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Projekt Fiberbankar i Norrland 

Metoder för efterbehandling av fibersediment 

Läsanvisning 

Denna rapport har tagits fram inom ramen för projektet Fiberbankar i Norrland och omfattar en över-

siktlig genomgång av förutsättningar och metoder för att åtgärda fiberbankar och fiberrika sediment. 

Genomgången baseras på svenska och internationella erfarenheter från efterbehandling av sediment i 

allmänhet och omfattar dels åtgärder in situ, dvs. täckningsåtgärder inklusive övervakad naturlig själv-

rening, dels åtgärder ex situ, dvs. muddring med efterföljande omhändertagande av muddrade sedi-

ment. En översiktlig genomgång av åtgärdsmetoder för sediment återfinns i kapitel 3 med sammanfat-

tande slutsatser i avsnitt 3.10 medan en diskussion om metodernas tillämpbarhet på fiberbankar och 

fiberrika sediment och behov av underlag för metodval återfinns i kapitel 4.  

Genomgången omfattar även översiktliga studier av fem pilotområden som ingått i en kartering som 

genomförts av Sveriges geologiska undersökning (Norrlin et.al 2016). Karteringen omfattar fiberban-

kar och fiberrika sediment i de fem Norrlandslän som deltagit i projektet (Gävleborgs, Jämtlands, Väs-

ternorrlands, Västerbottens och Norrbottens län). Karteringen av fibersediment har av naturliga skäl 

inte omfattat alla de undersökningar som krävs vare sig för fördjupade riskbedömningar eller klarläg-

gande av förutsättningar för val av åtgärdsmetoder varför studien baseras på ett flertal antaganden om 

förutsättningar som inte varit kända. Antaganden som är gemensamma för alla platser redovisas i kapi-

tel 4, medan platsspecifika förutsättningar och åtgärdsförslag som baseras på dessa redovisas för re-

spektive område i kapitel 5.  

Bland de antaganden som gjorts är att åtgärderna för respektive pilotområde ska omfatta både fiber-

bank och fiberrika sediment. Till grund för detta ligger inte någon riskbedömning av respektive fiber-

förekomst utan antagandet har endast gjorts för att möjliga tillämpningar av olika metoder ska kunna 

diskuteras. 

Det ska understrykas att de åtgärder som diskuteras för de olika pilotområdena i kapitel 5 inte utgör 

någon rekommendation vare sig avseende åtgärdsbehovet eller omfattningen av åtgärder. 
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1 Bakgrund 

Projekt Fiberbankar i Norrland är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Gävleborg, Jämtland, Väster-

norrland, Västerbotten och Norrbotten samt Sveriges geologiska undersökning (SGU). Inom projektet 

har inventering och undersökning av fiberbankar och fiberrika sediment genomförts med hydroakus-

tiska metoder, provtagningar och analyser. Utgående från denna kartläggning av fiberbankar och fiber-

rika sediment samt föroreningssituationen i dessa har undersökta fiberförekomster riskklassats.  

Projektet syftar också till att få en första uppfattning om tänkbara åtgärder för olika typer av fiberföre-

komster, även om de utförda undersökningarna inte är tillräckliga för att säkert avgöra omfattningen 

av åtgärdsbehov eller ens om åtgärdsbehov föreligger. Elander Miljöteknik AB och SAO Environmen-

tal Consulting AB har på uppdrag av projektet upprättat denna rapport med en kort kunskapssamman-

ställning och översikt över tänkbara åtgärder för efterbehandling av fiberbankar och fiberrika sedi-

ment.  

I uppdraget har även ingått att lämna förslag till lämpliga åtgärder för fem pilotområden, ett område 

från vart och ett av de deltagande länen. Det ska understrykas att de förslag som lämnas inte har base-

rats på en bedömning av att det föreligger ett åtgärdsbehov och således inte utgör en rekommendation 

av att åtgärder ska genomföras. Förslagen syftar i stället till att ge en översikt över vilka åtgärds-

metoder som kan vara lämpliga givet de fysiska förutsättningar som antas föreligga inom de olika 

delområdena. 

2 Problembeskrivning 

Äldre tiders mer eller mindre orenade utsläpp från massaindustrier och andra skogsindustrier har gett 

upphov till stora mängder träfibrer och processkemikalier som idag ligger på bottnarna i recipienterna 

dit avloppsvattnet släpptes ut. Fibrerna, och till dem bundna föroreningar, ligger idag ackumulerade 

utanför eller nedströms de olika utsläppskällorna. Kunskaperna om föroreningssituationen, spridning 

av föroreningar från fiberbankar och fiberrika sediment samt hur detta påverkar miljösituationen i 

recipienterna är bristfälliga. Misstankar finns om att läckage från upplagrade fiber bl.a. bidrar till kon-

staterad påverkan på populationerna av havsörn i Bottenhavet. 

Påverkan från förorenade fiberförekomster på toppkonsumeter som havsörn kan tänkas ske på några 

olika sätt. En möjlighet är läckage av lösta föroreningar genom diffusion eller grundvattenutströmning 

från fiberbankar och fiberrika sediment till vattenpelaren där lösta föroreningar direkt kan tas upp i 

vattenlevande organismer. En annan spridningsväg är direkta upptag i sedimentlevande organismer 

som utgör födobas för fiskar. En ytterligare spridningsväg är genom erosionsprocesser som kan sprida 

förorenade fibrer i partikulär form varvid föroreningar kan tas upp via filtrerande vattenlevande organ-

ismer. Vissa föroreningar kan bioackumuleras och orsaka påverkan på toppkonsumenter. 

Åtgärdsmetoder för förorenade sediment i allmänhet omfattar dels åtgärder in situ, dvs. olika typer av 

täckningar eller övervakning av naturliga återhämtningsprocesser, dels åtgärder ex situ, dvs. muddring 

med efterföljande omhändertagande av muddermassor. Ofta tillämpas kombinationer av olika meto-

der. I Sverige har endast ett fåtal efterbehandlingar av förorenade sediment eller sedimentsaneringar 

genomförts och erfarenheterna är begränsade. Utanför Sveriges gränser finns en större erfarenhetsbank 

att tillgå, framför allt från USA och Norge, men dessa saneringar omfattar andra typer av sediment. 

Fibersediment skiljer sig ofta från andra typer av förorenade sediment genom att de har mycket låg 

torrsubstanshalt, att det organiska innehållet är stort och att stora kvantiteter gas kan produceras till 

följd av anaeroba nedbrytningsprocesser. Syftet med denna rapport är att försöka applicera befintliga 

kunskaper om och erfarenheter av sedimentsaneringar i allmänhet på efterbehandling av fibersedi-

ment. 
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3 Allmänt om åtgärdsmetoder för förorenade sediment 

3.1 Inledning 

I detta kapitel ges en kort sammanfattning av beprövade och internationellt erkända och godkända ex-

situ och in-situ tekniker för åtgärder av förorenade sediment, tillsammans med visa aspekter rörande 

deras användning. 

Ex-situ åtgärdstekniker innefattar åtgärder som baseras på avlägsnande (t.ex. muddring och bort-

schaktning). In-situ åtgärdstekniker innefattar olika typer av förstärkt naturlig självrening (se nedan), 

in-situ övertäckning och in-situ behandling.  

Denna översikt syftar till att ge bakgrund och motivering till att utveckla de högst preliminära, plats-

specifika åtgärdsstrategierna som presenteras i detta dokument.  

Översikten vad avser metoder för efterbehandling in situ (täckning m.m.) består huvudsakligen av 

sammanfattningar av följande dokument: Jersak et al., 2016 a, b, c, och d. För vidare information och 

relevanta referenser uppmuntras läsaren att ta del av dessa dokument. Samtliga kommer snart att fin-

nas tillgängliga på Statens Geotekniska Instituts hemsida (SGI), www.swedgeo.se1. Vad avser metoder 

för efterbehandling ex situ (muddring och omhändertagande av muddermassor) baseras översikten till 

stor del på erfarenheter från genomförda muddringar av fibersediment och andra typer av förorenade 

sediment i Sverige. 

De efterbehandlingar av fibersediment (och andra typer av förorenade sediment) som genomförts i 

Sverige har huvudsakligen omfattat muddring med efterföljande behandling och deponering av mud-

dermassorna. Muddring får därmed anses som en väl etablerad metod och erfarenhetsåterföringar samt 

uppföljningar av effekterna av flera genomförda saneringsmuddringar har publicerats. Metoder som 

omfattar åtgärder in situ, dvs. olika typer av täckningar och/eller s.k. naturlig självrening har hittills 

inte fått samma spridning i Sverige, men har i större utsträckning använts i andra länder. Det finns 

flera typer av metoder som kan användas in situ och kunskapen om dessa och hur de kan användas är 

begränsad i Sverige. Av denna anledning behandlas sådana metoder mer ingående i denna översikt än 

muddringsmetoder. 

3.2 Övervakad naturlig självrening (Monitored Natural Recovery, MNR) 

Övervakad naturlig självrening, eller Monitored Natural Recovery (MNR) är en in-situ åtgärd. Den 

består i att låta de förorenade sedimenten ligga kvar och låta pågående naturliga återhämtningsproces-

ser (kemiska, biologiska och/eller fysikaliska) innesluta, förstöra och/eller minska biotillgänglighet 

och/eller toxicitet över tid för att till slut nå acceptabla nivåer. 

Jämfört med andra åtgärdstekniker är MNR inte så mycket en aktiv teknik som det är en riskhan-

teringsmetod. Det ska betonas att givet de betydande kraven på övervakning före och efter åtgärden 

som MNR innebär är detta inte att betrakta som en “passiv” metod som en del anser. 

Platsförhållanden och sedimentkaraktär som talar för MNR som åtgärd: 

 Eventuell förväntad användning av vattenområdet passar ihop med naturlig självrening

 De naturliga återhämtningsprocesserna kan förväntas fortsätta i en takt som innesluter, förstör,

eller reducerar biotillgängligheten eller toxiciteten hos föroreningarna inom rimlig tid.

 Människors exponering kan förväntas vara låg och/eller kan hanteras tillräckligt väl av in-

stitutionell kontroll.

 Platsen utgörs av ackumulationsbotten och översedimentering kommer att ske naturlogt över

tid.

 Sedimentbädden är relativt stabil och kommer sannolikt att fortsätta vara det

1 Publicering av rapporterna på SGIs hemsida planeras ske under december 2016 

http://www.swedgeo.se/
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 Sedimentbädden är resistent mot resuspension, dvs. sedimenten är t.ex. övervägande kohesiva

eller väl skyddade.

 Koncentrationen av föroreningar i biota och sedimentens biologiskt aktiva zon är redan på väg

mot de riskbaserade miljösaneringsmålen.

 Föroreningarna bryts ner snabbt, eller går över i tillstånd med lägre toxicitet.

 Föroreningarna har relativt låg koncentration och täcker stora områden.

 Föroreningarna har låg bioackumulering.

Tabell 1 listar för- och nackdelar (jämfört med andra åtgärder) som är kända för MNR. 

Tabell 1 Övervakad naturlig självrening (MNR) – för- och nackdelar relativt andra metoder 

Fördelar Nackdelar 

 Minst inkräktande och förstörande för

akvatiska och bentiska miljöer.

 Minst komplicerade, snabbast att genom-

föra.

 Kan användas för att åtgärda olika lösta

föroreningar, och närvaron av många olika

föroreningar.

 Kräver inte infrastruktur eller utrymme för

utrustning och/eller material.

 I regel minst kostsam jämfört med andra

åtgärdstekniker.

 Sedimentföroreningar stannar på platsen, ofta för lång

tid framöver.

 Kan ta längre tid att reducera exponering och risk till

acceptabla nivåer (t.ex. kan föroreningarna ha lång ke-

misk och/eller biologisk halveringstid).

 Störningar kan orsaka ökad exponering och ökade risker.

 Kostnaden för övervakning kan bli avsevärd över tid.

 Ej kompatibel med vissa vattenvägar, till exempel pga.

sjöfartsmuddring.

 Kräver institutionell kontroll.

 Effektivitet på lång sikt osäker.

3.3 Förstärkt övervakad naturlig självrening (EMNR) 

Utökad förstärkt naturlig självrening, eller Enhanced Monitored Natural Recovery (EMNR), är väldigt 

lik MNR och alltså även den en in-situ åtgärd. EMNR innefattar dock även applicering av ett tunt la-

ger renare sediment, eller sand, på ytan av det förorenade sedimentet för att förbättra, eller "snabba 

upp", kemiska, biologiska och/eller fysikaliska processer för naturlig återhämtning. Även om den är 

tunn jämfört med isolationsövertäckning kan materialtjockleken i EMNR-projekt variera kraftigt, ofta 

mellan 10 och 30 cm, upp till 45 cm. 

Lager med relativt rent sediment, eller sand, med dylik tjocklek kallas ofta "tunnskiktsövertäckning". 

För tydlighets skull ska nämnas att EMNR anses motsvara tunnskiktsövertäckning med konventionella 

material, förutsatt att lagertjockleken är större än djupet på den välblandade bioturbationszonen. 

Eftersom EMNR baseras på MNR bör platsförhållanden där EMNR är lämpligt generellt vara samma 

som för MNR. EMNR kan dock användas på ett större antal platser än MNR eftersom den naturliga 

depositionen av nya, renare sediment inte krävs för EMNR. Eftersom EMNR dessutom innefattar 

övertäckning, är för- och nackdelarna med EMNR i stort sett samma som för in-situ övertäckning, och 

speciellt tunnskiktsövertäckning.  

3.4 In-situ behandling 

In-situ behandling av förorenade sediment innebär att olika typer av reaktiva material antingen: (A) 

läggs i sedimenten eller (B) placeras på sedimentytan - i båda fallen vill man med åtgärden uppnå ett 

eller flera syften. Syften med in-situ behandling innefattar normalt: reduktion av föroreningens massa, 

toxicitet, och/eller biotillgänglighet i sedimentets biologiskt aktiva zon (BAZ).  

Olika material är reaktiva på olika sätt; den specifika typen som används beror på de organiska, metal-

liska och/eller metallorganiska föroreningar som är föremål för behandlingen och, till viss del, på vil-

ken behandlingsmetod som beaktas, metod A eller B. 

Metod A består oftast i att särskilt konstruerad fältutrustning används för att mekanisk injicera 

och/eller fysiskt blanda flytbara (vattenbaserade) behandlingsmedel direkt i den biologiskt aktiva zo-
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nen. Metod B består i att placera behandlingsmedel på sedimentytan, och därefter låta den bentiska 

faunan naturligt blanda (bioturbera) in medlet i den biologiskt aktiva zonen över tid. På en del platser 

kan sådan naturlig inblandning även orsakas av icke-biologiska processer, såsom vågrörelser i grunt 

vatten2. 

Det finns få tillgängliga listor på förhållanden som talar för in-situ behandling, men många av de för-

hållanden som listats för MNR, EMNR och övertäckning är även applicerbara på in-situ behandling. 

Hur applicerbara de är beror delvis på vilken behandlingsmetod det gäller, Metod A eller B. 

Förutom dessa finns ett antal kända för- och nackdelar (jämfört med andra åtgärder) med in-situ be-

handling (se Tabell 2.) Som nämndes tidigare, hur applicerbara för- och nackdelarna är beror delvis på 

vilken metod det gäller. 

Tabell 2 Behandling in situ av förorenade sediment – för- och nackdelar relativt andra metoder 

Fördelar Nackdelar 

 Mindre kostsam jämfört med vissa andra

tekniker.

 Kan göra att man slipper forsla bort förore-

ningen.

 Begreppet in-situ behandling kan vara lock-

ande för tillsynsmyndigheter och andra intres-

senter.

 Kan användas för att åtgärda en mängd olika

lösta föroreningstyper och koncentrationer

(detta kan dock kräva flera olika behand-

lingsmedel).

Kan reducera, eller helt eliminera behovet av

långsiktig övervakning och underhåll.

 En del metoder är fortfarande under utveckling, även

vad gäller juridiskt och internationellt erkännande.

 Utmaningar vad gäller verkningsfull och kontrollerad

tillförsel av behandlingsmedel (särskilt för Metod A.)

 Utmaningar vad gäller verkningsfull och kontrollerad

tillförsel av behandlingsmedel i djupare vatten (sär-

skilt för Metod A).

 Ej lämplig för behandling av icke vattenlösliga väts-

kor (s.k. NAPLs).

 Kan vara inkompatibel med vissa vattenvägar, t.ex.

pga. regelbunden sjöfartsmuddring.

 Kan störa det bentiska ekosystemet (särskilt Metod

A)

Metod A för in-situ behandling är äldre än Metod B, som i princip utvecklats från A. I likhet med ut-

vecklingen av övertäckningsåtgärder har utvecklingen av in-situ behandlingar de senaste årtiondena 

motiverats av ett antal tekniska begränsningar som identifierats under den första tiden in-situ behand-

ling använts, och det har gett resultat. (Se Tabell 2.) 

I dagsläget verkar in-situ behandling med Metod B vara mycket mer spritt internationellt än Metod A, 

förmodligen av olika skäl. Aktivt kol - ett välkänt och ytterst effektivt adsorberande organiskt material 

som binder hårt till olika hydrofoba organiska föroreningar (HOCs) - är helt klart det mest använda 

behandlingsmedlet i världen för in-situ behandling, både i Metod A och B. 

För att förtydliga: Metod B för in-situ behandling av sediment betraktas generellt som identisk med 

tunnskiktsövertäckning med reaktiva material, t.ex. aktivt kol. Vidare diskussion om reaktiv tunn-

skiktsövertäckning ges i nästa stycke. 

3.5 Övertäckning in situ 

3.5.1 Introduktion 

In-situ övertäckning består i att rent material läggs ut över förorenade sediment för att skapa ett nytt 

bottensubstrat och för att möta mål som satts upp för övertäckningens långsiktiga resultat. 

Två strategier i varsin ände av skalan är internationellt kända: isolationsövertäckning och tunnskiktsö-

vertäckning. De skiljer sig åt på många sätt, men huvudsakligen vad gäller syftet med övertäckningen 

2 Notera att namnen på metoderna för in-situ sedimentbehandling som används här, Metod A resp. B, är ej all-

mänt vedertagen nomenklatur inom sedimentbehandling och bland dess utövare. Skillnaden göres här för att 

förtydliga diskussionen. 



9 

(se nedan). Vidare kan olika naturliga och/eller tillverkade material användas till övertäckningen i 

isolations- och tunnskiktsövertäckning, både icke-reaktiva och/eller reaktiva.  

Platsförhållanden och sedimentegenskaper som främjar in-situ övertäckning - och speciellt konvent-

ionell (icke-reaktiv) isolationsövertäckning - innefattar: 

 Lämpliga typer och mängder av övertäckningsmaterial finns att tillgå, och till en rimlig totalkost-

nad.

 Förväntade infrastrukturbehov (t.ex. pirar, pålning, nedgrävda kablar) är kompatibla med över-

täckning.

 Vattendjupet är tillräckligt för övertäckning givet förväntad användning av platsen (t.ex. sjöfart

eller översvämningsskydd).

 För täckningen störande aktiviteter, t.ex. ankring, är lågfrekvent eller kan begränsas.

 Den långsiktiga riskreduceringen uppväger störningar i habitatet.

 Övertäckningen kan ge förbättrat habitat.

 Naturliga och/eller konstgjorda eroderande krafter (strömmar, isskador på sjöbotten, strömmar

orsakade av båtpropellrar, osv.) är antingen osannolikt eller kan tas hänsyn till vid design av över-

täckningen.

 Hastigheten på grundvattenuppträngningen genom övertäckningen är låg, och kommer sannolikt

inte släppa ut oacceptabla nivåer av föroreningar.

 De övertäckta sedimenten har tillräcklig bärighet att klara av tyngden av en övertäckning.

 Föroreningsflödet genom övertäckningen förväntas vara lågt.

 Sedimentföroreningen täcker större sammanhängande områden snarare än små, avgränsade. Under

vissa förhållanden är övertäckning att föredra framför andra åtgärder.

Förutom dessa finns ett antal kända för- och nackdelar (jämfört med andra åtgärder) med in-situ över-

täckning (se Tabell 3). 

Tabell 3 Övertäckning in situ av förorenade sediment – relativa för- och nackdelar 

Fördelar Nackdelar 

 Mindre komplicerad, snabbare att utföra

än åtgärder som bygger på borttagande av

sediment.

 Reducerar snabbt exponering och relate-

rade risker.

 Normalt enkel att konstruera.

 Kan användas för att åtgärda en mängd

olika lösta föroreningstyper och koncent-

rationer, inklusive närvaron av flera olika

föroreningar och icke vattenlösliga väts-

kor.

 Kan tillämpas på en rad olika vattenmil-

jöer, t.ex. sjöar, älvar, hamnar, våtmarker,

osv.

 Ger ett rent och ibland unikt habitat för

bentisk flora och fauna.

 Under övertäckningen är den mindre stö-

rande för människor och miljö.

 Efter övertäckningen stör den habitaten i

mindre utsträckning än borttagande (över

tid).

 Normalt mindre kostsam än åtgärder som

bygger på borttagande av sediment.

 De flesta föroreningar stannar kvar under lång tid (de

bryts inte ned i nämnbar grad).

 Övertäckningen kan skadas och sedimenten friläggas,

om den ej designas och/eller konstrueras rätt.

 Ofta krävs institutionell kontroll efter övertäckning.

 En del tillvägagångssätt är olämpliga vid betydande

eroderande krafter.

 En del tillvägagångssätt är olämpliga vid betydande

grundvattenuppträngning.

 Materialet i övertäckningen kanske inte är det föredragna

habitatet för viss flora och fauna.

 Kan påverka hydrologin och/eller ekologin negativt på

platsen.

 Kan vara inkompatibel med vissa vattenvägar, t.ex. pga.

regelbunden sjöfartsmuddring.

 Kan vara olämplig där vattnet redan är grunt och en tjock

övertäckning gör det så grunt att det stör sjöfart.

 Ej lämpligt om det finns många skyddade ac flora

och/eller fauna på platsen.

 Oro för vilken påverkan en tjock (och tung) övertäckning

kan ha på arkeologiska fynd på havsbotten, som i Ber-

gens hamn (Vågen) i Norge (se, t.ex. Stern, 2012).

 Kräver övervakning och eventuellt underhåll och repa-

rationer under lång tid.



10 

Flera av ovanstående nackdelar är specifika för konventionell isolationsövertäckning. Andra övertäck-

ningsmetoder (reaktiv övertäckning, konventionell och/eller reaktiv tunnskiktsövertäckning) kan be-

möta flera av nackdelarna, men inte alltid på alla platser. 

3.5.2 Isolationsövertäckning 

3.5.2.1 Syfte med isolationsövertäckning 

Syftet med isolationsövertäckningen innefattar normalt: 

 Fysiskt isolera bottenlevande evertebrater från att komma i kontakt med, och att utsättas för de

underliggande förorenade sedimenten

 Kemiskt isolera övertäckningens biologiskt aktiva zon från de sedimentföroreningar som mi-

grerar upp i och genom övertäckningen över tid.

 Stabilisera sedimenten mot erosion och förflyttning pga. krafter med naturliga orsaker

(strömmar, tidvatten, vågor, is, osv.) och/eller mänskligt orsakad påverkan (strömmar från

båtpropellrar, svallvågor från fartyg, osv).

Syftet med fysisk isolering och stabilisering av de förorenade sedimenten är uppenbara. Däremot kan 

syftet med den kemiska isoleringen uttryckas på olika sätt beroende på om man tar hänsyn till övergå-

ende eller stationära förhållanden.  

För övergående förhållanden: Föroreningar transporteras upp genom övertäckningen över tid, och ett 

typiskt syfte med övertäckningen kan vara att maximera tiden tills en betydande mängd förorening 

kommit upp i den biologiskt aktiva zonen, till exempel minst 100 år. 

För stationära förhållanden: Typiska syften med övertäckning är att upprätta och bibehålla: a) den 

totala koncentrationen av föroreningar i den biologiskt aktiva zonen på en acceptabel nivå; b) hålla 

koncentrationen av föroreningar i porvattnet i den biologiskt aktiva zonen på en acceptabel nivå; 

och/eller c) ett konstant, men acceptabelt, flöde (flux) av föroreningar från övertäckningens yta upp i 

den överliggande vattenkolumnen.  

3.5.2.2 Utformning av isolationsövertäckning 

Det internationellt erkända sättet att utforma isolationsövertäckningar är att bygga "lager-på-lager", 

med lager av olika material med förutbestämd tjocklek. Varje lager syftar till att bemöta eller mot-

verka en eller flera processer som kommer att påverka övertäckningen över tid. Lagren kan vara: 

bioturbationslager, erosionslager, kemiskt isolationslager, lager för sedimentskonsolidering och bland-

ning under övertäckningens konstruktion. Normalt krävs en platsspecifik utvärdering av varje process 

vilket ofta omfattar anpassade datormodeller, i synnerhet för att ta hänsyn till frågor kring kemisk iso-

lation och erosionsskydd. 

Under utformning (och konstruktion) av isolationsövertäckningar ska ytterligare plats- och sediment-

specifika faktorer beaktas, såsom: påverkan från grundvattenuppvällning, geoteknisk stabilitet (sedi-

mentens bärighet och släntstabilitet) och gasutveckling. Det tekniska behovet av att inkludera geotex-

tilier i utformningen, främst för att ge mjuka sediment extra fysiskt stöd, ska noga övervägas (och vik-

tas mot därtill hörande höga kostnad och troliga utmaningar vid installationen). 

3.5.2.3 Konventionell resp. reaktiv isolationsövertäckning 

"Konventionella" övertäckningsmaterial är icke-reaktiva (dvs. icke-sorptiva) och inkluderar naturliga 

och konstgjorda material som rena sediment, sand, makadam och geotextilier. Konventionell isolat-

ionsövertäckning har använts flitigt under många år i mogna sedimentmarknader som i USA och 

Norge, och dylika övertäckningar kommer utan tvivel att fortsätta användas internationellt. 

Det finns dock förhållanden där isolationsövertäckning med konventionella material inte tillhandahål-

ler tillräcklig långsiktig kemisk isolation och riskreducering. Sådana förhållanden innefattar: 
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 Sedimentföroreningarna binder inte starkt till sedimentens solida fas.

 Betydande grundvattenuppvällning eller tidvattenpåverkan.

 Sedimenten är förorenade av icke vattenlösliga vätskor (NAPLs) såsom olja eller kreosot.

Under sådana förhållanden kan det vara lämpligare att använda reaktiva material i isolationsövertäck-

ningen. I motsats till konventionella material är reaktiva material aktiva och kan, t.ex. binda hydrofoba 

organiska föreningar. På grund av detta är reaktiva isolationsövertäckningar mycket effektivare på 

kemisk isolation av sedimentföroreningar, speciellt vad gäller tiden tills föroreningen kommer upp i 

övertäckningens biologiskt aktiva zon. Även om datormodeller av övertäckningen förutsäger att kon-

centrationen av föroreningar i övertäckningens biologiskt aktiva zon är över acceptabla nivåer vid 

stationära förhållanden, kan den förlängda tiden innan föroreningen tränger genom medföra att vissa 

organiska föroreningar hinner brytas ned helt eller delvis i sedimenten eller övertäckningen. 

Internationellt är de vanligaste materialen som används i reaktiv övertäckning starka sorbenter som 

aktivt kol och specialbehandlad ”organisk” lera (organoclay) samt lågpermeabla material med hög 

lerhalt. 

En oundviklig egenskap hos reaktiv isolationsövertäckning och särskilt sorbent-baserade övertäck-

ningar är att när stationära förhållanden har uppnåtts, dvs. när reaktiva ytor på och i exempelvis aktivt 

kol är helt upptagna av bundna hydrofoba organiska föreningar, är en reaktiv övertäckning inte effek-

tivare än en konventionell övertäckning med samma tjocklek vad gäller reducering av föroreningshal-

ten i den biologiskt aktiva zonen eller flödet av föroreningar från övertäckningsytan.  

Nedan ges ett exempel på en konventionell sandbaserad isolationsövertäckning (t.v.) och en reaktiv 

isolationsövertäckning (t.h.) baserad på aktivt kol. 

Figur 1 Konventionell isolationsövertäckning (t.v.) och reaktiv isolationsövertäckning (t.h.). 

3.5.3 Tunnskiktsövertäckning 

3.5.3.1 Syfte med tunnskiktsövertäckning 

Det huvudsakliga syftet med tunnskiktsövertäckning är att reducera, men inte nödvändigtvis eliminera, 

organismers exponering för och bioackumulering av sedimentföroreningar. 

Reducering av exponering och bioackumulering kan uppnås beroende på om de bioturberande ben-

tiska organismerna främst stannar i övertäckningslagret eller om de gräver djupare. Djup penetration 

orsakar viss vertikal uppblandning av övertäckningsmaterialet och de underliggande förorenade sedi-

menten. Hur mycket exponeringen och bioackumulationen reduceras beror också på vilka övertäck-

ningsmaterial som används.   
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3.5.3.2 Utformning av tunnskiktsövertäckning 

Till skillnad från isolationsövertäckning har inte tunnskiktsövertäckning olika lager för att bemöta 

platsspecifika processer (erosion, kemisk isolation, sedimentkonsolidering, osv) så "lager-på-lager" 

metoden används inte vid design av tunnskiktsövertäckning. 

De parametrar som bestämmer design och tjocklek på en tunnskiktsövertäckning är: vilket material 

som används och dess förmåga att adsorbera föroreningar, förväntat bioturbationsdjup och nivå på 

reduktionen av föroreningar i porvatten, exponering och bioackumulering. 

Liksom för isolationsövertäckningar måste hänsyn tas till ytterligare faktorer vid utformning och kon-

struktion av konventionella och reaktiva tunnskiktsövertäckningar, såsom påverkan från grundvatten-

uppvällning, geoteknisk stabilitet och gasutveckling, 

3.5.3.3 Konventionell respektive reaktiv tunnskiktsövertäckning 

De flesta konventionella och reaktiva övertäckningsmaterial som används vid isolationsövertäckning 

används också vid tunnskiktsövertäckning. För konventionella material, som sand eller grus, bör tjock-

leken vara minst lika djup som den välblandade bioturbationszonen för att ge ett tillräckligt skydd. Vid 

användning av adsorptiva material, t.ex. aktivt kol, kan tjockleken vara mindre än det välblandade 

djupet och ändå vara skyddande. 

Nedan ges ett exempel på en konventionell sandbaserad tunnskiktsövertäckning (t.v.) och en reaktiv 

tunnskiktsövertäckning (t.h.) baserad på aktivt kol. 

Figur 2 Konventionell (t.v.) och reaktiv (t.h.) tunnskiktstäckning 

För att förtydliga: Konventionell tunnskiktsövertäckning, t.ex. med sand, anses ekvivalent med utö-

kad förstärkt naturlig självrening (EMNR). Reaktiv tunnskiktsövertäckning, t.ex. med aktivt kol, anses 

ekvivalent med in-situ behandling, Metod B (se avsnitt 3.4).  

3.5.4 Val av övertäckningsmetod 

Man måste ta hänsyn till en rad olika tekniska, ekonomiska och andra faktorer och väga dem mot 

varandra vid val av övertäckningsteknik för varje given plats och projekt: Isolation eller tunnskikt? 

Konventionell eller reaktiv? 

Vid konstruktion av en övertäckning, oavsett typ, på en sedimentyta under vatten med bulkmaterial 

ska särskilda syften uppnås. Dessa inkluderar övertäckningskonstruktionen: under kontrollerade for-

mer, på ett geotekniskt stabilt sätt, och på ett sätt som i möjligaste mån minimerar resuspension av 

sedimenten.  

Olika typer av utrustning kan användas på olika sätt för att uppnå syftet med övertäckningen i en rad 

olika vattenmiljöer och platsförhållanden, även vid övertäckning av mjuka sediment. 

Två olika sorters övervakning förekommer i varje sedimentövertäckningsprojekt: Konstruktionsöver-

vakning och effektövervakning. Konstruktionsövervakning äger rum under konstruktionen, och en kort 

tid därefter (dagar/veckor) för att säkerställa att övertäckningen är konstruerad enligt designen på ett 

geotekniskt stabilt sätt. Effektövervakning äger rum långt efter (månader/år) et att övertäckningen är på 
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plats för att säkerställa att den har önskad effekt över tid. En mängd olika typer av utrustning och tek-

niker används för konstruktions- och effektövervakning. 

3.5.5 Internationella erfarenheter av övertäckningsbaserade åtgärder. 

Under de senaste årtiondena har ett betydande antal pilot och fullskaliga åtgärder baserade på olika 

typer av övertäckning utförts, påbörjats eller planerats, främst i USA och Norge (se Tabell 4). 

Tabell 4 Internationella erfarenheter av övertäckningsbaserade åtgärder 

Som framgår av tabellen har täckningar tillämpats på endast ett fåtal objekt i Sverige och betraktas 

därför ofta som en ”ny” metod. I andra länder har dessa metoder haft betydligt större spridning och i 

ett internationellt perspektiv är övertäckningsbaserade åtgärder vare sig nya eller oprövade utan be-

traktas snarare som etablerade och väl beprövade tekniker. 

3.6 Muddring och behandling ex-situ 

3.6.1 Allmänt 

Konventionella ex-situ sedimentåtgärder innefattar normalt: 1) Fysiskt avlägsnande av de förorenade 

sedimenten från vattenmiljön genom muddring (vid ytvatten) eller uppgrävning (inget ytvatten), 2) 

avlägsnande av porvatten från sedimenten, 3) behandling av de separerade fasta och/eller porvattenfa-

serna, och 4) bortskaffande av de fasta sedimenten och porvattnet. 

Platsförhållanden och sedimentegenskaper som främjar muddringsbaserade åtgärder: 

 Närhet till lämpligt område för uppsamling och behandling av mudderslam.

 Närhet till lämplig förvaringsplats eller annat omhändertagande av muddermassor.

 Kustområde och infrastruktur passar för muddring och grävning, dvs. manövrerbarhet och åtkomst

förhindras inte av sjunktimmer, undervattenskonstruktioner, kablar eller andra muddringshinder,

alternativt att sådana hinder kan hanteras effektivt.

 Området behöver regelbundet muddras för bibehållande av tillräckligt vattendjup för sjöfart.

 Lämpliga vattendjup.

 Riskreduktionen som erhålls på sikt överväger tillfälliga risker med uppgrumling av förorenade

sedimentpartiklar

 Förorenade sediment ligger över relativt rena sediment, så en "övermuddring" är genomförbar.

 Relativt höga koncentrationer av föroreningar inom avgränsade områden.

 Koncentrationen av föroreningar är korrelerad med sedimentens kornstorlek, vilket underlättar

separation och minskar kostnaden för hanteringen.

Kända för- och nackdelar relativt andra åtgärder framgår av Tabell 5. 

Borttagning, i huvudsak genom muddring, har använts mycket de senaste årtiondena och kommer utan 

tvivel att fortsätta användas flitigt, även internationellt. 
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Trots betydande framsteg inom utrustning och teknik under de senaste årtiondena återstår en del utma-

ningar. Förutom att tekniken är kostsam, finns det tekniska utmaningar med borttagning, såsom resus-

pension av sediment, och kvarvarande rester av de förorenade sedimenten (det sistnämnda i storleks-

ordningen 1 till 10 %).  

Tabell 5 Muddring och behandling ex situ – relativa för- och nackdelar 

Fördelar Nackdelar 

 Föroreningar avlägsnas från vattenmiljön.

 Kan användas för flertalet (alla) föroreningstper,

även vattenlösliga, samt mobila föroreningar i

fri fas (exempelvis kreosotolja).

 Kan ibland snabbt minska exponeringen för

föroreningar och relaterade risker.

 Större sannolikhet för att uppnådda effekter

kvarstår på lång sikt.

 Normalt få eller inga restriktioner på platsan-

vändning efter borttagning.

 Borttaget sediment kan ibland återanvändas.

 Kräver oftast avvattning eller annan behandling av

muddermassor

 Föroreningarna blir ofta inte destruerade, utan

flyttas från en plats till en annan.

 Tillgång till lämpliga förvaringsplatser i närområ-

det kan vara begränsade.

 Rester av de förorenade sedimenten finns alltid

kvar efter borttagningen.

 Under borttagandet är den mer störande för männi-

skor och miljö.

 Normalt mer komplicerad och kostsam än andra

åtgärder.

3.6.2 Metoder anpassade för muddring av förorenade sediment 

För muddring av förorenade sediment används ofta grävmuddring med en s.k. miljöskopa som är helt 

sluten när den lyfts upp genom vattenpelaren. Sedimenten lastas till en pråm och transporteras till land 

för omhändertagande, se Figur 3. Genom att skopan är sluten förhindras spill av sediment i vattenpela-

ren vid lyftning. Däremot uppkommer alltid grumling när skopan sätts ner i sedimenten. Ytterligare 

grumling uppkommer ibland av propellererosion från bogserbåtar som transporterar muddermassor, 

särskilt där vattendjupen är små. Grävmuddringens fördel är att den kan användas i sediment av varie-

rande karaktär och att mindre muddringshinder kan hanteras med skopan. Spridning av grumling utan-

för muddringsområdet kan behöva motverkas genom användning av siltgardiner. 

Figur 3 Muddring av förorenade sediment genom grävmuddring 

Den metod som oftast använts vid muddring av fibersediment i Sverige är en sugmuddringsmetod där 

muddringshuvudet särskilt anpassats för att begränsa grumling vid muddring av finkorniga förorenade 

sediment. Sugmuddring innebär att losstagna muddermassor sugs in i ett munstycke tillsammans med 

ett visst överskott av vatten. Massorna kan sedan pumpas till land i sluten ledning. Erfarenhetsmässigt 
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blir grumlingen mycket liten. Nackdelarna är i stället att betydande volymer vatten medbringas och 

måste hanteras, att de specialanpassade muddringshuvudena inte fungerar särskilt bra i fastare sedi-

ment och att även mindre föremål i sedimenten kan orsaka problem. Muddrings- och avvattningspro-

cessen illustreras i Figur 4. Muddermassorna pumpas i en flytande ledning till avvattningsanläggning-

en på land, där de tas emot i ett utjämningsmagasin efter föravskiljning av grövre och lättsedimenterat 

(grus, sand m.m.) material. Från utjämningsmagasinet pumpas massorna vidare till avvattning, i detta 

fall silbandspressar, varifrån de matas ut till en intilliggande deponi medan returvatten passerar en 

reningsanläggning innan det återförs till sjön. 

Figur 4 Sugmuddring till vänster med avvattning av muddermassor till höger. Bilder från sane-

ringen av Järnsjön i Emån 1993-1994 (bilder tagna av Torbjörn Svan, Hultfreds kommun) 

Ett välkänt problem vid muddring är att den grumling som uppkommer leder till återsedimentering av 

förorenade sedimentpartiklar och återkontaminering av det förorenade området. Det finns dock endast 

ett fåtal undersökningar av i vilken omfattning sådan återsedimentering sker, men en sammanställning 

från uppföljningar av muddringar genomförda i USA har påträffats i litteraturen och redovisas i Figur 

5 (Patmont och Palermo 2007). Författarna har tolkat insamlade data så att spillet främst beror på de 

muddrade sedimentens densitet (högre densitet ger lägre grumling) och förekomsten av hinder. Av 

figuren framgår att en ”normal” återsedimentering vid användning av anpassad utrustning (miljöskopa 

eller sugmuddring med liggande skruv) motsvarar 2-5 % av mängden som avverkats i det sista skiktet 

(muddring till större djup i sedimenten utförs normalt i flera successiva skikt, vart och ett med begrän-

sad mäktighet) . Eftersom spill uppkommer från varje muddrat skikt kommer återsedimenterade för-

oreningar att överlagra varje nytt skiktl som avverkas och ingå i spillet från denna. En utspädning av 

föroreningshalten i spillet kan erhållas om man utför en betydande övermuddring så att spillet från det 

sista skiktet till del består av de rena sediment som underlagrar föroreningen. Övermuddring behöver 

även utföras för att man ska kunna vara säker på att alla förorenade sediment avverkats, eftersom vari-

ationer i föroreningsdjup normalt förekommer mellan utförda provtagningspunkter. 

I Figur 5 har även data från sedimentsaneringen i Järnsjön lagts in (Elander och Hammar 1998). Dessa 

data avser inte spill från den sista pallen utan återsedimenterad mängd förorening av den totala mängd 

förorening som muddrats och är alltså inte direkt jämförbar med övriga data. Det begränsade spillet 

(< 1 %) och övriga resthalter i sedimenten låg väl under ställda krav. Även övergripande åtgärdsmål 

som avsåg minskning av spridning i vattenförekomsten och halter av PCB i fisk uppnåddes kort efter 

saneringen. En betydande övermuddring utfördes vilket sannolikt haft stor betydelse för de goda resul-

taten av saneringen. Bidragande till den begränsade återsedimenteringen var även den använda mudd-

ringsmetoden genom vilken sediment lossgjordes med en liggande skruv3 bakom avskärmande 

skyddsplåtar, som visades orsaka mycket liten grumling. Denna metod har därefter använts vid fler 

sedimentsaneringar med gott resultat.  

3 Med denna metod förs en skruv med axeln parallell med bottenytan ner i de sediment som ska muddras. Sedi-

ment skruvas in till sugledningen med vilken en blandning av sediment och vatten sugs upp och pumpas vidare 

till en behandlingsanläggning. Skruven omges av skärmar som öppnas åt det håll sediment ska avverkas men 

hålls stängd åt andra håll för att minska grunlingen. 
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För att motverka riskerna med återsedimetering av förorenat spill och att sedimentfickor med höga 

halter kvarlämnas oupptäckta kompletteras muddringar av förorenade sediment i USA oftast med en 

täckning av muddrade ytor. På så sätt kan övermuddring och/eller eftermuddring av restkontaminerade 

ytor undvikas. 

Figur 5 Resultat från undersökningar av återsedimenterat spill efter muddring. 

En intressant ny muddringsteknik som är under utveckling är s.k. frysmuddring där sediment fryses i 

block som sedan kan lyftas upp och transporteras till land för upptining. Metoden orsakar mycket liten 

grumling och har hög precision. Man kan på goda grunder anta att återsedimenteringen efter frys-

muddring är nära noll. En annan stor fördel är att ingen inblandning av vatten sker vid muddring. I 

stället avgår vatten vid upptiningen och sedimentens torrsubstanshalt ökar väsentligt, en effekt av att 

temperaturen i det frysta blocket sänkt till så låg nivå (-20°C till -30°C) att även cellbundet vatten kan 

avgå. Försök har t.ex. visat att torrsubstanshalten i bark som under lång tid legat under vatten kan öka 

från ca 18 % upp till 60 % enbart genom infrysning och upptining (Eriksson, 2016). Nackdelarna med 

denna teknik är att den (ännu så länge) har låg kapacitet och är förknippad med höga kostnader. Detta 

beror dels på att placeringen av frysplattor måste utföras av dykare, dels på att infrysningen kräver 

tillgång till hög effekt vilket ofta blir kapacitetsbegränsande.   

Sammanfattningsvis bedöms det i normalfallet (stora sedimentvolymer och lösa sediment med låg 

torrsubstanshalt) som mest fördelaktigt att använda sugmuddring med liggande och avskärmad skruv 

eller liknande och transport i sluten ledning till land. Tekniken bedöms medföra lägre grumling än 

grävmuddring. Grävmuddring med miljöskopa kan vara att föredra i de fall man kan förvänta sig om-

fattande muddringshinder av sådan karaktär att de kan hanteras med skopan. Frysmuddring kan vara 

fördelaktig vid muddring av små volymer eftersom kapaciteten då blir mindre viktig samtidigt som 

man kan få en effektiv avvattning utan att behöva bygga upp en separat anläggning för avvattning och 

hantering av större mängder returvatten. 

3.6.3 Avvattning 

Som framgått av föregående stycke ger frysmuddring en mycket god avvattning i samband med uppti-

ning och någon ytterligare avvattning är inte nödvändig. Muddermassor som avverkas med sugmudd-

ring, men även med grävmuddring, kräver däremot en separat anläggning för avvattning.  Inbland-

ningen av vatten vid grävmuddring är vanligen mycket mindre än vid sugmuddring, men uppgår erfa-

Järnsjön – liggande och avskärmad skruv 

Miljöskopa 2-5 % (fem objekt) 

Liggande skruv 4 % (ett objekt) 
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renhetsmässigt ändå till 20-50 % av den muddrade mängden. Eftersom fibersediment och fiberrika 

sediment redan utan vatteninblandning har låg torrsubstanshalt krävs särskild avvattning även av 

grävmuddrade fibersediment.  

I de saneringar av fibersediment som hittills utförts i Sverige har mekanisk avvattning i silbandspres-

sar använts i två projekt (Järnsjön och Örserumsviken) medan sedimentering innanför en invall-

ning/bassäng använts i ett fall (Skutskärs hamn) och självdränering i s.k. geotuber (långa rör av geo-

textil till vilka muddermassor pumpas in efter tillsats av flockningsmedel) använts i ett fall (Svartsjö-

arna). I de två projekten med mekanisk avvattning kunde avvattnade sediment läggas upp i en deponi 

direkt efter avvattning, dock krävdes viss stabilisering för att öka skjuvhållfastheten vilket i fallet Järn-

sjön ordnades genom inblandning av sand som fanns tillgänglig och vid Örserumsviken genom en 

liten tillsats av cement. I Svartsjöarna krävdes en dräneringstid av mer än ett år innan geotuberna 

kunde täckas och omvandlas till en deponi. Trots den långa dräneringstiden var muddermassorna i 

tuberna mycket lösa och täckning kunde endast påföras med viss svårighet och med icke försumbara 

eftersättningar.  

På senare tid har avvattningsförsök med fibersediment utförts i ett annat projekt som är i planeringsfa-

sen, sanering av fibersediment efter utsläpp från det f.d. träsliperiet i Karlshäll till Notviken som är en 

vik i Lule älv i Luleå. Resultaten av dessa försök visar att sediment med en tydlig fiberstruktur kan 

avvattnas i silbandspressar eller filterpressar med gott resultat och hanteras enklare än de muddermas-

sor som hanterades i Järnsjön och Örserumsviken som innehöll långt nedbruten fiber från pappersbruk 

utan tydlig fiberkaraktär. 

Sammanfattningsvis bedöms att fibersediment kan avvattnas i filterpressar och silbandspressar med 

tillfredsställande resultat om efterföljande omhändertagande utgörs av deponering. För det fall mud-

dermassorna ska förbrännas som organiskt avfall krävs förmodligen bättre avvattning, t.ex. frysavvatt-

ning/frystorkning.  För tillämpning av frysteknik behöver inte sedimenten frysmuddras utan frysav-

vattning kan även ske i en separat anläggning på land till betydligt lägre kostnad än vid frysmuddring. 

Dock löser inte detta metodens kapacitetsproblem eftersom hög installerad effekt krävs för infrysning 

om kapaciteten ska kunna ökas i önskvärd omfattning.  

Enklare tekniker med lägre kostnader som avvattning i geotuber riskerar att ge otillfredsställande re-

sultat (muddermassor med låg hållfasthet och låg deformationsmodul som fördyrar fortsatt omhänder-

tagande) men kan trots detta vara kostnadseffektiva vid muddring av mindre volymer eftersom ingen 

investering i kostsam utrustning krävs. 

3.6.4 Vattenrening 

Sugmuddring ger upphov till stora volymer vatten som behöver behandlas och återföras till recipien-

ten. Vid grävmuddring med avvattning av muddermassor blir volymen returvatten och behovet av 

kapacitet för returvattenbehandling mindre men fortfarande signifikant. Kapacitetsbehovet för vatten-

rening vid frysmuddring blir betydligt mindre eftersom inget vatten tillförs muddermassorna samtidigt 

som muddringskapaciteten är låg. 

I de sedimentsaneringar som genomförts i Sverige har det hittills varit tillräckligt med anläggningar 

för en effektiv partikelavskiljning, t.ex. genom flockning och sedimentering samt polering i sandfilter. 

Tekniken är väl beprövad och bygger på att föroreningarna i huvudsak är partikelbundna eller kolloi-

dala och kan aggregeras till större flockar som kan avskiljas. Det bedöms som troligt att de förorening-

ar som förekommer i fibersediment är av samma karaktär och att returvatten från dessa kan behandlas 

på samma sätt, eventuellt i kombination med tillsats av någon koagulant (exempelvis järnklorid) vid 

sedimentering och filtrering. 

3.6.5 Omhändertagande av muddrade sediment 

Muddermassor från fiberbankar utgör organiskt avfall som i utgångsläget inte är tillåtet att deponera 

utan särskild dispens. Avsikten med förbudet är att denna typ av organiskt avfall ska förbrännas. Erfa-

renhetsmässigt kan förbränning av fibermassor bli tämligen kostsam eftersom de avvattnade mudder-

massorna oftast har lågt värmevärde (p.g.a. låg torrsubstanshalt) och är förorenade. 
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I hittills genomförda sedimentsaneringar i Sverige där stora volymer sediment hanterats (storleksord-

ningen 100 000 m3 eller mer) har muddermassorna deponerats i en specialdeponi anlagd enbart för 

dessa, efter dispens från förbudet att deponera organiskt avfall. En sådan dispens kan erhållas utan 

begränsning för avfall klassificerat som icke-farligt avfall och för farligt avfall upp till en TOC-halt 

om 18 %. Det bedöms inte som sannolikt att fibersediment i normalfallet skulle klassificeras som far-

ligt avfall varför en dispens bör vara möjlig att få. 

En deponi ska anläggas med geologisk barriär, bottentätning och bottendränering med lakvattenupp-

samling samt sluttäckas i enlighet med förordning 2001:512 om deponering av avfall. Tillsyn, kontroll 

och behandling av lakvatten ska sedan drivas under en tidsperiod om minst 30 år. För att minimera och 

kanske helt eliminera behovet av vattenbehandling under tiden efter sluttäckning (den s.k. efterbe-

handlingsfasen) kan effektivare täckningskonstruktioner anläggas. Tillsyn och kontroll måste dock 

utföras i enlighet med förordningen med tillhörande föreskrifter. 

För saneringsmuddringar med liten omfattning blir anläggning av en specialdeponi inte kostnadseffek-

tiv utan externt omhändertagande kan vara att föredra. Erfarenhetsmässigt finns det inte många an-

läggningar som är beredda att söka dispens för att få deponera den typ av organiskt avfall som mud-

dermassor från fiberbankar utgör utan man måste i sådana fall räkna med att massorna måste förbrän-

nas i en anläggning för förbränning av avfall. För fibersediment i anslutning till massafabriker i drift 

kan det finnas möjligheter att förbränna avvattnade fibermassor i brukens förbränningsanläggningar, 

om tillståndet till anläggningen och föroreningshalter i muddermassor m.m. medger detta. Denna möj-

lighet bör undersökas eftersom det kan förenkla omhändertagande av muddermassor. 

Sammanfattningsvis utgör omhändertagandet av muddrade fibersediment en av de största, om inte den 

största, svårigheten och nackdelen med muddring och omhändertagande av muddermassor ex situ.  

3.7 Kombinerade åtgärder 

Sedimentåtgärder kan kombineras på förorenade platser, antingen spatialt, dvs. samtidiga åtgärder på 

olika platser, eller i sekvens, dvs. olika åtgärder på samma plats men separerade i tid, eller båda. 

En spatial åtgärdskombination kan t.ex. innebära muddring eller övertäckning i ett flodområde som är 

starkt förorenat och utsatt för erosion, med förstärkt naturlig självrening, eller utökad förstärkt naturlig 

självrening vid ett annat flodområde nedströms. En sekventiell kombination, däremot, skulle kunna 

bestå i att först muddra bort förorenade sediment i ett område på en sjöbotten, och sedan lägga en 

övertäckning i samma område för att fysiskt och kemiskt isolera de rester av föroreningarna som finns 

kvar efter muddringen. 

Kombinationer av åtgärder blir allt vanligare i mogna sedimentmarknader som i USA. De är normalt 

lämpligare och praktiskt genomförbara vid större och/eller mer komplicerade platser, till exempel plat-

ser med en rad olika föroreningstyper och/eller halter av föroreningar, olika vattendjup, varierande 

flödessystem hos yt- och grundvatten, olika fysiska sedimentegenskaper, osv.  

Naturlig återhämtning är nästan alltid det sista, eller avslutande, steget i alla platsspecifika åtgärder, 

oavsett om naturlig självrening är uttryckligen identifierad och genomförd. 

3.8 Översedimentering efter genomförd åtgärd 

På många platser sedimenterar över tid ”nya” minerogena partiklar och organiskt material över ett 

åtgärdat område. Översedimentering är vanligast i sedimentationsområden med låg energi (ackumulat-

ionsbottnar) men kan även ske på transportbottnar där sediment växelvis sedimenterar och eroderas 

(transporteras). 

I idealfallet är det nya sedimentet rent och skapar då goda möjlighet för bentisk återkolonisering. 

Skulle en del av de förorenade sedimenten finnas kvar efter åtgärden (beroende på vilken in-situ eller 

ex-situ åtgärd som tillämpats) kommer det nya, rena sedimentet att a) späda ut halterna av förorening i 

den biologiskt aktiva zonen allteftersom de bentiska organismerna blandar (bioturberar) de nya sedi-

menten ner i de underliggande förorenade sedimenten, och b) ge ytterligare "separation" mellan den 
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biologiskt aktiva zonen och de underliggande förorenade sedimenten, särskilt i de fall där de nya se-

dimenten deponeras i relativt hög takt.  

Å andra sidan kan de nya sedimenten vara betydligt förorenade. I sådana fall kan den nya föroreningen 

utgöra en oacceptabel risk för de bentiska organismerna - oavsett hur väl utformad och utförd sedi-

mentåtgärden var i området. Att ett sådant scenario kan uppkomma understryker hur viktigt det är att i 

möjligaste mån identifiera förekommande källor för att begränsa riskerna för återkontaminering.   

3.9 Kostnader 

Utifrån tillgänglig information om åtgärdskostnader insamlad från ett flertal källor, både publicerade 

och opublicerade, kan följande sägas om de tre vanligaste åtgärderna, borttagning (muddring), över-

täckning och förstärkt naturlig självrening (MNR): 

De flesta källor är ense om att muddring är dyrare än in-situ övertäckning, och av de tre är förstärkt 

naturlig självrening mycket billigare än de andra.  

Tabell 6 nedan visar erfarenhetsmässiga kostnader för efterbehandling av förorenade sediment i olika 

länder. 

Tabell 6 Ungefärliga kostnadsintervall för genomförda sedimentåtgärder, internationellt, i Norge 

och i Sverige 

Muddring och omhändertagande 

(SEK/m3) 

In-situ övertäckning (SEK/m2) MNR (SEK/m2/år) 

Konventionell 

isolationstäckning 

Reaktivt tunnskikt 

(med aktivt kol) 

Internat-

ionellt 

Muddring: 60 – 1 200 

15 – 1 400 85 – 265 << 1 - 4 
Behandling: 30 – 10 500 

Slutförvaring: 40 – 2 300 

Summa: 130 – 14 000 

Norge 

Muddring: 110 - 220 

135 ----- ----- 
Slutförvaring: 170 - 790 

Tumregel för muddring och 

slutförvaring: 850 

Sverige 

Muddring: 450 – 850 

1 400 
Slutförvaring: 350 - 450 

Muddring och slutförvaring: 

Summa: 800 – 1400 

Fotnot: 

1. Projekt i Norge presenteras separat då det finns relativt sett mer lättillgänglig information om kostnader för Norge än

något annat land (förutom USA).

2. Norska kostnader för konventionell isolationstäckning kommer från DNV (2011) och har inte justerats till dagens kost-

nadsläge.

3. Den svenska kostnadsuppgiften för konventionell isolationstäckning avser en täckning i Vansbro som utfördes 1991-

1992. Täckningen bestod av en geotextil samt 30 cm sand. Kostnadsuppgiften kommer från Naturvårdsverket (2003) och

har inte justerats till dagens kostnadsläge.

4. Kostnader för muddring inkluderar avvattning och behandling av muddermassor. Slutförvaring avser lokal deponi.

Kostnaden kan uppenbarligen variera kraftigt, särskilt för borttagning och muddring, som består av 

flera steg med tillhörande kostnad. Den stora variationen i internationella projekt är framför allt kopp-

lad till behandling och slutförvaring av muddermassor. Variationen har varit betydligt mindre i Norge 

och Sverige. Även kostnaden för isolationsövertäckning i internationella projekt har varierat ganska 

mycket. Detta beror på att det utomordentligt höga priset per enhet för övertäckningsprojektet i Vans-

bro, Sverige, har tagits med i beräkningen. Baserat på tillgänglig information om andra internationella 

övertäckningsprojekt är priset vanligtvis mycket lägre - i storleksordningen 500 kr/m2 eller lägre. 
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Betydande variationer i kostnad för en given åtgärd är inte oväntat, då varje projekt är unikt på flera 

sätt - projektets storlek, föroreningar och deras koncentration, platsförhållande, fysiska sedimentegen-

skaper, mål för riskreduktion osv. 

För muddring och slutförvaring av muddermassor i Sverige baseras kostnaderna på inkomna anbud 

och slutkalkyl för den pågående saneringen av Oskarshamns hamnbassäng, vilken kan anses represen-

tera ett stort muddringsprojekt (ca 500 000 m3) samt på en nyligen upprättad kalkyl för muddring av 

fibersediment i Karlshäll i Luleå, vilken kan anses representera en måttligt stor fiberförekomst (ca 

120 000 m3). Båda fallen omfattar sugmuddring med avvattning av muddermassor, behandling och 

återledning av returvatten, anläggning av en lokal deponi med separat behandlingsanläggning för 

lakvatten, deponering av muddermassor samt sluttäckning av deponin. Variationen inom kostnadsin-

tervallet avspeglar till stor del det faktum att kostnaden per enhet (kr/m3) minskar med ökande mängd. 

Detta är främst en funktion av att investeringskostnaderna i anläggningar för avvattning och vattenre-

ning är stora och restvärdet osäkert och i slutförvaringsfallet att yteffektiviteten hos deponin ökar med 

ökande mängd. Det ska understrykas att kostnaderna avser omhändertagande av muddermassor i en 

lokal deponi vilket för fibersediment i normalfallet kräver en dispens från förbudet att deponera farligt 

avfall. Om en sådan dispens inte kan erhållas utan muddermassorna måste förbrännas ökar kostnader-

na. 

Kostnaderna för grävmuddring kan vara något lägre eftersom de vattenmängder som ska behandlas 

blir mindre men detta bedöms inte ha någon stor inverkan på totalkostnaden och har inte beaktats. Ett 

särfall är kostnaderna för frysmuddringstekniken som för närvarande är under utveckling. I dagsläget 

är kostnaderna höga och kan uppskattas till ca 4 000 kr/m3 inklusive omhändertagande av muddermas-

sor och avgående returvatten. Kostnaden avser då muddring med efterföljande externt omhänderta-

gande. Trots den höga enhetskostnaden kan frysmuddring vara ett intressant alternativ i de fall voly-

merna som ska muddras är små och investeringskostnaderna i utrustning för avvattning och vattenre-

ning samt deponering blir orimligt stora.  

3.10 Sammanfattning 

 Bevisat effektiva och internationellt erkända ex-situ och in-situ tekniker för att åtgärda alt. hantera

förorenade sediment finns att tillgå och bör kunna användas för efterbehandling av fibersediment.

Dessa innefattar: borttagning (muddring och grävning), förstärkt naturlig självrening (MNR), utö-

kad förstärkt naturlig självrening (EMNR), in-situ övertäckning och in-situ behandling.

 Det finns både för- och nackdelar med varje åtgärdsteknik. En nackdel som är gemensam för alla

in-situ tekniker (MNR, EMNR, övertäckning och behandling) är att sedimentföroreningen finns

kvar, åtminstone delvis, och under en viss tid. Betydande nackdelar med tekniker som bygger på

borttagning är att de normalt är mer (ibland mycket mer) kostsamma än in-situ tekniker, och att

restföroreningar ofta finns kvar efter borttagning.

 Det finns ingen generellt tillämpbar teknik som passar alla platser. Dessutom bör det inte finnas

någon förutfattad åsikt om att en särskild teknik, såsom muddring eller övertäckning, är mest

lämplig för en given plats utan att en platsspecifik utvärdering gjorts. Ett objektivt och systema-

tiskt val av vilken åtgärdsteknik eller kombination av åtgärdstekniker som är bäst lämpad och mest

kostnadseffektiv är en plats- och projektspecifik process.

 Processen för att välja åtgärd måste beakta och väga flera, ibland motstridiga, faktorer: hastighet

och nivå på riskreduceringen, föroreningstyper och koncentrationer, platsförhållanden, sediment-

egenskaper, framtida förväntad platsanvändning, kostnad för alla delar av åtgärden.

 Före sedimentåtgärder på en förorenad plats bör en riskbedömning göras för att: a) dokumentera

att sedimentföroreningen faktiskt innebär oacceptabla risker för miljön och/eller människors hälsa,

b) identifiera vilka sedimentföroreningar som styr riskerna på en plats. Även om många ex-situ

och in-situ åtgärder kan vara lämpliga för en mängd olika föroreningstyper och koncentrationer

kan de specifika sedimentföroreningar som styr risken på en plats bestämma inte bara vilken som

är den lämpligaste åtgärden i stort, utan också specifik utformning av en åtgärd, som vissa typer av

övertäckning.
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 Att identifiera och ha kontroll över pågående föroreningar på en plats - innan åtgärder görs på

platsen om så är praktiskt möjligt - är avgörande för säkra att åtgärderna är framgångsrika även på

längre sikt. Föroreningskällor kan vara primära (från land), sekundära (från näraliggande sedi-

mentområden), eller bådadera. Det är fullt möjligt att utforma och utföra en fungerande sediment-

åtgärd, men om betydande ej åtgärdade föroreningskällor finns kvar efter åtgärdens genomfö-

rande, har den förmodligen åstadkommit föga vad gäller reducering av exponering för förorening-

ar och relaterade risker.

4 Efterbehandling av fibersediment 

4.1 Åtgärdsmetodernas tillämpbarhet på fibersediment 

Som framgår av kapitel 3 finns det ett stort antal åtgärdsmetoder som etablerats för efterbehandling av 

förorenade sediment. Trots detta har endast ett fåtal saneringar av fibersediment genomförts och erfa-

renheter från hur metoderna kan tillämpas på denna typ av sediment saknas för flertalet av metoderna. 

Framför allt två kritiska faktorer måste beaktas vid en bedömning av tillämpbarheten av åtgärder in 

situ och ex situ: 

1. Beskrivna åtgärder utvecklades för att hantera föroreningar i minerogena sediment - inte sediment

med höga halter organiskt material. Detta pga. att så gott som alla förorenade sediment globalt är

minerogena.

2. Få åtgärdsprojekt där fibersediment varit inblandade har utförts alls - oavsett åtgärdsteknik. Jersak

et al (2016 c) diskuterar detta, och observerar att hittills har tre övertäckningsprojekt och fyra

muddringsprojekt genomförts i Sverige. Övertäckningsprojekten var bland annat i sjön Turingen i

Södermanland (konventionell isolationsövertäckning, konventionell tunnskiktsövertäckning) och

Tollare sjö i Nacka kommun (konventionell isolationsövertäckning). Muddringsprojekten innefat-

tar projekt i Järnsjön, Örserumsviken, Svartsjöarna och Skutskärshamn. Utöver de svenska pro-

jekten har uppgifter om en täckning av en fiberbank påträffats; en konventionell tunnskiktstäck-

ning vid Ketchikan Pulp Company (Ward Cove) i Alaska, USA (Exponent, 1999; Integral, 2009).

Naturligtvis kan inte det låga antal efterbehandlingar av fibersediment som utförts hittills ses som 

övertygande argument för (eller emot) en särskild teknik. Det är också värt att notera att inga MNR 

projekt har gjorts på fiberbankar överhuvudtaget. 

Hur som helst borde de in-situ och ex-situ åtgärder som utvecklats och förfinats för att hantera förore-

nade minerogena sediment i teorin också kunna tillämpas på fibersediment, särskilt fiberrika sediment, 

av följande skäl: 

 Övervakad naturlig självrening (MNR) borde kunna tillämpas då: a) både minerogena och fiberse-

diment har många organiska, metalliska och organometalliska föroreningar gemensamt, och b) til--

lämpbarheten av den här åtgärden beror lika mycket på andra platsspecifika förhållanden (exem-

pelvis erosionsrisker och naturlig sedimentation) som på sedimentegenskaper.

 Övertäckningsbaserade åtgärder - inklusive utökad förstärkt naturlig självrening, EMNR, och in-

situ behandling - borde kunna tillämpas då: a) precis som för MNR handlar det om samma typer

av föroreningar, b) transportprocesserna och föroreningarnas slutliga öde är desamma, c) fiberse-

diment är kända för att vara mycket lösa, precis som många minerogena sediment och d) lösa mi-

nerogena sediment med mycket låg skjuvhållfasthet kan övertäckas med gott resultat, ofta, men

inte alltid, utan användning av geotextilier.

 Muddringsbaserade åtgärder borde kunna tillämpas då: a) viktiga fysiska egenskaper hos fiberse-

diment (densitet, fast innehåll, komprimerbarhet, Atterberggränser, osv.) är i stort sett samma som

hos lösa minerogena sediment, och b) ett antal olika vedertagna muddringstekniker finns att tillgå.

mekaniska, hydrauliska och till och med frysmuddring



22 

Dock kvarstår faktum att det finns väldigt lite, om någon, internationell erfarenhet av att tillämpa in-

situ och ex-situ åtgärdstekniker på fibersediment - än mindre framgångsrik tillämpning av dem. 

Följaktligen finns det ett betydande antal okända teknikberoende parametrar och oklarheter. Jersak et 

al (2016 d) ger en översikt över situationen vad gäller övertäckningsbaserade åtgärder. 

Detta får inte hindra utvecklingen av förberedande utgångsstrategier för att hantera fibersediment på 

specifika platser. Dock måste det erkännas, och accepteras, att det behövs omfattande forskning, inklu-

sive fältskaliga pilotstudier, för att bemöta teknikspecifika oklarheter innan någon säkert kan rekom-

mendera fullskaliga åtgärder för att hantera dessa unika sediment. Värt att notera är att ett laboratorie-

baserat forskningsprojekt, betecknat FIBREM4, är under uppstart. Projektet syftar delvis till att under-

söka hur verkningsfulla konventionella och reaktiva övertäckningsbaserade åtgärder är vad gäller fi-

berbankar och fiberrika sediment. En annan stor del av arbetet inom FIBREM syftar till att utveckla 

och förfina metoder för karakterisering av fiberbankar in situ, inklusive mäktighet och densitet. En 

annan stor del av arbetet inom FIBREM syftar till att utveckla och förfina metoder för karakterisering 

av fiberbankar in situ, inklusive mäktighet och densitet. Ett relaterat projekt som kommer att fokusera 

på karakterisering av fiberbankar är TREASURE (http://www.geo.uu.se/forskning/nrhu/pagaende-

forskning/treasure-projektet/). 

4.2 Behov av åtgärdsförberedande undersökningar och gjorda antaganden 

Det krävs mycket information om lokala förhållanden och sedimentens egenskaper för att utforma en 

lämplig strategi för att effektivt hantera förorenade sediment. 

Eftersom projektresurser nästan alltid är begränsade bör endast information som är direkt relevant för 

valet av åtgärd och dess utformning samlas in. Dessutom kan insamlandet av mer information än vad 

som faktiskt behövs (både vad gäller typ och kvantitet) försvåra tolkningen av data överlag, och flytta 

fokus bort från den ursprungliga anledningen till att den informationen tas fram. 

En omfattande lista på de platsspecifika förhållanden och sedimentegenskaper som krävs för att under-

stödja val och utformning av åtgärd vid förorenade sediment ges i tabell 2-2 i det nyligen publicerade 

referensverket ITRC (2014). Trots att samtliga parametrar som ges i tabell 2-2 är direkt eller indirekt 

relevanta för val och utformning av åtgärden, kan de prioriteras och klassas som antingen direkt nöd-

vändiga eller intressanta, men inte kritiska, för valet. 

Med informationen i ITRC (2014) som guide är följande vad vi anser vara den information om plats-

specifika förhållanden och sedimentegenskaper som krävs för att understödja val och utformning av 

åtgärder vid var och en av de platser med fiberbankar som har utvärderats i projektet. 

Platsspecifika förhållanden: 

 Vattendjup, inklusive batymetri

 Lutningsförhållanden och släntstabilitet

 Typ av och storlek på naturlig och antropogen erosion (strömmar, vågor, båttrafik mm).

 Interaktion mellan grundvatten och ytvatten, dvs. risk för uppträngning av grundvatten.

 Sedimentationshastighet inklusive föroreningsnivåer hos deponerade sediment.

 Bentiska arter och samhällen, växt- och djurliv.

 Jordart, skjuvhållfasthet och deformationsegenskaper hos underlagrande naturliga sedi-

ment/jordar

 Förekomst av hinder på botten och i sedimenten (sjunktimmer, bojstenar m.m.)

 Möjliga kulturella och arkeologiska fynd

4 Projektet FIBREM, med titeln ”Sanering av Sveriges fiberbanker - utveckling framåt”, är ett treårigt fält- och 

laboratoriebaserat forskningsprojekt finansierat av VINNOVA som är planerat att starta i början av 2017. Pro-

jektet utförs av professor Ian Snowball vid Uppsala Universitet (projektledare och koordinator), SAO Environ-

mental Consulting AB, Statens Geotekniska Institut, Sveriges Lantbruksuniversitet och Sveriges Geologiska 

Undersökning. Se vidare http://www.geo.uu.se/research/natural-resources-sustainable-development/ongoing-

research/fibrem/. 

http://www.geo.uu.se/forskning/nrhu/pagaende-forskning/treasure-projektet/
http://www.geo.uu.se/forskning/nrhu/pagaende-forskning/treasure-projektet/
http://www.geo.uu.se/research/natural-resources-sustainable-development/ongoing-research/fibrem/
http://www.geo.uu.se/research/natural-resources-sustainable-development/ongoing-research/fibrem/
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Sedimentegenskaper (gemensamma för både fiberbankar och fiberrika sediment): 

 Förorenade sediments mäktighet

 Typ av fiber, grad av nedbrytning av fiber/trä

 Föroreningarnas typ och sammanlagda koncentration

 Kemin hos sedimentens porvatten.

 Horisontell och vertikal fördelning av föroreningar i sedimenten

 Vattenkvot och konsistensgränser (om applicerbart)

 Kornfördelning, partikeldensitet, porositet

 Skjuvhållfasthet

 Deformationsegenskaper

 Permeabilitet

 Sedimentens stabilitet gentemot erosion och gravitationspåverkan i vattenmiljö

 Gasutveckling

Med kännedom om dessa förhållanden och sedimentegenskaper kan effekterna av olika efterbehand-

lingsmetoder utvärderas.  

De undersökningar som utförts inom projektet Fiberbankar i Norrland har i första hand varit inriktade 

mot att ta fram data för riskklassning av de undersökta fiberförekomsterna och några åtgärdsförbere-

dande undersökningar har ännu inte utförts. Förutsättningarna för efterbehandling och val av metoder 

är alltså otillräckligt kända. Det innebär att en hel del antaganden måste göras om sedimentegenskaper 

och andra förhållanden för att lämpliga metoder för efterbehandling ska kunna föreslås.  

De antaganden om förutsättningarna för efterbehandling av fiberbankar och fiberrika sediment som 

gjorts inför val av åtgärdsstrategi och dimensionering av åtgärder redovisas i Bilaga A. Antagandena 

har baserats på det underlag som erhållits från de batymetriska undersökningar och den provtagning 

som utförts av SGU. Utöver dessa gemensamma antaganden tillkommer antaganden som är specifika 

för respektive plats och som redovisas för respektive område i kapitel 5. 

4.3 Val av strategi och dimensionering av åtgärder 

Den åtgärdsstrategi som bedöms som mest fördelaktig utifrån tillgängligt underlag är att i första hand 

tillämpa en lämplig åtgärdsmetod för behandling in situ. Det viktigaste skälet för denna strategi är att 

oavsett om de förorenade sedimenten muddras eller inte så kommer föroreningarna sannolikt inte att 

destrueras, delvis beroende på att vissa föroreningar (metaller) inte är möjliga att destruera och delvis 

beroende på att destruktion av organiska föroreningar bedöms medföra orimligt höga kostnader (jfr. 

avsnitt 3.9). Det betyder att en behandling ex situ endast innebär att föroreningarna flyttas och över-

täcks på en annan plats i stället för att de övertäcks på plats. Miljönyttan av muddring kan då starkt 

ifrågasättas. I normalfallet är dessutom åtgärder in situ mer kostnadseffektiva, särskilt som muddring 

kan behöva kompletteras med en efterföljand åtgärd in situ för att säkra kvarlämnade och återsedimen-

terade föroreningar, alternativt med en eftermuddring. 

Det finns naturligtvis även fall där åtgärder in situ inte är en långsiktigt säker lösning. I dessa fall ingår 

muddring och omhändertagande ex situ i åtgärdsstrategin. Det kan vara sedimentförekomster som 

avsatts på branta slänter där stabilitetsförhållandena inte bedöms som tillräckliga, men även sediment 

som avsatts där risken för erosion är stor pga. höga naturligt förekommande strömmar eller förekom-

mande båttrafik och propellererosion. Fibersediment som ligger på små vattendjup kan utsättas för 

vågerosion och på lång sikt även hamna över vattenytan till följd av landhöjningen som är stor längs 

delar av Norrlandskusten. Ett ytterligare förhållande som kan motivera muddring är utströmning av 

grundvatten genom fiberförekomsten som kan transportera lösta föroreningar till vattenpelaren även 

efter en täckning. Även diffusionsprocesser kan transportera lösta föroreningar men försummas i nor-

malfallet eftersom de föroreningar som förekommer i sedimenten har begränsad löslighet i vatten. 
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För dimensionering av åtgärder in situ har ett antal typfall konstruerats där konstruktionen varieras 

beroende på om muddring utförts innan täckning etableras, vattendjupet (förväntade erosionsrisker), 

släntlutningen (förväntade stabilitetsrisker) och naturlig sedimentationshastighet. Grunden för denna 

klassificering utgörs av antaganden som diskuteras i Bilaga A. Det ska särskilt påpekas att skjuvhåll-

fastheten hos postglacial gyttja och lera kan vara låg och att släntstabiliteten alltid måste kontrolleras 

genom platspecifika undersökningar och beräkningar. Typkonstruktionerna redovisas i Tabell 7 för 

fiberbankar och Tabell 8 för fiberrika sediment. 

Åtgärder in situ innebär att fibersediment med föroreningar kvarlämnas. Detta innebär att kunskapen 

behöver förvaltas och att man behöver ta hänsyn till dessa vid framtida ingrepp i vattenområdena, 

framför allt vid eventuella muddringar och dumpningar. Eftersom sådana åtgärder kräver tillstånd (för 

åtgärder av mindre omfattning anmälan) bör detta inte utgöra någon svårighet. Det är heller ingen av-

görande skillnad gentemot en åtgärd ex situ som innebär att muddermassor förvaras i en deponi som 

kräver motsvarande framtida hantering. 
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Tabell 7. Scenarier för hantering av fiberbankar in-situ 

Sediment-typ 
Vatten-djup 

idag (m) 

Ny sedi-

mentering 

efter åtgärd 

(cm/år) 

Släntlutning 

(V: H) 
Sedimentscenario Efterföljande in-situ åtgärd 

Sammanlagd tjocklek hos isolationsöver-

täckning 

eller 

tjocklek hos tunnskiktsövertäckning 

 (EMNR) 

In-situ åtgärdens 

id nr. 

Fiberbank 

< 4 obetydlig 

< 1:3 
Efter muddring Konventionell isolationsövertäckning Sammanlagd tjocklek, 0.50 m FB1 

Ingen muddring Konventionell isolationsövertäckning Sammanlagd tjocklek, 1.00 m FB2 

> 1:3
Efter muddring Konventionell isolationsövertäckning Sammanlagd tjocklek, 0.50 m FB3 

Ingen muddring MNR Ej tillämplig FB4 

4 - 8 

< 0.5 

< 1:3 
Efter muddring Konventionell isolationsövertäckning Sammanlagd tjocklek, 0.40 m FB5 

Ingen muddring Konventionell isolationsövertäckning Sammanlagd tjocklek, 0.70 m FB6 

> 1:3
Efter muddring Konventionell isolationsövertäckning Sammanlagd tjocklek, 0.40 m FB7 

Ingen muddring MNR Ej tillämplig FB8 

> 0.5

< 1:3 
Efter muddring EMNR Skikttjocklek, 0.20 m FB9 

Ingen muddring Konventionell isolationsövertäckning Sammanlagd tjocklek, 0.50 m FB10 

> 1:3
Efter muddring EMNR Skikttjocklek, 0.20 m FB11 

Ingen muddring MNR Ej tillämplig FB12 

> 8

< 0.5 

< 1:3 
Efter muddring EMNR Skikttjocklek, 0.20 m FB13 

Ingen muddring Konventionell isolationsövertäckning Sammanlagd tjocklek, 0.40 m FB14 

> 1:3
Efter muddring EMNR Skikttjocklek, 0.20 m FB15 

Ingen muddring MNR Ej tillämplig FB16 

> 0.5

< 1:3 
Efter muddring MNR Ej tillämplig FB17 

Ingen muddring MNR Ej tillämplig FB18 

> 1:3
Efter muddring MNR Ej tillämplig FB19 

Ingen muddring MNR Ej tillämplig FB20 

Fotnoter: 
1. EMNR är detsamma som konventionell tunnskiktsövertäckning.

2. Vid vattendjup < 4 m förväntas ny sedimentering efter åtgärden vara obetydlig då det antingen är i försumbara kvantiteter eller övergående, dvs. den kommer att för-

svinna, pga. den relativt höga energin i sådana miljöer.

3. För undervattensslänter betyder ">" brantare än och "<" mindre brant än.

4. Gällande utformning av konventionella isolationsövertäckningar gäller att den sammanlagda tjockleken är summan av tjocklekarna hos erosionsskyddet och skikten

för kemisk isolation.
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Tabell 8. Scenarier för hanetring av fiberrika sediment in-situ. 

Sediment-

typ 

Vatten-djup 

idag (m) 

Ny sedi-

mentering 

efter åtgärd 

(cm/år) 

Släntlutning 

(V: H) 
Sedimentscenario Efterföljande in-situ åtgärd 

Sammanlagd tjocklek hos isolationsöver-

täckning 

eller 

tjocklek hos tunnskiktsövertäckning 

 (EMNR) 

In-situ åtgärdens 

id nr. 

Fiberrika 

< 4 obetydlig 

< 1:3 
Efter muddring Konventionell isolationsövertäckning Sammanlagd tjocklek, 0.30 m FR1 

Ingen muddring Konventionell isolationsövertäckning Sammanlagd tjocklek, 0.50 m FR2 

> 1:3
Efter muddring Konventionell isolationsövertäckning Sammanlagd tjocklek, 0.30 m FR3 

Ingen muddring MNR Ej tillämplig FR4 

4 - 8 

< 0.5 

< 1:3 
Efter muddring Konventionell isolationsövertäckning Sammanlagd tjocklek, 0.20 m FR5 

Ingen muddring Konventionell isolationsövertäckning Sammanlagd tjocklek, 0.40 m FR6 

> 1:3
Efter muddring Konventionell isolationsövertäckning Sammanlagd tjocklek, 0.20 m FR7 

Ingen muddring MNR Ej tillämplig FR8 

> 0.5

< 1:3 
Efter muddring MNR Ej tillämplig FR9 

Ingen muddring MNR Ej tillämplig FR10 

> 1:3
Efter muddring MNR Ej tillämplig FR11 

Ingen muddring MNR Ej tillämplig FR12 

> 8

< 0.5 

< 1:3 
Efter muddring EMNR Skikttjocklek, 0.15 m FR13 

Ingen muddring EMNR Skikttjocklek, 0.20 m FR14 

> 1:3
Efter muddring EMNR Skikttjocklek, 0.15 m FR15 

Ingen muddring MNR Ej tillämplig FR16 

> 0.5

< 1:3 
Efter muddring MNR Ej tillämplig FR17 

Ingen muddring MNR Ej tillämplig FR18 

> 1:3
Efter muddring MNR Ej tillämplig FR19 

Ingen muddring MNR Ej tillämplig FR20 

5. EMNR är samma som konventionell tunnskiktsövertäckning.

6. Vid vattendjup < 4 m förväntas ny sedimentering efter åtgärden vara obetydlig då det antingen är i försumbara kvantiteter eller övergående, dvs. den kommer att för-

svinna, pga. den relativt höga energin i sådana miljöer.

7. För undervattensslänter betyder ">" brantare än och "<" mindre brant än.

8. Gällande utformning av konventionella isolationsövertäckningar gäller att den sammanlagda tjockleken är summan av tjocklekarna hos erosionsskyddet och skikten

för kemisk isolation.
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5 Möjliga åtgärder inom studerade pilotområden 

5.1 Allmänt 

Fem pilotområden har studerats med avseende på vilken kombination av åtgärder som kan vara lämp-

lig för det fall det bedöms föreligga ett åtgärdsbehov. I dagsläget finns inte tillräckligt långtgående 

undersökningar för att avgöra i vilken utsträckning åtgärder verkligen behövs. Det finns inte heller 

tillräckligt underlag för att med säkerhet avgöra lämpliga metoder utan studien har baserats på anta-

ganden utifrån det underlag som funnits tillgängligt.  

Bland de antaganden som gjorts är att åtgärderna för respektive pilotområde ska omfatta både fiber-

bank och fiberrika sediment. Till grund för detta ligger inte någon riskbedömning av respektive fiber-

förekomst utan antagandet har endast gjorts för att möjliga tillämpningar av olika metoder ska illustre-

ras 

Det ska därför understrykas att de åtgärder som diskuteras för de olika pilotområdena i följande avsnitt 

inte utgör någon rekommendation vare sig avseende åtgärdsbehovet eller omfattningen av åtgärder. 

5.2 Iggesund 

5.2.1 Förutsättningar 

Vid SGUs undersökningar av vattenområdena utanför Iggesunds Bruk har fiberrika sediment påträffats 

i ett stort område omfattande tre fjärdar, Byfjärden nordost om bruket, Iggesundsfjärden öster om bru-

ket samt Gårdsfjärden söder om Iggesundsfjärdens mynning. Två fiberbankar har påträffats, se Figur 

6. Den västra och äldre av fiberbankarna ligger omedelbart utanför bruksområdet medan den östra

ligger i Iggesundsfjärden några hundra meter österut i anslutning till ett avloppsrör från fabriken (nu-

mera ej i drift).

Den västra fiberbanken har en konvex form med tre urskiljbara toppar med 1,5 - 2,0 m höjd över slänt-

foten. Givet bankens utsträckning i plan (bredden är ca 70 m) är släntlutningarna ändå flacka. Den 

östra fiberbanken är flackt utspridd över botten utan markerade toppar.  

Underlagrande jord är enligt provtagningarna gyttjelera eller lergyttja. Denna typ av jord har generellt 

låg skjuvhållfasthet men eftersom lutningarna är flacka bedöms risken för stabilitetsproblem som liten. 

Fördelen är att jorden också är tät vilket begränsar risken för utströmning av grundvatten. Möjligen 

kan utströmning av grundvatten förekomma från industriområdet (fyllningsjord) till den anslutande 

västra fiberbanken där kontaktytor finns. 

De fiberrika sedimenten täcker botten i den centrala delen av Iggesundsfjärden men täcker också stora 

delar av bottnarna i Byfjärden. Tecken på översedimentation med fiberfattigare sediment förekommer 

främst i den norra delen av Byfjärden, i dem östligaste delen av Iggesundsfjärden och i Gårdsfjärden. 

I Byfjärden och Iggesundsfjärden finns en del objekt/hinder noterade som kan försvåra efterbehand-

ling. Dessa utgörs av vrak från kasserade träpråmar och uppstickande träkonstruktioner (dykdalber). I 

de batymetriska undersökningarna har man även noterat indikationer på en del sjunktimmer, framför 

allt i Iggesundsfjärden norr om den östra fiberbanken. Avloppsledningar finns från bruket (tagen ur 

drift) och från brukets nuvarande reningsanläggning på Skälölandet. Det är möjligt att utströmning 

från den senare ledningen påverkar den östra fiberbanken (tecken på erosion har iakttagits). I Gårds-

fjärden återfinns Skärnästerminalen med en hamn för fraktbåtar medan trafik med fritidsbåtar före-

kommer även i Iggesundsfjärden och Byfjärden. Även båttrafiken kan medföra risk för erosion. 
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Figur 6 Förekomst av fiber i sediment utanför Iggesunds Bruk (Norrlin et al 2016). Den bottento-

pografiska modellen publiceras i enlighet med SGU.s erhållna spridningstillstånd enligt 

Lag (1993:1742) om skydd av landskapsinformation, Sjöfartsverket ärende nr: 15-00606. 
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Baserat på den erhållna informationen från SGUs undersökningar i området har antaganden om de 

lokala förutsättningarna för efterbehandling av fibersediment gjorts enligt Tabell 9. Förekomst av fi-

bersediment på olika vattendjup redovisas i Bilaga 1. 

Tabell 9 Antagna förhållanden för fiberförekomster i vattnen utanför Iggesund 

Område Byfjärden Iggesundsfjärden Iggesundsfjärden Gårdsfjärden 

och Stenviken 

Sedimenttyp: Fiberrika Fiberbankar Fiberrika Fiberrika 

Mäktighet (medel): 0,5 m 0,6 m 0,4 m 0,4 m 

Yta (avser sedimenttypen): 687 000 m2 46 000 m2 350 000 m2 1 096 000 m2 

Volym av sedimenttypen: 344 000 m3 28 000 m3 140 000 m3 438 000 m3 

Vattendjup: 2-10 m 2-5 m 2-8 m 4-12 m

Överlagring: Delvis Obefintlig I ett mindre område I större delen 

Skredrisk: Liten Liten Liten Liten 

Grundvattenutströmning: Försumbar Begränsad1) Försumbar Försumbar 

Gasbildning Liten Kraftig Liten Liten 

Objekt/hinder: Konstruktioner (dykdalber), vrak, sjunktimmer, ledningar Okänt 

Erosionsrisker: Fritidsbåtar Iggesundsåns strömfåra, avlopp, fritidsbåtar Fartygstrafik 

1) Utströmning kan förekomma där den västra fiberbanken ansluter mot industriområdet

5.2.2 Konceptuell modell och val av åtgärdsstrategi 

Baserat på den tillgängliga informationen kan man anta att det fortfarande sker en viss spridning ge-

nom erosion från fiberbankarna som leder till att sedimenterande material i Iggesundsfjärden och delar 

av Byfjärden har en betydande inblandning av fiber. På längre avstånd från fiberbankarna är inslaget 

av fiber mindre (längre norrut i Byfjärden och längst i öster i Iggesundsfjärden) eller försumbart 

(Gårdsfjärden) även om bilden lokalt störs av omlagringar pga. muddring och dumpning. Mot bak-

grund av detta borde en naturlig återhämtning kunna ske för det fall fiberbankarna åtgärdas. I Ig-

gesundsfjärden och Byfjärden bedöms dock sedimentationshastigheten som liten och tiden för åter-

hämtning bli lång. Iggesundsåns utflöde genom Iggesundsfjärden och båttrafik i båda fjärdarna be-

döms dessutom kunna störa sedimentationsprocesserna och försvåra en naturlig återhämtning.  

Landhöjningens hastighet i området är större än de av SMHI prognosticerade vattenståndsökningarna 

för den närmaste hundraårsperioden. Även om uppskattningar av vattenståndsökningarna är mycket 

osäkra innebär detta en risk för minskande vattendjup och åtföljande ökad risk för erosion. 

Sammantaget antas att åtgärder i första hand behövs för fiberbankarna som i dagsläget sannolikt utgör 

en källa för spridning av förorenade fibrer till utanförliggande områden. För att möjliggöra och på-

skynda återhämtningen antas det också att vissa åtgärder behöver vidtas för de delar av områden med 

fiberrika sediment där ingen överlagring med renare sediment skett. Det ska understrykas att dessa 

antaganden måste vidimeras genom fördjupade undersökningar, se avsnitt 4.2. 

5.2.3 Val av åtgärdsmetoder för fiberbankarna 

En åtgärd för fiberbankarna in situ skulle med de givna förutsättningarna innebära en konventionell 

isolationstäckning med 0,7 - 1,0 m mäktighet beroende på vattendjup, utan föregående muddring av 

fiber (FB2 och FB6 enligt Tabell 7). Täckningen måste utföras med material som är erosionsstabilt för 

förekommande strömmar, inklusive propellererosion från fritidsbåtar m.m. Vilka påkänningar som är 

aktuella och vad det innebär för valet av täckningsmaterial måste utredas innan någon åtgärd utförs.  

I anslutning till den västra fiberbanken finns en viss risk för utströmning av grundvatten. Vattendjupen 

över fiberbanken närmast land är små och pågående landhöjning innebär att delar av en täckt fiberbank 

inom något hundratal år kan komma att sticka upp över vattenytan, beroende på hur havsvattenstånden 

utvecklas under denna tid. Med hänsyn till detta antas att det är mest ändamålsenligt att muddra fiber-

bankarna och därefter täcka muddrad yta. Muddring före täckning innebär också att man undviker 
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risken för att den kraftiga gasavgången ska inverka menligt på täckningens stabilitet och fortbestånd. 

Med föregående muddring kan täckningens mäktighet begränsas till 0,4 - 0,5 m beroende på vatten-

djup (FB1 och FB5 enligt Tabell 7).  

Det är möjligt att muddra utan efterföljande täckning. För att botten ska bli tillräckligt ren utan kvar-

lämnade och/eller återsedimenterade fibersediment krävs sannolikt en signifikant övermuddring sam-

tidigt som höga krav måste ställas på muddringen. Eftersom täckning föreslås för fiberrika sediment i 

Iggesundsfjärden och Byfjärden (se nedan) bedöms det som mer kostnadseffektivt att täcka efter 

muddring av fiberbankarna än att övermuddra detta område i den utsträckning som skulle behövas. 

Det kan däremot vara kostnadseffektivt att begränsa muddringen till den västra fiberbanken eller de 

delar av den västra fiberbanken som kan interagera med grundvattenutströmning och landhöjning och 

täcka den östra fiberbanken utan föregående muddring. Denna möjlighet har inte beaktats i det föl-

jande eftersom underlagsdata är begränsade utan måste utredas för det fall åtgärder ska vidtas. 

5.2.4 Val av åtgärdsmetoder för fiberrika sediment 

Med hänsyn till osäkerheterna om sedimentationshastighet och överlagring i både Byfjärden och Ig-

gesundsfjärden samt Stenviken efter det att fiberbankarna åtgärdats antas att konventionell isolations-

täckning eller tunnskiktstäckning (EMNR) utan föregående muddring är den mest lämpliga åtgärden, 

med total täckningsmäktighet varierande från 0,2 m upp till 0,5 m beroende på vattendjup (FR2, FR6 

och FR14 enligt Tabell 8). 

I Gårdsfjärden är vattendjupen och översedimenteringen i dagsläget sådan att en övervakad naturlig 

självrening (MNR) antas vara en tillräcklig åtgärd (FR10och FR18 enligt Tabell 8). Inledningsvis an-

tas att uppföljningar utförs vart tredje år under en femtonårsperiod. Beroende på uppföljningsresultaten 

kan intervallerna och sluttidpunkt förändras löpande.    

Risken för erosion orsakad av fartygstrafiken bör utredas vidare och kan medföra att viss muddring 

och/eller täckning med erosionsskydd behöver utföras i farleden. 

5.2.5 Kostnader 

En mycket ungefärlig uppskattning av kostnader för efterbehandling av fibersediment utanför Ig-

gesund redovisas i Tabell 10 

Kostnadsuppskattningen baseras på antagandet att följande åtgärder genomförs: 

1. Bärgning och hantering av sjunktimmer och andra muddringshinder

2. Muddring av fiberbankarna

3. Isolationstäckning av fiberbankar efter muddring (FB1 eller FB5 beroende på vattendjup).

4. Isolationstäckning samt EMNR av fiberrika sediment i Byfjärden (FR2, FR6 och FR14 bero-

ende på vattendjup).

5. Isolationstäckning av fiberrika sediment i Iggesundsfjärden (FR2 eller FR6 beroende på vat-

tendjup).

6. MNR för fiberrika sediment i Gårdsfjärden (FR10 och FR18).

För det fall man önskar värdera kostnaderna för en annan omfattning av de olika åtgärderna kan á-

priserna användas och area- respektive volymsuppgifter varieras. Det ska dock understrykas att för 

muddringsinsatserna måste á-priserna användas med försiktighet. Detta beror på att en väsentlig del av 

kostnaderna är ”fasta” såtillvida att etablering av utrustning för avvattning av muddermassor utgör en 

betydande del av kostnaden. Det innebär att á-priset kommer att öka för det fall muddrad volym mins-

kas, men även minska för det fall muddrad volym ökar.  

Kostnaderna avser enbart entreprenadkostnader och inkluderar inte övriga projektkostnader som utö-

kade undersökningar, fördjupad riskbedömning, åtgärdsförberedande undersökningar, uppföljning, 

projektledning m.m. 
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Tabell 10 Översiktliga kostnader för efterbehandling av fibersediment utanför Iggesund, baserade på 

nyckeltal för respektive åtgärd. 

Åtgärd Enhet Mängd Á-pris 

kr 

Kostnad 

Mkr 

Timmerbärgning och muddringshinder 

Dykteam med utrustning dygn 100 50 000 5 

Fiberbankar 

Muddring m3 28 000 1 500 42 

Isolationstäckning efter muddring, vattendjup < 4 m m2 8 100 380 3,1 

Isolationstäckning efter muddring, vattendjup 4-8 m m2 37 600 300 11,3 

Fiberrika sediment 

Byfjärden, isolationstäckning, vattendjup < 4 m m2 74 000 380 28,1 

Byfjärden, isolationstäckning, vattendjup 4-8 m m2 407 000 300 122,1 

Byfjärden, EMNR, vattendjup > 8 m m2 198 000 180 35,6 

Iggesundsfjärden, isolationstäckning, vattendjup < 4 m m2 86 000 380 32,7 

Iggesundsfjärden, isolationstäckning, vattendjup > 4 m m2 243 000 300 72,9 

Stenviken, isolationstäckning, vattendjup 4-8 m m2 78 000 300 23,4 

Gårdsfjärden, MNR, vattendjup > 8 m m2 1 0 17 000 0 0 

Summa: 376 Mkr 

5.3 Marmen 

5.3.1 Förutsättningar 

Marmen är en insjö som genomflyts av Ljungan och fibersediment i sjön antas vara transporterade 

med Ljungan från en massafabrik några kilometer uppströms sjön. När strömhastigheten avtagit efter 

Ljungans inlopp i Marmen har fiber sedimenterat och bildat en fiberbank. Utanför fiberbanken har 

fiberrika sediment avsatts över i stort sett hela sjön, se Figur 7. 

Fiberbanken har avsatts utanför Ljungans inlopp i sjön över ett område som tycks vara relativt flackt. 

Längre österut i sjön där bottnarna täcks av fiberrika sediment förekommer brantare lutningar i anslut-

ning till dödisgropar och till en rullstensås som löper genom den norra delen av sjön. I anslutning till 

en av dödisgroparna har ett skredärr noterats i de batymetriska undersökningarna. Utströmning av 

grundvatten kan förekomma i anslutning till dessa formationer, men kontaktytan med fiberrika sedi-

ment bedöms vara liten i förhållande till fiberförekomstens storlek.  

Inga tecken på översedimentering av fiberbanken har noterats trots de relativt stora vattendjupen. Nå-

gon betydande översedimentering av fiberrika sediment har inte heller påvisats även om inblandningen 

av fiber är mindre längst i öster. I denna del av sjön indikerar både fiberförekomst och strålningsök-

ning pga. nedfall av den radioaktiva cesiumisotopen Cs 137 från Tjernolylolyckan 1986 en sedimen-

tationshastighet av 0,2-0,3 cm per år. 

Sjunktimmer förekommer åtminstone i de östra delarna av sjön där även en betongkonstruktion kan 

ses i vattenytan och även i de hydroakustiska bilderna, troligen en rest av anläggningar som använts 

vid timmerflottning.  

Baserat på vad som framkommit i SGUs undersökningar har antaganden om förutsättningar för efter-

behandling gjorts enligt Tabell 11. Förekomst av fibersediment på olika vattendjup redovisas i Bilaga 

2.
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Figur 7 Förekomst av fiber i Marmen (Norrlin et al 2016). 
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Tabell 11 Antagna förhållanden för fiberförekomster i Marmen 

Område Fiberbank Fiberrika sediment 

Sedimenttyp: Massafiber samt trä- och barkflis Inblandning av massafiber 

Mäktighet (medel): 1,0 m > 0,2 m

Yta (avser sedimenttypen): 202 000 m2 4 505 000 m2 

Volym av sedimenttypen: 202 000 m3 > 900 000 m3

Vattendjup: 10-20 m 10-40 m 

Överlagring: Saknas Begränsad1)

Skredrisk: Sannolikt liten Tydlig2)

Grundvattenutströmning: Sannolikt liten Sannolikt begränsad3) 

Gasbildning Kraftig Liten 

Objekt/hinder: Sjunktimmer? Sjunktimmer 

Erosionsrisker: Tydlig Liten 

1) Inblandningen av fiber i recenta sediment blir lägre på längre avstånd från fiberbanken
2) Ett skredärr har noterats i anslutning till en dödisgrop i östra delen av sjön.
3) Kan förekomma i anslutning till rullstensåsen som löper genom norra delen av sjön

5.3.2 Konceptuell modell och val av åtgärdsstrategi 

Resultaten från sedimentundersökningarna tyder på att erosion förekommer från fiberbanken åt-

minstone vid höga flöden i Ljungan, trots de relativt stora vattendjupen. Detta medför inblandning av 

fibrer i sedimenterande material i tillräcklig omfattning för att naturlig återhämtning inte sker i nämn-

värd omfattning. En bidragande orsak till detta är sannolikt också att sedimentationshastigheten över-

lag är liten vilket tyder på att tillförseln av annat sedimenterande material är liten. 

Det antas att åtgärder i första hand bör vidtas för fiberbanken för det fall ett åtgärdsbehov föreligger, 

eftersom spridning av fiber från denna fortfarande sker. I övriga delar av sjön antas att naturlig åter-

hämtning kan ske genom översedimentering av bottnar där fibrer tidigare sedimenterat. Detta kommer 

dock att ta lång tid eftersom sedimentationshastigheten är långsam. Med den uppmätta sedimentations-

hastigheten bedöms det ta minst 50 år innan fiberrika sediment isolerats från bentisk fauna. 

5.3.3 Val av åtgärdsmetoder för fiberbanken 

De stora vattendjupen över fiberbanken antas medföra mindre risker för framtida intressekonflikter 

med båttrafik eller andra mänskliga aktiviteter. Med hänsyn till detta bedöms täckning in situ som en 

mer fördelaktig åtgärdsmetod än muddring med omhändertagande ex situ. Enligt Tabell 7, FB14 skulle 

en 0,4 m mäktig täckning vara tillräcklig på de aktuella vattendjupen men eftersom det finns indikat-

ioner på erosion vid höga flöden bedöms det som mer lämpligt med en 0,5 m täckning inkluderande ett 

övre lager i lämplig fraktion som erosionsskydd (FB10). 

En försvårande faktor är att gasavgången från sedimenten är stor. I avsaknad av tidigare demonstrat-

ionsprojekt där täckning har utförts på sediment med liknande förhållanden måste detta provas i 

mindre skala innan täckning i fullskala utförs.  

5.3.4 Val av åtgärdsmetoder för fiberrika sediment 

Med hänsyn till den låga sedimentationshastigheten och långa återhämtningstiden kan en åtgärd av 

typen förstärkt övervakad naturlig återhämtning med en tunnskiktstäckning övervägas. En sådan täck-

ning förvåras dels av att det finns områden med skredrisk där mäktigare täckning kan behövas som 

stödfyllning i delar av området, dels av att ytorna och vattendjupen är stora vilket bedöms medföra 

höga kostnader även för en sådan täckning. Det kan därför vara motiverat att endast tillämpa MNR, 

övervakad återhämtning. En medelväg är att tillämpa EMNR i den västra delen av sjön (FR14 enligt 

Tabell 8) och MNR i den östra delen av sjön (FR18 enligt Tabell 8) där inblandningen av fiber i yt-

sediment är lägre än i den västra delen. 
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5.3.5 Kostnader 

En mycket ungefärlig uppskattning av kostnader för efterbehandling av fibersediment i Marmen redo-

visas i Tabell 12 

Kostnadsuppskattningen baseras på antagandet att följande åtgärder genomförs: 

1. Isolationstäckning av fiberbanken utan föregående muddring (FB10)

2. EMNR för fiberrika sediment i den västra delen av sjön (FR14)

3. MNR i den östra delen av sjön (FR18)

För det fall man önskar värdera kostnaderna för en annan omfattning av de olika åtgärderna kan á-

priserna användas och areauppgifterna varieras.  

Tabell 12 Översiktliga kostnader för efterbehandling av fibersediment i Marmen, baserade på nyckel-

tal för respektive åtgärd. 

Åtgärd Enhet Mängd Á-pris 

kr 

Kostnad 

Mkr 

Fiberbankar 

Isolationstäckning utan muddring, vattendjup > 8 m m2 202 000 380 77 

Fiberrika sediment 

Västra delen, EMNR, vattendjup > 4 m m2 2 231 000 180 402 

Östra delen, MNR, vattendjup > 4 m m2 2 216 000 0 0 

Summa: 480 Mkr 

Kostnaderna avser enbart entreprenadkostnader och inkluderar inte övriga projektkostnader som utö-

kade undersökningar, fördjupad riskbedömning, åtgärdsförberedande undersökningar, uppföljning, 

projektledning m.m. 

5.4 Pilgrimstad 

5.4.1 Förutsättningar 

Till Revsundssjöns nordvästra del (Anvikssjön) utanför Pilgrimstad i Bräcke kommun i Jämtland har 

fiber släppts ut med avloppsvatten från en boardfabrik med verksamhet mellan 1952 och 1986. Före 

boardfabrikens tillkomst fanns ett sågverk på området som var i drift från 1905 till början av 1950-

talet. Sjön genomflyts av en å med inlopp ca 1 km nordväst om den f.d. fabriken. 

Utanför den f.d. boardfabriken finns ett tunt skikt (ca 0,1 m) med fibrer som avsatts från utsläppspunk-

ten och därifrån spridits i strömmens riktning mot sydost, längs med sjöns strand. I anslutning till fi-

berbanken finns en bård med fiberrika sediment, se Figur 8. Fiberbanken ligger på en flack sluttning 

och underlagras dels av sand och grus som i sin tur underlagras av gyttja, ställvis även en äldre kalk-

gyttja. Jordlagren inom landområdet utgörs överst av en isälvsformation. Det är rimligt att anta att det 

skikt av sand och grus som underlagrar fiberbanken är en utlöpare av isälvsformationen på land vilket 

innebär att det finns en risk för utströmning av grundvatten till fiberbanken. Att fiberbanken delvis 

underlagras av sand och grus tyder på att botten naturligt är en transportbotten, även om fiber avsatts 

på denna. Detta kan vara en förklaring till fiberbankens ringa mäktighet och därmed begränsade vo-

lym. 

De batymetriska bilderna indikerar att det förekommer sjunktimmer, åtminstone i strandnära lägen. 

Det finns även en kvarlämnad konstruktion vid fiberbankens nordvästra hörn, som förmodligen an-

vänts för att styra utsläppet av fiberbemängt avloppsvatten. 

Baserat på vad som framkommit i SGUs undersökningar har antaganden om förutsättningar för efter-

behandling gjorts enligt Tabell 13. Förekomst av fibersediment på olika vattendjup redovisas i Bilaga 

3.
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Figur 8 Förekomst av fibrer utanför Pilgrimsstad (Norrlin et al 2016). 
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Tabell 13 Antagna förhållanden för fiberförekomster vid Pilgrimstad. 

Område Fiberbank Fiberrika sediment 

Sedimenttyp: Boardfiber Inblandning av boardfiber 

Mäktighet (medel): 0,1 m 0,1 m 

Yta (avser sedimenttypen): 37 000 m2 32 000 m2

Volym av sedimenttypen: 4 000 m3 3 000 m3 

Vattendjup: 2-20 m 15-26 

Överlagring: Saknas Saknas 

Skredrisk: Liten Liten 

Grundvattenutströmning: Sannolik i strandnära del Osannolik 

Gasbildning Liten, men avgångshål finns Liten 

Objekt/hinder: Indikationer på sjunktimmer Okänd 

Erosionsrisk: Kan förekomma Liten 

5.4.2 Konceptuell modell och val av åtgärdsstrategi 

Resultaten från undersökningarna tyder på att fiberbanken ligger på en transportbotten och att erosion 

kan förekomma. Fiberbanken kan antas ligga delvis på en isälvsformation som sträcker sig ut från 

landområdet vilket innebär att utströmning av grundvatten kan antas förekomma i dessa delar (närmast 

land). Utanför detta område och på större vattendjup underlagras fiberbanken och fiberrika sediment 

av gyttja. I dessa delar är utströmning av grundvatten mindre trolig. 

Den del av fiberbanken där utströmning av grundvatten förekommer antas utgående från undersök-

ningsresultaten omfatta en mindre del närmast den f.d. fabriken, dvs. en begränsad yta med en mindre 

volym fibersediment. Utströmningen antas vidare medföra en risk för spridning av föroreningar och 

återkontaminering av en täckning. Med hänsyn till detta antas muddring med omhändertagande av 

muddermassor som en lämplig metod för denna del av fiberbanken medan täckning in situ antas vara 

lämpligare för resterande delar av fiberbanken och för de fiberrika sedimenten. 

Sedimentationshastigheten i området har inte kunnat bestämmas eftersom några förhöjda nivåer av 

cesium inte påträffats i sedimentprofilen. På basis av andra förhållanden antas sedimentationshastig-

heten vara låg och förutsättningarna dåliga för övervakad naturlig självrening.  

5.4.3 Val av åtgärdsmetoder för fiberbanken 

Den del där betydande utströmning av grundvatten kan förekomma antas utgöra en mindre del av fi-

berbankens yta. Preliminärt antas denna yta motsvara fiberbankens yta på vattendjup mindre än 4 m. 

Eftersom mäktigheten fibersediment över isälvsformationen är liten blir också volymen liten. Med 

hänsyn till detta bedöms frysmuddring som den lämpligaste muddringsmetoden, trots höga enhets-

kostnader. Frysmuddring innebär dock en effektiv avvattning (frystorkning) utan att investeringar i 

filterpressar eller liknande behövs varför den kan vara kostnadseffektiv för mindre muddringar. Denna 

metod medger också en hög precision och kvarlämnar inget spill varför efterföljande täckning av det 

muddrade området inte behövs. 

Den större delen av fiberbanken antas ligga på gyttja som utgör en barriär mot utströmning av grund-

vatten. Preliminärt antas denna yta motsvara den del av fiberbanken som ligger på större djup än 4 m. 

Med dessa förutsättningar bedöms en isolationsövertäckning utan föregående muddring som en lämp-

lig åtgärd, med mäktighet 0,4-0,7 m beroende på vattendjup (FB6 eller FB14 enligt Tabell 7). 
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5.4.4 Val av åtgärdsmetoder för fiberrika sediment 

Eftersom sedimentationshastigheten i området antas vara låg vilket försvårar för MNR bedöms att 

även de fiberrika sedimenten behöver täckas med isolationstäckning eller EMNR med mäktighet 

0,2-0,5 m beroende på vattendjup (FR2, FR6 eller FR14 enligt Tabell 8).   

5.4.5 Kostnader 

En mycket ungefärlig uppskattning av kostnader för efterbehandling av fibersediment i Pilgrimstad 

redovisas i Tabell 14 

Kostnadsuppskattningen baseras på antagandet att följande åtgärder genomförs: 

1. Bärgning av timmer som utgör hinder för efterbehandling

2. Frysmuddring av en mindre del av fiberbanken (< 4 m vattendjup) utan efterföljande täckning

3. Isolationstäckning av resterande del av fiberbanken (>4 m vattendjup) utan föregående mudd-

ring (FB6 eller FB14 beroende på vattendjup)

4. Isolationstäckning eller EMNR för fiberrika sediment (FR2, FR6 eller FR14 beroende på vat-

tendjup).

För det fall man önskar värdera kostnaderna för en annan omfattning av de olika åtgärderna kan á-

priserna användas och areauppgifterna varieras.  

Tabell 14 Översiktliga kostnader för efterbehandling av fibersediment utanför Pilgrimstad, baserade 

på nyckeltal för respektive åtgärd. 

Åtgärd En-

het 

Mängd Á-pris 

kr 

Kostnad 

Mkr 

Timmerbärgning 

Dykteam med utrustning dygn 10 50 000 0,5 

Fiberbankar 

Frysmuddring, vattendjup < 4 m  m3 480 4 000 1,9 

Isolationstäckning utan muddring, vattendjup 4-8 m m2 13 200 500 6,6 

Isolationstäckning utan muddring, vattendjup > 8 m m2 19 000 300 5,7 

Fiberrika sediment 

Isolationstäckning, vattendjup < 4m  m2 3 500 380 1,3 

Isolationstäckning, vattendjup 4-8 m m2 9 300 300 2,8 

EMNR, vattendjup > 8 m m2 19 200 180 3,5 

Summa: 23 Mkr 

Kostnaderna avser enbart entreprenadkostnader och inkluderar inte övriga projektkostnader som utö-

kade undersökningar, fördjupad riskbedömning, åtgärdsförberedande undersökningar, uppföljning, 

projektledning m.m. 

5.5 Obbola 

5.5.1 Förutsättningar 

Massafabriken i Obbola ligger vid Umeälvens strömfåra mellan Obbola och Holmsund. Utsläpp från 

fabriken har bildat en fiberbank som sträcker sig från fabriksområdet och söderut ner i älvens ström-

fåra, se Figur 9. Även om fiberbanken är sammanhängande är den sannolikt ett resultat av två ut-

släppspunkter, en nordligare och äldre utloppsledning direkt från fabriksområdet och en sydligare och 

yngre avloppsledning som mynnar mitt i älven i höjd med Långhalsudde. Fiberbanken omges av en 

bård av fiberrika sediment. Sannolikt underlagras fiberbank och fiberrika sediment av postglacial 

gyttjelera på glacial lera. Detta innebär att risken för grundvattenutströmning är liten men att det kan 
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finnas risk för skred om de relativt branta slänterna ned mot den ca 20 m djupa strömfåran i älvens 

centrala delar belastas. 

Figur 9 Förekomst av fiber utanför Obbola (Norrlin et al 2016). Den bottentopografiska modellen 

publiceras i enlighet med SGU.s erhållna spridningstillstånd enligt Lag (1993:1742) om 

skydd av landskapsinformation, Sjöfartsverket ärende nr: 16-01167. 
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Ett område med tippmassor i anslutning till den norra delen av fiberbanken antas bestå av muddermas-

sor med inblandning av fiber. 

I den nordliga delen av fiberbanken som ligger på mindre vattendjup utanför den egentliga strömfåran 

har översedimentering på fiberbanken noterats av sediment med viss inblandning av fiber. Fibermäk-

tigheten varierar mellan olika delar fiberbanken. Som mest har en mäktighet på 4,5 m noterats strand-

nära i den norra delen. Centralt i den södra delen har mäktigheter på 2,4 - 3,0 m uppmätts. 

Öster om älven, på Holmsundssidan, finns ett område betecknat som fiberrika sediment. Inblandning-

en av fiber består här av bark och flis men inte massafiber. Detta område ingår inte i pilotområdet och 

omfattas inte av åtgärdsförslagen. 

Baserat på vad som framkommit i SGUs undersökningar har antaganden om förutsättningar för efter-

behandling gjorts enligt Tabell 15. Fördelningen av fibersediment på olika vattendjup redovisas i Bi-

laga 4. 

Tabell 15 Antagna förhållanden för fiberförekomster vid Obbola 

Område Fiberbank Fiberrika sediment 

Sedimenttyp: Massafiber Inblandning av massafiber 

Mäktighet (medel): 1,5 0,3 

Yta (avser sedimenttypen): 407 000 m2 278 000 m2 

Volym av sedimenttypen: 610 000 m3 83 000 m3

Vattendjup: < 4 – 20 m < 4 – 20 m 

Överlagring: Viss överlagring strandnära Viss överlagring strandnära 

Skredrisk: Begränsat område med brant slänt Osannolik (ingen brant slänt) 

Grundvattenutströmning: Liten Liten 

Gasbildning Stort gasinnehåll Förekommer 

Objekt/hinder: Sjunktimmer kan förekomma Sjunktimmer kan förekomma 

Erosionsrisker: Vid höga flöden i Ume älv Vid höga flöden i Ume älv 

5.5.2 Konceptuell modell och val av åtgärdsstrategi 

En stor del av fiberbanken är avsatt i Ume älvs strömfåra och antas tidvis vara utsatt för erosion ef-

tersom ingen översedimentering noteras här. I den nordliga delen närmast stranden sker viss överse-

dimentering men med inblandning av fiber, vilket tyder på att resuspension med återsedimentering 

förekommer. Vilken inverkan pågående landhöjningsprocess kan få på resuspension i framtiden är 

oklart.  Fiberbanken täcker även den branta slänten ner mot strömfåran där skredrisk kan uppkomma 

vid belastning. 

Med hänsyn till att det kan finnas viss risk för skred vid belastning (täckning) bedöms preliminärt att 

delar av fiberbanken bör muddras bort. Förslagsvis muddras fiberbanken från stranden och ut till 

strömfårans släntfot. I muddringen inkluderas även den nordliga delen som ligger på ett område med 

mindre vattendjup.  

Övriga delar av fiberbanken och fiberrika sediment täcks utan föregående muddring. Med hänsyn till 

återsedimentering bedöms det som lämpligt att även täcka muddrade områden. Täckningen behöver 

dimensioneras med hänsyn till erosionsrisker vid höga flöden. 

5.5.3 Val av åtgärdsmetoder för fiberbank och fiberrika sediment 

Enligt SGUs undersökning är förekomsten av sjunktimmer liten i området trots att det finns två områ-

den vilka betecknas som ”Log Pond” på sjökortet. Någon enstaka stock har noterats på de akustiska 

bilderna. Man ska dock vara medveten om att sjunktimmer kan finnas på större djup i sedimenten utan 

att det syns på de akustiska bilderna. Innan muddring utförs bör därför botten rensas från timmer med 
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hjälp av dykare. Man kan då även få en indikation på förekomsten av timmer på större djup i sedimen-

ten. 

Muddring av fiberbanken bör utföras med en metod som inte störs i alltför stor utsträckning om tim-

mer eller andra hinder påträffas. Det antas ändå att sugmuddring med muddringshuvud anpassat för att 

begränsa grumling är den lämpligaste metoden med hänsyn till att spridning av förorenade sediment-

partiklar ska minimeras.  

Eftersom muddringsvolymen blir stor antas att en lokal deponi kan anläggas dit muddermassorna kan 

pumpas, avvattnas och sedan deponeras. Möjligheterna till omhändertagande genom förbränning har 

inte utretts men antas preliminärt medföra en orimligt hög kostnad. Ett kostnadseffektivt alternativ är 

förmodligen förbränning i det intilliggande brukets förbränningsanläggning, om detta täcks av pannans 

tillstånd och kapacitet finns.  

Täckning efter muddring av fiberbanken kan på vattendjup 4-8 m utföras som isolationsövertäckning 

typ FB5 men föreslås i stället utföras som FB3 med hänsyn till riskerna för erosion vid högvattenfö-

ring i älven. På vattendjup större än 8 m antas preliminärt EMNR typ FB13 som lämplig. Kornstorle-

ken hos det material som används måste anpassas så att det är erosionsstabilt vid förekommande 

strömhastigheter. 

För de delar av fiberbanken som inte muddras kan isolationstäckning utföras som FB14 men med hän-

syn till risken för erosion vid höga flöden antas i stället FB10 som en lämplig konstruktion. 

För fiberrika sediment kan isolationsövertäckning eller EMNR utföras med varierande mäktighet be-

roende på vattendjup enligt Tabell 8. Med hänsyn till erosionsrisken föreslås dock endast isolations-

övertäckning med något ökad mäktighet, på vattendjup < 4 m föreslås FB6, på vattendjup 4-8 m före-

slås FR2 och på vattendjup > 8 m föreslås FR3. 

Eftersom tippmassorna som ligger i anslutning till de fiberrika sedimenten har liknande karaktär med 

inblandning av bl.a. fiber inräknas dessa i efterbehandlingsåtgärderna för fiberrika sediment. 

5.5.4 Kostnader 

En mycket ungefärlig uppskattning av kostnader för efterbehandling av fibersediment utanför Obbola 

redovisas i Tabell 16 

Kostnadsuppskattningen baseras på antagandet att följande åtgärder genomförs: 

1. Kartering och bärgning av timmer

2. Sugmuddring av delar av fiberbanken med avvattning och deponering av muddermassor

3. Isolationstäckning (FB3) eller EMNR (FB13) på muddrade ytor beroende på vattendjup

4. Isolationstäckning av resterande del av fiberbanken utan föregående muddring (FB10)

5. Isolationstäckning av fiberrika sediment (FB6, FR2 eller FR3 beroende på vattendjup)

För det fall man önskar värdera kostnaderna för en annan omfattning av de olika åtgärderna kan á-

priserna användas och areauppgifterna varieras. För muddring gäller dock att á-priserna behöver ökas 

för det fall muddringsvolymen minskar väsentligt eftersom en icke försumbar del av kostnaden utgörs 

av fasta installationer för avvattning, vattenrening och deponering.  

Kostnaderna avser enbart entreprenadkostnader och inkluderar inte övriga projektkostnader som utö-

kade undersökningar, fördjupad riskbedömning, åtgärdsförberedande undersökningar, uppföljning, 

projektledning m.m. 
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Tabell 16 Översiktliga kostnader för efterbehandling av fibersediment utanför Obbola, baserade på 

nyckeltal för respektive åtgärd. 

Åtgärd Enhet Mängd Á-pris 

kr 

Kostnad 

Mkr 

Timmerbärgning 

Dykteam med utrustning dygn 100 50 000 5 

Fiberbank 

Sugmuddring inklusive omhändertagande av muddermassor m3 250 000 1100 275 

Isolationstäckning efter muddring, vattendjup < 8 m m2 55 000 380 21 

EMNR efter muddring, vattendjup >8 m m2 109 000 180 20 

Isolationstäckning utan muddring, vattendjup > 8 m m2 243 000 380 92 

Fiberrika sediment samt tippmassor 

Isolationstäckning, vattendjup < 4 m m2 8 000 500 4 

Isolationstäckning, vattendjup 4-8 m m2 20 000 380 7,6 

Isolationstäckning, vattendjup > 8 m m2 292 000 240 70 

Summa: 495 Mkr 

5.6 Yttre fjärden 

5.6.1 Förutsättningar 

Yttre fjärden är den yttersta delen av Piteälven som skiljs från Bottenviken av Pitsundet. Uppströms 

avgränsas Yttre fjärden från Inre fjärden av de båda sunden Djupsundet och Munksundet som skär 

genom rullstensåsen Piteååsen, vilken även utgör landområdet norr och öster om Yttre fjärden. I när-

heten av åsen utgörs bottnarna i Yttre fjärden av mäktiga sand- och grusavlagringar. 

Fiberbanken i den Yttre fjärden har bildats av äldre utsläpp från Munksunds pappersbruk och ligger 

omedelbart utanför fabriksområdet på fjärdens nordöstra strand, se Figur 10. Vattendjupen är förhål-

landevis små över fiberbanken vars mäktighet uppskattas av SGU till ca 4 m. Det är troligt att åt-

minstone delar av fiberbanken underlagras av isälvssediment (sand och grus) från Piteååsen och att 

grundvattenutströmning kan förekomma här.  

Utanför fiberbanken återfinns fiberrika sediment över en stor yta. Dessa klassificeras som postglacial 

lergyttja med innehåll av fiber och bark. Eftersom de fiberrika sedimenten i detta område underlagras 

av lergyttja är det inte troligt att utströmning av grundvatten förekommer. 

Lutningarna inom området är förhållandevis flacka och riskerna för skred i underlagrande sediment 

bedöms som små. Däremot kan fiberbankens yttre slänt vara instabil vid belastning. 

Baserat på vad som framkommit i SGUs undersökningar har antaganden om förutsättningar för efter-

behandling gjorts enligt Tabell 17. Fördelningen av fibersediment på olika vattendjup redovisas i bi-

laga 4. Det ska observeras att det endast är fiberbanken med tillhörande fiberrika sediment utanför 

Munksunds pappersbruk som omfattas av denna pilotstudie om åtgärdsmöjligheter. Övriga fiberrika 

sedimentförekomster som kan ses på kartbilagan och i Figur 10 kommer från andra källor och ingår 

inte i denna studie. 

Eftersom det saknas indikationer på hinder (exempelvis sjunktimmer) i fiberbanken men av SGU har 

noterats för andra områden i Yttre och Inre fjärden antas att sådana hinder saknas här. Däremot finns 

indikationer som tyder på att sjunktimmer kan förekomma i ett mindre område i de fiberrika sedimen-

ten utanför hamnen.  

Fartygstrafik förekommer i en farled in till pappersbrukets hamn. Trafiken bedöms inte beröra fiber-

banken men kan påverka fiberrika sediment närmast hamnen.  



42 

Figur 10 Förekomst av fiber i Yttre fjärden (Norrlinn et al 2016)). Den bottentopografiska modellen 

publiceras i enlighet med SGU.s erhållna spridningstillstånd enligt Lag (1993:1742) om 

skydd av landskapsinformation, Sjöfartsverket ärende nr: 15-00606.  
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Tabell 17 Antagna förhållanden för fiberförekomster i Yttre fjärden i anslutning till pappersbruket. 

Område Fiberbank Fiberrika sediment 

Sedimenttyp: Flis, fiber och bark Lergyttja med fiber och bark 

Mäktighet (medel): 4 m 0,4 m 

Yta (avser sedimenttypen): 110 000 m2 488 000 m2 

Volym av sedimenttypen: 440 000 m3 195 000 m3 

Vattendjup: < 4 m 4-10 m

Överlagring: Saknas helt Saknas 

Skredrisk: Möjligen i fiberbankens slänt Inte sannolik (flack lutning) 

Grundvattenutströmning: Kan förekomma (från Piteååsen) Inte sannolik 

Gasbildning Kraftig Inte trolig 

Objekt/hinder: Indikationer saknas Mindre område 

Erosionsrisker: Sannolika Små 

5.6.2 Konceptuell modell och val av åtgärdsstrategi 

Erosionsrisker antas finnas för fiberbanken eftersom ingen överlagring skett. Med hänsyn till detta, 

den kraftiga gasavgången och de små vattendjupen antas att fiberbanken behöver muddras.  

Erosionsrisker antas inte föreligga för fiberrika sediment eftersom dessa huvudsakligen utgörs av ler-

gyttja som uppenbarligen sedimenterat. Inblandningen av fiber och bark i dessa antas härröra från 

fiberbanken. Täckning bedöms som lämplig metod för dessa sediment.  

5.6.3 Val av åtgärdsmetoder för fiberbank 

Eftersom volymen som ska muddras är stor och indikationer på hinder saknas bedöms sugmuddring 

med muddringshuvud anpassat för avverkning av förorenade massor som en lämplig metod. Den stora 

volymen innebär också att lokalt omhändertagande av muddermassorna behöver ordnas för att inte 

kostnaderna ska bli orimligt höga, t.ex. genom anläggning av en lokal deponi dit muddermassor kan 

pumpas, avvattnas och deponeras. Liksom för Obbola är ett intressant alternativ förbränning av av-

vattnade muddermassor i brukets förbränningsanläggning om anläggningens tillstånd och kapacitet 

medger detta.   

Efter muddring bör området täckas med en isolationstäckning i stället för att övermuddring och 

eftermuddring utförs. Vattendjupen kommer efter muddring att vara större än 4 m och täckningstjock-

leken föreslås till 0,7 m (FB6 enligt Tabell 7). Orsaken till att en mäktigare täckning föreslås än vad 

som borde vara fallet enligt tabellen (FB1 eller FB5 beroende på vattendjup) är att risken för erosion 

bedöms som större än normalt. Kornfördelningen i det övre lagret behöver anpassas till förekommande 

strömhastigheter. 

5.6.4 Val av åtgärdsmetoder för fiberrika sediment 

Med undantag för en mindre delyta återfinns förekomsten av fiberrika sediment på större vattendjup 

än 4 m och på områden med flack lutning. Enligt Tabell 8 bör täckningsmäktigheten då vara 0,4 m 

(FR6) men föreslås i stället till 0,5 m (FR2) och med ett övre lager med kornstorleken anpassad till 

förekommande strömhastigheter. Där vattendjupen överskrider 8 m kan i stället EMNR (FR14) tilläm-

pas. Även för detta lager behöver kornstorleken anpassas så att det är stabilt vid förekommande ström-

hastigheter. 

För den begränsade yta där vattendjupen är mindre än 4 m föreslås en relativt mäktig isolationsöver-

täckning (FB6) med hänsyn till förmodade erosionsrisker. 
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5.6.5 Kostnader 

En mycket ungefärlig uppskattning av kostnader för efterbehandling av fibersediment i Yttre fjärden 

redovisas i Tabell 16 

Kostnadsuppskattningen baseras på antagandet att följande åtgärder genomförs: 

1. Sugmuddring av fiberbanken med avvattning och deponering av muddermassor

2. Isolationstäckning av muddrade ytor (FB6)

3. Isolationstäckning eller EMNR för fiberrika sediment (FB6, FR2 eller FR14 beroende på vat-

tendjup)

För det fall man önskar värdera kostnaderna för en annan omfattning av de olika åtgärderna kan á-

priserna användas och areauppgifterna varieras. För muddring gäller dock att á-priserna behöver ökas 

för det fall muddringsvolymen minskar väsentligt eftersom en icke försumbar del av kostnaden utgörs 

av fasta installationer för avvattning, vattenrening och deponering.  

Tabell 18 Översiktliga kostnader för efterbehandling av fibersediment i Yttre fjärden, baserade på 

nyckeltal för respektive åtgärd. 

Åtgärd Enhet Mängd Á-pris 

kr 

Kostnad 

Mkr 

Fiberbank 

Muddring  m3 440 000 800 352 

Isolationstäckning efter muddring, vattendjup < 8 m m2 110 000 500 55 

Fiberrika sediment 

Isolationstäckning, vattendjup < 4 m m2 5 000 500 2,5 

Isolationstäckning, vattendjup 4-8 m m2 339 000 380 129 

EMNR, vattendjup > 8 m m2 144 000 180 26 

Summa: 565 Mkr 

Kostnaderna avser enbart entreprenadkostnader och inkluderar inte övriga projektkostnader som utö-

kade undersökningar, fördjupad riskbedömning, åtgärdsförberedande undersökningar, uppföljning, 

projektledning m.m. 
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   Bilaga A 

Antagna allmänna förutsättningar för val av åtgärdsstrategi och dimensionering av åtgärder för 

fiberbankar och fiberrika sediment  

 

Antagande Kommentarer och rekommendationer 
  

Generella antaganden   

1. Efter åtgärden (borttagning och/eller övertäckning) kommer den biologiskt aktiva 

zonen (BAZ) i sjön eller på sjöbotten att bestå av ung. de översta 10 cm av substratet. 

Detta kan behöva undersökas och bekräftas platsspecifikt. 

 

2. Sedimenten är inte förorenade av icke-vattenlösliga vätskor (NAPLs). Detta bör undersökas och bekräftas platsspecifikt. 

3. Förekomst av hinder för genomförande av åtgärder, exempelvis sjunktimmer och 

konstruktioner antas i varierande utsträckning för de olika platserna, beroende på 

tolkningen av de hydroakustiska undersökningar som utförts av SGU.  

Det är vanligt att hinder, framför allt sjunktimmer, förekommer på och begravda i 

fiberbankar. Detta utgör en svårighet främst för muddringsbaserade åtgärder. Stående 

timmerstockar utgör en svårighet både för täckningsåtgärder och för muddring. 

Liggande eller helt begravda timmerstockar försvårar för muddring men utgör normalt 

inga hinder för täckning.   

Förekomsten av hinder måste undersökas platsspecifikt. 

Erfarenhetsmässigt är hydroakustiska undersökningar inte 

tillräckliga för att en korrekt bild av bl.a. timmerförekomst ska 

erhållas. Före muddring måste alla hinder bärgas och beredskap 

finnas för att hantera hinder under muddring. Före täckning räcker 

det sannolikt med att hinder som försvårar utläggningen av 

material bärgas (typexempel är stående stockar). Täckning av 

sediment med kvarlämnat timmer bör provas i pilotskala. 

4. Givet att inga platsspecifika risker identifierats antas att alla områden som klassas som 

antingen "fiberbankar" eller "fiberrika sediment" ska åtgärdas. Efter det att fördjupade 

undersökningar och platsspecifika riskbedömningar genomförts kommer de ytor som är 

i behov av åtgärder sannolikt att minska. Det betyder dock inte att kostnaderna kommer 

att minska i samma utsträckning. Kostnadsuppskattningarna ska ses som en första grov 

uppskattning och är behäftade med stora osäkerheter. 

5. Fiberbankarna tycks generellt utgöra en signifikant källa för spridning av föroreningar 

genom erosion av fiber som transporteras och avsätts utanför fiberbankarna och 

eventuella åtgärder bör I första hand omfatta dessa. Detta betyder dock inte att de 

fiberrika sedimenten per definition ska vara lågt prioriterade. Fiberrika sediment hyser 

ofta en betydligt större bentisk population än fiberbankarna (enligt forskare inom 

TREASURE). Fiberrika sediment kan därmed utgöra en större risk för upptag i biota. 

 

6. Sedimentåtgärder är avsedda att ge ett tillfredsställande skydd för hälsa och miljö i 

minst 100 år. 

 



   Bilaga A 

 

Antagande Kommentarer och rekommendationer 

  

Antaganden specifikt för åtgärder in situ  

7. Konventionell snarare än aktiv isolationstäckning kommer ge tillräckligt skydd på lång sikt, 

givet att: 

• Ingen betydande grundvattenuppvällning och/eller andra anledningar till att använda aktiv 

isolationsövertäckning förekommer, 

• Det långsiktiga syftet med övertäckningen baseras på stabila snarare än övergående 

förhållanden, då konventionell isolationsövertäckning är lika effektiv som sorbent-baserad 

aktiv isolationsövertäckning av samma tjocklek. 

Konventionell isolationsövertäckning betraktas som den "normala" isolationsövertäckningen, 

och är den som åsyftas med "isolationsövertäckning" eller ”isolationstäckning" om inget annat 

nämns. 

Inom områden där utströmningen av grundvatten är betydande bör muddring utföras om det 

kan anses vara kostnadseffektivt. Detta är särskilt fallet för fiberbankar där högre 

föroreningshalter kan förväntas. 

Aktiva sorbent- och/eller lermaterial bör övervägas vid utformning 

av isolationsövertäckning om: 

• Vidare undersökning visar på förekomsten av betydande 

grundvattenuppvällning. 

• Aktiv isolationsövertäckning skulle kunna ha mycket bättre 

verkan jämfört med konventionell isolationsövertäckning, 

och/eller 

• Aktiv isolationsövertäckning kan åstadkommas lika eller 

mer kostnadseffektivt än konventionell 

isolationsövertäckning. 

Eventuell användning av aktiv snarare än konventionell 

isolationsövertäckning bör utvärderas platsspecifikt. 

8. Inom områden där tunnskiktsövertäckning är lämpligare övertäckningsåtgärd än 

isolationsövertäckning, betraktas konventionell tunnskiktsövertäckning (EMNR) som den 

"normala" tunnskiktsövertäckningen och är den som åsyftas om inget annat nämns. 

 

Aktiv tunnskiktsövertäckning (in-situ behandling), sannolikt baserad 

på aktivt kol bör övervägas om: 

• Konventionell tunnskiktsövertäckning inte kan förväntas ge 

tillräckligt skydd på längre sikt, 

• in-situ behandling baserad på aktivt kol kan ha mycket 

bättre verkan än konventionell tunnskiktsövertäckning, 

• in-situ behandling baserad på aktivt kol kan åstadkommas 

lika eller mer kostnadseffektivt än EMNR, eller 

• Allt ovan. 

Eventuell användning av in-situ behandling baserad på aktivt kol 

snarare än konventionell tunnskiktsövertäckning (åtminstone på 

vissa platser) bör utvärderas platsspecifikt. 

9. Vid formgivning av isolationsövertäckningar är ofta olika skikt med för att ta hänsyn till olika 

processer som verkar på eller i övertäckningen, såsom: bioturbation, erosion, kemisk isolation, 

sedimentkonsolidering, och blandning av övertäckning/sediment under konstruktion. Alla 

funktionsspecifika skikt är väsentliga för utformningen, men de två viktigaste komponenterna är 

utan tvekan erosionsskydd och kemisk isolation. Därför ges utformningen av dessa två 

komponenter i isolationsövertäckningen primärt fokus. 

Utformning av isolationsövertäckning, inklusive behovet av ytterliga 

skikt eller skikttjocklek för att ta hänsyn till andra processer, 

behöver utvärderas och tas fram platsspecifikt.  
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Antagande Kommentarer och rekommendationer 

10. Övertäckningsåtgärder måste utformas för att motstå naturliga och av människan orsakade 

erosionskrafter som verkar på övertäckningen på lång sikt. Naturliga krafter omfattar strömmar 

(flod- och tidvattenströmmar), vinddrivna vågor (även brytande vågor), och isskador. Mänskligt 

orsakade krafter omfattar propellerströmmar och vågor från skepp och fritidsbåtar. Centrala 

aspekter hos en övertäckning eller ett övertäckningsskikt - nämligen partikelstorleksfördelning 

och tjocklek - utformas för att motstå den dominerande erosionskraften. 

Den dominerande erosionskraften varierar mellan platser och måste 

således identifieras och uppskattas platsspecifikt. 

11. Vattendjup har stor inverkan på hur en övertäckning ska utformas för att motstå erosionskrafter 

på lång sikt. Detta då karaktär och magnitud på de flesta naturliga och mänskligt orsakade 

erosionskrafterna beror på vattendjup. I allmänhet gäller för erosionskrafter att antal, variation 

och styrka brukar vara större i grunda vatten - den enda undantaget är naturliga strömmar som är 

starkare i djupare vatten. 

För samtliga platser som utvärderats i detta projekt gäller följande tumregler för vilken 

övertäckningsåtgärd som är lämpligast vid vilket vattendjup (även vad gäller erosionsskyddande 

aspekter): 

• Den grunda zonen (vattendjup < 3 m): Normalt är isolationsövertäckning mest lämpligt. 

Övertäckningens erosionsskyddande skikt behöver vanligtvis vara kraftigare (dvs. tjockare 

och med större stenar) jämfört med erosionsskyddet i övertäckningar i djupare vatten 

• Den mellandjupa zonen (vattendjup 3-7m): Normalt är isolationsövertäckning mest 

lämpligt. Övertäckningens erosionsskyddande skikt behöver vanligtvis inte vara lika 

kraftigt som i grundare vatten (dvs. kan vara tunnare med stenare av mindre storlek.). Ett 

fåtal undantag från denna generella regel finns:  

o Handelssjöfart (skepp och färjor) förekommer i området och det behövs ett 

kraftigare erosionsskydd likt det i grundare vatten för att motstå 

propellerströmmar, eller 

o Förhållandevis starka strömmar förekommer, vilket också föranleder ett kraftigare 

erosionsskydd. 

o I motsats till ovanstående kan MNR eller EMNR användas där erosionsrisken är 

liten och sedimetationen betydande. 

• Den djupa zonen (vattendjup > 7 m): Eftersom ett erosionsskyddande skikt vanligtvis inte 

behövs i djupare vatten är tunnskiktsövertäckning normalt mest lämpligt. Dessutom kan 

materialet i övertäckningen vara relativt finkornigt, t.ex. mellansand till grovgrus. Liksom i 

den mellandjupa zonen gäller undantag i fallen då handelssjöfart eller starkare strömmar 

förekommer. I sådana fall är en övertäckning med erosionsskydd lik den för grunda vatten 

lämpligare. 

o Notera att här kan en isolationsövertäckning användas i fall då sedimenten är 

relativt starkt förorenade, dvs. det krävs isolationsövertäckning för att ge ett 

långsiktigt skydd snarare än ett erosionsskyddande lager. 

Den lämpligaste typen av övertäckning i olika vattendjup eller 

områden, inklusive utformning av erosionsskyddande lager (för 

isolationsövertäckning) och tjocklek plus kornstorlek (för 

tunnskiktsåtgärder) behöver utvärderas platsspecifikt. 
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12. I Norrland förekommer postglacial landhöjning. Nettohöjningen över tid kommer att bero på hur 

mycket den globala uppvärmningen höjer havsnivån. I det här projektet antas en nettohöjning på 

1m över de kommande 100 åren på samtliga platser. För att kompensera för detta "justeras" 

vattendjupen som nämns i samband med övertäckningsåtgärder ovan enligt: 

• Den grunda zonen definieras som vattendjup < 4 m idag 

• Den mellandjupa zonen definieras som vattendjup 4-8 m idag 

• Den djupa zonen definieras som vattendjup > 8 m idag. 

Det ska tillstås att den antagna nivån på landhöjningen är en mycket ungefärlig uppskattning. 

Det ska också tillstås att det är en förenkling att tillämpa samma nettohöjning på samtliga 

platser, inte bara då höjningen kan variera mellan platser, utan även pga. att höjningen påverkas 

av om en plats ligger vid kusten eller i ett inlandsområde.  

Hur den förväntade framtida nettohöjningen kommer att påverka 

dagens vattendjup där övertäckningsåtgärder ska användas behöver 

utvärderas platsspecifikt. Eftersom den viktigaste parametern 

gällande vattendjup är djupet räknat från toppen av en isolations- 

eller tunnskiktsövertäckning, behöver andra platsspecifika faktorer 

beaktas och tas med vid bestämning av vattendjup för övertäckning, 

såsom den totala övertäckningstjockleken och eventuell 

sedimentborttagning före övertäckning. 

 

13. Sedimentföroreningen, dess typ, koncentration och sammanlagda massa, påverkar i hög grad hur 

en övertäckningsåtgärd utformas för att ge tillräcklig kemisk isolation av föroreningarna på lång 

sikt. I allmänhet gäller att ett starkt förorenat sediment kräver en mer skyddande övertäckning, 

dvs. tjockare skikt med finkornigt isolationsmaterial, t.ex. fin- till mellansand.  Fiberbankar är 

oftast mer förorenade än fiberrika sediment, och kräver vanligtvis en mer skyddande 

övertäckning. Borttagning, t.ex. muddring, av merparten av de förorenade sedimenten till 

tjocklek och massa, skulle givetvis avsevärt reducera riskerna, så att en övertäckning av 

resterande föroreningar inte skulle behöva vara alls lika skyddande som före borttagningen av 

sediment. 

För de platser som utvärderats i detta projekt följer här några riktlinjer gällande vilken typ av 

övertäckning som är mest lämplig för olika sedimentscenarier. Även kemisk isolation är beaktad 

i övertäckningsåtgärderna. 

• Fiberbankar/ingen borttagning: Isolationsövertäckning är normalt mest lämpligt, 

oavsett vattendjup. Övertäckningens skikt för kemisk isolering behöver vanligtvis vara 

mer skyddande (dvs. tjockare) än i scenarierna nedan. 

• Fiberrika sediment/ingen borttagning: Isolationsövertäckning är normalt mest lämpligt i 

vattendjup (och områden) där det krävs ett erosionsskyddande skikt. 

Tunnskiktsövertäckning (EMNR) är normalt mest lämpligt där ett erosionsskydd inte 

behövs, t.ex. i djupare vatten. Isolationstäckningens skikt för kemisk isolation behöver 

inte vara lika skyddande (dvs. kan vara tunnare) än motsvarandes skikt i föregående 

scenario. 

• Fiberbankar/merparten borttagen: Liksom i föregående scenario är 

isolationsövertäckning normalt mest lämpligt i vattendjup (och områden) där ett 

erosionsskyddande skikt krävs, medan tunnskiktsövertäckning (EMNR) är mest 

lämpligt där så inte är fallet. Isolationsövertäckningens skikt för kemisk isolation 

behöver inte vara lika skyddande (dvs. kan vara tunnare) än i scenariot med fiberrika 

bankar/ingen borttagning ovan. När EMNR används behöver skiktet inte vara lika 

skyddande (dvs. kan vara tunnare) än i scenariot med fiberrika bankar/ingen 

borttagning ovan. 

Den lämpligaste övertäckningsåtgärden vid olika sedimentscenarier, 

inklusive utformning av skikt för kemisk isolation (för 

isolationsövertäckning) och tjocklek plus kornstorlek (för 

tunnskiktsövertäckning) behöver utvärderas platsspecifikt. 
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• Fiberrika sediment/merparten borttagen: I likhet med de två föregående scenarierna är 

isolationsövertäckning normalt mest lämpligt i vattendjup och områden där 

erosionsskydd krävs, och tunnskiktsövertäckning mest lämpligt där så inte är fallet. 

Isolationsövertäckningens skikt för kemisk isolation behöver inte vara lika skyddande 

(dvs. kan vara tunnare) än motsvarande skikt i scenariot fiberbankar/merparten 

borttagen. När EMNR används behöver skiktet inte vara lika skyddande (dvs. kan vara 

tunnare) än motsvarande skikt i scenariot fiberbankar/merparten borttagen ovan. 

14. Som antytts ovan gäller för isolationsövertäckning att utformning av erosionsskydd och skikt för 

kemisk isolering utvecklas oberoende av varandra. Detta beror på att skikten hanterar helt olika 

processer: erosionen, och därmed erosionsskyddet, beror mestadels på vattendjup, medan den 

långsiktiga kemiska isolationen i huvudsak beror på hur förorenat sedimentet är.  Då olika 

vattendjup kan kombineras med olika sedimentscenarier fås ett avsevärt antal möjliga 

utformningar av övertäckningen, dvs. det blir många olika kombinationer av erosionsskydd och 

skikt för kemisk isolation. Eftersom tjockleken på båda skikten kan variera oberoende av 

varandra, kan den sammanlagda tjockleken hos en isolationsövertäckning variera kraftigt.  

 

15. Den primära processen bakom lyckat genomförande av förstärkt naturlig självrening (MNR) är 

deposition av renare sediment som begraver och isolerar sedimentföroreningar. Platser med en 

nettodeposition större än c:a 0.5 cm sediment per år är de primära kandidaterna för MNR eller 

EMNR (ITRC, 2014). 

 

Gällande deposition av nya sediment efter åtgärd (borttagning eller övertäckning): 

• Den uppskattade sedimenteringstakten bör hålla i sig under lång tid, t.ex. 20-50 år. 

• Nya sediment är relativt rena eller kan förväntas bli betydligt renare över tid, t.ex efter 

att möjliga orsaker till de förorenade sedimenten i vattnet åtgärdats.  

• Nya sediment är huvudsakligen minerogena med en del naturligt organiskt material 

(t.ex. rester av alger). 

Sedimentationshastighet och sammansättning hos sedimenterande 

material behöver utvärderas platsspecifikt. 

 

16. Förekomsten av gaser i övertäckta sediment förväntas inte äventyra den långsiktiga effekten för 

isolations- eller tunnskiktsövertäckningar. Alternativt kan övertäckningar utvecklas, eller 

modifieras, på ett tekniskt och kostnadseffektivt sätt, så de klarar bildning och migration av gas 

under lång tid. Observera att detta för närvarande enbart är antaganden som behöver undersökas 

och demonstreras i full skala. Pga. denna osäkerhet har muddring förordats i de fall det bedöms 

som en lämplig teknik med hänsyn till andra platsspecifika förhållanden.  

Möjligheten att effektivt isolera gasproducerande fiberbankar med 

täckningsbaserade åtgärder skulle förbättra utsikterna för en 

kostnadseffektiv efterbehandling av fiberbankar. Dessa möjligheter 

bör utredas platsspecifikt och provas med pilotförsök. 

 

17. Det är inte nödvändigt eller ens önskvärt att använda geotextiler som armering av täckningar i 

normalfallet. Vanligtvis innebär användningen av geotextiler tekniska svårigheter och att 

kostnaderna avsevärt ökar. Det kan dock finnas undantagsfall där geotextiler behövs. För en 

närmare diskussion om detta hänvisas till Jersak et al (2016a).   

Utvärdering av huruvida armering med geotextiler behöver 

användas ska göras platsspecifikt och av kvalificerade 

ingenjörer/geotekniker med tidigare erfarenheter från utförda 

täckningar av sediment. 
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Antagande Kommentarer och rekommendationer 

18. Lyckat resultat vid övertäckning av undervattenslänter brantare än c:a 1:3 antas inte som 

genomförbart vad gäller funktionsduglig konstruktion och långsiktig fysisk och geoteknisk 

stabilitet. Detta baseras på följande: 

• Vid en fiberbank i Alaska (Ketchian Pulp Company, Ward Cove) konstruerades en 15-

30 cm sandövertäckning på en brant med en lutning på 1:2,75 (Integral, 2009), 

• Enligt annan dokumentation om Ward Cove (Exponent, 1999), baserad på erfarenhet 

från liknande platser, är maximal lutning för sand placerad genom mekanisk eller 

hydraulisk muddring mellan 1:2 och 1:4, 

• Enligt Dr. Michael Palermo (personlig kommunikation), ledande internationell expert 

inom sedimentåtgärder baserade på övertäckning, är en undervattensslänt med en 

lutning på 1:3 den brantaste han skulle vara "bekväm med" att täcka med en vanlig 

sandövertäckning.  

I områden med undervattenslänter brantare än 1:3 och som inte muddras kommer MNR att 

användas. 

Vilken lutning en undervattensslänt kan ha där en övertäckning ska 

läggas över fiberbankar och fiberrika sediment - inklusive en normal 

säkerhetsfaktor på 1,5 - behöver undersökas platsspecifikt. 

Stabilitetsberäkningar baserade på  resultat från geotekniska 

undersökningar kompletterade med en mindre pilotstudie i fält är det 

bästa sättet att göra detta på.  

 

19. Vid utförandet av varje slag av övertäckningsåtgärd på sedimentytor under vatten (även på 

slänter), antas entreprenören använda utrustning och teknik som lämpar sig för ett kontrollerat 

och geotekniskt stabilt utförande av övertäckningen och minimering resuspension av sediment i 

den mån det är praktiskt möjligt. Den internationellt erkända tekniken för 

övertäckningskonstruktion är gradvis uppbyggnad genom upprepad utläggning av tunna skikt. 

Denna teknik är särskilt viktig vid övertäckning av lösa sediment och eliminerar då behovet av 

armerande geotextiler.  

Före fullskalig övertäckning ska den utrustning och teknik som valts 

först påvisas vara effektiv på en given plats genom en mindre 

pilotstudie i fält.  

 

20. För att ta fram en (högst preliminär) uppskattning av projektets kostnad för varje plats används 

en enhetskostnad på 300 SEK/m2 för en "normal" konventionell isolationsövertäckning (dvs. 40 

cm sand) som referens. Detta inkluderar kostnaden för leverans och konstruktion av 

övertäckningen. Referenskostnaden baseras på uppgifter från tidigare övertäckningsprojekt (se 

avsnitt 3.9) och används som bas för att uppskatta motsvarande kostnad för jämförelsevis 

tunnare och tjockare övertäckningar.  

Mer noggrannare enhetskostnad för övertäckningsåtgärder behöver 

utarbetas platsspecifikt, efter att en preliminär platsspecifik 

utformning av övertäckningen har tagits fram. 

 

21. Lämpliga konventionella övertäckningsmaterial, såsom natursand och/eller krossad sten, finns 

att tillgå i stora kvantiteter och kan levereras till en rimlig kostnad. 

Tillgänglighet och kostnad för övertäckningsmaterial behöver 

undersökas platsspecifikt, efter att en preliminär utformning av 

övertäckningen har tagits fram. 

22. Isolations- och tunnskiktsövertäckningar kan kompletteras med ytterligare skikt vid behov, t.ex. 

om delar eroderat pga. naturliga eller av människan orsakade krafter.’’ 
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Antagande Kommentarer och rekommendationer 

  

Antaganden specifikt för åtgärder ex situ  

23. Förekomst av gas utgör inget hinder för muddring. Muddringsutrustning, pumpar m.m. som kan hantera gas behöver 

användas. 

24. En befintlig undervattensslänt antas vara (åtminstone nätt och jämnt) stabil och kan alltid 

muddras oberoende av släntlutning, förutsatt att muddring utförs på sådant sätt att brantare 

lutningar inte skapas under genomförandet. 

Hållfastheten hos fibersediment och underlagrande 

sediment/jordlager bör undersökas och stabilitetsberäkningar utföras. 

25. Muddring av strandnära sediment medför inte att stabilitetsförhållandena för innanför liggande 

landområden äventyras.  

Geotekniska undersökningar och vid behov även 

stabilitetsberäkningar måste utföras  

26. Fiberbankar som ska muddras innehåller inget främmande material som försvårar muddring, 

utöver sådana större muddringshinder som avses under punkt 3. 

Behöver undersökas platsspecifikt 

27. Lämplig plats för hantering och avvattning samt deponering av muddermassor finns nära 

respektive plats. Med ”nära” avses inom ett avstånd dit sugmuddrade kan pumpas. 

Behöver undersökas platsspecifikt 

28. Det finns en huvudman som är beredd att ta på sig det framtida ansvaret för drift och underhåll 

av en deponi för muddermassorna. 

 

29. Muddermassor kan avvattnas med den teknik som använts i andra liknande muddringsprojekt. Avvattningsförsök behöver utföras 

30. Muddermassorna klassificeras som icke-farligt avfall som kan tas emot på en deponi för icke-

farligt avfall. 

Föroreningshalter och egenskaper behöver analyseras och jämföras 

med Avfallsförordningens regler för klassificering samt kriterier för 

mottagning på deponier enligt NFS 2004:10 

31. Dispens från förbudet att deponera farligt avfall kan erhållas. Dispensansökan måste lämnas in 

32. Skjuvhållfasthet och deformationsegenskaper hos muddermassorna blir efter avvattning 

tillräckliga för att en stabil deponi med acceptabla eftersättningar ska kunna byggas upp, utan 

ytterligare stabilisering.   

Behöver undersökas platsspecifikt 
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Projekt Fiberbankar i Norrland 

Sammanställning av gränsvärden för förorenat sediment 

Länsstyrelsen Gävleborg fungerar som projektledare/beställare för genomförande av utredningar 

avseende åtgärder inom projektet Fiberbankar i Norrland (FIN). Länsstyrelsen har gett Elander 

Miljöteknik AB, tillsammans med underkonsulterna SAO Environmental Consultant och Golder 

Associates AB (Golder) i uppdrag att genomföra utredningen. Som ett deluppdrag har Golder tagit 

fram riskbaserade jämförvärden för de ämnen i sediment som uppmätts i halter över laboratoriets 

rapporteringsgräns. Arbetet har genomförts genom att sammanställa data från källor som är 

internationellt vedertagna eller kan sägas utgöra branschpraxis att använda. De jämförvärden som 

presenteras nedan är avsedda för normala sediment, dvs. de är inte särskilt framtagna för fibersediment 

som skiljer sig bland annat genom betydligt högre innehåll av organiskt kol. Detta kan hanteras genom 

att normalisera föroreningshalterna med halten organiskt kol, och därmed erhålla ett mer relevant mått 

på föroreningshalten i förhållande till valt jämförvärde.  

Svenska riskbaserade riktvärden för sediment saknas generellt, med undantag för ett mindre antal 

ämnen för vilka det finns miljökvalitetsnormer (MKN). Naturvårdsverket (NV) har tidigare tagit fram 

bedömningsgrunder för sediment. Dessa är baserade på rådande tillstånd i en förmodat opåverkad 

miljö, och därmed inte kopplade till eventuella risker för miljön. Bedömningsgrunderna har inte 

inkluderats i föreliggande sammanställning. För de ämnen där MKN saknas har internationella 

jämförvärden, från nedan listade referenser, sammanställts, i vad som bedöms vara en lämplig 

prioriteringsordning utifrån bland annat vetenskaplig relevans och i vilken omfattning värdena 

används i branschen. Sammanställningen visar att tillämpliga jämförvärden, med enstaka undantag, 

finns för de ämnen som påvisats i sediment inom ramen för Fiberbankar i Norrland (FIN). Det bör 

noteras att vissa jämförvärden finns framtagna för både söt- och havsvattensediment. Då det i det 

aktuella fallet rör sig om både sött och bräckt vatten redovisas värden för båda miljöerna, om dessa 

finns tillgängliga. 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av de använda jämförvärdena, vilka redovisas i sin helhet i 

Bilaga B1. De presenteras i vad som bedöms utgöra en lämplig prioriteringsordning, dvs. om flera 

alternativ finns för ett ämne bör jämförvärden väljas från den källa som listats högst nedan. 

Jämförvärdena anges i samma ordning i Bilaga B1 (från vänster till höger).    

Miljökvalitetsnormer (HVMFS 2015:4) 

Havs- och Vattenmyndigheten har tagit fram miljökvalitetsnormer (MKN) för bedömning av kemisk 

ytvattenstatus, inklusive värden för sediment och biota, för ett begränsat antal ämnen. MKN är 

riskbaserade och gäller för både inlandsvatten (sötvatten) och andra vatten (havsvatten) om inte annat 

anges. MKN för bedömning av kemisk vattenkvalitet har status som gränsvärden, dvs. de är juridiskt 

bindande. Gränsvärden för sediment avser sediment med 5 % organiskt kol, med vissa undantag för 

kadmium och kadmiumföreningar, bly och blyföreningar, där ingen normalisering för innehållet av 

organiskt kol görs. Vid avvikande kolhalt multipliceras analyserad koncentration med [(aktuell 

organisk halt i %)/5] före jämförelsen.   

Förslag till gränsvärden för särskilt förorenande ämnen (NV 2008, rapport 5799) 

Naturvårdsverket har tagit fram gränsvärden för utvalda ämnen (problematiska på nationell nivå), som 

stöd till Vattenmyndigheterna vid statusklassificering och fastställande av miljökvalitetsnormer. 

Gränsvärdena avser bedömning av ekologisk kvalitet. Dessa värden är bedömningsgrunder, dvs. de är 

inte juridiskt bindande som miljökvalitetsnormerna.  
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Kanadensiska riktvärden för sediment (CCME, september 2016) 

Riktvärdena är baserade på tillgänglig vetenskaplig information om biologiska effekter. Det finns två 

nivåer av riktvärden; ISQG- (Interim Sediment Quality Guideline) och PEL-värden (Probable Effect 

Level). ISQG motsvarar en koncentration under vilken negativa biologiska effekter sällan sker (<25 

%), medan PEL motsvarar en koncentration över vilken negativa biologiska effekter hittas frekvent 

(>50 %). Dessa finns framtagna för sediment i både söt- och havsvatten. De har status av riktvärden 

och de uppdateras regelbundet. Det bör dock noteras att många ämnen inte uppdaterats på närmare 20 

år.   

Riktvärdena (ISQG) är rekommenderade att användas för jämförelse med totalkoncentrationer i 

ytsediment (de översta 5 cm), bestämda med standardiserade metoder. När det gäller metaller avses 

”nära totalkoncentrationer”, dvs. koncentrationen av den fraktion av metaller som kan extraheras fram 

milt, t.ex. med vatten, salpetersyra eller saltsyra. 

Norska klassificeringsgränser för havssediment (SFT 2008, Miljödirektoratet 2015/2016) 

Klassificeringsgränserna är framtagna för bedömning av tillstånd i finkorniga sediment (ler-silt) och 

baseras på bakgrundsvärden och ekotoxiska effekter. Det finns fem klassgränser från 1-5, fritt översatt: 

bakgrund, bra (”god”), måttligt (”moderat”), dåligt (”dårlig”) och mycket dåligt (”svært dårlig”) 

tillstånd. 

Bakgrundshalterna i sediment avser generellt förindustriell tid alternativt områden fria från lokala 

föroreningskällor. Gränsen mellan bakgrund och bra går generellt vid beräknade nivåer under vilka 

inga effekter förväntas (MKN (årsmedelvärde) för sediment alt. Predicted No Effect Concentrations, 

PNEC, inkl. säkerhetsfaktorer) och är tänkt att skydda enskilda arter vid lång tids exponering. Vid 

användning av de norska klassificeringsgränserna rekommenderas därmed att i första hand använda 

värdet för god status (klass 2), då detta utgörs av MKN.  

Gränsen mellan måttligt och dåligt går vid en koncentration över vilken akuta toxiska effekter på 

enskilda arter kan ske vid kort tids/episodisk exponering (akuttoxiska effekter inkl. säkerhetsfaktorer) 

eller MKN (maximalt tillåten koncentration). Gränsen mellan dåligt och mycket dåligt utgör en gräns 

över vilken akuta toxiska effekter kan förväntas (utan säkerhetsfaktorer). Om tillgängliga 

ekotoxikologiska data för sediment saknas beräknas gränserna utifrån data på vatten och med hjälp av 

jämviktsberäkningar. För organiska ämnen utgående från en halt totalt organiskt kol på 1 %. 

Gränsvärdena är främst avsedda för finkorniga sediment (lera eller silt).  

Holländska riktvärden för sediment (RIVM report 711701 020 (2001) och report 601501021/2004) 

Riktvärdena är beräknade med hjälp av EqP-metodiken, vilket innebär att de baseras på ytvattendata 

och ett av RIVM definierat standardsediment, som antas innehålla 10 % organiskt material.  

Det finns två nivåer av riktvärden; SRC- (Serious Risk Concentrations) och MPC-värden (Maximum 

Permissible Concentrations). MPC motsvarar en koncentration under vilken negativa effekter inte är 

att förvänta för 95 % av arterna i ekosystemet, medan SRC motsvarar en koncentration där negativa 

effekter förväntas uppstå hos 50 % av arterna. Halter över SRC bedöms indikera behov av åtgärder för 

att hantera föroreningssituationen.  

Riktvärdena baseras där så är möjligt på experimentella toxikologiska data, i övrigt har Quantitative 

structure–activity relationship (QSAR) modeller använts. Dessa förutspår ett ämnes toxicitet baserat 

på dess egenskaper och likheter med andra, mer väl undersökta ämnen. För majoriteten av de 

inkluderade ämnena avser de holländska riktvärdena sötvattensmiljöer. Det bör noteras att 

jämförvärdena är hämtade från en rapport som publicerades 2001, och därmed är ganska gamla.   



  Bilaga B 
 

För riktvärdena för petroleumkolväten påpekar RIVM att de enskilda ämnena i respektive grupp ofta 

har liknande effekter och därmed bör hanteras gemensamt genom en s.k. Toxic Unit Approach. Detta 

innebär att eventuella risker kopplade till de enskilda ämnena i en grupp vägs samman.   

Amerikanska riktvärden för sediment (RAIS/US EPA regionala, september 2016) 

Jämförvärden för sediment har slutligen sökts i RAIS (Risk Assessment Information Systems), en 

databas som samlar data relevant för riskbedömningar. RAIS upprättades av amerikanska 

energidepartementet 1996, och drivs idag av en av departementets leverantörer i samarbete med 

universitetet i Tennessee.  

I modulen som innefattar screening av föroreningar i miljön återfinns jämförvärden från flera olika 

källor, främst från Nordamerika, inklusive många regionala resurser, såsom kanadensiska provinser 

och US EPA:s regioner för USA, men även internationella källor. RAIS innehåller stora mängder data, 

och i föreliggande fall har sökningar endast gjorts för de ämnen som inte finns hos källorna som 

redovisas ovan. Jämförvärden för dessa ämnen fanns främst hos amerikanska regionala källor, vilka 

har prioriterats baserat på vilka regioner där klimatet är mest likt svenska förhållanden. Detta innebär 

regionerna tre och fem, i de nordöstra delarna av USA. Information om halten organiskt kol saknas.  
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Fiberbankar i Norrland  - JÄMFÖRVÄRDEN

Enhet MKN (HVMFS 2015:4)

Sötvatten Marin Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 MPA/MPC SRC

SD EPA R5 ESL 

Sediment 

Screening 

EPA R3 BTAG 

Freshwater Sediment 

Screening Benchmark

EPA R3 BTAG 

Marine Sediment 

Screening ISQG PEL ISQG PEL Bakgrunn God Moderat Dålig Svaert dålig

Bakgrunn AA-EQS MAC-EQS
Omfattande akutt tox 

eff. 

Ämne
2,3,7,8-tetraCDD ng/kg TS

1,2,3,7,8-pentaCDD ng/kg TS

1,2,3,4,7,8-hexaCDD ng/kg TS

1,2,3,6,7,8-hexaCDD ng/kg TS

1,2,3,7,8,9-hexaCDD ng/kg TS

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD ng/kg TS

oktaklordibensodioxin ng/kg TS

2,3,7,8-tetraCDF ng/kg TS

1,2,3,7,8-pentaCDF ng/kg TS

2,3,4,7,8-pentaCDF ng/kg TS

1,2,3,4,7,8-hexaCDF ng/kg TS

1,2,3,6,7,8-hexaCDF ng/kg TS

1,2,3,7,8,9-hexaCDF ng/kg TS

2,3,4,6,7,8-hexaCDF ng/kg TS

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF ng/kg TS

1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF ng/kg TS

oktaklordibensofuran ng/kg TS

sum WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound
1

ng/kg TS 0,85 21,5 0,85 21,5 0 0,86 3,6 (8,8) 500 >500

sum WHO-PCDD/F-TEQ upperbound
1

ng/kg TS 0,85 21,5 0,85 21,5 0 0,86 3,6 (8,8) 500 >500

PCB 77 ng/kg TS

PCB 81 ng/kg TS

PCB 126 ng/kg TS

PCB 169 ng/kg TS

PCB 105 ng/kg TS

PCB 114 ng/kg TS

PCB 118 ng/kg TS

PCB 123 ng/kg TS

PCB 156 ng/kg TS

PCB 157 ng/kg TS

PCB 167 ng/kg TS

PCB 189 ng/kg TS

sum WHO-PCB-TEQ  lowerbound
1

ng/kg TS

sum WHO-PCB-TEQ  upperbound
1

ng/kg TS

N-tot mg/kg TS

oljeindex >C10-<C40 mg/kg TS

fraktion >C10-C12 mg/kg TS

fraktion >C12-C16 mg/kg TS

fraktion >C16-C35 mg/kg TS

fraktion >C35-<C40 mg/kg TS

3,5-diklorfenol mg/kg TS 0,019 5,4

2,4,6-triklorfenol mg/kg TS 3 80

2,3,4,6-tetraklorfenol mg/kg TS 0,011 13

pentaklorfenol mg/kg TS 0 14 34 68 >68 0,17 8

klorfenoler, summa mg/kg TS

alifater >C8-C10 mg/kg TS 0,49 14

alifater >C10-C12 mg/kg TS 0,91 26

alifater >C12-C16 mg/kg TS 9,9 280

alifater >C5-C16 mg/kg TS

alifater >C16-C35 mg/kg TS

aromater >C8-C10 mg/kg TS 1,7 49

aromater >C10-C16 mg/kg TS 2 56

metylpyrener/metylfluorantener mg/kg TS

metylkrysener/metylbens(a)antracener mg/kg TS

aromater >C16-C35 mg/kg TS 3,1 88

bensen mg/kg TS 0,95 130

toluen mg/kg TS 5,6 79

TEX, summa mg/kg TS

naftalen ug/kg TS 34,6 391 34,6 391 2 27 1754 8769 >8769 120 17000

acenaftylen ug/kg TS 5,87 128 5,87 128 1,6 33 85 8500 >8500

acenaften ug/kg TS 6,71 88,9 6,71 88,9 2,4 96 195 19500 >19500

fluoren ug/kg TS 6,8 150 694 34700 >34700

fenantren ug/kg TS 41,9 515 86,7 544 6,8 780 2500 25000 >25000 3300 31000

antracen ug/kg TS 24 46,9 245 46,9 245 1,2 4,6 30 295 >295 39 1600

fluoranten ug/kg TS 2000 21,2 144 113 1494 8 400 400 2000 >2000 1000 260000

pyren ug/kg TS 53 875 153 1398 5,2 84 840 8400 >8400

bens(a)antracen ug/kg TS 31,7 385 74,8 693 3,6 60 501 50100 >50100 490 49000

krysen ug/kg TS 57,1 862 108 846 4,4 280 280 2800 >2800 8100 35000

bens(b)fluoranten ug/kg TS 90 140 140 10600 >10600

bens(k)fluoranten ug/kg TS 90 135 135 7400 >7400 380 38000

bens(a)pyren ug/kg TS 31,9 782 88,8 763 6 183 230 (2300) 13100 >13100 190 28000

dibens(ah)antracen ug/kg TS 6,22 135 6,22 135 12 27 273 2370 >2370

benso(ghi)perylen ug/kg TS 18 84 84 1400 >1400 570 33000

indeno(123cd)pyren ug/kg TS 20 63 63 2300 >2300 31 1900

PAH, summa 16 ug/kg TS <300 2000

PAH, summa cancerogena ug/kg TS

PAH, summa övriga ug/kg TS

PAH, summa L ug/kg TS 15,7 202,6 15,7 202,6 2,0 52,0 678,0 12256,3 >12256,3 120,0 17000,0

PAH, summa M ug/kg TS 40,8 444,8 99,9 920,3 5,6 283,7 892,8 14079,0 >14079 1446,3 97533,3

USEPA

Sötvatten Marin

Norge 2016 (värden inom parantes avser färskvatten)NV 5799 CCME RIVM

0,9 ng TEQfisk/kg 

0,9 ng TEQfisk/kg 

0,9 ng TEQfisk/kg 

0,9 ng TEQfisk/kg 
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PAH, summa H ug/kg TS 31,7 541,0 69,5 609,3 30,5 121,5 210,9 11258,8 >11258,8 1626,8 30816,7

PAH, summa 11 ug/kg TS

PCB 28 ug/kg TS

PCB 52 ug/kg TS

PCB 101 ug/kg TS

PCB 118 ug/kg TS

PCB 138 ug/kg TS

PCB 153 ug/kg TS

PCB 180 ug/kg TS

PCB, summa 7
2

ug/kg TS 30 μg total-PCB/kg 20 μg total-PCB/kg 34,1 277 21,5 189 0 4,1 43 430 >430 0,3 3400 (sum PCB)

hexaklorbensen ug/kg TS 0 17 61 610 >610 1,4 2000

pentaklorbensen ug/kg TS 0 400 800 4000 >4000 15 16000

alfa-HCH ug/kg TS 310 17000

beta-HCH ug/kg TS 11 13000

gamma-HCH (lindan) ug/kg TS 0,94 1,38 0,32 0,99 0 0,074 (0,74) 0,74 (1,5) 9,8 >9,8 44 5000

o,p'-DDT ug/kg TS 1,19 4,47 1,19 4,47 0 15 165 1647 >1647

p,p'-DDT ug/kg TS 1,19 4,47 1,19 4,47 0 6 165 1647 >1647

o,p'-DDD ug/kg TS 3,54 8,51 1,22 7,81

p,p'-DDD ug/kg TS 3,54 8,51 1,22 7,81

o,p'-DDE ug/kg TS 1,42 6,75 2,07 374

p,p'-DDE ug/kg TS 1,42 6,75 2,07 374

As mg/kg TS 5,9 17 7,24 41,6 15 18 71 580 >580 160 5900

Ba mg/kg TS 29 7200

Be mg/kg TS no data no data no data no data

Cd mg/kg TS 2,3 0,6 3,5 0,7 4,2 0,2 2,5 (1,5) 16 157 >157 29 820

Co mg/kg TS 12 3200

Cr mg/kg TS 37,3 90 52,3 160 60 660 (112) 6000 (112) 15500 (112) 15500 - 25000 (112) 170 43000

Cu mg/kg TS 35,7 197 18,7 108 20 84 (210) 84 (210) 147 (400) >147 (400) 36 660

Fe mg/kg TS 20000

Mn mg/kg TS 460

Ni mg/kg TS 30 42 271 533 >533 10 2600

P mg/kg TS

Pb mg/kg TS 120 35 91,3 30,2 112 25 150 (66) 1480 2000 2000-2500 4500 63000

Sr mg/kg TS

V mg/kg TS

Zn mg/kg TS 123 315 124 271 90 139 750 6690 >6690 530 6600

Hg mg/kg TS 0,17 0,486 0,13 0,7 0,05 0,52 0,75 1,45 >1,45 26 1500

S mg/kg TS
metyl Hg ng/g TS 0,01

di-iso-butylftalat mg/kg TS

di-n-butylftalat mg/kg TS

di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) mg/kg TS 0 10 100 1200 >1200 0,18 0,18 0,18

4-tert-oktylfenol mg/kg TS 0 0,00027 (0,0027) 0,0073 0,036 >0,036

4-nonylfenoler (tekn blandning) mg/kg TS 1,4 1 0 0,016 0,107 0,214 >0,214

fenol mg/kg TS 0,2 14

m,p-kresol mg/kg TS 0,0051 (p-kresol) 2,6 (p-kresol)

fenol och kresoler, summa mg/kg TS

1) NV:s gränsvärde avser summan av dioxinlika PCB:er, dioxiner och furaner. 

2) CCME:s och NV:s riktvärden för sediment avser total-PCB, dvs summan av alla 209 kongener. 

Jämförvärde saknas

860 (adderad risk)

0,7-7 (neutral/akalisk resp sur miljö)
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