
derar workshops och studiebesök med
nyckel aktörer från Östersjöregionen. Des sa
aktiviteter utgör en viktig del i framtagan-
det av den vägledning som ska tas fram,
Vägledningen kommer att anslutas till
Helcom:s ”Guidelines for the disposal of
dredged material at sea”. I oktober genom-
fördes ett studiebesök vid det fältförsök
som nu utförs i Gävle hamn. Studiebesöket
väckte stort intresse och att raherade ett
hundratal deltagare, varav många kom
från andra länder än Sverige. Workshops
och studiebesök som arrangeras finns på
projektets hemsida www.smocs.eu. 

Förorenade sediment behöver
hanteras smartare
Bottensedimenten utmed Östersjöns kus-
ter, i hamnar och i älvmynningar är på
många ställen förorenade. Sedimentens
geotekniska egenskaper och deras inne-
håll av föroreningar varierar från plats till
plats. De innehåller ofta tungmetaller som
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I det EU-finansierade projektet,
Sustainable Management of Conta-
minated Sediments (SMOCS), kom-
mer en vägledning för hantering av
förorenade sediment att arbetas
fram. Deltagande partners är insti-
tut, universitet och hamnar i Sveri-
ge, Finland, Litauen, Polen och
Tyskland. Statens geotekniska insti-
tut (SGI) är projektledare. Projek-
tet har ett brett stöd av sjöfarts-
verk, departement, miljömyndighe-
ter och andra universitet och insti-
tut i sju länder runt Östersjön, samt
av Helsinki Commission. Baltic Ma-
rine Environment Protection Com-
mission (Helcom).

Projektet startade i december 2009 och är
nu inne i en mycket aktiv fas som inklu -

Förorenade muddermassor
kan med fördel användas
Hållbar hantering av förorenade sediment (SMOCS) 
– ett EU-projekt (Baltic Sea Region)

Artikelförfattare är Bo Svedberg,
tekn lic, Luleå tekniska universitet
Göran Holm, M Sc, Statens geotek-
niska institut, Kristina Lundberg,

tekn dr, Luleå tekniska universitet och
Sven Knutsson, professor, Luleå tek-

niska universitet.



bly, kvicksilver och arsenik samt organis-
ka miljögifter såsom PAH (polyaromatis-
ka kolväten), TBT (tributyltenn) och PCB
(polyklorerade bifenyler). Föroreningar
påverkar främst bottenlevande djur och
växter och då dessa utgör föda för fisk
och skaldjur kan i förlängningen även
människor drabbas. Föroreningarna binds
oftast till finpartiklar eller stannar i
vattenfas och eftersom vågrörelser och
havsströmmar lätt kan föra med sig för-
oreningarna så riskerar gifterna att spri-
das okontrollerat till andra områden. De
förorenade sedimenten utgör därmed ett
allvarligt hot mot människa och miljö.

Sjöfart är på flera sätt ett effektivt och
energisnålt transportmedel. Trafiken i
svenska hamnar har sedan 1970-talet sta-
digt ökat och allt mer gods hanteras varje
år. Situationen är inte unik för Sverige
utan är snarlik i hela Östersjöområdet.
Med ökat tryck på import och export av
varor finns samtidigt ett driv hos flertalet
hamnar att bygga ut och ett därmed upp-
står ett behov att muddra. Verksamheten
behöver utökas i hamnarna, både med
hänsyn till större och mer djupgående far-
tyg samt att allt större ytor behövs för ef-
fektiv lastning och lossning. Igenslam-
ning av hamnbassänger och landhöjning
gör att många hamnar dessutom fordrar
kontinuerlig underhållsmuddring för att
kunna upprätthålla den nuvarande verk-
samheten. Under de närmsta åren kom-
mer cirka 14 miljoner kubikmeter massor
att muddras enbart i svenska hamnbas-
sänger och därav kommer minst 2,5 miljo-
ner kubikmeter (cirka tjugo procent) att
vara förorenade sediment, (stabcon.com).

Vägleder hantering av muddrade
sediment
Idag saknas det en heltäckande strategi i
Östersjön för hantering av förorenade se-
diment. I projektet SMOCS studeras olika
alternativ för hur föroreningssituationen
ska hanteras. Detta görs både med avseen-
de på situationen längs kusterna och med
avseende på hanteringen i enskilda mudd -

kande partners och EU genom Baltic Sea
Region Programme 2007–2013. 

Arbetet inom projektet utförs av delta-
gare från fem länder runt Östersjön, Sveri-
ge, Finland, Litauen, Polen och Tyskland.
Svenska deltagare är Statens geotekniska
institut som är projektledare (WP1). Luleå
tekniska universitet som ansvarar för ar-
beten avseende kommunikation (WP2)
och hållbarhetsbedömning (WP3). Arbe-
tet med att beskriva nuläget vad gäller
föroreningssituation, policy och lagstift-
ning (WP4) leds av Maritime Institute of
Gdansk och undersökningen av metoder
för hantering av sediment (WP5) sker
under ledning av Coastal Research and
Planning Institute i Klaipeda. Lappeen-
ranta University leder arbeten med att de-
monstrera olika metoder och verifiera frå-
geställningar i fältförsök (WP6). Centrala
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ringsprojekt. Helcom har sedan tidigare
tagit fram en vägledning ”Guidelines for
disposal of dredged material at sea” med
huvudsaklig inriktning på hantering av
”rena” muddermassor, se www.helcom.fi.
Helcom är nu med och stödjer SMOCS
arbeten med att ta fram en vägledning för
hantering av förorenade sediment som
kompletterar deras guideline. 

SMOCS kommer även att arbeta fram
verktyg för 1) bedömning av hållbarhet,
2) beslutsfattande och 3) behandling av
muddermassor. Vägledningen och verk-
tygen tas fram i samverkan med nyckel -
aktörer främst i form av workshops och
studiebesök. Denna arbetsform och det
breda medverkandet från många parter
utgör en viktig bas för projektet, som ock-
så syftar till att skapa ett uthålligt nätverk.

Projektet
SMOCS startade i december 2009 och
kommer att avslutas i december 2012.
Projektet, som har en budget på cirka 3,7
miljoner euro, är finansierat av medver-

Figur 1: Genererade muddermassvolymer kommande år. Gröna staplar står för
rena massor, röda för förorenade massor och randiga visar totala volymen

muddermassor. 

Figur 2: SMOCS-projektet har en bred
och stark organisation med aktörer från

hela Östersjöområdet.

Figur 3: Fältförsöket i Gävle hamn. De stabililiserade/solidifierade muddermassorna
placeras bakom kajsponten. I bakgrunden mudderverket.



aktörer i fältförsöken är hamnarna i Gäv-
le, Kokkola, Klaipeda och Gdynia. Pro-
jektets alla arbeten utgör underlag för
vägledningen (WP7) vars framtagande
leds av Technischen Universität Ham-
burg-Harburg.

Undersöknings- och behandlings -
teknik – spännande site-visits 
Inom ramen för projektet tas det fram en
state-of-the-art-rapport för behandlings-
metoder lämpade för hantering av förore-
nade sediment. I rapporten finnas metod-
beskrivningar där tillämpningsområden,
för- och nackdelar med mera beskrivs för
de olika behandlingsmetoderna. Utifrån
denna rapport väljs metoder med stor po-
tential ut för fördjupade studier samt de-
monstrationer i stora fältförsök. Dessa
väljs noggrant ut i förhållande till de om-
ständigheter och tillämpningar som är re-
presentativa för hamnar i Östersjön.

I Gävle hamn genomförs med start i
september 2010 ett stort fältförsök där de
muddrade förorenade sedimenten stabili-
seras/solidifieras genom inblandning av
bindemedel med en processtabiliserings-
utrustning. Bindemedlet består i detta fall
av en blandning av cement, Merit 5000
och flygaska. De behandlade muddermas-
sorna kommer till användning som fyll-
ningsmaterial bakom en spontkaj, som se-
dan kommer att utgöra en del av hamn -
området, figur 3. Detta är möjligt då stabi-
liseringen/solidifieringen ger ett material
med god hållfasthet och låg permeabilitet
samtidigt som föroreningarna immobili-
seras. Genom att de behandlade mudder-
massorna kan användas vid kajutbyggan-
den kan användningen av konventionella
fyllningsmaterial (ändliga resurser) redu-
ceras. I figur 4 visas en tvärsektion ge -
nom kajen och de behandlande mudder-
massorna och i figur 5 på nästa sida den
utrustning för processtabilisering som an-
vänds i Gävle hamn. Ett omfattande kon-
trollprogram genomförs av såväl omgiv-
ningspåverkan som av massornas meka-
niska beteende. Ett annat viktigt syfte
med försöket i Gävle hamn är att studera
hur samverkan sker mellan de stabilise-
rade massorna och själva sponten samt
hur den stabiliserade volymen uppför sig
under byggskedet och tiden därefter. Det-
ta ger värdefull information om hur de
stabiliserade sedimenten samverkar med
konstruktionen i övrigt och ger möjlighet
till att förenkla spontkonstruktionen. En
särskild studie kommer att genomföras av
hur de stabiliserade massorna ska place-
ras bakom sponten. Här kommer två me-
toder att testas: 1) ”undervattensgjutning”
av de massorna och 2) utskjutning av de
massorna från land ner i vattnet bakom
sponten. Under försöket kommer succes-
siv uppföljning att ske av muddermassor-
nas sammansättning och sammansätt-
ningen av de massorna liksom flera andra
uppföljningar för att kvalitetssäkra meto-
diken. Ytterligare fältförsök med behand-

ling av förorenade sediment kommer att
genomföras i Kokkola hamn, Finland och
Gdynia hamn, Polen. Dessutom kommer
ett fältförsök att utföras i Klaipeda hamn,
Litauen angående undersökningsmetodik
för föroreningssituationen i en hamn. De-

monstrationer anordnas i samband med
dessa fältförsök. 

Vad är hållbar hantering av
förorenade sediment? 
Det finns flera olika metoder som kan an-
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Steg 1: Placering av den vertikala sponten.

Steg 2: Fyllning av de stabiliserade massorna.

Steg 3: Överlast på den stabiliserade volymen och montering av spontförankring.

Steg 4: Färdigställande av konstruktionen med kantbalk och överbyggnad.
Figur 4: Tvärsektion genom kajen och de stabiliserade muddermassorna i de olika

utförandestegen.



vändas för att hantera förorenade sedi-
ment. Sedimenten kan deponeras på land,
tippas till havs, nyttigöras eller täckas.
Varje hanteringssituation är emellertid
unik och en lämplig metod måste väljas
utifrån de platsspecifika förutsättningarna
i varje enskilt fall. För att kunna ta ett be-
slut om hur förorenade sediment ska han-
teras på ett hållbart sätt måste besluten tas
med såväl social, ekonomisk som miljö-
mässig hänsyn. 

Vid val av hanteringsmetod bör be-
slutsfattaren därför ställa frågor som till
exempel:
! Hur påverkas de närboende, till exem-
pel deras rekreationsmöjligheter, säkerhet
och hälsa?

! Hur stora är investeringskostnaden och
vilka kostnader kan uppkomma i ett se-
nare skede?
! Hur påverkas de ekologiska livsmiljö-
erna på land och i vatten?
! Hur mycket material och energi krävs
för hanteringen?

Svaren på dessa frågor är sällan entydi-
ga eftersom de olika aspekterna ofta kan
komma att stå i motsats till varandra. Där-
för måste en avvägning av vilka aspekter
som är viktigast i det enskilda fallet alltid
göras. Men hjälpmedlen för att kunna
göra dessa avvägningar är ytterst begrän-
sade och beslut om hanteringsmetod fattas
ofta utifrån ett bristfälligt beslutsunder-
lag. 
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En viktig del i SMOCS-projektet är
därför att bredda beslutsunderlaget och
att utveckla ett enkelt verktyg eller meto-
dik för att kunna välja den tekniska lös-
ning som har minst sociala, ekonomiska
och miljömässiga konsekvenser. Metodi-
ken kommer att baseras på ett livscykel-
perspektiv som kombineras med en plats-
specifik riskbedömning. Verktyget kom-
mer att testas och utvärderas i ett eller fle-
ra konkreta fall. 

Var med och påverka framtidens
hantering 
Projektet drivs i en öppen atmosfär och vi
tar gärna mot synpunkter och, inspel
under projektets gång. Du är även varmt
välkommen att medverka på workshops
och studiebesök. "

Referenser
www.smocs.eu
www.stabcon.com
www.helcom.com
www.eu. baltic.net
www.gavlehamn.se

”Sustainable Management of Contaminated Sediments in the Baltic Sea” (Smocs) är
ett EU-projekt inom Baltic Sea Region Programme 2007–2013 och har en total
forskningsbudget på motsvarande cirka 35 miljoner kronor. Deltagande partners är
institut, universitet och hamnar i Sverige, Finland, Litauen, Polen och Tyskland. Sta-
tens geotekniska institut (SGI) är projektledare. Övriga svenska partners är Luleå
tekniska universitet (LTU) och Gävle Hamn, vilka har en mycket aktiv roll projektet. 

Syftet med projektet är att ta fram en vägledning och stöd för en förbättrad hante-
ring av förorenade sediment. En central del i projektet är att genomföra storskaliga
fältförsök för att demonstrera metoder för kartering av föroreningssituation, mudd-
ring, hantering och möjligheter till nyttiggörande av förorenade sediment. För mer in-
formation om projektet och olika metoder för hantering av muddermassor, se
www.smocs.eu.

Figur 5: Utrustning för processtabilisering i Gävle hamn.


