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1. Inledning 
Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) har Jönköpings kommuns uppdrag att leda och driva fram, samt ha 
helhetsbilden för stadsomvandlingen i utvecklingsområdet Södra Munksjön. Som en del i detta pågår arbetet 
med utvecklingen av den västra delen av den nya stadsdelen Skeppsbron. Efter marktekniska undersökningar 
och beräkningar utförts konstaterades att strandzonen har otillräcklig stabilitet och att stabiliserande åtgärder i 
form av en tryckbank behövde utföras. 

De planerade verksamheterna (utförande av tryckbank, uppfyllnad inom planerat parkområde, utförande av 
erosionsskydd och anläggande av bryggor) är av sådan omfattning att de är tillståndspliktiga enligt 
bestämmelser i 11 kap. miljöbalken (SFS 1998:808). 

Samrådsunderlag skickades ut 2020-11-13 respektive 2021-01-11 för de avgränsningssamråd som enligt 
bestämmelserna i 6 kap. 30 § miljöbalken ska hållas 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. Samrådsmöte hölls med länsstyrelsen och 
miljökontoret 2020-12-14 och ett antal skriftliga samrådsyttranden kom in. 

Sedan samrådsunderlaget skickades ut och samrådsmötet hölls i slutet på 2020, har arbete med bl.a. 
geotekniska beräkningar fortsatt och slutsatserna från dessa är att de stabiliserande åtgärdernas omfattning 
inte behöver vara så omfattande som bedömdes i ett inledande skede. 

Detta kompletterande samråd görs för att beskriva förändringarna avseende utformningen och omfattningen 
av tryckbanken, de miljöeffekter som bedöms uppstå i samband med anläggningsskedet och driftskedet samt 
de miljökonsekvenser som bedöms uppstå under anläggnings- och driftskedet. Aspekterna beskrivs utifrån 
dagens planerade åtgärder och skillnaderna mot tidigare redovisade tryckbank belyses. 

2. Teknisk beskrivning 
Den beskrivning av tryckbanken som ingår i samrådsunderlaget daterat 2020-11-13 lyder: 

För att säkerställa tillräcklig stabilitet och möjliggöra planerade byggnationer, planeras en 
tryckbank anläggas i Munksjön. Stabilitetsberäkningar har visat att det åtgår en ca 550 m 
lång tryckbanksutfyllnad norr och öster om strandlinjen och att den sträcker sig ca 35 m ut i 
sjön (längsta mått ca 40 m ut i sjön), vilket motsvarar en yta på som mest ca 20 000 m2. 
Bedömningen är att utfyllningen kommer behöva anläggas i minst två steg; det första 
steget omfattar utfyllning av ett lager av sand och det andra steget omfattar utläggning av 
grövre material som fungerar som skydd mot framtida erosion. Total tjocklek av utfyllt 
material bedöms vara inom spannet en halv till två meter (motsvarande ca 40 000 m3 
utfyllnadsmaterial vid en tjocklek på 2 m), beroende på utfallet av pågående 
stabilitetsberäkningar. Tryckbanken kan bli mindre om vidare utredningar och beräkningar 
visar att tillräcklig stabilitet kan uppnås även vid en mindre omfattande tryckbank. 
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Bilden ovan visar samtliga vattenverksamheter. Tryckbanken indikeras med en etta (inringat i grönt) och 
släntfoten syns längs med hela sträckan en bit ut i Munksjön. 

Efter mer ingående och detaljerade beräkningar visade det sig omfattningen på tryckbanken kan minskas då 
de geotekniska förhållandena var mer gynnsamma än vad som initialt bedömts. Beskrivningen av 
tryckbankens utbredning och utformning ändras därmed och avsikten är nu istället att justera marklutningen 
genom att lägga ett förstärkt erosionsskydd i strandlinjen och en bit ut i sjön. På detta sätt minskar den tyngd 
som kan driva på ett eventuellt skred och den mothållande tyngden ökas. Den omarbetade beskrivningen 
lyder: 

För att säkerställa tillräcklig stabilitet och möjliggöra planerad höjning av parkytan närmast 
Munksjön, planeras mindre avschaktningar inom strandzonen och ett kompletterande 
förstärkt erosionsskydd som delvis anläggs i Munksjön. Erosionsskyddet erfordras längs en 
ca 500 m lång sträcka för att hindra att stabilitetsförhållandena över tid påverkas. Dess 
bredd kommer att variera längs stranden med som mest ca 10 m bredd (normalt ca 6–9 m) 
ut i sjön, vilket motsvarar en yta på som mest ca 5000 m2. Avståndsbedömningen är utförd 
med utgångspunkt från strandlinjen vid MW +89 i Munksjön.  

Bedömningen är att erosionsskyddet i vissa fall, där underliggande jordmaterial är 
organiskt (torv, dy), kommer behöva anläggas i minst två steg; det första steget omfattar 
utfyllning av ett lager av sand och det andra steget omfattar utläggning av grövre material 
som fungerar som skydd mot framtida erosion. I annat fall antas det möjligt att 
erosionsskyddet anläggs direkt på befintliga jordmassor. Total tjocklek av utfyllt material 
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bedöms variera mellan 0,5 och 1 m (motsvarande maximalt ca 5000 m3 utfyllnadsmaterial 
vid en tjocklek på 1 m), beroende på utfallet vid en detaljprojektering av erosionsskyddet. 

Denna utformning och utformning beskrivs mer ingående i Beräkningsrapport stabilitet, daterad 2021-03-23, 
som kommer att biläggas tillståndsansökan. 

I bilden nedan visas den justerade utbredningen av tryckbanken som ifyllt grått område inom rosa-lila linjer. 
Den röda linjen visar utbredningen på ett framtida uppskattat arbetsområde, d v s ett område som kan 
komma att behöva användas anläggningsarbeten. Omfattningen för den tidigare föreslagna tryckbanken 
visas med en ljusbrun prickstreckad linje. 

 

 

En principfigur för det aktuella förstärkta erosionsskydd framgår av bilden nedan. 
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3. Miljöeffekter och miljökonsekvenser 
3.1 Ursprunglig beskrivning 
I samrådsunderlaget daterat 2020-11-13 har miljöeffekter kopplade till ytvatten, förorenade sediment, 
användning av naturresurser, buller, friluftsliv och rekreation samt risker beskrivits för tryckbanken: 

• Ytvatten 
o Grumling kan uppstå vid arbeten i vatten, vilket kan medföra spridning av förorenade 

sediment 
o Skyddsåtgärder i form av t.ex. nyttjande av sedimentskärmar (ex. siltgardiner) är lämpligt för 

att förhindra grumling och spridning av sediment. 
o En arbetsordning utarbetas som bidrar till att störningar och potentiellt negativa effekter av 

utförda ingrepp minimeras. 
o Vid anläggningsarbetena kommer kontroll av grumling och spridning av föroreningar att 

utföras enligt kontrollprogram. 

• Förorenade sediment 
o Skeppsbro-området har visat på förhöjda halter av metaller inkl. krom (VI) och kvicksilver, 

alifatiska och aromatiska kolväten inklusive BTEX, PAH, dioxin, PCB7 och 
bekämpningsmedel. 

o Provtagning av sediment har utförts i omgångar under åren 2018–2020. Av analysresultaten 
konstateras att sedimenten i de undersökta punkterna är förorenade i varierande grad. De 
föroreningar, vars tillstånd bedöms som allvarligast i analyserade prover, bedöms vara PAH, 
kvicksilver, dioxin och PCB. Även zink och koppar har uppmätts i höga halter i ett antal 
prover. 

o Vid anläggandet av tryckbanken kommer de lösa sedimenten dels att pressas ihop, dels 
tryckas utåt av de massor som påförs. Sediment kommer även att röras upp i vattenmassan 
och, efter att massorna lagts ut, återsedimentera på tryckbanken. 

o Utredning av vilken effekt tryckbanken medför på föroreningsspridningen från de sediment 
som täcks över, hur denna effekt eventuellt kan förbättras och kostnaderna för att 
genomföra detta, kommer att utföras i samband med framtagning av ansökningshandlingar. 

o För att förhindra att partikelbundna föroreningar i sediment sprids genom grumling, 
sedimentflykt eller p.g.a. trycket från tryckbanken bör vissa åtgärder vidtas. Exempel på 
åtgärder som kan vidtas är: 

 Utläggning av geomembran eller sandlager på sedimenten innan tryckbank 
anläggs. Detta för att begränsa utglidning och upptryckning av lösa sediment. 

 Arbetet utförs inom sedimentskärmar (siltgardiner) för att begränsa effekten av 
grumlingen.  

 Mätning av turbiditet utförs i syfte att kontrollera grumling under anläggandet samt 
innan återställande efter åtgärd.  

 En lämplig arbetsordning och handhavande av maskiner och utrustning bestäms 
 Ett kontrollprogram med avseende påverkan på miljön tas fram för åtgärderna och 

stäms av med tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet bör omfatta en 
beskrivning av den provtagning samt de rutiner och mätmetoder som är av 
betydelse ur miljösynpunkt. 
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• Användning av naturresurser 
o En stor mängd ej förorenade massor i sand- och stenmaterial kommer att krävas för att 

anlägga tryckbanken (maximalt 40 000 m3, ca 64 000 ton). 
o Tunga transporter krävs för att få massorna till platsen (ca 3 200 stycken). 

• Buller, vibrationer, ljus 
o Ljud och buller som uppkommer i samband med entreprenadarbeten är tillfälliga och 

begränsade till ett visst geografiskt område. 
o Ökad trafik och förändrade körvägar kan komma att innebära en viss påverkan på 

närboende och de som vistas i området. Denna typ av buller blir ett mer permanent inslag i 
miljön och mest påtagligt under ”driftskedet”, d.v.s. när samtliga anläggningsarbeten är 
färdigställda. 

o Det är osannolikt att anläggandet av tryckbanken och utfyllnaden kommer att orsaka 
vibrationer på land eftersom majoriteten av massorna läggs i vattnet. 

o Arbeten kommer i första hand att ske dagtid mellan kl. 7–18, men vid anläggandet av 
tryckbanken kan det även bli aktuellt med kvällsarbeten mellan kl. 18–20. 
Arbetsplatsbelysning kan komma att krävas under vissa tider på året. 

• Naturmiljö 
o Områdets huvudsakliga naturvärden bedöms ligga i de grunda sjöbottnarna. 
o I och med anläggning av tryckbanken kommer djur- och växtbestånden att förändras såsom 

livsmiljöer och födosöksmöjligheter. 
o Sjöbottens nya karaktär kommer gynna vissa arter och missgynna andra. 

• Friluftsliv och rekreation 
o Den aktuella tryckbanken är en förutsättning bl.a. för att långsiktigt säkra stabiliteten utmed 

de sydvästra delarna av Munksjöns strand och för genomförandet av den planerade parken, 
möjligheter till friluftsliv och rekreation 

o Oavsett hur parken utformas kommer en tryckbank att behöva anläggas för att stabiliteten 
ska bli tillräcklig. 

• Risker 
o Vid användning av tung utrustning och maskiner finns ökad risk att t.ex. ett lokalt skred 

uppstår. Arbeten måste därför planeras och utföras på ett sådant sätt att ingrepp och 
åtgärder inte riskerar medföra skred eller liknande händelser. 

o Risk för läckage eller spill av bränslen, oljor m.m. från maskiner, utrustning och fordon ska 
minimeras genom att tillämpa skyddsåtgärder såsom att använda utrustning som försedd 
med t.ex. slagbrottsventiler. Vid ett ev. spill eller läckage ska föroreningen snabbt tas omhand 
för att undvika spridning och platsen för olyckan ska återställas. 

Utöver påverkan på bl.a. ytvatten och sediment som redovisats ovan, finns ett antal ytterligare miljöaspekter 
som kommer att beaktas i samband med upprättande av ansökan om tillstånd för de planerade åtgärderna. 
Dessa är konsekvenser för grundvatten, luft och kulturmiljö samt konsekvenser som kan kopplas till 
transporter, uppkomst av avfall och användning av kemiska produkter. 

Majoriteten av de miljöeffekter som identifierats som tänkbara bedöms uppstå enbart i samband med 
anläggningsskedet. Av denna anledning kommer miljöpåverkan och miljöeffekter att beskrivas utifrån ett 
anläggningsperspektiv och enbart där så är relevant kommer driftskedet att beskrivas. 
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3.2 Beskrivning utifrån förändringar 
Nedan följer en beskrivning av de förändrade konsekvenser för miljön och människors hälsa som i detta skede 
bedöms rimliga utifrån de nya förutsättningarna beträffande det förstärkta erosionsskyddets utformning och 
utbredning. 

• Ytvatten 
o Omfattningen av grumlingen bedöms minska avsevärt jämfört med ett utförande med 

tryckbank, då ytan som berörs minskar kraftigt och då arbetena kommer utföras främst 
inom en zon närmare stranden där sedimentens tjocklek är mycket tunnare än längre ut i 
sjön. Befintliga bottenmiljöer lämnas orörda i större utsträckning. Risken för 
föroreningsspridning minskar därmed också betydligt. 

o De i samrådsunderlaget beskrivna skyddsåtgärderna rörande grumling och kontroll av 
grumling kommer att tillämpas. 

o I förlängningen – när erosionsskyddet är anlagt – kommer påverkan på naturmiljön 
(sjöbotten) också den att bli mindre då utbredningen är mindre. 

• Förorenade sediment 
o Omfattningen av mängden sediment som kan komma att tryckas utåt respektive röras upp i 

vattenmassan bedöms minska betydligt. Se kommentar under ytvatten ovan.   
o De i samrådsunderlaget beskrivna skyddsåtgärderna rörande för att minska 

föroreningsspridning p.g.a. förekomst av förorenade sediment kommer att tillämpas 

• Användning av naturresurser  
o Mängden ej förorenade massor i sand- och stenmaterial som åtgår för att anlägga det 

förstärkta erosionsskyddet minskar med ca 35 000 m3 jämfört med ett utförande med 

tryckbank (den nya lösningen innebär behov av maximalt 5 000 m3, ca 8 000 ton, massor). 

o Befintligt erosionsskydd återanvänds så långt detta är möjligt. Det finns god tillgång på de 
massor som planeras användas och de finns på ett avstånd om ca 1–5 mil. 

o Antalet tunga transporter som krävs för att få massorna till platsen minskar i motsvarande 
utsträckning (ca 400 stycken) 

• Buller, vibrationer, ljus 
o Arbetsplatsbuller, vibrationer och nyttjande av arbetsplatsbelysning är alla aspekter som 

kommer uppstå i någon grad i samband med anläggningsarbeten, och detta oavsett 
erosionsskyddets storlek och utbredning. 

o Tidsperioden då anläggningsarbeten pågår förkortas något, varpå även tiden då ev. 
störningar kopplade till dessa aspekter minskar.  

• Naturmiljö 
o Samma miljöeffekter, såsom förändring av livsmiljöer och födosöksmöjligheter samt att 

berörd sjöbotten får en ny karaktär, kommer att uppkomma, dock i en klart mindre 
omfattning.  

o Den planerade åtgärden berör huvudsakligen en strandzon där befintligt erosionsskydd 
redan finns. 

o Intrång i, och därmed även negativ påverkan, på det känsliga och viktiga naturvårdsobjektet 
”Prästkärret och Tabergsåns utlopp” bedöms kunna undvikas. 

• Friluftsliv och rekreation 
o Sluttande slänter mot strandlinjen, vilket kan begränsa användningsmöjligheterna i viss 

utsträckning/delvis, berör endast en del av planerad park 
o Delarna av parken/området utmed strandlinjen kommer att översvämmas oftare än om 

uppfyllnad utförts som tidigare planerats. Detta har bedömts vara acceptabelt. 
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o De inskränkningar i nu aktuellt utförande medför för parkens utformning och användande 
bedöms vara begränsade och acceptabla. 

• Risker 
o Det är troligt att de risker som tidigare identifierats i anläggningsskedet finns kvar även om 

perioden då anläggningsarbeten utförs förkortas. Konsekvenserna av en risk som faller ut 
och blir verklighet är också troligtvis desamma oavsett tiden på anläggningsskedet. 

o Sannolikheten för att en olycka/incident/tillbud ska komma att inträffa minskar dock om 
tidsperioden för anläggningstiden, dvs den tid då risken är aktuell, minskar. 

4. Sammanfattning, slutsatser 
Då tryckbankens omfattning och utbredning minskats till att istället utföras som ett förstärkt erosionsskydd 
kommer den mängd massor som behöver anläggas att minska och därmed bedöms tiden för arbetet kunna 
minska med några månader. Den förkortade arbetstiden medför allmänt positiva konsekvenser för människor 
och miljön i närheten av området då tidsperioden, då de aspekter som är associerade med entreprenad-
arbeten, t.ex. buller och arbetsplatsbelysning från anläggningsarbeten kommer att vara aktuella, blir kortare. 
Transporter till och från området samt byggplatstrafik kommer att trafikera området och närområdet under 
en kortare tidperiod. 

Vid ett utförande med ursprungligen planerad uppfyllnad behöver en omfattande tryckbank anläggas. Det 
nuvarande alternativet medför dels avsevärt lägre miljöpåverkan, då ingrepp sker inom ett mindre område, 
dels ett förkortat anläggningsskede för utläggning av massor. Därutöver är alternativet att anlägga förstärkt 
erosionsskydd betydligt mindre kostsamt. 

5. Skriftligt samråd 
SMUAB önskar härmed synpunkter när det gäller den kommande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 
och utformning. Beakta särskilt de ovan beskrivna förändringarna avseende utformningen och omfattningen 
av tryckbanken samt de miljöeffekter och miljökonsekvenser detta bedöms medföra. 

I och med denna justerade information, förlängs samrådsfasen och SMUAB önskar skriftliga 
samrådsyttranden tillhanda senast 26 april 2021.   

Samrådsunderlaget i sin helhet ingick i det tidigare utskicket.   

 

Samrådsyttranden skickas till: 

Lena-Karin Krona, lena-karin.krona@wsp.com 
010-722 55 11 
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