att bli
helt utraderade, även om en återkolonisering kan förmodas ske relativt snabbt. Hur omfattande
och långvariga dessa störningar kan komma att bli påverkas av hur stora och sammanhängande
de område kommer vara som genomgår muddring. Områden främst i östra och södra Munksjön
bedöms bli aktuella att muddras.
Oavsett vilken muddringsteknik som används måste risken för grumlig beaktas. Genom olika
försiktighetsåtgärderkan grumlingen minska men inte helt elimineras. Grumlingen kan påverka
fisk genom beteendeförändringar, icke-dödliga effekter och ökad dödlighet (Havs- och
vattenmyndigheten 2018). Beteendeförändringar kan vara att söka sig till andra områden,
exempel på icke-dödliga effekter är minskat födointag och ökad respiration. Rapporten refererar
till en genomgång av olika studier, av vilka man kan dra slutsatsen att dödliga effekter på fisk
sällan uppträder vid grumlighet lägre än 100 mg suspenderat material/l om varaktigheten är
maximalt 10 dygn. Dock kan muddringen av Munksjön förväntans ta långt över 10 dygn, även
om grumlingen kan förväntas vara lokal. Om grumlande verksamhet sker i ett område där fisk
leker, under lekperiod kan leken störas. Detta gäller fiskarter som har bottenplacerade ägg, men
också pelagiska ägg och larver kan påverkas negativt. Även ljuskrävande växter på botten och
bottenlevande alger påverkas av grumling både genom sämre ljusklimat och direkt
översedimentation. Omfattningen av påverkan på växter beror främst på när grumligheten
uppträder, hur omfattande den är och hur länge den varar.
Förutom den minskade ljusgenomsläppligheten kommer grumlingen leda till ökad
sedimentation, vilken kan leda till att bottenlevande organismer kvävs. Ler- och siltpartiklar kan
hållas sig svävande relativt länge under lugna förhållanden och därmed transporteras längre
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bort. I vilken utsträckning som partiklar kan nå Vätternhar inte kunnat undersökas. Det finns
modeller som kan tillämpas för sådana beräkningar, men då måste förutom
strömningsförhållanden även omfattning av muddring och sedimentens egenskaper vara
utredda.
Grumling av sedimenten i Munksjön kan också leda till spridning av föroreningar och närsalter
till vattenmassan. När sedimentpartiklar grumlas upp i vattenmassan finns en risk för ökad
löslighet av vissa av föroreningarna, vilket kan innebära att föroreningar sprids över större
avstånd än om de vore partikelbundna. Detta kan även öka aktuella föroreningars
biotillgänglighet. En ökad halt av fosfor och kväve i vattenmassan kan förväntas leda till
ytterligare syrebrist i bottenvattnet.
Muddring generar en hel del buller som kan verka störande för människor. Muddring orsakar
även undervattensbuller. Enligt Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:19 saknas det
fastställda ljudnivåer för när undervattensbuller från en verksamhet blir så högt att de kan
resultera i allvarliga miljöeffekter. I vatten beter sig buller på ett helt annat sätt än i luft. Nära
bullerkällan märker fisk av både tryckvågen och de förändringar i vattenpartiklarnas rörelser
som ljudvågorna ger upphov till. Bland fisk finns arter som hör mycket bra och dessa arter kan
använda ljud och vibrationer för att upptäcka anfallande rovfiskar, för att navigera eller för att
kommunicera inom arten. Buller kan därför påverka deras beteende. Även arter som inte har
lika utvecklade hörselorgan (t.ex. lax, öring och plattfisk) kan reagera på buller, men gör det på
ett kortare avstånd från bullerkällan. Ljudstress kommer från många olika källor under vatten
och har troligtvis även kumulativa effekter. Studier har visat att undervattensbuller kan resultera
i ändrat beteende även långt från källan och påverka födosök och vila, något som på längre sikt
kan minska reproduktionen och populationens tillväxt. Ljudnivåerna skiljer sig mellan olika
muddringstekniker, där hydraulisk muddring bullrar mer än mekanisk muddring. Operatörens
skicklighet spelar viss roll för hur mycket ljud som avges, och bottenförhållandena inverkar på
ljudets spridning. Hård botten och grunt vatten medför en längre spridning av
ljud än mjuk botten och stort djup.
En effekt av muddring är att djupet i sjön ökar, vilket kan bli märkbart i de värdefulla
strandzonerna. Detta innebär en ogynnsam förändring för ekosystemen i strandzonerna.
Muddermassorna bedöms kräva avvattning på land innan slutligt omhändertagande. Den plats
som pekas ut som tänkbar ligger relativt nära Munksjön i Tabergsåns dalgång. Förutsättningar
finns för att muddermassorna skulle kunna pumpas direkt i rörledning till den potentiella
avvattningsanläggningen, vilket är positivt ur trafiksynpunkt. Avvattning kan ske genom
sedimentation i bassänger, i för ändamålet speciella sedimentationscontainrar, mekanisk
utrustning, samt filtrering med t.ex. filterpressar eller geotuber (rör av geotextil). Detta kan
tänkas leda till visst buller och även luktproblem. Muddermassornas lukt har beskrivits som
avloppsliknande. Vid avvattning kan sådan teknik nyttjas som ger lägre luktolägenhet. Geotuber
bedöms exempelvis lukta mindre är öppna bassänger. Vid avvattningen uppkommer ett
lakvatten som kommer vara förorenat och därför behöver tas omhand före det släpps ut till en
recipient, sannolikt Tabergsån. Rening av lakvattnet kan till exempel ske genom separation och
filtrering. Även tillsatser som flockningskemikalier och kalk kan behövas. Avvattning är
anmälningspliktigt om det handlar om att avvattna icke-farligt avfall och mängden som
behandlas är högst 2 000 ton. Då större mängder än så ska avvattnas gäller tillståndsplikt. Efter
avvattning kommer muddermassorna att behöva slutligt omhändertas. Deponering är en vanlig
slutlig lösning för landbaserad omhändertagande (dumpning har inte bedömts vara ett relevant
åtgärdsalternativ för munksjösedimenten). Det aktuella åtgärdsalternativet innebär att
uppskattningsvis 600 000 m3 muddermassor kräver omhändertagande. Det är tveksamt om hela
den mängden massor får plats på det 16 ha stora område som tidigare nämnts som en möjlig
plats för avvattning.
Utläggning av AC-baserad tunnskiktstäckning en är relativt ny metod i Sverige, vilket innebär
tekniska risker, både vid projektering och utförande. Att det är en relativt ny metod gör också
att uppföljningen och övervakningen blir mer omfattande, då de långsiktiga effekterna är något
mer osäkra. Tunnskiktsövertäckning är mindre lämplig för oljeföroreningar i fri fas. Då
föroreningssituation i den djupa zonen innehåller viss osäkerhet beträffade omfattningen av
oljeföroreningar i frifas, är detta något som bör utredas innan åtgärd. Vidare kan det i samband
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med utläggningen av den AC-baserades tunnskiktsövertäckningen uppstå negativa miljöeffekter
kopplade till förekomsten av aktivt kol. Dock bedöms den störningen bli mindre eftersom endast
få organismer finns i den djupa delen av sjön.
12.1.5

KOSTNADER

Kostnaderna för aktuell åtgärdslösning har överslagsmässigt bedömts uppgå till mellan ca 500
och 550 miljoner kr beroende på vilken muddringsteknik som väljs. Tillkommande kostnader för
etablering, skyddsåtgärder miljökontroll bedöms kunna uppgå till ca 3 miljoner kr. Utöver detta
tillkommer kostnader för tillståndsansökan om vattenverksamhet, innehållandes
miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning samt övrigt tillkommande undersökningar och
utredningar (byggledning och andra byggherrekostnader som projektering och geoteknisk
undersökning).
12.1.6
PROJEKTOSÄKERHETER SAMT EVENTUELLT VILKA KOMPLETTERANDE
UNDERSÖKNINGAR/UTREDNINGAR SOM KRÄVS
En projektosäkerhet är hur muddermassorna ska omhändertas. Den plats som nämnts som
eventuell möjlig är sannolikt inte tillräcklig stor. Eventuellt måste muddermassor istället
transporteras med lastbil till annan plats.
Den AC-baserade tunnsiktstäckningen innehåller också osäkerheter. Lämpligt material att tillgå
måste säkerställas och metoden innebär en del praktiska utmaningar vid genomförande.
Kompletterande undersökningar av sedimentföroreningarna krävs i syfte att säkerställa
erforderligt mudderdjup i grunda zonerna och att klargöra utformningen av täckskiktet i den
djupa zonen. Även sjöns bottentopografi -batymetri, bör utredas noggrannare.

12.2 TÄCKNING AV FÖRORENADE OMRÅDEN I GRUND ZON
12.2.1

TEKNISK GENOMFÖRBARHET

Täckning är en väl beprövad teknik som används på flera platser internationellt, även som den
hittills använts sparsamt Sverige (Länsstyrelserna, 2017). Åtgärden innebär att fiberbanken
lämnas orörd.
Någon form av isolationsövertäckning bedömts vara gynnsam för de ytliga zonerna i sjön.
Isolationsövertäckningen byggs upp av flera lager vars utformning avgörs av platsspecifika
förhållanden som vattenströmning och erosion, hur djupt bioturbationen når, eventuella
uppåtriktade grundvattenströmmar, förväntad gasbildning i sedimenten och sedimentens
stabilitet. Modellering kan krävas för utformning. I ett så stort område som Munksjön kan det
tänkas att täckskikten bör se olika ut i olika delar i sjön.
Det aktuella åtgärdsalternativet inrymmer stora osäkerhet då det i detta skede är oklart hur stor
andel av de ytliga områdena som är så pass förorenade att en efterbehandling krävs. En
överslagsmässig bedömning utifrån tillgängligt underlagsmaterial är att den yta som kräver
efterbehandling ryms inom intervall mellan 20-70%. Hur stora mängder täckmassor som skulle
åtgå är förutom ytan även beroende på täckskiktets mäktighet.
En överslagsmässig bedömning är att täckning krävs på en yta på mellan 5 och 18 ha. Under
förutsättning att ca 0,5 meter mäktigt lager krävs skulle mellan 25 000 och 91 000 m3
täckmassor åtgå, det vill säga ca 43 000 – 150 000 ton. Det motsvarar 1 400 – 5 200 lastbilar
med släp. Förutom att transporterna är omfattande behöver täckmassorna finnas tillgängliga
inom en radie av någon mil för det ska vara ekonomiskt och miljömässigt hållbart.
Vid täckning av sediment måste hänsyn tas till den geotekniska stabiliteten, som i Munksjön
generellt sett är låg på grund av sedimentens mjukhet. Risk finns därmed både för rörelse i
slänter (skred) och att för att sedimenten bärförmåga kollapsar. Det senare kan förebyggas
genom användande av geotextil, som läggs i botten av täckningen. Även etappvis täckning där
sediment ges tid att sätta sig mellan de olika skikten är önskvärt.
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Gasbildning i sedimenten under ett täckskikt brukar enligt SGI (2016) vanligtvis inte utgöra
något problem eftersom gasbildningen vanligtvis avtar efter några år. Undantagsvis kan dock
sediment med höga halter petroleum och/eller tjärämnen utveckla relativt omfattade
gasutveckling där gasbubblorna kan transportera föroreningarna uppåt i täckskiktet. Att därför
överväga någon form av reaktiv barriär i täckskiktet kan vara lämpligt.
I strandnära områden vid Munksjöns södra delar sker exploatering på förorenad mark, som
efterbehandlas i varierande utsträckning. På flera områden har förorening lämnats kvar
övertäckt, eller enbart delvis bortschaktad. Det innebär att restföroreningar kommer finnas kvar
och det kan inte uteslutas att grundvattnet som slutligen strömmar ut i Munksjön även
framledes kommer vara påverkat av föroreningar. Att utarbeta någon form av reaktivt material i
täckskiktet, typ aktivt kol, kan vara ett sätt att hantera dessa föroreningar.
I bland annat strömmande vatten kan det finnas en risk för exponering av sediment om
täckskiktet utsätts för erosion. I Munksjön bedöms strömningsförhållandena vara så lugna att
risken för erosion på grund av detta är liten. Dock kan vågrörelser i strandzonen ge upphov till
viss erosion. I en sjö som Munksjön kan sådan erosion förväntas påverka sediment ner till ett
djup av som mest någon enstaka meter.
12.2.2

MILJÖNYTTA

Täckning av de ytliga förorenade sedimenten (ner till 5 meters djup) kommer innebära att
föroreningsexponeringen i sjöns sediment minskar i de delar där förutsättningar ekologiska
livsmiljöer förekommer.
Genom att en täckning påförs sediment på ytliga bottnar kommer den nya sedimentytan som
kommer stå i kontakt med ytvattnet att ha en lägre organisk halt, som därför inte är syretärande
i samma omfattning som dagens sediment. Detta kommer sannolikt inte påverka syrebristen i
den djupare delen av sjön eftersom detta är två separata system under sommarhalvåret.

12.2.3

MÅLUPPFYLLELSE

Föroreningarna i sedimenten kommer att kvarstå i den grunda delen av sjön, men kommer tack
vare övertäckningen inte att exponeras för sjöns ekosystem. I sjöns djupa delar kommer
sedimentföroreningarna att finnas kvar med kontakt till vattnet. På grund av syrebrist finns
knappt några marklevande organismer i denna del i sjön varför påverkan bedöms vara liten.
Sammantaget bedöms därför det övergripande målet med att säkra att en tillfredsställande
sediment- och vattenkvalitet i Munksjön, så att förutsättningar för ekologiska livsmiljöer
förbättras, kunna uppnås.
Spridningen av föroreningar från sedimenten är enligt tidigare utförda undersökningar liten
(Golder, 2014), vilket skulle innebära att åtgärdsmålet att begränsa tillskottet av föroreningar till
Vättern kan uppnås. En viss osäkerhet finns dock om spridningsrisker från förorenade sediment
från Munksjöns djupare delar under sjöns höst- och vårcirkulation.

12.2.4

ÅTGÄRDSRELATERAD MILJÖPÅVERKAN

Skador på ledningar kan uppstå inom de område som täcks. Oavsett vilken täckningslösning
som väljs är därför viktigt att ledningarnas läge och funktion är utredda.
En uppenbar störning med täckning av de förorenade sedimenten är att ekosystemet inom
aktuella områden tillfälligt blir utplånat. Det kan jämföras med de skador som uppstår vid
muddring. Hur stora och framför allt hur långvariga dessa skador kommer bli är till viss del
beroende av hur stora områden som behöver täckas, vilket inte är klargjort i dagsläget.
Nyttjandet av täckmassor kan komma att leda till trafikstörningar. Var lossning av täckmaterial
ska ske är oklart men platsen kräver både att det finns plats för lastbilar samt att det finns
möjlighet för pråm att gå intill. Tänkbara platser skulle kunna vara på västra sidans kajkanter,
dock krävs en särskild utredning för att peka ut lämplig trafikrutt och lastningsplats.
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Utläggning av täckmassor kommer sannolikt inte att bullra lika mycket som en eventuell
muddring, även om viss störning än kan förväntas ske på motsvarande vis som vid muddring,
både i luft och i vatten (se kap 12.1.4).
Grumling kan ske vid utläggningen av täckmaterial, dels av de förorenade sediment, dels av
täckmaterialet. Genom att lägga ut i tunna skikt etappvis kan risken för att sedimenten grumlas
upp minska men viss påverkan på ekosystemet i sjön kan ske.
12.2.5

KOSTNADER

Kostnaderna för aktuell åtgärdslösning har överslagsmässigt bedömts uppgå till mellan ca 9 och
32 miljoner kr beroende på i vilken omfattning den ytliga zonen är förorenad. I de två
kostnadsberäkningarna har 20 respektive 70 % av ytan förutsatts kräva täckning. Tillkommande
kostnader för etablering, skyddsåtgärder miljökontroll bedöms kunna uppgå till ca 3 miljoner kr.
Utöver detta tillkommer kostnader för tillståndsansökan om vattenverksamhet, innehållandes
miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning samt övrigt tillkommande undersökningar och
utredningar (byggledning och andra byggherrekostnader som projektering och geoteknisk
undersökning).
12.2.6
PROJEKTOSÄKERHETER SAMT EVENTUELLT VILKA KOMPLETTERANDE
UNDERSÖKNINGAR/UTREDNINGAR SOM KRÄVS
Täckning av förorenade sediment är en åtgärdslösning som kräver relativt omfattande
utredningsinsatser. I annat fall riskeras föroreningsspridning via erosion eller diffusion eller att
gasproduktionen i de täckta sedimenten blir så omfattande att skador uppstår på täckskiktet.
Förutom att mycket information krävs, så krävs även specialistkompetens för att utvärdera och
modellera fram en optimal täckskiktslösning. Även geotekniska utredningar krävs för att
säkerställa stabilitet när täckskiktet lagts på plats.
En risk med att täcka de förorenade sedimentet är att täckskiktet inte tillräckligt väl förhindrar
fortsatt exponering av föroreningarna. Detta kan exempelvis uppstå om man misslyckas med
utläggningen av täcksiktet. För ett kontrollerat utläggningsförfarande bör täckskiktet läggas ut
etappvis där tillräcklig tid avsätts för att sedimenten ska hinna sätta sig mellan de olika
etapperna. En sådan gradvis uppbyggnad är särskilt viktig om geotextil inte används och om
sedimenten är så pass lösa som de är i Munksjön. Lämpligt material att tillgå måste säkerställas
och metoden innebär en del praktiska utmaningar vid genomförande.
Kompletterande undersökningar av sedimentföroreningarna krävs i syfte att säkerställa
föroreningarnas utbredning i grunda zonen. Utredningar behöver utföras för att klargöra hur
täckskiktet ska utformas.
Även sjöns bottentopografi -batymetri, bör utredas noggrannare.

12.3 MUDDRING AV FÖRORENADE OMRÅDEN I GRUNDA ZONEN
12.3.1

12.2.1 TEKNISK GENOMFÖRBARHET

Åtgärdsalternativ 7 Muddring av förorenade områden i grunda zonen kräver noggrann
kartläggning av föroreningssituationen i grunda zonen, i såväl djupled som ytled. Det är inte helt
klarlagt hur djupt muddringen behöver utföras för att avlägsna all förorening men en översiktlig
bedömning är att ett medelsedimentdjup på 0,5-1 m kräver omhändertagande.
Saneringsmuddring sker vanligtvis genom sugmuddring, vilket sannolikt är det mest optimala
även för Munksjön. Oavsett vilken metod som väljs kommer den innebära att stora mängder
slam och fiberslam kommer att behöva tas upp och avvattnas.
Sugmuddring har två fördelar, nämligen att muddringen kan utföras med större kontroll och att
muddermassorna inte behöver lastas upp på pråm eller liknande utan kan pumpas direkt till
plats för avvattning. Överslagsmässigt skulle mellan 25 000 och 90 000 m3 muddermassor
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behöva tas om hand. En plats som idag eventuellt finns möjlig för tillfällig avvattning är i
Tabergsåns dalgång. Avvattningen innebär att området tas i anspråk för detta under några år
och kräver att området iordningställs för uppsamling och hantering av det lakvatten som frigörs.
Lakvattnet kommer med största säkerhet kräva rening innan det släpps till recipienten
(Tabergsån). Efter avvattning ska massorna flyttas till slutligt omhändertagande, om inte platsen
för avvattning kan nyttjas för detta. Slutdeponering av massorna bedöms behöva ske på annan
plats.
De aktuella föroreningarna som konstaterats i Munksjön, som metaller, oljeföroreningar och
tjära ställvis i fri fas, fungerar utmärkt att muddra.
12.3.2

MILJÖNYTTA

Under förutsättning att muddringen genomförs med lyckat resultat kommer föroreningshalterna
minska. Enligt Länsstyrelserna (2017) är det dock vanligt att upp till 10% av sedimenten tappas
vid muddring. Grumlingen av sjön kan förutsättas bli omfattande, även när skyddsåtgärder
vidtas. En viss återkontaminering när de uppgrumlade sedimenten lägger sig, är därmed
oundvikligt. Återsedimentation av sådant spill kan innebära att lättillgängligt syreförbrukande
material ansamlas vid överytan på sedimenten. Därmed kan syreutarmning uppstå i en zon
ovanför sedimentytan som i sin tur eventuellt kan leda till ökad metylering.
Stora delar av den grunda zonen i Munksjön kommer i stort sett få det ytliga skiktet borttaget
vilket innebär en kraftig störning på eller utplånande av de bottenlevande organismerna. Om
rätta förutsättningarna finns kan dock en återetablering ske relativt snabbt och detta bedöms
kunna ske snabbare än åtgärdsalternativ 2 där hela den grunda zonen muddras.
Genom att ytliga sediment på ytliga bottnar tas bort kan den nya sedimentytan som kommer stå
i kontakt med ytvattnet att ha en annan organisk halt. Detta är dock inte helt klarlagt eftersom
föroreningarna inte är avgränsade mot djupet (särskilt inte i ytliga områden) och det i dagsläget
inte är utrett hur djupt muddringen behöver utföras och heller inte vilken organisk halt den ”nya”
sedimentytan kommer ha efter utförd muddring. Oavsett det kommer sannolikt inte syrebristen i
den djupare delen av sjön att påverkas av eventuellt lägre organisk halt i sedimentytorna i de
ytliga områdena eftersom detta är två separata system under sommarhalvåret
Muddringens påverkan på metylering av kvicksilver bedöms vara liten. Kvicksilvermetylering
utförs dock till största delen av sulfatreducerande bakterier, vilka är beroende av en syrefri
miljö, som i Munksjöns djupare delar. En muddring gör snarare att muddermassorna kommer i
kontakt med syre, vilket motverkar metylering. Det finns dock uppgifter från projektet rörande
muddringen av Örserumsviken i Västervik, att avskärmningen av vattenmassor med
geotextilskärmar befarades kunna leda till försämrat vattenutbyte och därmed lägre syrehalter i
vattnet. Beräkningar av vilka effekter det skulle kunna få, visade att metyleringen i det aktuella
fallet var liten (Kemakta, 2002).
Tidigare utredningar har visat att en pågående föroreningsbelastning föreligger för Munksjön,
med utsläpp av delvist orenat dagvatten och Tabergsån som för med sig ytvatten med förhöjda
halter av metaller och organiska föroreningar. Det pågår även utsläpp av industrivatten och
vatten från det kommunala avloppsreningsverket, som även om det är renat innehåller förhöjda
halter av organiska föroreningar och metaller. Dessutom utgör sjön utströmningsområde för
åtminstone ställvist förorenat grundvatten. Detta innebär att nya föroreningar kommer att
tillföras i nya sediment. Vilka halter dessa kan förväntas ha är osäkert. Golder (2014) utförde
undersökningar av sediment i sedimentfällor på ett antal platser i sjön, som påvisade förhöjda
halter av metaller och organiska föroreningar i sedimenten. I vilket utsträckning som dessa
föroreningar härrörde från nytillkomna sediment eller om de kom från resuspension kunde inte
fastställas.
12.3.3

MÅLUPPFYLLELSE

Under förutsättning att alla strandnära sediment som är förorenade är åtkomliga för muddring
kommer det mesta av föroreningar i ytliga bottensediment att avlägsnas. I sjöns djupa delar
kommer sedimentföroreningarna att finnas kvar. På grund av syrebrist finns knappt några
marklevande organismer i denna del i sjön varför påverkan bedöms vara liten. Sammantaget
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bedöms därför det övergripande målet med att säkra att en tillfredsställande sediment- och
vattenkvalitet i Munksjön, så att förutsättningar för ekologiska livsmiljöer förbättras, kunna
uppnås.
Spridningen av föroreningar från sedimenten är enligt tidigare utförda undersökningar liten
(Golder, 2014), vilket skulle innebära att åtgärdsmålet att begränsa tillskottet av föroreningar till
Vättern kan uppnås. En viss osäkerhet finns dock om spridningsrisker från förorenade sediment
från Munksjöns djupare delar under sjöns höst- och vårcirkulation.

12.3.4

ÅTGÄRDSRELATERAD MILJÖPÅVERKAN

Muddring av förorenade områden i grunda zonen innebär vissa risker både under och efter
genomförandet. En risk som kan lyftas fram under genomförandefasen är risken för spridning av
sediment genom grumling och kvarvarande rester i sediment. Förutom att en viss andel
restförorening skulle bli kvar skulle denna komma att exponeras i direktkontakt med
vattenmassan. En åtminstone temporär förhöjd syreförbrukning skulle sannolikt bli följden av
detta. Risken för att uppgrumlade sediment ska sprida sig till resten av sjön kan minskas genom
siltgardiner och liknande. Inom de områden som siltgardinerna avgränsar kan risken för
återsedimentation hanteras genom att det sista lagret som muddras sker genom en betydande
övermuddring. Detta leder till att föroreningshalterna i sista muddringsetappens
återsedimentation blir utspätt. Det finns även andra tekniska lösningar som minskar grumling
(muddring via en liggande skruv bakom avskärmande skyddsplåtar (Länsstyrelserna, 2017).
Skyddsåtgärderna för att minska grumling under åtgärd måste utformas med hänsyn till
föroreningarnas utbredning och om dessa är sammanhängande eller utgörs av flertalet olika
områden är inte klarlagt.
Det är vidare viktigt att föroreningarnas utbredning i djupled är väl kända innan åtgärden
projekteras. I annat fall kan muddringen leda till att den totala mängden föroreningar förvisso
minskar, men att halterna i de sediment som kvarlämnas i ytan kan vara lika höga eller till och
med högre än i ursprunglig botten. Detta skulle kunna leda till en ökad exponering av
föroreningar för miljö men kanske på sikt ven för människor. För att möjliggöra att områden
med föroreningsgrad under åtgärdsmålen friklassas och lämnas kvar krävs att
föroreningssituationen i ytliga zonen kartläggs noggrant både i djup- och ytled.
Även om mindre områden än i Åtgärdsmål 2 kommer kräva muddring med aktuellt
åtgärdsalternativ, finns en risk att ledningar som är belägna uppe på botten men även
nersjunkna skadas vid muddring. Beroende på vilken typ av ledning som detta gäller kan
skadorna på sjön bli signifikanta. Erfarenhetsmässigt kan kunskap om var ledningar finns vara
bristfällig. Ytligt belägna ledningar kan i vissa fall identifieras genom bottenscanning (som
samtidigt ger helt nödvändig information om sjöns batymetri). Ledningar som sjunkit ner i
sedimenten kan, om rätt förhållanden råder, detekteras genom seismik- eller
magnetometerundersökning.
Muddring kommer leda till att ekosystem på de sjöbottnar som muddras kommer i princip att bli
helt utraderade, även om en återkolonisering kan förmodas ske relativt snabbt. Hur omfattande
och långvariga dessa störningar kan komma att bli påverkas av hur stora och sammanhängande
de område kommer vara som genomgår muddring. Områden främst i östra och södra Munksjön
bedöms bli aktuella att muddras.
Oavsett vilken muddringsteknik som används måste risken för grumlig beaktas. Genom olika
försiktighetsåtgärderkan grumlingen minska men inte helt elimineras. Grumlingen kan påverka
fisk genom beteendeförändringar, icke-dödliga effekter och ökad dödlighet (Havs- och
vattenmyndigheten 2018). Beteendeförändringar kan vara att söka sig till andra områden,
exempel på icke-dödliga effekter är minskat födointag och ökad respiration. Rapporten refererar
till en genomgång av olika studier, av vilka man kan dra slutsatsen att dödliga effekter på fisk
sällan uppträder vid grumlighet lägre än 100 mg suspenderat material/l om varaktigheten är
maximalt 10 dygn. Dock kan muddringen av Munksjön förväntans ta långt över 10 dygn, även
om grumlingen kan förväntas vara lokal. Om grumlande verksamhet sker i ett område där fisk
leker, under lekperiod kan leken störas. Detta gäller fiskarter som har bottenplacerade ägg, men
också pelagiska ägg och larver kan påverkas negativt. Även ljuskrävande växter på botten och
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bottenlevande alger påverkas av grumling både genom sämre ljusklimat och direkt
översedimentation. Omfattningen av påverkan på växter beror främst på när grumligheten
uppträder, hur omfattande den är och hur länge den varar.
Förutom den minskade ljusgenomsläppligheten kommer grumlingen leda till ökad
sedimentation, vilken kan leda till att bottenlevande organismer kvävs. Ler- och siltpartiklar kan
hållas sig svävande relativt länge under lugna förhållanden och därmed transporteras längre
bort. I vilken utsträckning som partiklar kan nå Vätternhar inte kunnat undersökas. Det finns
modeller som kan tillämpas för sådana beräkningar, men då måste förutom
strömningsförhållanden även omfattning av muddring och sedimentens egenskaper vara
utredda.
Grumling av sedimenten i Munksjön kan också leda till spridning av föroreningar och närsalter
till vattenmassan. När sedimentpartiklar grumlas upp i vattenmassan finns en risk för ökad
löslighet av vissa av föroreningarna, vilket kan innebära att föroreningar sprids över större
avstånd än om de vore partikelbundna. Detta kan även öka aktuella föroreningars
biotillgänglighet. En ökad halt av fosfor och kväve i vattenmassan kan förväntas leda till
ytterligare syrebrist i bottenvattnet.
Muddring generar en hel del buller som kan verka störande för människor. Muddring orsakar
även undervattensbuller. Enligt Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:19 saknas det
fastställda ljudnivåer för när undervattensbuller från en verksamhet blir så högt att de kan
resultera i allvarliga miljöeffekter. I vatten beter sig buller på ett helt annat sätt än i luft. Nära
bullerkällan märker fisk av både tryckvågen och de förändringar i vattenpartiklarnas rörelser
som ljudvågorna ger upphov till. Bland fisk finns arter som hör mycket bra och dessa arter kan
använda ljud och vibrationer för att upptäcka anfallande rovfiskar, för att navigera eller för att
kommunicera inom arten. Buller kan därför påverka deras beteende. Även arter som inte har
lika utvecklade hörselorgan (t.ex. lax, öring och plattfisk) kan reagera på buller, men gör det på
ett kortare avstånd från bullerkällan. Ljudstress kommer från många olika källor under vatten
och har troligtvis även kumulativa effekter. Studier har visat att undervattensbuller kan resultera
i ändrat beteende även långt från källan och påverka födosök och vila, något som på längre sikt
kan minska reproduktionen och populationens tillväxt. Ljudnivåerna skiljer sig mellan olika
muddringstekniker, där hydraulisk muddring bullrar mer än mekanisk muddring. Operatörens
skicklighet spelar viss roll för hur mycket ljud som avges, och bottenförhållandena inverkar på
ljudets spridning. Hård botten och grunt vatten medför en längre spridning av ljud än mjuk
botten och stort djup.
En effekt av muddring är att djupet i sjön ökar, vilket kan bli märkbart i de värdefulla
strandzonerna. Detta innebär en ogynnsam förändring för ekosystemen i strandzonerna.
Muddermassorna bedöms kräva avvattning på land innan slutligt omhändertagande. Den plats
som pekas ut som tänkbar ligger relativt nära Munksjön i Tabergsåns dalgång. Förutsättningar
finns för att muddermassorna skulle kunna pumpas direkt i rörledning till den potentiella
avvattningsanläggningen, vilket är positivt ur trafiksynpunkt. Avvattning kan ske genom
sedimentation i bassänger, i för ändamålet speciella sedimentationscontainrar, mekanisk
utrustning, samt filtrering med t.ex. filterpressar eller geotuber (rör av geotextil). Detta kan
tänkas leda till visst buller och även luktproblem. Muddermassornas lukt har beskrivits som
avloppsliknande. Vid avvattning kan sådan teknik nyttjas som ger lägre luktolägenhet. Geotuber
bedöms exempelvis lukta mindre är öppna bassänger. Vid avvattningen uppkommer ett
lakvatten som kommer vara förorenat och därför behöver tas omhand före det släpps ut till en
recipient, sannolikt Tabergsån. Rening av lakvattnet kan till exempel ske genom separation och
filtrering. Även tillsatser som flockningskemikalier och kalk kan behövas. Avvattning är
anmälningspliktigt om det handlar om att avvattna icke-farligt avfall och mängden som
behandlas är högst 2 000 ton. Då större mängder än så ska avvattnas gäller tillståndsplikt. Efter
avvattning kommer muddermassorna att behöva slutligt omhändertas. Deponering är en vanlig
slutlig lösning för landbaserad omhändertagande (dumpning har inte bedömts vara ett relevant
åtgärdsalternativ för munksjösedimenten). Det aktuella åtgärdsalternativet innebär att
uppskattningsvis 510 000 m3 muddermassor kräver omhändertagande. Det är tveksamt om hela
den mängden massor får plats på det 16 ha stora område som tidigare nämnts som en möjlig
plats för avvattning.
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12.3.5

KOSTNADER

Kostnaderna för aktuell åtgärdslösning har överslagsmässigt bedömts uppgå till mellan ca 24
och 99 miljoner kr beroende på vilken muddringsteknik som väljs. Tillkommande kostnader för
etablering, skyddsåtgärder miljökontroll bedöms kunna uppgå till ca 3 miljoner kr. Utöver detta
tillkommer kostnader för tillståndsansökan om vattenverksamhet, innehållandes
miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning samt övrigt tillkommande undersökningar och
utredningar (byggledning och andra byggherrekostnader som projektering och geoteknisk
undersökning).

12.3.6
PROJEKTOSÄKERHETER SAMT EVENTUELLT VILKA KOMPLETTERANDE
UNDERSÖKNINGAR/UTREDNINGAR SOM KRÄVS
En projektosäkerhet är hur muddermassorna ska omhändertas. Den plats som nämnts som
eventuell möjlig är sannolikt inte tillräcklig stor. Eventuellt måste muddermassor istället
transporteras med lastbil till annan plats.
Kompletterande undersökningar av sedimentföroreningarna krävs i syfte att säkerställa
erforderligt mudderdjup i grunda zonerna. Även sjöns bottentopografi -batymetri, bör utredas
noggrannare.

12.4 FÖRBÄTTRING AV FYSISK MILJÖ I GRUNDOMRÅDEN
12.4.1

TEKNISK GENOMFÖRBARHET

Åtgärden syftar till att fysiskt öka förutsättningarna för olika fiskarters reproduktion i Munksjön.
Historiskt har stora delar av Munksjöns strandzoner successivt exploaterats. Det har i sin tur fört
med sig att de grunda områdena kring sjön, viktiga reproduktionslokaler för många fiskarter,
har fyllts ut och ersatts av branta kajer längre ut i sjön med större vattendjup i direkt anslutning
till kajkanterna.
Åtgärden öster om Jordbroviken syftar till att kompensera för de stora grundområden som
försvunnit kring Munksjön till följd av historiska exploateringar. Genom att anlägga en vind- och
vågskyddad vik med liten vattenomsättning i Munksjöns södra del återskapas ett gynnsamt
lekområde för fisk på insidan av en anlagd vågbrytare alternativt en revformation. Vattnet i viken
kommer att värmas upp av vårsolen tidigare än Munksjön i övrigt vilket främjar utvecklingen av
fiskrom samt skapar en gynnsam och skyddad uppväxtmiljö för fiskyngel. Åtgärden bedöms
förutom fisk även gynna fågellivet och bottenlevande djurarter.
Åtgärden är enkel och tekniken okomplicerad. Denna typ av genomförda kompensationsåtgärder
är dock relativt få till antalet men är att betrakta som långsiktigt gynnsamma. Fiskars
återvandring till korrekt dimensionerade ”gäddfabriker/gäddvåtmarker” i anslutning till sjöar och
vikar respektive lekplatser i vattendrag via fiskvandringsvägar har visat sig mycket goda.
Den vågexponerade yttersidan av skyddsvallen förses lämpligen med inslag av större block för
att motverka erosion av mindre krossmaterial i skyddsvallen. En överslagsmässig beräkning
anger att det krävs 5 400 m3 bergkross, vilket motsvarar ca 8 500 ton, för att bygga en
vågbrytare som är 300 m lång och 4 m bred.
Området på insidan av revet där det är djupare idag fylls upp så att djupet till största del blir
mellan 0,7 och 2 meter. De djupare områdena får övergå till de befintliga grunda strandzonerna.
För att skapa ståndplatser för fisk bevaras/skapas förslagsvis mindre djuphålor med omkring 3
meters djup. Fyllningsmaterialet kan bestå av block, bergkross, grus och sand. De mest
finkorniga fraktionerna bör läggas på ytan av den nya bottnen för att skapa förutsättningar för
etablering av växtlighet. Det är ingen nackdel om enstaka block läggs ytligt så att de sticker upp
ovan botten- och vattenyta. Detta kan även kompletteras med att anlägga mindre öar som kan
utgöra häckningsplatser för olika fågelarter. Mängden grusmaterial som krävs för att grunda upp
i viken innanför vågbrytaren är svårberäknad eftersom bottenförhållandena är dåligt kända. En
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beräkning med en genomsnittlig höjning med 0,4 meter i hela viken innebär en motsvarande
volym krossmaterial som för vågbrytaren men eftersom storleksfraktionerna är mindre blir
vikten omkring 7 000 ton. Den slutgiltiga designen av bottenform, vattendjup, bottenmaterial
mm samt eventuell inplantering av undervattensväxter behöver utredas vidare och anpassas till
de arter som framförallt behöver gynnas av åtgärderna, vilket är gädda och abborre i den
näringsrika Munksjön (personlig kontakt Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2020).
Arbetet med att anlägga det nya grundområdet bör inledas med uppförande av vågbrytaren
eftersom den i sin tur skapar en skyddad vattenmiljö under arbetet i viken och kan förenkla
uttransporten av grusmaterial via pråma till viken. Under hela byggskedet rekommenderas
siltgardiner runt arbetsområdet för att förhindra spridning av uppgrumlade sediment. Åtgärden
är omfattande och störningar på naturmiljön är oundvikliga under arbetsskedet.
Åtgärden skapar på längre sikt förutsättningar för en gynnsam utbredning av vattenvegetation
som normalt finns i grunda områden där många fiskarter leker. För att optimera förhållandena
innan vegetationen har etablerat sig föreslås att risvasar placeras ut i delar av området.
Åtgärden skapar på längre sikt förutsättningar för en gynnsam utbredning av vattenvegetation
som normalt finns i grunda områden där många fiskarter leker. För att optimera förhållandena
innan vegetationen har etablerat sig föreslås att risvasar placeras ut i delar av området.
Vegetationens utbredning och fiskrekryteringen bör löpande följas upp genom
snorklingsinventering. Vid snorkling kan romsträngar av abborre liksom larver av gädda som
sitter fasthäftade i vegetation dokumenteras. Det kan i ett senare skede även bli aktuellt att leda
in renat dagvatten om vattenomsättningen i grundområdet i framtiden visar sig bli för liten.
12.4.2

MILJÖNYTTA

Den aktuella åtgärdslösningen innebär att föroreningarna lämnas kvar men att gynnsam miljö
för ekosystemen skapas. Till följd av att människor har använt grunda områden har en brist på
lek- och uppväxtområden för många fiskarter skapats. Föreslagen åtgärd har en god potential
att förstärka bestånden av flera fiskarter, särskilt abborre och gädda som är missgynnade i
Munksjön personlig kontakt Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2020). Åtgärden kan därigenom
bidra till en mera normal fiskfauna samt att nå miljökvalitetsnormen om god ekologisk status.
Åtgärden bedöms få stor miljönytta, framförallt på lite längre sikt.

12.4.3

MÅLUPPFYLLELSE

Åtgärdslösningen innebär att sedimentföroreningarna kommer att finnas kvar i Munksjön. Målet
med åtgärden är att främja ekologiskt hållbara och biologiskt variationsrika livsmiljöer i
utpekade vatten som kompensation för exploaterade områden och andra mänskliga ingrepp i
och i anslutning till Munksjön. Åtgärderna återskapar och förbättrar lek- och uppväxtområden
för många förekommande fiskarter, däribland gädda och abborre. Det övergripande målet med
att säkra att en tillfredsställande sediment- och vattenkvalitet i Munksjön, så att förutsättningar
för ekologiska livsmiljöer förbättras, bedöms enbart delvist kunna uppnås.
Spridningen av föroreningar från sedimenten är enligt tidigare utförda undersökningar liten
(Golder, 2014), vilket skulle innebära att åtgärdsmålet att begränsa tillskottet av föroreningar till
Vättern kan uppnås. En viss osäkerhet finns dock om spridningsrisker från förorenade sediment
från Munksjöns djupare delar under sjöns höst- och vårcirkulation.

12.4.4

ÅTGÄRDSRELATERAD MILJÖPÅVERKAN

Åtgärden leder till en kortvarig grumling av sediment under byggfasen men bedöms inte få
bestående negativa effekter på Munksjön, då åtgärder för att minska spridning förutsätts.
Föroreningssituation öster om Jordbroviken är endast delvist känd och det är oklart i vilken mån
som grumlingen vid åtgärden kan leda till viss föroreningsspridning. Det finns påvisat något
förhöjda halter av vissa tungmetaller på några platser i Jordbroviken som kan röras upp men de
är förhållandevis låga.
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Byggfasen bör anpassas för att undvika perioder då fisk lekvandrar till och från Tabergsån.
Under byggfasen kommer transporter av massor krävas, vilket kan leda till vissa trafikstörningar.
Buller kommer också att uppstå. Störningarna under åtgärden bedöms dock bli relativt
kortvariga.
Munksjön är en populär sjö för rodd och roddtävlingar anordnas regelbundet på sjön. Förutom
att anpassning krävs under utförandet av åtgärden, bör utformningen av skyddsvallarna göras
med hänsyn till att inte roddsträckan inskränks.
Om ledningar finns inom området är inte klarlagt. Ledningar som passerar området måste
beaktas i åtgärdsfasen för att förhindra skador. De dagvattenkanaler som planeras anläggas med
mynning i Munksjöns södra del bör anpassas för att minska störningarna i de miljöer som
återskapas. Detta kan göras genom att anlägga dagvattenkanalernas mynningar utanför den
skyddade viken eller anlägga utjämningsdammar. I annat fall finns risk för kraftiga flöden under
korta perioder och att föroreningar och slam tillförs fisklekområdet via dagvattennätet.
12.4.5

KOSTNADER

Kostnaderna för aktuell åtgärdslösning har överslagsmässigt bedömts uppgå till ca 2 miljoner
kr. Tillkommande kostnader för etablering, anläggningsarbeten, plantering av växter bedöms
kunna uppgå till ca 2 miljoner kr. Utöver detta tillkommer kostnader för tillståndsansökan om
vattenverksamhet, innehållandes miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning samt övrigt
tillkommande undersökningar och utredningar (byggledning och andra byggherrekostnader som
projektering och geoteknisk undersökning).
12.4.6
PROJEKTOSÄKERHETER SAMT EVENTUELLT VILKA KOMPLETTERANDE
UNDERSÖKNINGAR/UTREDNINGAR SOM KRÄVS
En risk efter utförd åtgärd kan vara föroreningar i sedimenten som ej upptäckts och därför inte
åtgärdas. För att hantera riskerna bör området undersökas mer i detalj och om omfattande
föroreningar påträffas, kan eventuellt vissa åtgärder som ställvis täckning tillämpas. Detaljerade
undersökningar av de områden som åtgärdas bör därför genomföras.

13 BEHOV AV YTTERLIGARE UTREDNINGAR
I föreliggande utredning har behovet av ytterligare undersökningar identifierats. Flera av dessa
behöver göras i ett tidigt skede, i syfte att ta fram sådan information som krävs för att
möjliggöra en riskvärdering och ett slutligt val av åtgärd. Därefter kommer ytterligare
undersökningar behövas, i samband med att projektet övergår till en projekteringsfas.
13.1 INFÖR VAL AV ÅTGÄRD
13.1.1

UTREDNING AV SYREFÖRHÅLLANDENA I MUNKSJÖN

När det gäller syrgasförbrukningen i Munksjön så återstår efter analys av Golders och Svensk
MKB:s rapporter följande frågor:
* Vad är syrgasförbrukningen under språngskiktet i Munksjön? Svensk MKB ansätter värdet från
litteraturen, inte från observationer.
* Är situationen i Munksjön speciell jämfört med liknande sjöar?
Dessa två frågor kan sannolikt besvaras genom att analysera det rika mätmaterial som finns (via
SLU) från Munksjön och att jämföra med någon eller några andra liknande sjöar. En sådan analys
saknas för närvarande. Om det visar sig att Munksjön inte avviker från andra sjöar i sin
syrgasförbrukning, bör slutsatsen vara att fibersedimenten inte väsentligen bidrar till
syretäringen. Men om Munksjöns syrgasförbrukning är större är nästa steg att ta upp några
sedimentproppar och låta mäta syrgasförbrukningen.
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Med en dataanalys enligt ovan får man också svar på om Munksjön har den fjordegenskap som
ett tidigare kvalitativt studium (Stigebrandt) hävdar - och som Tyréns finner mindre troligt - eller
om Munksjön har en normal sjödynamik. Detta påverkar bedömningen av risk för spridning av
bottensediment i Munksjön.

13.1.2

RISK FÖR SPRIDNING AV BOTTENSEDIMENT I DJUPA ZONEN

En fråga som ställts är vad som sker vid höst och våromblandningen (när sjön ”vänder”). Virvlas
sediment från bottnarna upp för att senare exporteras till Vättern? Detta beror dels på hur stark
strömmen vid bottenytan är vid omblandningarna och dels på hur eroderbart sedimentet är.
Frågan om strömmen kräver enligt Tyréns bedömning en mätning. Strömmätningsinstrument
placeras på botten och får stå ute så att två omblandningar fångas, alltså uppåt ett år.
Ett annat alternativ kan vara att mäta grumlingen i vattnet. Om bottenmaterial virvlas upp
kommer grumlingen att öka i samband med att temperaturen blir fyra grader. Mätningen sker
med grumlingsmätare i rigg på några olika djup under ett år. Sannolikt behövs ett platsbesök
under mätkampanjen för att rengöra grumlingsmätarna som kan drabbas av påväxt på optiken.
För att besvara frågan om vattenutväxlingen mellan Munksjön och Vättern, som har betydelse
för Munksjöns funktion som föroreningsfälla, bör man göra en mätning av flödet i kanalen samt
loda den om det inte finns djupdata för kanalen. Flödet kan mätas relativt enkelt med två
vattenståndsmätare under några månader och en kalibreringsmätning av strömmen under kort
tid.

13.1.3

AVGRÄNSNING AV FÖRORENINGAR I YT- OCH DJUPLED I GRUNDA ZONEN

Tidigare undersökningar som utförts beträffande föroreningsinnehåll i Munksjöns sediment har
haft som syfte att ge en överskådlig bild över hela sjön och klargöra föroreningssituation i den
ytliga delen av sedimentlagerföljden, detta för att kunna utreda risker och exponering med
föroreningssituationen. Inför val av åtgärdslösning behövs ytterligare frågor klargöras.
Sedimenten i den grunda zonen (dvs ovan språngskiktet) har identifierats som ett avgörande
område för förutsättningar av liv i sjön. Denna del är sparsamt undersökt, varför kompletterande
provtagning krävs. I samband med det bör även kompletterande provtagning utföras för att
klargöra föroreningsdjup, detta för att kunna bedöma hur stora volymer som kräver åtgärd i de
fall muddring väljs som åtgärdslösning.
Arbetet kan behöva utföras etappvis, där möjligheter gör att utreda eventuella frågeställningar
som aktualiseras efter hand. Ett större antal provpunkter bedöms behövas undersökas med
analys av TOC, petroleum, PAH och PCB och tungmetaller inklusive metylkvicksilver.
Batymetri
Förutsättningarna för de olika åtgärdslösningarna är delvis beroende av sjöns batymetri
(topografi). Heltäckande, högupplöst ekolodning med multibeamekolod behöver utföras i hela
sjön för att fastställa batymetri, djup och bottenstrukturer. Multibeamekolodning kan utföras
från ca 0,5 meters djup. Utöver batymetri möjliggörs även detektion av bottenförlagda kablar,
ledningar och andra konstruktioner, vilket är värdefullt inför riskvärderingen men även inför
projekteringen. Metoden möjliggör även viss kartläggning av sjöns ytgeologi.

13.1.4

FIBERBANKEN

Munksjöns fiberbank har konstaterats ligga på ett så pass stor djup att djur och växter i stort
sett inte kommer i kontakt med fibrerna. Dock sker viss nedbrytning av fiberbanken som gör att
stora sjok kan släppa från banken och flyta upp och följa med strömmarna ut till Vättern.
Golders utredning har påvisat att den föroreningstranport som kan ske till Vättern via stora
fibersjok är av marginell karaktär. Det är sannolikt att vissa av fibersjoken, hela eller delar av
dessa, slås sönder redan innan de når Vättern, i vågbryn i Munksjön. I vilken omfattning detta
sker är inte klarlagt. Eftersom denna process kan påverka effektiviteten av en åtgärd som enbart
riktar in sig på förorenade sediment i grunda zonen bör omfattningen av föroreningsspridningen
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utredas. Förutom schablonberäkningar på motsvarade vis som utförts av Golder (2014) bör även
en analys av långsiktiga effekterna på fiberbanken utföras. Detta kräver att sjöns
syrgasförhållanden är utredda. Att utreda massbalans över spridning av föroreningar från
fiberbankar och dess adsorption av föroreningar kan därmed bli aktuell.

13.1.5

GRUNDVATTEN

Effektiviteten av olika åtgärder är beroende av om ytterligare föroreningar når sjön via
exempelvis utströmmande grundvatten. Detta är så vitt Tyréns vet inte undersökt.
Erfarenhetsmässigt är kvarlämnande av föroreningar i grundvattnet i stadsbebyggelse inte
ovanligt, då grundvattnet ofta betraktas ha ett lågt skyddsvärde. Om föroreningshalter i
utströmmande grundvatten är så pass höga att det kan påverka sjön bör utredas då detta kan
påverka val av metod. Sannolikt finns en hel del grundvattenundersökningar redan utförda i
Munksjöns närområde. Initialt bör dessa sammanställas och utifrån resultaten av dessa kan
eventuella kompletterande provtagningar genomföras.

13.2 UNDERSÖKNINGAR I PROJEKTERINGSFASEN
13.2.1

KARTLÄGGNING AV LEDNINGAR

Inför utförande av vald åtgärd bör de ledningar som finns på aktuell del av Munksjöns botten
identifieras. Erfarenhetsmässigt kan kännedom om vilka ledningar som finns och deras exakta
position vara bristfällig. En utredning där vissa undersökningsinsatser genomförs kan därför
behöva göras i projekteringsskedet.
Det kan göras genom att kombinera multibeamekolodning med side scan sonar-undersökning.

13.2.2

PLATSEN FÖR EVENTUELL AVVATTNING

Om muddring blir aktuell som åtgärdslösning behöver den plats som ska tas i anspråk för
avvattning utredas. I dagsläget finns ett preliminärt område utpekat. Som en del i projekteringen
inför åtgärd behöver en utredning genomföras för att dimensionera och välja metod för
omhändertagande. Beroende på hur muddermassorna ter sig på land kan olika typer av
omhändertaganden väljas. Geotextiltuber kan användas och fördelen med dessa är bland annat
att luktemissioner blir mindre. Muddringstakten kan också behöva anpassas till upplagområdets
storleks och muddermassornas behov av mellanlagring. Krav på hantering av det lakvatten som
uppstår bör utredas.

13.2.3

UTFORMNING AV TÄCKSKIKT

Om täckning av sediment väljs som åtgärdslösning kommer vissa utredningsinsatser krävas för
att utforma täckskiktets olika lager. De olika lagrens sammansättning avgörs av erosion,
föroreningstyper och halter, grundvattengenomströmning i sedimenten mm. På senare år har
metoder för att utforma adekvata täckskikt utvecklats stort och ett antal mer eller mindre
komplexa modelleringsmoduler finns för detta. En del utvecklingsarbete av metoder sker också
och en del i utredningarbetet bör vara att hålla sig à jour med det utvecklingsarbetet som sker
men kan även vara att aktivt delta i pilottest mm.
Den tunnskiktstäckning som föreslagits i ett åtgärdsalternativ kräver utredning och
förberedelser. Dels bör det undersökas och testas exakt hur tunnsiktets aktiva komponenter ska
se ut, dels behöver andra praktiska frågor undersökas såsom vilket hjälpmedel som den aktiva
substansen ska blandas med för att få rätt sjunkande egenskaper. Metoden är relativt ny och
erfarenheterna är begränsade.
13.2.4

GEOTEKNISK STABILITET

Om täckning väljs som metod kommer den geotekniska stabiliteten i sjösedimenten behöva
kartläggas. Detta för att den belastning som täckning innebär kan leda till skred eller kollaps om
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inte nödvändiga stödåtgärder görs. Tänkbar motåtgärd kan exempelvis vara utformning av
tryckbank vid släntfot. Om stabiliteten är låg kan även geotextil nyttjas för att förstärka
sedimenten. Den geotekniska stabiliteten undersöks med hjälp av borrbandvagn som placeras
på flotte (om inte is finns i tillräcklig omfattning). Genom tryck- eller viktsondering, och ev. CPTsondering inkl. ostörd provtagning undersöks bottensedimenten i ett antal punkter spridda över
aktuella områden. Flotten kan behöva stagas upp med stödben vilket kan innebära viss
grumling. Utifrån erhållna resultat utvärderas den geotekniska stabiliteten och lämpliga
förstärkningsåtgärder kan föreslås.
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Bilaga 1 Strömmar i Munksjön
Såvitt Tyréns vet finns ingen mätning av strömmen i Munksjö och därför har några kvalificerade
bedömningar av strömmen utförts. För detta ändamål har Munksjöns vattenmassa delats in i en ytlig och
en djup del. Detta stödjs av temperaturobservationer från Munksjön som framgår av i Figur 1. Data
tillhandahålls av SLU och finns för åren 2000-2019. Profilerna visar att Munksjön är skiktad under större
delen av året. Det betyder att vinden oftast inte kan verka på mer än ett 4–5 meter tjockt ytskikt. Den ström
som vinden orsakar kan nämligen inte tränga ner igenom temperatursprångskiktet, utan bara snedställa
detta så att det är något grundare i en del av sjön och något djupare i motsatt del.
Vinden driver alltså en ström i ytskiktet. Den medför också en snedställning av språngskiktet vilken ger en
av ytströmmen beroende och mycket svagare ström i bottenvattnet under språngskiktet. Dessa beskrivs
nedan var för sig.

Figur 1. Temperaturprofiler månadsvis i Munksjön. Varje profil är ett mättillfälle. Sjön är skiktad utom i
oktober-december plus vissa aprilmånader.
1.1

STRÖMMEN I YTZONEN, OVANFÖR TEMPERATURSPRÅNGSKIKTET

Bortsett från några mycket små områden närmast Tabergsåns inlopp och utloppet mot Vättern är,
ytströmmen är vinddriven. Vinden driver strömmen i vattenvolymen ovanför temperatursprångskiktet, som
alltså större delen av året innebär zonen från ytan till 4–5 meters djup. Vindströmmen kan inte tränga
djupare än så. En tumregel är att den vinddrivna strömmen är 3 % av vindstyrkan, dock betonas att det är
en tumregel. Baserat på tidigare erfarenhet så kommer strömmen att ha en och samma riktning i ytzonen.
Den kommer att vara starkast precis vid ytan och avta till noll vid språngskiktet. (Det blir alltså inte frågan
om en ”returström” som byter riktning någonstans inom ytskiktet.)
Ytströmmen i Munksjön bildar en eller, vilket är troligare, några få stora virvlar i sjön. Virvlarnas riktning,
medurs eller moturs, beror på vindriktningen. Strömstyrkan i en virvel är störst vid dess kant, det vill säga
vid stranden, och styrkan är noll i mitten på virveln, det vill säga på en eller några platser ute i Munksjön.
För att få en uppfattning om vinden i Jönköping har vindobservationer från Axamo nyttjas, som sannolikt är
något blåsigare än det är vid Munksjön, åtminstone för alla vindriktningar utom NNV-NNO när det blåser
från Vättern. (Det finns två andra observationslokaler, en vid Kalkstensgatan söder om Rocksjön och en
från Jönköpings gamla flygfält. Observationerna är inte pålitliga och därför har Axamo nyttjats.) Som
framgår i Figur 2 är vindstyrkan i genomsnitt är 3,5–4 m/s, och med ovan nämnda 3 %-tumregel erhålls en
ytströmstyrka på runt 10 cm/s.
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Figur 2. Medelvindstyrka månadsvis vid Axamo flygplats.
Följande slutsatser kan dras:
•
Medelströmstyrkan vid vattenytan i områden nära stranden, men med ett vattendjup på minst ett
par meter, är runt 10 cm/s.
•
På grundare vatten är strömmen svagare.
•
Nära mitten av Munksjön är strömmen svagare.
•
I vassruggar är strömmen mycket svagare.
•
Strömmen bildar en eller flera virvlar i Munksjön.
•
Virvlarnas rotationsriktning beror på vindriktningen.
1.2

STRÖMMEN UNDER TEMPERATURSPRÅNGSKIKTET

Som nämnts separerar temperatursprångskikten strömmen i ytzonen från den i djupzonen. Rörelserna i
djupzonen, under språngskiktet, kommer att vara oberoende av och styras av helt andra mekanismer än
dem i ytzonen. Strömmen i djupzonen orsakas av långa vågor på temperatursprångskiktet, så kallade
interna vågor. Nedan följer en mycket grov skattning av vattenhastigheten längs botten i en intern våg i
Munksjön.
Teorin är hämtad t.ex. från Turner (1979) och förenklar starkt för att motsvara den knappa mängd
observationer och utredningsresurser Tyréns har tillgång till. Ett karaktäristiskt djup i Munksjön på 10
meter har antagits, i Figur 3 är totaldjupet alltså H1+H2 = 10 meter. Språngskiktet ligger på fem meters
djup: H1 = H2 = 5. Ett relativt distinkt temperatursprång har antagits mitt emellan vattenytan och
medelbottendjupet.

Figur 3. Skiss av måtten i texten. Figuren är inte skalriktig.
Vidare har antagits att täthetsskillnaden över språngskiktet är Δρ = ρ2-ρ1 = 1 kg/m3. Detta fås stöd för
genom att analysera täthetsprofilerna i Figur 4. (Profilerna är beräknade från temperaturprofilerna i Figur
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1.) I Figur 4 framgår att täthetsskillnaden mellan yt- och djupvattnet är 0,5 kg/m3 på vintern och knappt 4
kg/m3 på sommaren, allt i runda tal. Att sommarskiktningen är mycket starkare än vinterskiktningen
framgår tydligt om samma skala tillämpas för alla månader, som i Figur 5. Mellanårsvariationen är som
synes också mycket stor och beror på om det är en varm eller kall vår, sommar osv.
Den interna vågens våglängd, λ, antas vara mycket större än djupet (H1+H2) och den interna vågens
amplitud, a, är en meter. Efter förenkling av ekvation 3.1.7 i Turner (1979) ger den interna vågens
fashastighet, c
Δ𝜌
1
𝑐 = √𝑔′ ℎ där 𝑔′ = 𝑔 = 9,81 ∙
𝜌

1000

Detta ger att c ≈ 0,2 m/s för den interna vågen med störst våglängd. Vidare ansätts en våglängd på 2 km;
dubbla Munksjöns storlek. Vattenvolymen V i det skuggade området i Figur 3 ger maxströmstyrka umax
när den på en halv vågperiod T passerar genom den markerade sektionen, Figur 3.
𝑎𝜆
𝑉≈
𝐵
4
där B är bredden på den sektion vi studerar. För den interna vågens period, T, ges per definition att
𝜆
𝑇=
𝑐
och därmed kan nu maxströmstyrkan skriva ner
𝑉
𝑎𝑐 0,22
𝑢𝑚𝑎𝑥 =
≈
=
≈ 0,02 𝑐𝑚/𝑠
1
𝑇 2ℎ 2 ∙ 5
2
Detta tolkas som att den maximala hastigheten på Munksjöns botten är av storleksordningen en (1)
centimeter per sekund. Att det beräknade värdet ovan råkar bli 2 cm/s får inte tolkas som annat än att det
är storleksordningen 1 cm/s, alltså någonstans i intervallet 0,5 cm/s till 5 cm/s.
Denna hastighet uppnås vid den interna vågens nod, på botten någonstans mitt i sjön. Hastigheten
pendlar mellan 1 cm/s åt ena hållet, hastighet noll, och därefter 1 cm/s åt motsatt håll efter en halv
vågperiod, cirka 100 minuter. Den interna vågens amplitud, som angetts till en meter, beror på vädret. I
lugnt väder är amplituden sannolikt försumbart liten och bottenströmmen därför noll. I blåsigt väder kan en
intern våg bildas och leva kvar under något dygn. Det betyder att den genomsnittliga strömstyrkan på
botten är väsentligt svagare än 1 cm/s.

Figur 4. Bilden visar månadsvisa täthetsprofiler i Munksjön. Varje profil är ett mättillfälle. För att man ska
se ordentligt visas tätheten minus 998 kg/m3. Lägg märke till att skalan för täthet varierar mellan figurerna.
Exempel: för januari går x-axeln från 3,8 till 4,3 kg/m3, en spännvidd på 0,5 kg/m3. För juli går x-axeln från
-0,5 till 3,2, en spännvidd på 3,7 kg/m3. Samma data med fasta skalor visas i Figur 5.
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Figur 5. Som Figur 4 med fasta skalor.
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