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Sammanfattning 

Säbyvikens marina ligger öster om riksväg 274 (Vaxholmsvägen) i sydvästra delen av 

Österåkers kommun och drivs av Wasatornet AB. En detaljplan för att möjliggöra en 

ombyggnation och anpassning av Säbyvikens marina och göra den till en marina med 

höga miljöambitioner har tagits fram. Detaljplanen vann laga kraft den 17 september 

2020. Delar av ombyggnationen och anpassningen omfattar åtgärder i vattenområde i 

form av ny kaj, utfyllnader, muddring, fasta bryggor, flytbryggor mm. Dagvatten från delar 

av hamnområdet föreslås att ledas till en skärmbassäng som förläggs i vattenområde där 

det renas innan det släpps ut till recipient. De planerade åtgärderna i vattenområde 

kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. Föreliggande samrådshandling utgör en del av 

tillståndsprocessen. 

Ombyggnationen och anpassningen av Säbyvikens marina innebär att utformningen inom 

vattenområdet förändras, och inom planområdet har flertalet tänkbara utformningar 

undersökts. Antalet båtplatser är bland annat beroende av storlek och typ på båt, täthet 

mellan bryggor samt hur land- och vattenområdet disponeras. Möjliga lägen för kaj, 

upptagningsficka, ramp, bryggor och muddringar har analyserats i syfte att hitta den bäst 

lämpade utformningen av marinan inom detaljplaneområdet. Samspelet mellan 

anläggningen på land och i vatten har varit av betydelse vid val av utformning, såväl som 

beroenden mellan de olika anläggningsdelarna i vatten. Fyra tänkbara utformningar 

presenteras i föreliggande samrådshandling, där alternativ A utgör huvudalternativet och 

alternativ B-D utgör ytterligare möjliga alternativ. Placering och läge av flytbryggorna och 

antalet flytbryggor skiljer alternativen åt. Kajlägen och muddring är lika i de fyra 

alternativen som utretts. Allt arbete och alla anläggningar kommer hållas inom 

detaljplanelagt område. 

Wasatornet AB bedömer att åtgärderna i vattenområdet kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, vilket i huvudsak beror på att åtgärderna i vattenområdet medför tillfälliga 

negativa effekter och konsekvenser under byggskedet. Det medför att förevarande 

samråd är ett avgränsningssamråd. Bolaget kommer i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning att redovisa bedömd påverkan på vattenmiljö, sediment, 

marint växt- och djurliv, liksom kommer redovisning att ske av byggbuller och på vilket 

sätt masshantering och avvattning kommer att ske. Den förväntade negativa påverkan är 

dock begränsad i tid och upphör efter avslutat byggskede.  

Syftet med förändringsarbetet av hamnen är att nå ett övergripande mål om en giftfri 

hamn där hamn- och båtverksamheten kan bedrivas och tillföra värden för båtägare 

samtidigt som värdefull natur- och vattenmiljö skyddas från skadlig miljöpåverkan som 

traditionellt är förknippad med hamnverksamhet. 
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1 Inledning och bakgrund 

Säbyvikens marina ligger öster om riksväg 274 (Vaxholmsvägen) i sydvästra delen av 

Österåkers kommun. För översiktskarta, se Figur 2. Österåker är en växande 

skärgårdskommun i Stockholms län. Båtliv i olika former tillhör kommunens mest 

betydande friluftsverksamheter och näringsgrenar, och det finns ett stort behov av 

båtplatser både för boende i kommunen och regionalt. 

Säbyvikens Marina har funnits på platsen sedan 1970-talet. Marinan utgörs av befintlig 

kaj och flera flytbryggor samt möjlighet till vinterplatsförvaring på land. Nu behöver 

marinan byggas om och anpassas till strängare miljökrav. Den ombyggnad och 

anpassning som planeras kräver tillstånd enligt miljöbalken. Efter genomförd 

tillståndsprocess kan de planerade förändringarna börja detaljprojekteras och slutligen 

kan förändringarna byggas. För illustration av processen framåt, se Figur 1. 

 

Figur 1. Illustration över processen framåt. 

Delar av ombyggnationen och anpassningen av marinan innefattar anläggande av ny kaj, 

förstärkning av befintlig kaj samt nya bryggor (de befintliga bryggorna tas bort och ersätts 

med nya bryggor med en något ändrad brygglayout). Vidare behöver utfyllnad bakom nya 

kajlägen göras liksom muddring av delar av hamnområdet. Dagvatten inom hamnområdet 

föreslås renas i en skärmanläggning som förläggs i vattenområde under planerade 

bryggor. Allt arbete och alla anläggningar kommer hållas inom detaljplanelagt område. 

Detta kräver tillstånd enligt miljöbalken. Föreliggande samrådshandling utgör en del av 

tillståndsprocessen. 

Befintlig hamn Tillståndsprocess
Ombyggd och 

anpassad hamn
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Figur 2. Översiktskarta. 

1.1 Historia 

Marken inom planområdet för gällande detaljplan Säbyvikens marina utgör en del av 

fastigheten Rydboholm 2:1, Rydboholms gård. Säbyviken har sedan flera hundra år 

tillbaka varit en del i ett storgodslandskap och under lång tid var Rydboholm det största 

sätesgården i Stockholmstrakten. Området har sedan länge används till jord- och 

skogsbruk. Säbyvikens västra strand har sedan början av 1970-talet nyttjats som en 

småbåtshamn. Sedan början av 1990-talet drivs verksamheten av Wasatornet AB. 

1.2 Vision 

Sedan Wasatornet AB år 1993 tog över driften av Säbyvikens marina har visionen varit 

att skapa en modern marina som ska fungera på ett hållbart sätt. Mål och vision för 

marinan innebär mer specifikt att utveckla en marina för båtliv av hög kvalitet, där 

människor möts, trivs och där verksamheten kan utvecklas. 

Säbyvikens marina har som målsättning att år 2025 ha en marina som är 90 % giftfri. 

Visionen är att i framtiden bedriva fritidsbåtsverksamhet helt utan miljöfarligt material, 

genom att exempelvis undvika bottenfärger och plaster. Marinan ämnar skapa 

förutsättningar och ge båtägare möjlighet att på ett miljömässigt hållbart sätt ta hand om 

sin båt. Ett konkret exempel är att utarbeta en funktion för att kunna avgifta båtbottnar 

(blästra/slipa) och därefter påföra giftfria skydd som med hjälp av spolplatta är lätta att 

hålla rent från påväxt. För ombyggnationen och anpassningen av marinan innebär det 
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mer konkret uppförande av hallar för underhåll och avskärmade platser för exempelvis 

båtbottentvätt och underhåll. Visionen är att all båtservice ska ske i slutna system där 

exempelvis material och färgrester tas omhand och vatten samlas upp och renas för att 

undvika utsläpp till mark och vatten. För att nå visionen planeras en etappvis utveckling 

av marinan.  

2 Befintlig verksamhet inom marinan 

Säbyvikens marina består idag av sex stycken flytbryggor med bryggplatser samt 

vinterförvaring utomhus för omkring 350 stycken båtar. För karta över Säbyvikens marina, 

se Figur 3. 

Verksamheten erbjuder idag viss service av segel- och motorbåtar, men 

kringverksamheter såsom motorservice och verkstadsunderhåll bedrivs inte på marinan. 

Det sker i stort sett ingen upptagning och sjösättning av andra båtar än de som ligger i 

hamnen på sommarplats. 

År 2019 anlades en båtbottentvätt på marinan i form av en spolplatta med 

reningsanläggning. Spolplattan innebär möjlighet att hålla båtbotten beväxningsfri genom 

spolning ett par gånger under säsong istället för att använda giftiga bottenfärger. 

Eventuella tungmetaller från bottenmålade båtar samlas upp och filtreras bort innan 

vattnet leds tillbaka till recipient. Tvättning av båtar, underhåll och bottenmålning sköts 

idag av båtägarna själva. 

Wasatornet har tagit fram ett miljöprogram för marinan som redovisar hur miljöarbetet 

bedrivs. Miljöprogrammet följs av en handlingsplan med mål och aktiviteter till varje 

identifierad miljöaspekt. Uppföljning sker genom en årlig avstämning av handlingsplanen, 

och mer specifikt i form av en checklista som tydligt anger om planerad aktivitet 

genomförts eller inte. Om planerad aktivitet inte genomförts ska anledningen framgå. 

Egenkontrollen redovisas så att hyresgästerna är väl informerade om marinans pågående 

miljöarbete. I samband med den årliga uppföljningen av handlingsplanen görs även en 

bedömning vilka nya aktiviteter listan eventuellt ska kompletteras med. Själva 

miljöprogrammet utöver handlingsplanen revideras vid behov. Vidare har marinan 

kontinuerliga avstämningar med kommunens enhet för miljö och hälsa. 
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Figur 3. Säbyvikens marina idag. Källa: Lantmäteriet (2021) 

2.1 Nuvarande utformning anläggning i vatten 

Befintlig kaj är cirka 110 meter, till vilken 4 av 6 flytbryggor är anlagda. De andra två 

flytbryggorna är anlagda söder om befintlig kaj. De sex flytbryggorna sträcker sig cirka 

110 meter ut i vattnet. För illustration över nuvarande utformning av anläggningen i 

vattnet, se Figur 4. För bild över marinan (sett från norr), se Figur 5. 
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Figur 4. Skiss över nuvarande utformning av Säbyvikens marina. 

 

 
Figur 5. Bild över Säbyvikens marina, sett från norr. 

3 Planerad utbyggd verksamhet inom marinan 

Den nya och lagakraftvunna detaljplanen möjliggör ombyggnation och anpassning av 

Säbyvikens marina. Detaljplanen medger en fortsatt användning för småbåtshamn med 

båtupplag inklusive utökning av verksamheten. Bryggområdet kan enligt gällande 
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detaljplan utökas för att inrymma ytterligare båtplatser. Planeringen görs för att möta 

behovet av förbättrade möjligheter för latrintömning, båtbottentvätt, spolplatta etc. för den 

miljömedvetne generationen båtägare. En blästringshall skall byggas för att i ett slutet 

system möjliggöra att giftig båtbottenfärg kan avlägsnas och båtbotten behandlas med 

annan typ av beläggning som inte görs om varje år. Marinan uppmuntrar redan idag till att 

alla hyresgäster skall sluta bottenmåla. 

3.1 Alternativa utformningar 

För den utökning av hamnen som planeras kommer sökanden att utreda möjliga lägen 

både på kaj, bryggor och muddringar i syfte att optimera yteffektiviteten inom 

hamnområdet och detaljplanen. Den totala yteffektiviteten är beroende av åtgärder såväl i 

vatten som på land. I denna samrådshandling redovisas förslag på huvudsakliga kaj- och 

brygglägen, utfyllnad bakom nya kajlägen, och muddringsområden samt 

skärmanläggning som förläggs inom vattenområdet för rening av dagvatten utifrån den 

planering som är känd idag. Valet av att lägga dagvattenreningen i recipienten har sitt 

ursprung i att en dagvattenanläggning på land skulle hindra hamnverksamheten att 

bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. 

Det kan inte uteslutas att lägena för föreslagna konstruktioner och åtgärder i föreliggande 

samrådshandling justeras något inför den slutliga ansökan om tillstånd. Dock ska 

samtliga anläggningar vara belägna och samtliga åtgärder vidtas inom 

detaljplaneområdet. 

4 Samråds- och tillståndsprocessen 

För att genomföra de planerade åtgärderna som omfattar kaj, utfyllnad, bryggor, 

muddring och skärmanläggning i vattenområdet krävs tillstånd enligt miljöbalken. 

Denna samrådshandling är ett led i den samrådsprocess som ska föregå ansökan om 

tillstånd och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken. Syftet 

med samrådet är att alla som berörs av det planerade projektet i ett tidigt skede ska få 

möjlighet att påverka kommande beslut och lämna upplysningar som sökanden kan ta 

hänsyn till i den fortsatta planeringen. 

Wasatornet bedömer att aktuella åtgärder kan antas medföra betydande miljöpåverkan, 

varför avgränsningssamråd nu sker utan föregående undersökningssamråd. 

Avgränsningssamrådet ska genomföras inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen 

och innebära att den som avser att bedriva verksamheten samråder om verksamhetens 

lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas 

medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens 

innehåll och utformning. Samråd sker med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de 

enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten samt med de övriga statliga 

myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av 

verksamheten. Efter samrådsperioden sammanställs inkomna synpunkter i en 

samrådsredogörelse. 
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Baserat på avgränsningssamrådets omfattning ska en MKB enligt 6 kap. 35–37 §§ 

miljöbalken tas fram och skickas in tillsammans med tillståndsansökan till mark- och 

miljödomstolen för prövning. Ansökan kungörs i tidningar så att de som önskar kan ta del 

av vad som planeras och har möjlighet att lämna synpunkter under remisstiden. När 

remisstiden är över, synpunkter har bemötts och utretts av mark- och miljödomstolen, kan 

domstolen avgöra ärendet på handlingarna, begära kompletteringar eller vid behov hålla 

huvudförhandling och sedan avgöra ärendet. 

Tillståndsansökan kommer att inges till mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt. 

Samråds- och tillståndsprocessen för vattenverksamhet beskrivs generellt i Figur 6. 

Samråd kommer att genomföras under hösten 2021. Ansökan planeras lämnas in i slutet 

av 2021. 

 
Figur 6. Tillståndsprocessen för ansökan om vattenverksamhet enligt miljöbalken. Röd markering 

visar var i processen vi befinner oss. 

5 Anläggningar och åtgärder 

Inom planområdet har flertalet tänkbara utformningar undersökts. Möjliga lägen på kaj 

(inkl. utfyllnad, upptagningsficka och ramp), bryggor (både fasta bryggor och flytbryggor), 

placering av skärmanläggningen och område för muddring har analyserats i syfte att hitta 

den bäst lämpade utformningen inom detaljplaneområdet för hamnområdet. Samspelet 

mellan anläggningen på land och vatten har därvid varit av betydelse vid val av 

utformning, såväl som hur de olika anläggningsdelarna i vatten samspelar med varandra. 

Exempelvis beror möjligheten till utformning av flytbryggorna på valet av placering av 

upptagningsficka och ramp samt hur den nya kajen förlängs. Placering av 
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upptagningsficka och ramp beror vidare på utformningen av marinans anläggningar på 

land, som exempelvis placering av servicehall. Placering av servicehallarna på land har 

valts för att optimera flöden och för att hantera båtarna på ett säkert och miljövänligt sätt. 

Helhetsbilden av marinan (på land och i vatten) har därför varit viktigt när förslag över 

marinans utformning i vatten arbetats fram. 

5.1 Anläggningar och åtgärder i vattenområdet 

Vid utformandet av marinan har fem delar av anläggningen identifierats som möjliga att 

påverka genom placering och utformning. Dessa delar är utpekade genom röda 

numrerade markeringar i Figur 7, och är:  

• Ny kaj inklusive utfyllnad och fasta bryggor (nr. 1) 

• Upptagningsficka, ramp och fasta bryggor (nr. 2) 

• Skärmanläggning för rening av dagvatten (nr. 3) 

• Flytbryggor (nr. 4) 

• Område för muddring (nr. 5) 

Figur 7. Variabla komponenter vid val av utformning. 1 = ny kaj inklusive utfyllnad och fasta 

bryggor, 2 = upptagningsficka, ramp och fasta bryggor, 3 = skärmanläggning för rening av 

dagvatten, 4 = flytbryggor, 5 = område för muddring. Illustration över huvudalternativet, alternativ A.  

1. Ny kaj inklusive utfyllnad och fasta bryggor 

För att förbättra tillgängligheten till vattnet kommer befintlig betongkaj att förlängas och 

eventuellt höjas och kommer således att omfatta större delen av marinas strandlinje. 

Föreslagen konstruktion utgörs av en spontkaj. Vid anläggning av ny kaj tillkommer även 

utfyllnad mellan befintlig strandlinje och den nya kajen. Det slutliga läget för kajen ifråga 

om höjdnivå är fortfarande under utredning. Höjdläget är bland annat beroende av de 

planerade åtgärderna på land. 
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Föreliggande förslag innebär att den befintliga kajen förlängs i både norr och söder. I norr 

förlängs kajen med cirka 145 meter och i söder förlängs kajen med cirka 150 meter. För 

illustration av befintlig och föreslagen kaj, se Figur 8. 

 

Figur 8. Förslag på förlängning av kaj. 

2. Upptagningsficka, ramp och fasta bryggor 

För sjösättning och upptagning av båtar planeras en rampyta och upptagningsficka, Figur 

9. Placering av rampyta föreslås, enligt nuvarande planering, direkt söder om där befintlig 

kaj slutar idag. I sektionen som visas i Figur 10 illustreras upptagningsfickan. 

Upptagningsfickan utgörs av en spontad del innanför kajkant och är sedan förlängd med 

två fasta bryggor som är pålade. De fasta bryggornas syfte är att åstadkomma tillräckligt 

djup på upptagningsfickan för upptag av båtar i kran. Till den pålade bryggan ansluter 

sedan till en flytbrygga. 

För att möjliggöra sjösättning och upptagning av båt med hjälp av en båtvagn, till 

exempel hydraulvagn föreslås en ramp. Rampen spontas, pålas och bottengjuts. Längd 

på ramp utreds i detta läge, men ramfritt djup där rampen slutar är föreslaget 4 meter. 

Åtgärden innebär behov av muddring i byggskede. För illustration över rampen, se Figur 

9. 
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Figur 9. Sektion genom ramp. 

 
Figur 10.Sektion genom kajficka och fasta bryggor. 

 
3. Skärmanläggning för rening av dagvatten 

Recipienten för dagvattnet inom marinaområdet är vattenförekomsten Säbyvik 

(SE592600-181600). Idag finns ingen dagvattenhantering, utan dagvattnet avrinner direkt 

till recipient för dagvatten. Då området till stor del består av grusade ytor sker dock viss 

fördröjning av dagvattnet. Vid kraftiga regn mättas marken snabbt och det finns få 

svackor där vattnet kan bli stående, varför det mesta av dagvattnet i dessa fall avrinner 

direkt till vattenförekomsten. I nuläget beräknas avrinningen från planområdet vid ett 10-

årsregn vara 150 liter per sekund. 
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Dagvattenstrategi Österåker kommun 

Österåker kommun har tagit fram lokala miljömål för kommunen som inkluderar följande 

aktuella mål:  

• Sjöar och vattendrag ska ha god ekologisk och kemisk status 

• Dagvattenhanteringen ska vara säker och innehållet av föroreningar i dagvatten 

ska fortsätta att minska  

• Öka kunskapen om klimatförändringar och dess konsekvenser 

 

Planförslaget innebär ökade arealer hårdgjord yta på land, och skapar behov av 

hantering av dagvatten för att minimera risken för läckage och påverkan på omgivande 

mark- och vattenmiljö. I samband med framtagandet av detaljplanen har en 

dagvattenutredning genomförts i området för att undersöka möjligheten till lokalt 

omhändertagande av dagvatten utan att påverka recipienten Säbyviken.  

 

Rening av dagvatten föreslås i form av en skärmanläggning i vattnet inom hamnområdet. 

Placeringen av skärmanläggningen i vattnet beror på hur dagvatten hanteras på land. För 

närvarande utreds placeringen av skärmanläggningen i vattnet, under bryggor längs de 

båda nya, förlängda kajerna. För att säkerställa rening av dagvatten behövs en total area 

på skärmanläggning på 340 m2 och utformas i ett längd-bredd förhållande 5:1. 

Anläggningarna utformas om cirka 170 m2 vardera. Skärmanläggningen består av 

skärmdukar som placeras under bryggorna. Bryggorna kan vara utformade som fasta 

bryggor eller flytbryggor. Inom skärmlösningen kommer partiklar att sedimentera. I syfte 

att sköta, underhålla och kontrollera skärmanläggningarna kommer bryggorna att förses 

med inspektionsluckor. Skärmduken placeras 50 centimeter från bryggans yttre kant och 

går hela vägen ned till botten där den hålls fast med hjälp av vikter. Skärmduken 

dimensioneras för att klara de påfrestningar som kan komma av propellerströmmar och 

vågor från båtar i hamnen. 

 

För illustration av skärmanläggningen, se Figur 11. Närmare specifikationer av 

utformningen av skärmanläggningen för rening av dagvatten redovisas i kommande 

ansökan. 
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Figur 11. Illustration över skärmanläggning. 

 

4. Flytbryggor 

Ett antal utformningar på flytbryggor har i ett tidigt skede utretts. Förlängning av 

bryggorna föreslås i den södra delen då den fria vattenytan är större, vilket ger en mindre 

påverkan både i ytläget och på botten. Flytbryggorna ansluts mot fast mark i kajen med 

hjälp av landfästen. För typskiss i sektion av föreslagen flytbrygga, se Figur 12. 

 

Flertalet olika orienteringar av flytbryggorna i vattenområdet har utretts. Ett 

huvudalternativ (Alternativ A) och tre ytterligare möjliga alternativ (Alternativ B, C, D) har 

valts för vidare utredning inför slutgiltigt val av placering och utformning av flytbryggorna. 
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Figur 12. Typskiss av flytbrygga i profil. 

4a Huvudalternativ – Brygglayout Alternativ A 

Alternativ A är det alternativet över brygglayout som utreds som huvudalternativ. 

Alternativet innebär totalt 5 flytbryggor enligt placering och orientering i Figur 13. 

Förslaget innebär att tre flytbryggor placeras och ansluts till befintlig kaj. Dessa 

flytbryggor föreslås vara cirka 110 meter långa. Vidare innebär alternativet att två 

flytbryggor placeras på den delen av den nya kajen som förlängs söderut. Dessa 

flytbryggor föreslås vara cirka 185 meter långa. I det yttre vattenområdet placeras en 50 

m2 flytbrygga för latrintömning med syfte att båtar inte ska behöva åka in och tömma vid 

kajens fasta septiktömningsstation (anlagd 2014) innan anläggning vid brygga. En av de 

flytbryggor som placeras på den nya kajen utformas så att tre ytterligare flytbryggor 

ansluts ortogonalt. De ortogonala flytbryggorna är cirka 120 meter långa. Utredning sker 

för närvarande för ytterligare mindre flytbryggor innanför den yttre geometrin och i 

anslutning till de föreslagna flytbryggorna, med syfte att möjliggöra exempelvis 

kioskverksamhet. 
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Figur 13. Brygglayout Alternativ A 

4b Möjligt alternativ – Brygglayout Alternativ B 

Alternativ B utreds som en möjlig brygglayout. Alternativet innebär 4 flytbryggor enligt 

placering och orientering i Figur 14. Förslaget innebär att tre flytbryggor placeras på 

befintlig kaj. Dessa flytbryggor är cirka 110 meter långa. Vidare innebär alternativet att en 

flytbrygga placeras på den delen av den nya kajen som förlängs söderut. Denna 

flytbrygga är cirka 200 meter lång. Utanför denna brygga i det yttre vattenområdet 

placeras en 50 m2 flytbrygga för latrintömning med syfte att båtar inte ska behöva åka in 

och tömma vid kajens fast septiktömningsstation (anlagd 2014) innan anläggning vid 

brygga. Vidare ansluts tre flytbryggor ortogonalt till den längsta bryggan. De yttersta av 

de ortogonala flytbryggorna är 175 meter långa. Den ortogonala flytbryggan närmast 

kajen föreslås vara något kortare för att tillgängliggöra en manöveryta vid exempelvis 

isättning och upptagning av båtar. Utredning sker för närvarande för ytterligare mindre 

flytbryggor innanför den yttre geometrin och i anslutning till de föreslagna flytbryggorna, 

med syfte att möjliggöra exempelvis kioskverksamhet. 

 

Figur 14. Brygglayout Alternativ B 
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4c Möjligt alternativ – Brygglayout Alternativ C 

Alternativ C utreds som en möjlig brygglayout. Alternativet innebär 3 flytbryggor enligt 

placering och orientering i Figur 14. Förslaget innebär att en flytbrygga placeras på den 

nya föreslagna kajen som förlängs norrut. Flytbryggan föreslås gå cirka 95 meter ut i 

vattnet och två flytbryggor ansluts ortogonalt till denna. De ortogonala flytbryggorna 

föreslås vara cirka 130 meter. Alternativet innebär vidare att två flytbryggor placeras på 

den delen av den nya föreslagna kajen som förlängs söderut. Dessa flytbryggor är cirka 

185 meter långa. En av de flytbryggor som placeras på den nya kajen utformas så att tre 

ytterligare flytbryggor ansluts ortogonalt. De ortogonala flytbryggorna är cirka 120 meter 

långa. Utanför denna brygga i det yttre vattenområdet placeras en 50 m2 flytbrygga för 

latrintömning. Syfte med denna brygga är att båtar inte ska behöva tömma vid kajens 

fasta septiktömningsstation (anlagd 2014) innan de lägger till. Utredning sker för 

närvarande för ytterligare mindre flytbryggor innanför den yttre geometrin och i anslutning 

till de föreslagna flytbryggorna, med syfte att möjliggöra exempelvis kioskverksamhet.  

Figur 15. Brygglayout Alternativ C  

4d Möjligt alternativ – Brygglayout Alternativ D 

Alternativ D utreds som en möjlig brygglayout. Alternativet innebär sju flytbryggor enligt 

placering och orientering i Figur 16. Förslaget innebär att en flytbrygga placeras på den 

nya föreslagna kajen som förlängs norrut och tre flytbryggor placeras på befintlig kaj. 

Dessa flytbryggor är cirka 110 meter långa. Vidare innebär alternativet att fyra flytbryggor 

placeras på den delen av den nya kajen som förlängs söderut. Dessa flytbryggor är cirka 

185 meter långa. Utanför denna brygga i det yttre vattenområdet placeras en 50 m2 

flytbrygga för latrintömning. Syfte med denna brygga är att båtar inte ska behöva tömma 

vid kajens fasta septiktömningsstation (anlagd 2014) innan de lägger till. 
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Figur 16. Brygglayout Alternativ D 

5. Muddring 

För att möjliggöra utvecklingen av marinan i vattenområdet enligt ovanstående förslag 

kommer muddring inom kajområdet behövas. Området behöver muddras för att kunna 

utöka kajen (främst i södra delen av anläggningen), öka det ramfria djupet till 4 meter vid 

marinan (möjliggöra för mer djupgående båtar) samt för att skapa en stabil 

kajkonstruktion utan risk för sättningar. Muddringsområdet är uppskattat till cirka 

20 500 m2, utifrån gränsen för vattenområde vid högsta högvatten (HHW) och bedöms 

vara lika stort oavsett hur bryggor och kajlägen placeras. 

Bottenmätningar har utförts inom Säbyviken för att få fram befintligt bottendjup. På land 

har geotekniska undersökningar genomförts i syfte att klargöra jordlager och bärigheter. 

Resultaten från dessa undersökningar har sedan använts för att beräkna omfattningen på 

muddringen. 

Muddringen kan principiellt delas upp i två delar. Den ena delen innebär muddring i 

vattenområde vid normalvattenstånd (det som i Figur 17 är markerat med orange färg). 

Denna muddring omfattar cirka 26 000 m3. Den andra delen innebär muddring i bakom 

det som ska bli den framtida kajen (det som i Figur 17 är markerat med grön färg). Denna 

muddring krävs för att skifta ur ostabila lermassor som därefter ska ersättas med stabila 

fyllnadsmassor. Den här delen av muddringen omfattar en volym på cirka 26 000 m3. 
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Den totala muddringen beräknas uppgå till cirka 52 000 m3, se Figur 17. För princip över 

beräkning av muddringsvolym, Figur 18. 

Figur 17. Karta med bottendjup, utpekat område för muddring och volym muddring för ett visst 

bottendjup till ramfritt djup 4 meter. 

 
Figur 18. Princip för beräkning av muddringsvolym. 

Muddring kan genomföras antingen genom skopverk eller sugmuddring. Skopverk är en 

mekanisk muddringsmetod som är lämplig för områden med större fraktioner och hårda, 

fasta material som i huvudsak stannar i skopan. Exempel på hårda och fasta material är 

exempelvis hård lera, morän och sprängsten. Muddring med denna metod fungerar rent 

tekniskt i lösa sediment, men är ofta en mindre lämplig metod, då metoden ger en ökad 

grumling då en del massor rinner ur skopan. 

Metoden sugmuddring innebär att sedimenten sugs upp, oftast med inblandning av 

vatten för att sedimenten ska bli en flytande massa. Sugmuddring är lämplig för muddring 

i lösa sediment som exempelvis lös lera, gyttja, sand och grus och generellt orsakar 
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metoden endast en begränsad spridning av uppgrumlat sediment. Sediment måste inför 

sugmuddringen vara relativt homogent och botten kan behöva rensas från exempelvis 

större fraktioner och skräp. Metoden innebär att de muddrade massorna innehåller stora 

mängder vatten som behöver avvattnas. Sugmuddring är lämplig för förorenade 

sediment. 

Sannolikt kan dessa två muddringsmetoder behöva kombineras för att genomföra 

muddringen på bästa sätt. 

5.2 Skyddsåtgärder 

För genomförandet av planerade anläggningar och åtgärder kommer skyddsåtgärder att 

behöva vidtas i byggskede med syfte att skydda mark och vatten. 

För åtgärder som anläggning av ny kaj, utfyllnad, pålning av bryggor och muddring krävs 

olika typer av grumlingsskydd. Ett grumlingsskydd kan till exempel innebära att området 

omgärdas av skärmar i vattnet för att begränsa spridningen av grumlande partiklar. 

Grumlingsskydd kan utgöras av antingen tät slutande siltgardiner eller bubbelridåer som 

hindrar grumlingen att spridas i vattenområdet.  

Förutom grumlingsskydd bör hänsyn tas i tid på så sätt att planerade åtgärder i huvudsak 

utförs med hänsyn till framförallt fiskens lekperioder. Denna tidpunkt varierar, men 

generellt är vintersäsongen mindre känslig. Även varaktigheten på genomförandet ska 

ses över så att arbetena genomförs på ett effektivt sätt i syfte att korta 

genomförandetiderna. 

Vid hantering av muddermassor ska avfallshierarkin vara styrande och föroreningsgrad är 

en viktig aspekt för valet av hur massorna ska hanteras. Massorna ska provtas för att 

bestämma den fortsatta hanteringen. I samband med schakt och muddring kommer en 

yta att behövas för att lägga dessa massor för eventuell avvattning. Muddrade massor 

kommer i första hand placeras inom fastigheten. Platsen för avvattning kommer att väljas 

med hänsyn till skyddet för omkringliggande mark- och vattenmiljöer. Om möjligt ska det 

finnas möjlighet att ta omhand lakvatten från de upplagda muddermassorna. 

För skärmanläggningarna kommer skyddsåtgärder framförallt handla om att i driftskedet 

sköta drift och underhåll av anläggningarna så att deras avsedda funktion av att rena 

inkommande dagvatten från hamnen upprätthålls över tid. Mätning bör ske 

flödesproportionellt i en lämplig punkt i anläggningen innan det renade dagvattnet släpps 

ut i Säbyviken. Typisk drift och underhållsåtgärder handlar om att kontinuerligt rensa 

anläggningen från skräp som fastnat och slamsuga anläggningen någon gång vart 10-

15:e år. 
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6 Platsspecifika förutsättningar och förväntad påverkan 

6.1 Planförhållanden 

6.1.1 Översiktsplan 

Översiktsplanen utgör den strategiska plan som beskriver kommunens viljeriktning i 

frågan om mark- och vattenanvändning, bebyggelseutveckling, riksintressen och 

allmänna intressen i övrigt. I gällande översiktsplan för Österåker kommun, Översiktsplan 

2040, framgår att närheten till naturen och havet, och möjligheten till ett aktivt friluftsliv är 

viktiga delar av kommunens identitet. I översiktsplanen framhävs vikten av att värna och 

utveckla ett aktivt frilufts- och båtliv för att förstärka Österåkers identitet som 

skärgårdskommun. Tillgängligheten till strandområden och målpunkter längs kusten och 

sjöarna, så som bryggor, stränder och attraktiva vattenmiljöer ska vara god. 

Ett planprogram togs fram för Säbyviken, vilket godkändes av Kommunstyrelsen 2011-

05-02 med syfte att kartlägga förutsättningarna i området för en utveckling. I programmet 

formulerades vidare riktlinjer som låg till grund i det fortsatta arbetet med planläggningen. 

6.1.2 Detaljplan 

En detaljplan för Säbyvikens Marina, vilken vann laga kraft 2020-09-17, finns framtagen. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ombyggnation och anpassning av Säbyvikens marina 

och att göra den till en marina med höga miljöambitioner. Mer specifikt planeras 

verksamhetsområdet för småbåtshamn utökas och anpassas för att även inrymma 

hamnkontor, hallar för vinterförvaring av båtar samt hallar för service eller liknande marint 

anknuten verksamhet. Detaljplanen medger att bryggområdet och den pågående 

verksamheten får utökas. 

Planområdets areal uppgår till 24 ha, varav 11 ha är vattenområde, se Figur 19. 

Detaljplanens vattenområde är uppdelad i 3 kategorier: 

• Öppet vattenområde (W)  

• Småbåtshamn, bryggplats (WV1) 

• Småbåtshamn, bryggplats på högst 50 m2 för serviceändamål (WV2) 

Dagvatten från uppställningsplats och parkering ska tas om hand och renas innan det når 

recipient. Enligt detaljplanens administrativa bestämmelser får bygglov inte ges för 

ändrad markanvändning förrän befintlig markförorening har avhjälpts samt dagvatten på 

uppställningsplats och parkering kan tas om hand. 
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Figur 19. Fastställd detaljplan Säbyvikens Marina. 
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6.2 Områdesskydd 

6.2.1 Strandskydd 

Strandskyddet är genom gällande detaljplan upphävt inom planområdet inom det område 

som är utpekad som kvartersmark i detaljplanen (Yta markerat i grå färg, V1 i Figur 19). 

6.3 Riksintressen 

6.3.1 Riksintresse friluftsliv  

Området för planerad ombyggnation och anpassning ligger i yttersta kanten, men delvis 

inom gränsen, för riksintresseområdet för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, FAB 04 

Bogesund, se Figur 20. Riksintresseområdet omfattar en halvö som omges av Stora 

Värtan, Askrikefjärden och Trälhavet. Enligt riksintressebeskrivningen utgör 

Bogesundlandet ett viktigt friluftsområde med sitt varierande landskap och omfattande 

vattenkontakt. Identifierade intressen inom riksintresseområdet för friluftsliv är; strövande, 

bär- och svampplockning, turåkning på skidor, naturstudier, cykling, bad, kulturstudier och 

skridskofärder. 

Enligt beskrivning av riksintresset framgår att närheten till Stockholm gör att området 

utnyttjas flitigt som utflyktsmål. Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets 

värden är att områdets karaktär som strövområde bibehålls och stränder hålls 

allemansrättsligt tillgängliga. Området bedöms ha ytterligare potential beträffande 

friluftsliv och åtgärder som exempelvis att anläggningar underhålls och förbättras samt 

genom informationsinsatser förväntas kunna göra området ännu mer attraktivt.   
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Figur 20. Riksintresse Friluftsliv 

6.3.2 Riksintresse kulturmiljövård  

I närheten av Säbyvikens marina finns ett utpekat område av riksintresse för 

kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Riksintresset benämns Rydboholm [AB 

61], se Figur 21. Området utgörs av ett herrgårdslandskap med Rydboholms slott och 

Östra Ryds kyrka, vars områden utgör uttryck för riksintresset. Motivering för riksintresset 

är att herrgårdslandskapet visar levnadsbetingelsen för landets främsta adelssläkter 

alltsedan medeltidens slutskede. 
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Figur 21. Riksintresseområde kulturmiljövård 

6.3.3 Förväntad påverkan riksintresseområde  

Riksintresseområdet för såväl kulturmiljövård som friluftsliv finns lokaliserat framförallt på 

västra sidan om väg 274, Vaxholmsvägen, som utgör en tydlig barriär. Planerade 

åtgärder bedöms inte medföra någon skada på identifierade riksintresseområden. 

Förväntan påverkan på utpekade riksintresseområden bedöms bli neutral. 

6.4 Naturmiljö 

Landskapet domineras av ett strandområde med ett i huvudsak skogs- och 

jordbrukslandskap. På båda sidor om Säbyviken är terrängen kraftigt kuperad med 

stigning från havsnivå upp till 30 m.ö.h. Dessa områden är mestadels beklädda av skog. I 

kustinventeringen pekas lokala och kommunala naturvärden ut i närheten av befintlig 

marina. Området kring befintlig marina beskrivs som lågexploaterad och med medelhög 

naturlighet. Förekomsten av sjöfågel, vid en genomförd analys av antalet arter och 

individer av häckande sjöfågel, är lågt i Säbyviken. 

En naturvärdesinventering togs fram år 2011 i samband med ett planprogram 

upprättades för ett större område. Inom arbetet med framtagande av detaljplan för 

utvidgning av Säbyvikens marina har sedan naturvärdesinventeringen kompletterats och 

fördjupats år 2019. En stor del av planområdet är idag redan utbyggt och saknar värden 

för aspekten naturmiljö. Mellan dagens marina och väg 274 är marken oexploaterad och 

består i huvudsak av tall med inslag av gran, björk, asp och enstaka yngre ekar. Träden 

på den oexploaterade marken inom planområdet är nu avverkad i samband med 
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förberedelserna inför kommande ombyggnation och anpassning av marinan, se Figur 23. 

I den nordligaste delen av planområdet har ett alkärr identifierats av visst naturvärde 

(klass 4). Alkärret finns i utloppet från Säbyträsket. Alkärret är vattenförande och bedöms 

därför troligen även hysa groddjur. Inga andra områden har pekats ut av naturvärde inom 

planområdet. För resultat från genomförd naturvärdesinventering i planområdet, Figur 22. 

 
Figur 22. Resultat från naturvärdesinventering utförd 2019. Bild: CONEC Konsulterande ekologer. 
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Figur 23. Förberett område för byggnation på land. 

6.4.1 Förväntad påverkan naturmiljö 

En stor del av området är utbyggt redan idag och saknar värden eller har låga värden för 

aspekten naturmiljö. Det området som identifierats inom planområdets norra del av visst 

naturvärde bedöms inte påverkas av åtgärderna inom vattenområdet. Hänsyn kommer 

tas till området som är utpekat med visst naturvärde vid val av placering för 

muddermassor för att inte riskera att påverka områdets naturmiljövärden. Den förväntade 

påverkan på aspekten naturmiljö bedöms bli neutral. 

6.5 Kulturmiljö 

Kulturmiljö är den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som 

därigenom berättar om människors liv och relationen till människans omgivning. 

Kulturmiljöerna är inte statiska och förändringar genom direkt eller indirekt påverkan kan 

ske på olika sätt. Direkt påverkan innebär exempelvis förstörelse eller intrång i en 

lämning, miljö eller byggnad. En indirekt påverkan kan vara till exempel om en 

barriäreffekt skapar, eller strukturer och samband försvinner i samband med en åtgärd. 

Säby omnämns för första gången år 1444 (i sæby). Ortnamn med efterled -by antas i stor 

utsträckning ha tillkommit under yngre järnåldern, sannolikt med innebörden gård eller by. 

Förledet sæ (r) betyder sjö och har sannolikt syftat på läget nära Säbyviken.  
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Österåker kommun tog 1998 fram ett kulturmiljöprogram. I det kulturhistoriska 

programmet för Österåkers kommun ingår området kring Säbyviken inklusive gravfältet i 

den nordvästra delen av detaljplaneområdet i den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Detta 

område, tillsammans med Östra Ryd – Rydboholm vars centrala delar ingår i riksintresset 

för kulturmiljövård Rydboholm [AB 61] ingår i det området som är utpekat av kommunalt 

intresse. 

I samband med framtagandet av gällande detaljplan Säbyvikens marina har en etapp 1 

och etapp 2 utredning granskats och godkänts av länsstyrelsen år 2012. För de 

lämningar som identifierats i samband med de arkeologiska utredningarna inom 

detaljplaneområdet, se Tabell 1. För lokalisering av lämningarna, se Figur 24.  

Tabell 1. Lämningar inom detaljplaneområdet. 

RAÄ-nr/objektnr Typ Antikvarisk bedömning 

Östra Ryd 37:1 Gravfält Fast fornlämning 

Östra Ryd 38:1 Stensättning Fast fornlämning 

Östra Ryd 39:1 Gravfält Fast fornlämning 

Östra Ryd 40:1 Gravfält Fast fornlämning 

Östra Ryd 86:1 Stensättning Fast fornlämning 

Östra Ryd 248:1 Stridsvärn Bevakningsobjekt 

Objekt 1 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning 

Objekt 2 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning 

Objekt 3 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning 

Objekt 4 Gränsmarkering Övrig kulturhistorisk lämning 

Objekt 1000  Boplatslämning Fast fornlämning 
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Figur 24. Karta med den arkeologiska utredningens slutresultat. Bildkälla, Arkeologikonsult 2012. 
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6.5.1 Förväntad påverkan kulturmiljö  

De identifierade områdena av betydelse för aspekten kulturmiljö bedöms inte påverkas av 

åtgärderna som planeras inom vattenområdet. Hänsyn kommer tas till områden med 

fornlämningar vid val av placering för muddermassor för att inte riskera att påverka 

områdets kulturmiljövärden. Den förväntade påverkan på aspekten kulturmiljö bedöms bli 

neutral. 

6.6 Rekreation och friluftsliv 

Detaljplaneområdet bedöms ha låga värden gällande rekreation och friluftsliv på land. 

Inga utpekade rekreationsområden eller förekomst av målpunkter för rekreation och 

friluftsliv finns inom området. Säbyvikens marina hyser vistelsekvaliteter genom sin 

vattenkontakt som underlättar och ger bättre förutsättningar för rekreation och friluftsliv på 

sjön. Då marinan är privat gäller detta för de som har båtplats eller på annat sätt tillgång 

till marinan. 

Området är idag delvis bullerstört från väg 274.  

6.6.1 Förväntad påverkan rekreation och friluftsliv  

Planförslaget, som innebär en utökning av marinan, bedöms som positivt för aspekten 

rekreation och friluftsliv på sjön, för de som kan skaffa sig en båtplats på marinan. 

Marinan är privat och för den som inte har båtplats inom marinan bedöms förväntad 

påverkan för aspekten rekreation och friluftsliv som neutral. För rekreation och friluftsliv 

på land bedöms påverkan bli neutral för de åtgärder som utförs inom vattenområdet. 

Under byggskedet förväntas en negativ påverkan på aspekten rekreation och friluftsliv då 

anläggningsarbeten i området förväntas begränsa möjligheten att nyttja området. De 

effekter och konsekvenser som påverkan under byggskede medför är begränsade i tid 

och upphör efter det att byggandet avslutas. 

6.7 Markmiljö och geologi 

Historiskt har området sedan länge används till jord- och skogsbruk, fram till början av 

1970-talet då Säbyvikens västra strand sedan dess nyttjats som en småbåtshamn. På 

båda sidor om Säbyviken är terrängen kraftigt kuperad med en stigning från havsnivå upp 

till 30 m.ö.h. Dessa områden består till mestadels av skog. 

Säbyviken avskärs till viss del av från Östersjön genom en tröskel där berget går högt 

upp. I Säbyviken uppges bottensubstrat vara lera. Leran är sannolik överlagrad av lösare 

sediment som gyttja. Områdets jordartskarta visar att marinaområdet består av fyllning 

med inslag av glacial lera och postglacial sand i områdets södra delar. Området i väst 

består av berg i dagen med visst ytlager av morän. För jordartskarta över området, se 

Figur 25. 

Det har inte genomförts några grundvattenmätningar inom eller i anslutning till 

planområdet. Grundvattennivåerna uppskattas ligga i nivå med havsytan nära kajen. 
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Figur 25. Jordartskarta över området. 

6.7.1 Förväntad påverkan på markmiljö och geologi  

För arbeten i vatten kommer muddring att krävas. Vidare kommer arbeten på land i direkt 

anslutning till kaj medföra schakt. Men med vidtagna skyddsåtgärder bedöms påverkan 

på aspekten markmiljö och geologi bli neutral. 

6.8 Vattenmiljö 

Den planerade ombyggnationen och anpassningen ligger inom vattenförekomst Säbyvik 

(SE592600-181600), se Figur 26. Säbyvik är en vattenförekomst med en yta på cirka 2 

km2. Säbyviken beskrivs i kustinventeringen som en trösklad vik. Trösklade vikar innebär 

särskilt gynnsamma förutsättningar för att utveckla naturvärden, bland annat för fisk då 

vattnet värms upp snabbare. Vattenomsättningen sker långsammare i en trösklad vik 

vilken gör dessa känsliga för påverkan. Eventuell tillförsel av näringsämnen och 

miljöstörande ämnen tenderar att stanna i Säbyviken och de lokala effekterna kan bli 

stora. 

Säbyån är ett totalt sex kilometer långt vattendrag som rinner mot Säbyvik, se Figur 27 

och bild i Figur 28. Vattendraget är av Österåkers kommun utpekat som ett ekologiskt 

särskilt känsligt område (ESKO). Samtliga sjöar och ytvattendrag är klassade som ESKO 

i kommunen. 
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Figur 26. Vattenförekomst Säbyvik (SE592600-181600). 

 
Figur 27. Karta över Säbyån som har sitt utlopp i Säbyviken. 
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Figur 28. Bild över Säbyån, strax innan utlopp i Säbyviken. 

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel vilka regleras i 5 kap. miljöbalken. 

Vattenförekomst Säbyvik (SE592600-181600) uppfyller kriterierna för en vattenförekomst 

som får fastställda miljökvalitetsnormer. Den ekologiska statusen är bedömd till måttlig 

och vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status. Miljökvalitetsnormerna är 

bestämda till god ekologisk status till år 2027 (nytt förslag framtaget med god ekologisk 

status år 2039) samt god kemisk status, med mindre stränga krav för bromerad 

difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. För sammanställning av status och 

kvalitetskrav för vattenförekomsten, se Tabell 2. 

Vattendraget Säbyån är klassat som övrigt vatten och uppfyller inte kriterierna för att få 

fastställda miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk status. Konnektiviteten i 

uppströms och nedströms riktning i vattendraget bedöms som hög, se Tabell 3. 
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Tabell 2. Status och kvalitetskrav för vattenförekomst Säbyvik. 

 Säbyvik  

SE592600-181600 

Kommentar 

Ekologisk status Måttlig Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig vilket 

kopplas till följd av näringsämnespåverkan. 

Näringsämnena bedöms spridas till vattenförekomsten från 

jordbruk, enskilda avlopp och urban markanvändning. 

 

Den enda biologiska kvalitetsfaktor som har klassats i VISS 

är växtplankton och den underliggande parametern klorofyll 

a. Den ekologiska kvoten, senast uppdaterad 2013, är 

0,78. Gränsen till hög status är 0,8 och gränsen till lägre 

statusklass är 0,6. 

 

Kvalitetsfaktorn näringsämnen (N och P, sommartid) har 

otillfredsställande status och blir utslagsgivande m.a.p. 

miljökonsekvenstyp övergödning. Vid Österåker kommuns 

egen vattenkemiska provtagning har halterna av arsenik, 

koppar, krom och zink tidvis överskridit gränsvärdet. 

Ekologisk status, 

kvalitetskrav 

God ekologisk status 

2027 

Kemisk status Uppnår ej god Vattenförekomsten bedöms ej uppnå god kemisk status, då 

gränsvärdena för de prioriterad ämnena tributyltenn (TBT), 

kvicksilver (Hg) samt polybromerade difenyletrar (PBDE) 

överskrids i vattenförekomsten.  

Halten TBT i Säbyviks sediment har uppmätts till 15,8 

µg/kg TS vilket markant överskrider gränsvärdet på 1,6 

µg/kg TS. 

Kemisk status, 

kvalitetskrav 

God kemisk 

ytvattenstatus 

Tillkomst/härkomst Naturlig Vattnet klassas som naturligt då det idag inte bedöms var 

kraftigt modifierat eller konstgjort. 

 

 

Tabell 3. Status och kvalitetskrav för vattenförekomst Säbyån. 

 Säbyån 

 

Kommentar 

Ekologisk status Ej klassad Den ekologiska statusen utreds ej för vattenförekomster 

klassificerade som Övrigt vatten 

 
Ekologisk status, 

kvalitetskrav 

Ej definierat 

Kemisk status Ej klassad Den ekologiska statusen utreds ej för vattenförekomster 

klassificerade som Övrigt vatten 

 Kemisk status, 

kvalitetskrav 

Ej definierat 

Konnektivitet i 

vattendrag  

Hög Konnektivitet uppströms och nedströms riktning i vattendrag 

bedöms som hög. Bedömningen är baserad på insamlade 

data om vandringsbarhet för mört och öring vid 

vandringshinder. I vattendraget bedöms inga 

vandringshinder finnas för stark- eller svagsimmande 

fiskarter. 
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6.8.1 Förväntad påverkan vattenmiljö  

Direkt påverkan från marinan till vattnet kan komma från exempelvis spill från färg, 

färgrester, färgflagor, oljeprodukter och tvätt av båtar. Föroreningar i marken kan laka ut 

och avrinning från uppställda båtar vid regn kan bidra. Säbyvikens marina har en hög 

ambition om att driva marinan på ett hållbart sätt, där ett giftfritt båtliv skall bedrivas och 

där vatten, sediment och mark saneras, så väl som genom att ta bort källan till 

miljögifterna. För ombyggnationen och anpassningen av marinan innebär det mer konkret 

uppförande av hallar för underhåll och avskärmade platser för båtbottentvätt. Detta för att 

all båtservice ska ske i slutna system där exempelvis material och färgrester tas omhand 

för att undvika utsläpp till mark och vatten. Dessa åtgärder är föreslagna inom 

detaljplaneområdet på land, men bedöms bidra till att förhindra utsläpp som kan komma 

att påverka vattenmiljön negativt. Vidare så ska skärmanläggningar placeras i 

hamnområdet som kommer rena dagvatten. Detta innebär ytterligare en reducering av 

föroreningar som kan komma ut i recipienten. 

För tillfällig påverkan under byggskede, se avsnitt 6.10. 

Miljökvalitetsnormer 

Utbyggnationen bedöms inte påverka kemisk status, ekologisk status eller någon 

underliggande parameter till lägre statusklassning. Området för utbyggnation ianspråktar 

inte mark som enligt VISS omfattas av åtgärdsplaner i syfte att förbättra kemisk eller 

ekologisk status. Genom att skärmanläggning byggs som renar dagvatten och att 

muddring genomförs bedöms faktorer som har betydelse för den kemiska statusen i sin 

helhet, framförallt när det gäller ytvattenkemiska parametrar, att förbättras jämfört med 

idag. Utbyggnationen försvårar inte genomförandet av några restaureringsåtgärder. 

Projektet bidrar således inte till att försvåra eller äventyra möjligheterna att uppnå MKN. 

Vattenförekomst Säbyvik (SE592600-181600) 

Ombyggnationen och anpassningen bedöms medföra en försumbar ökning av gödande 

ämnen. Detta i sin tur bedöms medföra en försumbar påverkan på statusen på 

övergripande ekologisk status samt underliggande kvalitetsfaktorer som svarar mot 

övergödning. Dessa är exempelvis växtplankton, syrgasförhållanden, ljusförhållanden och 

näringsämnen. Den ekologiska kvoten, för parameter klorofyll a, överstiger gränsen för 

försämrad status med god marginal och det bedöms inte finnas någon risk för att 

kvalitetsfaktorn försämras som konsekvens av utbyggnationen av marinan i Säbyvik. 

För ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar överskrids gränsvärdena generellt 

i Sveriges vattenförekomster. TBT-föreningar har historiskt sett funnits i båtbottenfärger, 

men har förbjudits och användningen minskat. Orsaken till de förhöjda halterna bedöms 

därför framförallt bero på historisk användning. I byggnadsplanerna på land ingår hallar 

för underhåll inklusive avskärmade platser för båtbottentvätt, vilket bedöms minska risken 

för spridning av TBT-föreningar från gammal färg. Genom att delar av botten kommer 

muddras kommer sannolikt mängden föroreningar som finns idag inom hamnens 

vattenområde att minska väsentligt vilket är positivt. 
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Säbyån 

För att inte riskera en försämring av parametern Konnektivitet mellan kustvatten och 

vatten i övergångszon och kustnära områden är det avgörande att marinan inte skär av 

konnektivitet mot inre delen av viken och möjligheten för organismer att röra sig fritt.  

 

Enligt förslag planeras de nya flytbryggorna förläggas söder om befintlig kaj. Detta 

innebär att planförslaget inte hotar att hindra vattenlevande djurs rörelser in och ut i viken, 

samt vidare upp i Säbyån som mynnar i vikens norra del. Miljökvalitetsnormen bedöms ej 

påverkas negativt av den planerade utbyggnationen av marinan i vattnet. 

6.9 Sediment 

Med syfte att fördjupa kunskapen med avseende på föroreningar i sediment har en 

sedimentprovtagning genomförts i Säbyviken år 2011. Provtagningen utfördes från båt 

och brygga i sammanlagt 10 punkter omkring marinan och analyserades med avseende 

på PAH, alifater, aromater, metaller, TOC samt tennorganiska föreningar. För karta över 

provtagningspunkter, se Figur 29. Ytterligare sedimentprovtagningar är utförda inom 

planområdet. Resultat från dessa provtagningar och eventuella åtgärder till skydd för 

vattenmiljön i byggskedet kommer inarbetas i kommande ansökan. 

 
Figur 29. Punkter för sedimentprovtagning. 
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TOC – organisk kolhalt 

Den organiska kolhalten i analyserat sediment ligger mellan 0,9–7,8 % TS. 

Metaller 

Metallföreningar har uppmätts i alla provpunkter. Uppmätta metallhalter varierar för de 

olika undersökta metallerna från ingen avvikelse från jämförvärde i en punkt till stor 

avvikelse från jämförvärde enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kust och hav, 

rapport 4914. I sju av provpunkterna visar resultatet stor avvikelse från jämförvärde enligt 

Naturvårdsverkets bedömning för krom, se Figur 30. 

 
Figur 30. Provtagningsplan med avvikelseklassning metaller av ämne med störst avvikelse från 

jämförvärde inom parentes. 

PAH – Polyaromatiska kolväten 

För samtliga provpunkter, utom i provpunkt 5, har inga halter av PAH:er uppmätts som 

skrider över Naturvårdsverkets bedömningsgrund för ingen halt. För provpunkt 5 har 

PAH-H 0,38 mg/kg TS uppmätts, vilket bedöms som en medelhög halt. 



   

 
 

 

36(43) 
 
SAMRÅDSUNDERLAG VATTENVERKSAMHET M.M. FÖR 

OMBYGGNATION OCH ANPASSNING AV SÄBYVIKENS 

MARINA (AVGRÄNSNINGSSAMRÅD) 

 

2021-10-14 

 

SÄBYVIKENS MARINA 

 

 

Alifater och aromater 

Inget av de analyserade proverna innehåller några detekterbara halter av alifater eller 

aromater. 

 

Tennograniska föreningar 

För tributyltenn, TBT, finns inga svenska nationella riktlinjer eller gränsvärde för sediment. 

Flera europeiska länder har tagit fram riktvärden för TBT och vid 

resultatsammanställningen används en norsk tillståndsklassning. Nio provpunkter har 

analyserats varav i sex av dessa har tennorganiska föreningar detekterats. Enligt den 

norska tillståndsklassningen varierar halterna i de provtagna sedimenten från 

bakgrundshalter till mycket höga halter. Framförallt är det i provpunkt 2, dåligt, och 

provpunkt 5, mycket dålig, som utgör anmärkningsvärda resultat, se Figur 31. 

 

 
Figur 31. Provtagningsplan med klassning av TBT i sediment utifrån norska riktvärden. 

6.9.1 Förväntad påverkan sediment  

Muddring och pålning är åtgärder som kommer att generera grumling av sediment under 

byggskedet. Provtagning av sediment har visat på förhöjda halter av metaller i flertalet 

punkter, samt i en punkt inom aktuellt muddringsområde med tillståndsklassning mycket 

dålig för TBT. För att motverka risken för spridning av påverkade sediment kommer 

skärmar att användas. Konsekvensen i byggskedet bedöms därför vara liten och av 

tillfällig karaktär. Muddring av området bedöms medföra en positiv påverkan på 

föroreningshalten i sedimentet då förorenade massor avlägsnas från platsen. 



  

   

 
 

37(43) 
 

SAMRÅDSUNDERLAG VATTENVERKSAMHET M.M. FÖR OMBYGGNATION OCH ANPASSNING AV 

SÄBYVIKENS MARINA (AVGRÄNSNINGSSAMRÅD)  

 

2021-10-14 

 

SÄBYVIKENS MARINA 

 

 

6.10 Marint djur och växtliv 

6.10.1 Bottenfauna, makrofyter och växtplankton  

Två bottenfaunaprover har år 2013 tagits i anslutning till marinan. Ett fåtal arter och låg 

individtäthet påträffades i det ena provet. I det andra provet saknades bottendjur helt. 

Statusen klassades till dålig. 

Makrofyter inventerades i samband med fiskinventeringarna som genomfördes år 2012, 

samt i samband med den utredning som genomfördes avseende rekryteringsmiljöer för 

gädda år 2013 och 2014. Utredningen visade att det i området finns relativt gott om 

makrofyter i skyddade lägen, och motsvarar den grad som kan förväntas i aktuellt 

område. Vidare har ingen synbar påverkan på makrofytsamhället påvisats, exempelvis 

från erosion från båttrafiken i viken. 

Prover på växtplankton har tagits vid ett tillfälle på 4 platser, år 2013, och på ett ställe vid 

tre tillfällen 2014. Syfte med växtplanktonprovtagningen var att ge ytterligare stöd vid 

bedömning av nuvarande status för övergödning respektive näringsbelastning i Säbyvik. 

Resultatet ligger i linje med Vattenmyndighetens uppfattning att vattenförekomstens 

övergripande miljöproblem består av närsalter som fosfor och kväve från extern 

belastning. Den externa belastningen leder till ett eutroft tillstånd i vattenförekomsten.  

6.10.2 Fiskfauna 

Inom planområde för åtgärder i vatten finns utpekade områden för lek- och 

uppväxtområden för fisk. Inom befintligt bryggområde, och även söderut finns utpekat 

uppväxtområde för abborre, gädda och gös samt utpekat lekområde för abborre. Norr om 

befintligt bryggområde finns även ett uppväxtområde för gös. Det finns vidare flertalet 

motsvarade områden runt om i Säbyvik, se Figur 32 samt bild i Figur 33. 

I samband med att miljöbedömningar gjorts för Säbyvikens marina vid framtagande av 

detaljplan, har flertalet utredningar gjorts avseende fiskfauna. Provfiske har genomförts 

flertalet gånger och som senast i augusti 2019. Resultaten pekar entydigt på att 

förekomsten av yngel av arterna i området i lågt.  

Vid fiskundersökningar har det under åren 2012–2014 genomförts provtagning på 91 

punkter, där enbart ett gäddyngel fångats. För gös har totalt ett gösyngel på totalt 94 

skott identifierats samt fångst av en vuxen gös i nätfiske som genomfördes 2012. Det 

låga antalet fångade yngel av gös bedöms dock inte som något anmärkningsvärt lågt då 

det hör till ovanligheterna att gös fångas i större mängder. Fångsten visar att arten 

reproducerar sig i viken. 

Det senast genomförda provfisket i området från år 2019 genomfördes på fyra platser i 

viken, varav tre i direkt närhet till Säbyvikens marina. Totalt fångades totalt 21 yngel 

fördelat på sex arter. 13 yngel av abborre, 7 av stubb (sand- eller lerstubb) och ett yngel 

av löja. Inget yngel av gädda, mört eller braxen/björkna fångades. Den låga fångsten av 

mört-, abborr-, och gäddyngel tyder på rekryteringsstörning hos vissa arter. 
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Figur 32. Utpekade områden för fisk. 

 
Figur 33. Bild över utpekat område inom detaljplanen för fisk. 
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6.10.3 Förväntad påverkan marint djur och växtliv  

Utbyggnationen av kajen och förlängda flytbryggor bedöms öka antalet båtar och 

båttrafiken i viken.  

Muddring innebär ett fysiskt ingrepp som innebär att bottenfauna, makrofyter och 

växtplankton kommer att grävas bort. De effekter och konsekvenser som påverkan under 

byggskede medför är begränsade i tid och upphör efter byggandet avslutas. Bottenfauna, 

makrofyter och växtplankton förväntas att återkolonisera och återta de nya bottnarna efter 

en tid. Förväntad påverkan på marint djur- och växtliv bedöms tillfälligt negativ. 

De mest värdefulla rekryteringsmiljöerna för fisk ligger inte inom båttrafikens primära 

påverkansområde, således bedöms inte en utbyggnation av marinan vara av avgörande 

betydelse för Säbyviks framtida fiskbestånd. Fiskfauna kommer sannolikt undvika 

byggområdet under byggtid. Därutöver kommer skyddsåtgärder i form av grumlingsskydd 

(skärmar i vattnet) att nyttjas runt arbetsområdet. Vidare kommer hänsynstid för fisk att 

beaktas. Störning under byggtid bedöms som liten negativ och tillfällig. De effekter och 

konsekvenser som påverkan under byggskede medför är begränsade i tid och upphör 

efter byggandet avslutas. 

7 Indirekta konsekvenser 

7.1 Masshantering/avvattning 

I nuläget planeras massorna som uppstår till följd av planerad muddring att läggas upp på 

lämplig yta inom fastigheten. För exempel på ytor som identifierats som potentiellt 

lämpliga i närheten av marinan, se Figur 34. Det kan inte uteslutas att vissa delar av 

sedimenten är påverkade av hamnverksamheten ifråga om innehåll av föroreningar. 

Hanteringen och avvattningen av muddermassorna kommer att anpassas till förekomsten 

av eventuella föroreningar i sedimenten. Det är framförallt de ytliga sedimenten som 

bedöms kunna innehålla vissa föroreningar. Djupare liggande sediment och leror bedöms 

kunna hanteras som rena massor. I samband med muddring kommer dessa massor att 

särskiljas. Åtgärder kommer vidtas för att förhindra spridning till mark och vatten, 

exempelvis tätskikt, invallning och uppsamling av lakvatten. Transporter av massor inom 

fastigheten kommer att krävas. 
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Figur 34. Exempel på identifierade ytor inom fastigheten i närheten av marinan som identifierats 
som potentiellt lämpliga för upplag av muddermassor. 

7.2 Byggbuller 

Under byggtiden kommer anläggningsarbeten att pågå i området och byggbuller 

förväntas uppstå till följd av pålning och/eller spontning vid arbetena med 

upptagningsfickan och rampen samt vid kajarbetena. Naturvårdsverkets föreskrift för 

reglering av buller från byggplatser (NFS 2014:15) kommer att tillämpas för att bedöma 

om bullerbegränsande åtgärder är nödvändiga. Erforderliga skyddsåtgärder kommer 

vidtas vid behov. Samrådskrets har tagits fram baserat på förväntad bullerspridning under 

byggskede, se Figur 35.  
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Figur 35. Karta bullersprining dagtid. 

8 Kontroller 

8.1 Byggskede 

Innan byggskede påbörjas kommer förslag till kontrollprogram tas fram i samråd med 

tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammen ska innehålla beskrivning av vilka kontroller 

som behövs kopplat till planerade åtgärder och hur dessa kontroller ska genomföras. Till 

exempel ska kontrollprogrammen innehålla redovisning av hur grumlingen ska mätas och 

hanteras samt kontroll och hantering av avvattning av muddermassorna och annat 

byggvatten som kan uppstå och som tillfälligt behöver släppas till recipient. Vidare ska 

kontrollprogrammen redovisa hanteringen av byggbuller.  

8.2 Driftskede 

Innan skärmanläggningarna tas i drift ska förslag på kontrollprogram tas fram i samråd 

med tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet ska innehålla beskrivning av vilka 

mätningar som ska göras på det renade dagvattnet i syfte att kontinuerligt utvärdera 

skärmanläggningarnas funktion.  

Förutom kontrollprogram för dagvattnet ska även drift och skötselplaner för 

skärmanläggningarna. 
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