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HamnmiljöMiljöpåverkan på
vatten och botten

Miljöpåverkan
under livscykeln



Miljöpåverkan på vatten och botten
• Här behövs samarbete inte konflikt


• Best practice -  bättre kommunikation


• Miljöutredningar är bra

• Ålgräs? 

• Skuggning? 

• Pumpningseffekt? 


• Vattencirkulation i hamnen


• Skador på havsbotten från förankringar eller 
bidrag av fasta ytor i ett landskap av lera?



Miljöpåverkan på vatten och botten
• Mikroplaster

• PE/PP tampar kontra polyestersilke

• Cellplasten skall inte utsättas för 

mekanisk åverkan


• Vattencirkulation i hamnen

• Påverkan minskar med ökat vattendjup

• Undvik fasta pirar

• Bygg bryggor på separata flytblock på 

små vattendjup



Miljöpåverkan på vatten och botten

• Bryggor på grunt vatten

• Separata flytblock


• Trä-betongbryggor har idag 
en förväntad livslängd på 15 
år pga av impregnering


• Trädäcken är gränssättande


• Överväg alternativa däck

• Betong

• Återvunnen plast



HamnmiljöMiljöpåverkan på
vatten och botten

Miljöpåverkan
under livscykeln



En bryggas miljöpåverkan under livscykeln

• Material, energi och utsläpp under produktion, transport och utläggning


• Måste delas med livslängden på bryggan för att vara relevant


• Material, energi och utsläpp för underhåll av bryggan under dess livslängd 


• Utsöndringar från bryggan i vatten och luft under livslängden


• Beror på materialval av bryggan trä/betong/plast/aluminium/stål


• Material, energi och utsläpp för bortforsling och skrotning av bryggan


• Måste delas med livslängden på bryggan



Den enskilt viktigaste parametern för en bryggas/hamns miljöpåverkan

Förväntad livslängd



Vad bestämmer livslängden?

• Trä/betong-bryggor

• Livslängden på 

impregneringen

• Tjocklek på betong mellan 

vatten och armering som kan 
korrodera (täckskikt) i 
flytkropparna


• Betongpontoner

• Tjocklek på täckskikt jfr ovan


• Men… om inte armeringen kan 
korrodera?



Fiberarmering
En korrosionsfri armering

Trä-betongponton - förväntad livslängd på  
trädäcken - 15 år

Fiberarmerad Prodock ® Beräknad livslängd 80 år 
med fenderbyten enligt schema



Tillverkning

• Certifierade råvaror 


• Best practice arbetsmiljö


• Best practice återvinning


• Materialbesparingar genom 
teknik


• Kostnadsbesparingar genom 
minskad arbetstid



Transporter, utläggning 
och underhåll
• Certifierade transportfirmor


• Kollektivanställd personal


• Miljössortering på plats


• Korrekt hantering av avfall


• Ett bra underhåll förlänger 
förväntad livslängd



Om hamnar - att tänka på

• Placering


• Vattencirculation


• Infrastruktur runt hamnen


• Underhållsbehov


• Flexibla lösningar


• Möta framtidens behov


• Livslängd


• Återvinning/skrotning



Om hamnar - att tänka på
Placering

• Flera små hamnar eller ett antal 
stora hamnar?


• Anlägga hamnar på nya platser eller 
förtäta existerande hamnar?


• Våga sig på tuffare/djupare lägen 
med tyngre utrustning eller använda 
mer skyddade lägen med lättare 
utrustning?


• Kommunalt VA & elförsörjning



Om hamnar - att tänka på
Vattencirkulation

• Djupa hamnar - bättre 
vattencirkulation - dessutom mindre 
miljöpåverkan 


• Grunda hamnar - lätta produkter 
med vattengenomströmning under 
ponterna


• Betänk effekten på havsbotten av 
fasta vågbrytare eller pirar



Om hamnar - att tänka på
Infrastruktur runt hamnen

• Parkeringar


• Anslutningar


• Bo i båten - infrastruktur runt detta, 
tvätt, dusch, sopor, motion, social 
samvaro


• Vinterhalvåret - spolplats, 
verkstäder, förvaringshallar

Bullandö Marina, Värmdö



Om hamnar - att tänka på
Underhåll

• Vilka krav kan man ställa som 
båtplatsägare?


• Manualer och dokumentering


• Inhandlad tjänst eller plikt som 
medlem?


• Försäkring för anläggning


• Avskrivningar för befintlig 
anläggning



Om hamnar - att tänka på
Flexibla lösningar/Möta framtiden

• Större och större båtar med mer 
komplexa behov


• Fler mindre båtar med litet 
underhållsbehov


• Ökande elbehov i båtar


• Laddning av elbåtar


• Flytande kollektivtrafik
Kontaktlöst ladbar pendlarfärja, Fredrikstad, Norge



Om hamnar - att tänka på
Livslängd

• Låt inte utrangeringen bli en 
överraskning


• Börja med underhåll i tid


• Dokumentera underhållet


• Börja planera nästa brygga i tid

Sista resan



Om hamnar - att tänka på
Skrotning

• Dagen kommer, spara inför det


• Kostar pengar


• Att skänka bort problemet på 
blocket.se är att skicka Svarte 
Petter vidare, vår miljö blir målvakt


• Kräv dokumentation på utfört 
arbete


• Helt oreglerat område



Tack för visat 
intresse
Hälsningar från beluga-
valarna Little White och 
Little Grey som vi fick nöjet 
att bygga ett flytande 
utslussningshem till

https://www.youtube.com/watch?v=kYEeaP_UhcM

