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Handlingsplan för ansökan om 
tillstånd för vattenverksamhet 

Kanalmursprogrammet 

Bakgrund  

Livslängden har uppnåtts på kanalmurarna längs med Fattighusån och Stora 
Hamnkanalen, vilket innebär ett behov av omfattande upprustningsåtgärder. 
Kanalmursprogrammet är tillsatt för planering och genomförande av åtgärderna. Hänsyn 
kommer att tas till Rosenlundskanalen och Högvattenskyddsprogrammet. 
Kanalmursprogrammet är ett komplext program som kommer att medföra omfattande 
samordning inom Stadens förvaltningar. 

 

Figur 1.Orienteringsbild av upprustningsarbetets geografiska omfattning. Gula linjer avser berörda 

kanalmursdelsträckor. Blå markering avser Rosenlundskanalen och rosa markering avser framtida 

slussportar, samtliga omfattas av Högvattenskyddsprogrammet. Röda markeringar avser broar som ska 

renoveras inom Kanalmursprogrammet. Grön markering avser slussen vid Drottningtorget. 

Åtgärderna kommer att innebära arbete i vatten och att ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet söks hos Mark- och miljödomstolen (MMD).  
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Syfte & innehåll 

Syftet med handlingsplanen är att ha ett dokument med samlad information för att säkra 
framdriften av prövningen av vattenverksamhet. En handlingsplan medför en samsyn 
inom programmet avseende hanteringen av vatten- och miljöfrågor samt påverkan på 
kulturmiljön med mera. Handlingsplanen avses att belysa tidsåtgången som krävs för att 
erhålla tillstånd för vattenverksamhet samt vilka moment och beroenden som finns inom 
programmet och vad som kan påverka tidsplanen.  

Handlingsplanen kan fortlöpande komma att revideras och ur dokumentet ska det framgå: 

• Tidplan 
• Styrande faktorer 
• Styrande dokument 
• Beroenden 
• Utredningar  
• Påverkan av broreparationer 

Tidplan 

Utförandetiden i ett tillstånd begränsas normalt till 10 år, ett tidsspann som inte kommer 
att räcka för alla planerade åtgärder. Programmet planeras därför att delas upp i 
delområden med olika etapper. Preliminärt omfattas varje delområde av en ansökan om 
vattenverksamhet. En övergripande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram för 
hela projektet vilken vid behov revideras inför varje enskild ansökan. Därtill ska en 
teknisk beskrivning (TB) tas fram för varje ansökan.  

Tillståndsprocess förväntas ta ca 4 år från startad genomförandestudie till erhållet tillstånd 
för vattenverksamhet. 

Styrande faktorer 

Nedan listas vilka styrande faktorer som påverkar utformningen av tillståndsansökan och 
tillhörande underlag/utredningar.  

• Styrande dokument, se under rubrik nedan. 
• Etappindelning- påverkar utförandetiden samt avgör ordningen och storleken på 

tillståndsansökningarna. 
• Val av teknisk lösning inom Högvattenskyddsprogrammet kommer att påverka 

utformningen och etappindelning inom Kanalmursprogrammet. 

• Beroenden av andra projekt och program inom Staden, se under rubrik nedan. 
• Befintliga förutsättningar såsom kollektivtrafik, arkeologi, kulturmiljö, båttrafik 

samt riksintressen. 
• Bestämmelser och krav- vilka förutsättningar som råder längs med och i 

kanalmurarna avseende tex miljökvalitetsnormer för vatten (MKN), riksintressen 
och detaljplaner.  
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• Geografisk avgränsning för vattenförekomst1- vilka vattenförekomster och övriga 
vatten som ska ingå i respektive tillståndsansökan samt kan antas påverkas av 
utförandet och driften.  

• Akuta renoveringsbehov av till exempel spår, kanalmurar och broar utgör osäkra 
faktorer och kan ändra utförandeordningen. 

Styrande dokument 
Nedan listas ett urval av styrande dokument: 
 

• Översiktsplan 

• Detaljplaner 

• Miljö- och klimatprogrammet 

• Teknisk Handbok 

Beroenden 

Nedan listas ett urval av identifierade projekt och program som är planerade eller under 
utredning vilka kan påverka utformningen och tidplanen inom Kanalmursprogrammet.  

Andra vattenverksamheter 
• Högvattenskyddsprogrammet 
• Masthuggskajen 
• Skeppsbron 
• Renovering Kungsportsbron 
• Kvillebäcken, omgrävning av utlopp 
• Västlänken 
• Eventuella markavvattningsföretag 

Trafiklösningar 

• Allélänken 
• Engelbrektslänken 
• Västlänken 
• Åkareplatsen 
• Centralenområdet 
• Förbindelse Brunnsbo-Linné 
• Bangårdsförbindelsen 

Utredningar 

För att utreda effekter och konsekvenser av planerade åtgärder inom 
Kanalmursprogrammet ska olika utredningar tas fram. Nedan listas de som hitintills har 
identifierats. 

• Förorenade sediment 

 
1 Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten delas in i vattenförekomster. Detta görs för att 
kunna beskriva tillståndet i vattnet och bedöma vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla. 
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• Muddring 
• Naturvärdesinventeringar (NVI) 
• Fågelinventering 
• Ljusföroreningar 
• Påverkan på MKN för vatten 
• Buller, under anläggningstid och drift 
• Vibrationer under anläggningstid 
• Grumling/länsvatten 
• Klimatkalkyl  
• Kumulativa effekter  
• Kompensationsåtgärder och grönytefaktorer 
• Geoteknik 
• Befintlig grundläggning fastigheter 
• Artskyddsdispens 
• Dispens biotopskydd 
• Marklov 
• Tillstånd för ingrepp i fornlämning 

 

Påverkan av broreparationer 

• Tyska bron 
• Fontänbron 
• Fredsbron 
• Drottningtorgsbron 
• Kungsportsbron 
• Gångbro vid Hagastation 
• Temporära broar 


