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HYDROGIS 
Stabiliseringsåtgärder i Hunnebostrand 

påverkan på miljökvalitetsnormer på kvalitetsfaktornivå 

All påverkan på den marina miljön kommer att ske innanför siltgardin, som skall omsluta lämpligt 
arbetsområde och flyttas efter hand som arbetet med utläggning av sten till tryckbanken fortskrid-
er. Pråm/lastfartyg förstenmaterialmaterial placeras utanför siltgardinen och innanför denna en 
grävskopa på flotte för utläggning av material.
 
1. Bottenfauna:  Bottenfaunan (i huvudsak påverkas havsborstmaskar och sedimentlevande 
småmusslor  på bottnen utmed kajen kommer att utsättas för grumling. Flertalet organismer bedöms 
klara denna tillfälliga påverkan.  Återkolonisation av sådana organismer som inte klarar sig bedöms 
ske successivt och snabbt efterföljande säsonger. Där tryckbanksmaterialet läggs ut och trycks ner i 
sedimentet ersätts mjukbottenfaunan med en hårdbottenfauna, vilket är positivt för den biologiska 
mångfalden.

2. Makrofyter:  Siltgardinen skyddar befintlig algvegetation (mest trådalger) utanför arbets-
området.

3. Växtplankton: Påverkan bedöms bli försumbar då arbetet i vatten huvudsakligen kommer 
att ske utanför växtsäsongen och inom en mycket begränsad vattenvolym innanför siltgardinen. 

4. Näringsämnen:  När siltgardinen avlägsnas kan något förhöjda halter av näringsämnen 
frigöras till omgivningen, men då arbetet sker under vinterhalvåret har detta obetydlig inverkan på 
primärproduktionen.

5. Siktdjup: Siktdjupet innanför siltgardinen under stenutläggningen bedöms endast bli ca 1 
meter. Utanför slamskyddet bedöms inte någon märkbar siktförsämring uppkomma - dvs helt utan 
betydelse för den marina miljön.

6. Syrebalans:  Under anläggningsfasen saknar denna betydelse då arbetet utförs under vin-
terhalvåret. Vattenomsättningen i hamnen är normalt så god att syrebrist på bottenytorna bedöms 
vara närmast utesluten.

7. Särskilt förorenande ämnen.  Siltgardinen hindrar spridning av förorenande ämnen från det 
sediment som pressas upp mellan utlagda stenar.

8. Konnektivitet i kustvatten:   Konnektiviteten till angränsande vattenområden i väster  och 
norr försämras inte av planerade åtgärder. 

9. Hydrografiska villkor i kustvatten: Strömmar och vattenståndsväxlingar påverkas inte av plane-
rade åtgärder. 

10. Morfologiskt tillstånd: De ytor på utlagda/nerpressade stenarna som kvarbliver blottade mot 
fritt vatten kommer att primärt att koloniseras av  fastsittande organismer, vilket tillför en betydande 
och mångformig hårdbottenflora och fauna. 
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HYDROGIS 
Bedömning av vad som framförts under punkt 1-10 ovan, är att den planerade åtgärdens inte hindrar 
att miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten uppnås, beroende på dels användande av siltgardin, 
dels att tivial mjukbotten delvis erätts med hårdbotten som har betydligt större mångfald organismer.
Siltgardinen hindrar också effektivt spridning av föroreningar till omgivningen.


