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Förord 

Förorenade sediment förekommer i viss utsträckning i nästan alla länder, både i sötvatten och i 

marina miljöer. Orsaken till att sediment är förorenade härrör i de flesta fall från tidigare utsläpp 

när lagstiftningen inom området var bristfällig eller helt saknades, även om påverkan i viss mån 

fortfarande sker. Problemen med förorenade sediment och dess risker för människa och miljö är 

därför inte unika för Sverige. 

 

Accepterade metoder för att åtgärda sediment som har förorenats baseras antingen på att ta bort det 

förorenade sedimentet och behandla det ex-situ, eller på att efterbehandla det förorenade sedimentet 

på plats, in-situ. In-situ övertäckning är en internationellt erkänd och accepterad teknik för efterbe-

handling av förorenade sediment. I andra länder, som exempelvis USA, Norge och Kanada, är tek-

niken väl utbredd till skillnad från Sverige där övertäckning som efterbehandlingsmetod har an-

vänds sparsamt.   

 

Statens geotekniska institut (SGI) har det nationella ansvaret för forskning, teknikutveckling och 

kunskapsuppbyggnad gällande förorenade områden. Syftet är att SGI ska medverka till att höja 

kunskapsnivån och öka saneringstakten så att miljökvalitetsmålen nås. Som ett led i detta ingår att 

förmedla kunskap till olika intressenter, såsom tillsynsmyndigheter, konsulter, analyslaboratorier, 

problemägare, entreprenörer med flera, bland annat genom att ge ut SGI Publikationer. 

 

Målet med publikationen är att skapa bättre förutsättningar för övertäckning som ett hanteringsal-

ternativ av förorenade sediment. Publikation syftar också till att ge en beskrivning av ett antal möj-

liga metoder för övertäckning av förorenade sediment och deras möjligheter och begränsningar. 

Tanken är att publikationen ska kunna vara ett stöd för såväl utredare som beslutsfattare i de fall 

åtgärder av förorenade sediment övervägs. Förhoppningen är att denna publikation ska leda till att 

övertäckning blir ett möjligt och bärkraftigt alternativ för in-situ efterbehandling av förorenade 

sediment.  

 

Publikationen består av en samlad metodöversikt över in-situ övertäckningstekniker och flera un-

derstödjande, fristående, bilagor. Dessa bilagor omfattar: en första preliminär inventering av föro-

renade sedimentområden i Sverige; en allmän översikt över efterbehandlingstekniker för förore-

nade sediment; exempel på övertäckningsprojekt internationellt; utmaningar med övertäckning av 

fiberbankar; referenser; samt en sammanfattning av huvuddokumentet och bilagorna. Det finns 

även ett kortfattat faktablad framtaget. 

 

Publikationen är ett resultat av ett samarbete mellan Statens geotekniska institut (SGI) och SAO 

Environmental Consulting AB (SAO). Huvudförfattare är Dr. Joseph Jersak (SAO) och medförfat-

tare är Gunnel Göransson, Yvonne Ohlsson, Lennart Larsson, Peter Flyhammar och Per Lindh vid 

SGI. SGI:s medförfattare har även granskat olika delar av rapporten. Professor Danny D. Reible, 

Texas Tech University, har granskat och kommit med värdefulla synpunkter på utvalda delar av 

publikationen. Synpunkter på publikationen har även inhämtats genom ett remissförfarande. Ett 

utkast har också skickats för synpunkter och yttranden har inkommit från Naturvårdsverket och 

Länsstyrelsen Gävleborg. 

 

  



 
 

SGI Publikation 30-1 

6 (41) 

SGI och SAO vill rikta ett särskilt tack till följande personer för deras värdefulla bidrag till publi-

kationen: John Collins, AquaBlok, Ltd. (U.S.A.), Pär Elander, Elander Miljöteknik AB, Henrik 

Eriksson, Golder Associates AB, Tore Hjartland som representant för BioBlok Solutions AS 

(Norge), John Hull, AquaBlok, Ltd. (U.S.A.), Ludvig Landen, Stadsbyggnadsförvaltningen, 

Helsingborg, Dr. Jens Laugesen, DNV GL AS (Norge), Prof. Danny D. Reible, Texas Tech Uni-

versity (U.S.A.), Kevin Russell, Anchor QEA (U.S.A.), och Prof. Ian Snowball, Uppsala Universi-

tet. 

 

Mikael Stark, Chef Markmiljöavdelningen, har beslutat att ge ut publikationen. Linköping i  

december 2016.



 
 

SGI Publikation 30-1 

7 (41) 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ................................................................................................... 9 

1. Introduktion .................................................................................................11 

2. Syfte .............................................................................................................12 

3. In-situ övertäckning ....................................................................................13 
3.1 Introduktion ................................................................................................................... 13 
3.2 Isolationsövertäckning .................................................................................................. 13 
3.3 Tunnskiktsövertäckning ................................................................................................ 26 
3.4 Deposition av nya sediment efter övertäckning ........................................................... 31 
3.5 Att välja den mest lämpliga övertäckningstekniken ...................................................... 31 
3.6 Övertäckningens utförande .......................................................................................... 34 
3.7 Kontroll ......................................................................................................................... 36 

4. Slutsatser ....................................................................................................39 

5. Referenser ...................................................................................................40 

 

 

  



 
 

SGI Publikation 30-1 

8 (41) 

Förkortningar: 
 

BAZ Biologically active zone (biologisk aktiv zon) 

NAPL Non-aqueous phase liquids (icke vattenlösliga ämnen) 

USEPA United States Environmental Protection Agency (Amerikanska naturvårdsverket). 

USACE United States Army Corps of Engineers (Amerikansk ’myndighet’ och forskningsinstitut inom 

väg- och vattenbyggnad, samhällsskydd och beredskap, med syfte att stötta både försvaret 
och civilsamhället).   

 

 

 

Hela SGI Publikation 30 omfattar följande fristående delar: 
 

SGI Publikation 30-1 (Huvuddokument). In-situ övertäckning av förorenade sediment. 

Metodöversikt.  

 

SGI Publikation 30-1E (Main text). In-situ capping of contaminated sediments. Method overview.  

 

SGI Publikation 30-2E. In-situ capping of contaminated sediments. Contaminated sediments in 

Sweden: A preliminary review. 

 

SGI Publikation 30-3E. In-situ capping of contaminated sediments. Established ex-situ and in-situ 

sediment remediation technologies: A general overview. 

 

SGI Publikation 30-4E. In-situ capping of contaminated sediments. Remedial sediment capping 

projects, worldwide: A preliminary overview. 

 

SGI Publikation 30-5E. In-situ capping of contaminated sediments. Capping Sweden’s contaminat-

ed fiberbank sediments: A unique challenge. 

 

SGI Publikation 30-6E. In-situ capping of contaminated sediments. References. 

 

SGI Publikation 30-7. In-situ övertäckning av förorenade sediment. Övergripande sammanfattning. 

 

SGI Publikation 30-7E. In-situ capping of contaminated sediments. Overall summary 

 

Faktablad. In-situ capping of contaminated sediments. Method overview. 

 

  

http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p30-1.pdf
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p30-1e.pdf
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p30-2e.pdf
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p30-3e.pdf
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p30-4e.pdf
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p30-5e.pdf
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p30-6e.pdf
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p30-6e.pdf
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p30-7.pdf
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p30-7e.pdf
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p30-fact-sheet.pdf
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Sammanfattning 

Projektets huvudsakliga syfte har varit att ta fram en aktuell och teknisk detaljerad metodöversikt 

för in-situ övertäckning av förorenade sediment. Ytterligare ett syfte med projektet har varit att ta 

fram flera understödjande publikationer för att förklara hur och varför en sådan översikt är viktig 

och relevant för ett stort antal svenska aktörer. 

 

In-situ övertäckning, en aktuell översikt. Som framgår av denna publikation är övertäckning på 

plats (in-situ) en internationellt accepterad teknik för hantering av förorenade sediment. Metoden 

innebär att rena massor läggs över de förorenade sedimenten för att skapa en ny botten och för att 

uppfylla specificerade mål. Övertäckning har både fördelar och begränsningar i likhet med andra 

åtgärdstekniker som muddring eller naturlig återhämtning. Två olika slags övertäckningstekniker 

finns – isolationsövertäckning respektive tunnskiktsövertäckning – och de skiljer sig åt på flera sätt 

men främst med avseende på specifika prestandamål. Olika naturliga och antropogena material 

används för isolationsövertäckning och tunnskiktsövertäckning, vilket inbegriper traditionella 

(icke-reaktiva) och reaktiva (t.ex. adsorptiva) material. Ett stort antal faktorer behöver beaktas och 

utvärderas när man väljer och designar en övertäckning som är mest lämplig för att möta plats- och 

projektspecifika mål. När väl övertäckningen är utformad bör den konstrueras på ett kontrollerat 

och geotekniskt stabilt sätt och med hänsyn till minimal uppgrumling. En övertäckning under vat-

ten kan konstrueras med hjälp av olika slags utrustning och metoder. Övervakning bör ske både 

under konstruktion (för att försäkra sig om att övertäckningen är konstruerad som den är utformad 

för) och långt efter det att övertäckningen är slutförd (för att bekräfta att övertäckningen fungerar 

som den ska över en längre tidsperiod). 

 

Hur omfattande är Sveriges problem med förorenade sediment? I SGI Publikation 30-2E pre-

senteras en preliminär genomgång av typ och förekomst av de förorenade sediment som har identi-

fierats i respektive av Sveriges 21 län. Förorenade minerogena (mineralbaserade) och/eller cellulo-

sabärande sediment (”fiberbankar”) förekommer i minst 19 av länen och kan utgöra oacceptabla 

risker som behöver åtgärdas på ett effektivt sätt. 

 

Vilka tekniker finns tillgängliga för att åtgärda förorenade sediment? En övergripande kun-

skap om redan etablerade åtgärdstekniker är nödvändig för att kunna värdera tekniker som baseras 

på övertäckning. SGI Publikation 30-3E presenterar, beskriver, och gör en övergripande jämförelse 

mellan beprövade och internationellt accepterade ex-situ och in-situ tekniker. Varje teknik har sina 

för- och nackdelar och det finns ingen teknik som fungerar för alla förhållanden. Val av åtgärdstek-

nik är en plats- och projektspecifik process. 

 

Hur väletablerad är in-situ övertäckning som åtgärdsmetod? SGI Publikation 30-4E presente-

rar gemensamt en preliminär översikt över övertäckningsprojekt globalt. Under de senaste tio åren 

har över 180 övertäckningsprojekt (isolerande, tunnskikt, konventionella eller aktiva) slutförts, 

initierats eller planerats internationellt, de flesta i USA och många i Norge. Sex övertäckningspro-

jekt har genomförts i Sverige. Så gott som samtliga projekt omfattar minerogena sediment. Över-

täckning som åtgärd är en mångsidig och internationellt etablerad teknik för förorenade sediment, 

åtminstone för minerogena sediment. Övertäckning är således en beprövad teknik som kan vara en 

möjlig efterbehandlingsmetod i flera fall. 

 

Hur är det med Sveriges fiberbankssediment? Kan de åtgärdas med in-situ övertäckning? 

Fiberbankssediment är ett resultat från tidigare utsläpp från pappersbruk och massaindustrin och 

innehåller många olika föroreningar. De utgör ett nationellt problem både i form av sin stora ut-

bredning (fiberbankar har identifierats i minst tio län) och den oacceptabla risk som de troligen 

orsakar på många platser. Teoretiskt skulle en eller flera olika slags övertäckning kunna vara lämp-
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liga som åtgärd men det finns väldigt lite internationell erfarenhet av att övertäcka fiberbankar. På 

grund av detta, kopplat till fiberbankarnas unika karaktär, finns det många osäkerheter om hur fi-

berbankssedimenten kommer att reagera på olika slags övertäckning. SGI Publikation 30-5E 

beskriver några av dessa kunskapsluckor. 
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1. Introduktion 

Förorenade sediment förekommer i viss utsträckning i nästan alla länder, både i sötvatten och ma-

rina miljöer. I de flesta länder, såsom i Sverige, härrör de förorenade sedimenten från tidigare ut-

släpp när lagstiftningen inom området var bristfällig eller saknades helt. Problemen med förorenade 

sediment och dess risker för människa och miljö är därför inte unika för Sverige. 

 

Det finns för närvarande ingen tillgänglig nationell inventering av förorenade sediment som det 

finns för förorenade mark
1
. I Sverige finns dock information om förorenade sediment i olika publi-

cerade dokument som ingår i de regionala programmen för förorenad mark, i de regionala och nat-

ionella miljöövervakningsprogrammen samt i riskbedömningar relaterade till punktkällor för för-

oreningsspridning till ytvatten.  

 

I Sverige är omfattningen av problematiken kring förorenade sediment oklar. En översiktlig ge-

nomgång visar att det förekommer förorenade sediment i 19 av Sveriges 21 län. För vissa av de 

identifierade platserna är riskerna med de förorenade sedimenten oacceptabelt höga och dessa plat-

ser kräver därför efterbehandlingsåtgärder nu eller i en nära framtid.  

 

Internationellt accepterade efterbehandlingstekniker för förorenade sediment baseras antingen på 

att ta bort det förorenade sedimentet och behandla det ex-situ eller på att efterbehandla det förore-

nade sedimentet på plats, in-situ. Mellan åren 2007-2013 finansierade Östersjöprogrammet ett 

forskningsprojekt om hållbar hantering av förorenade sediment, kallat SMOCS (Sustainable Mana-

gement of Contaminated Sediments in the Baltic Sea). Inom SMOCS gavs det ut en vägledning 

med fokus på hållbar hantering av rena och förorenade sediment som muddras från Östersjöregion-

en såsom ex-situ behandling av förorenade sediment. Bakgrunden till SMOCS var: i) ökade kost-

nader för att avyttra muddrade förorenade sediment, ii) svårigheter att hitta lämpliga deponerings-

områden, och iii) möjligheter att nyttja muddrat sediment till exempelvis markförbättringar samt 

konstruktioner och utbyggnader i hamnar. 

 

In-situ övertäckning är en internationellt erkänd och accepterad teknik för efterbehandling av föro-

renade sediment. I andra länder, som USA, Norge och Kanada, är tekniken utbredd till skillnad från 

Sverige där övertäckning som efterbehandlingsmetod har använts sparsamt. Det finns troligtvis 

flertalet orsaker till detta, exempelvis som att: a) svenska branscher och myndigheter har inte till-

räcklig kunskap om övertäckning som efterbehandlingsmetod, b) det finns en preferens för mudd-

ring som tar bort föroreningar och anses som en etablerad, väl fungerande teknik, och c) det finns 

en uppfattning att övertäckning av förorenade sediment bara ”gömmer problemet”, även om över-

täckningen fysiskt och kemiskt isolerar föroreningen. Den senaste orsaken beror främst på brist på 

kunskap och erfarenhet. Naturvårdsverket utgav år 2003 en vägledning om efterbehandling av föro-

renade sediment (Efterbehandling av förorenade sediment – en vägledning, Rapport 5254). Väg-

ledningen sammanfattar flera in-situ och ex-situ efterbehandlingstekniker och övertäckning nämns 

som en efterbehandlingsteknik som har blivit globalt viktig.  

 

Det huvudsakliga målet med denna publikation är att etablera en grund för övertäckning som ett 

lönsamt alternativ för in-situ efterbehandling av förorenade sediment genom att sammanställa en 

teknisk översikt och effektivt förmedla resultatet. Publikationen är också tänkt att kunna fungera 

som ett följedokument till SMOCS:s vägledning som fokuserar på ex-situ behandling av förorenade 

                                                      

 

 
1
 För att förtydliga: Sveriges nationella inventering av förorenad mark innehåller inte information om förore-

nade sediment. 
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sediment, och som en mer djupgående och aktuell utvidgning av Naturvårdsverkets tidigare dis-

kussioner om övertäckning.  

 

Som beskrivs i Avsnitt 2 nedan, består publikationen av ett huvuddokument och flera fristående 

publikationer.  

 

Observera att publikationen inte är avsedd att fungera som ett vägledningsdokument, däremot kan 

det ligga till grund för en sådan vägledning. 

2. Syfte 

Projektets huvudsakliga syfte var att ta fram en aktuell och teknisk detaljerad metodöversikt av in-

situ övertäckning för efterbehandling av förorenade sediment som kan användas av svenska intres-

senter (myndigheter, forskare, konsulter, markägare och allmänhet). Ytterligare ett syfte har varit 

att ta fram flera understödjande men fristående publikationer (bilagor) för att förklara hur och var-

för en sådan metodöversikt är viktig och relevant. Dessa understödjande publikationer omfattar:  

 Förorenade sediment i Sverige: En inledande genomgång (SGI Publikation 30-2E). 

 Etablerade ex-situ och in-situ efterbehandlingstekniker för sediment: En allmän översikt 

(SGI Publikation 30-3E). 

 Projekt med övertäckning av förorenade sediment, globalt: En inledande översikt (SGI 

Publikation 30-4E). 

 Övertäckning av svenska fiberbankssediment: En unik utmaning (SGI Publikation 30-5E). 

 Referenslista med 265 referenser (SGI Publikation 30-6E). 

 

I publikationen ingår också en övergripande sammanfattning (SGI Publikation 30-7, respektive 30-

7E) som sammanfattar huvuddokumentet och de understödjande publikationerna, samt ett faktablad 

för in-situ övertäckning som efterbehandlingsmetod för förorenade sediment.  
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3. In-situ övertäckning 

3.1 Introduktion 

För att kunna sätta in in-situ övertäckning i ett större sammanhang finns i SGI Publikation 30-3E 

sammanfattningar av internationellt etablerade in-situ och ex-situ efterbehandlingstekniker för föro-

renade sediment. Förutom övertäckning sammanfattas: borttagande av sediment (främst via mudd-

ring), förstärkt naturlig självrening, utökad förstärkt naturlig självrening samt in-situ behandling. Vi 

rekommenderar att läsaren först läser SGI Publikation 30-3E innan det här huvuddokumentet.  

 

I SGI Publikation 30-3E och i det här huvuddokumentet görs en särskiljning mellan isolations-

övertäckning och tunnskiktsövertäckning, och det är kring dessa två strategier som mycket av 

översikten handlar om. I praktiken består ofta sedimentövertäckning av en kombination av dessa 

båda tekniker – både när det gäller efterbehandlingens syfte och utformning. Isolationsövertäckning 

diskuteras först eftersom den tekniken utvecklades innan tunnskiktsövertäckningen.  

3.2 Isolationsövertäckning 

3.2.1 Allmän beskrivning 

Isolationsövertäckning är designade konstruktioner på samma sätt som exempelvis permeabla reak-

tiva barriärer eller avskiljare för deponier och/eller slam. Isolationsövertäckning innebär att ett eller 

flera lager rent material läggs ovanpå det förorenade sedimentet. Lagren kan ha samma eller olika 

uppbyggnad. Isolationsövertäckning syftar till att effektivt eliminera organismers exponering för 

sedimentföroreningarna genom att fysiskt hindra bottenlevande organismer från att nå det under-

liggande förorenade sedimentet och genom att minska transporten av sedimentets föroreningar upp 

till den biologiskt aktiva zonen (BAZ).  

3.2.2 Syfte med isolationsövertäckning 

Syftet med övertäckningen bestäms av det platsspecifika behovet av riskreduktion såsom minsk-

ning av organismernas exponering samt minskning av föroreningarnas bioackumulering. 

 

Internationella vägledningsdokument och projektbeskrivningar (t.ex. USEPA, 2005; ITRC, 2014; 

SFT, 2002; Palermo et al., 1998a, 1998b; COWI, 2013) har listat syftet med övertäckningen:  

 Fysisk isolering för att hindra bottenlevande organismer att nå de förorenade sedimenten.  

 Kemisk isolering för att hindra transport och därmed exponering av föroreningar som är 

lösta i sedimentet.  

 Stabilisering av de förorenade sedimenten mot erosion och borttransport från området. 

Notera att detta inte är samma behandling som solidifiering/stabilisering (S/S) för förore-

nade sediment.   

 

Syftet med den fysiska isoleringen och stabiliseringen är ganska givet, till skillnad från den ke-

miska isoleringen vars syfte kan definieras på flera sätt beroende på om övertäckningen betraktas 

ur ett transient- eller i ett stationärt tillstånd (Reible och Lampert, 2014; Parsons och Anchor QEA, 

2012b; Russell et al., 2013). 
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Under transient tillstånd: Med tiden transporteras föroreningar upp genom porer i övertäckning-

en. Ett syfte med övertäckningen kan då vara att begränsa genomträngningen av föroreningar till 

den biologiskt aktiva zonen (exempelvis i ett 100-års perspektiv). Målet är ofta att garantera en 

tillräckligt lång livstid för övertäckningen så att andra markprocesser (exempelvis nedbrytning) 

under tiden gör föroreningarna mindre skadliga.  

 

Under stationärt tillstånd: Övertäckningens syfte kan vara att etablera och bibehålla: (a) den to-

tala föroreningshalten i den biologiskt aktiva zonen på låg nivå, (b) föroreningskoncentrationen i 

porvattnet i den biologiskt aktiva zonen på låg nivå, och/eller (c) flödet (flux) av föroreningar från 

övertäckningens yta upp till den överliggande vattenkolumnen, med en bestämd fluxnivå, ofta rela-

tivt den från icke-övertäkt sedimentyta. 

 

Olika slags övertäckningsmaterial för kemisk isolering diskuteras vidare i Avsnitten 3.2.4 och 

3.2.5. 

3.2.3 Isolationsövertäckningens utformning 

Det internationellt accepterade tillvägagångssättet för att utforma isolationsövertäckning är baserat 

på en ”lager-på lager”-design som utvecklades först av U.S. Army Corps of Engineers (Palermo et 

al., 1998a, 1998b; Palermo och Reible; 2007; DNV GL, 2014; Mohan et al., 2000; Naturvårdsver-

ket, 2003).  

 

Utformningen består av flera olika lager med förbestämda mäktigheter. Varje lager syftar till att 

fokusera på, eller motverka, en eller flera platsspecifika processer. Lagren består av:  

 Bioturbationslager – som tillåter aktivitet från grävande, bottenlevande organismer ner till 

ett visst djup i övertäckningen. 

 Erosionsskyddande lager – för att motverka naturlig och antropogen erosion som påver-

kar övertäckningen med tiden.  Naturlig erosion kan uppkomma från vattenrörelser vid tid-

vatten, vågor eller is. Antropogen erosion kan uppkomma från båtpropellrar eller vågor 

från fartyg. 

 Kemiskt isolationslager – för att hindra lösta föroreningar att transporteras upp genom 

övertäckningen. 

 Konsolideringslager – för att tillåta sättning eller konsolidering av sediment och täck-

material så att övertäckningen ska vara hållfast vid belastning. 

 Blandningslager – för att ta hänsyn till att det sker en omblandning av övertäcknings-

materialet med sedimentet under själva övertäckningsutförandet. 

 Operationellt lager – för att kompensera för tjockleksvariationen under själva övertäck-

ningsutförandet. 

 

Figur 3.1 visar en konceptuell bild över de olika funktionella lagren i en isolationsövertäckning. 

 

Isolationsövertäckning kan bestå av monolager där alla funktionella lager består av samma material 

(exempelvis sand) eller sammansatt lager där de funktionella lagren är en kombination av olika 

material (exempelvis sand, sten och geotextil). 

 

Teoretiskt kan övertäckningens totala mäktighet bestämmas av att de enskilda funktionella lagrens 

tjocklek summeras (Figur 3.1) men i verkligheten är en sådan addition alltför konservativ. Den 

totala mäktigheten kan ofta minskas genom att vissa lager har flera funktioner såsom biohabitat + 
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erosionsskydd eller erosionsskydd + kemisk isolering (Palermo och Reible, 2007; Russell, 2015; 

Parsons och Anchor QEA, 2012a; Palermo, 2015).   

 

 

 

Figur 3.1  Konceptuell bild av isolationsövertäckning som visar de olika funktionella lagren. 

 

 

Vanligtvis krävs en enskild utvärdering av varje specifik process (bioturbation, erosion, kemisk 

isolering osv.) för att kunna göra en bedömning av lämpligt material och mäktighet för varje funkt-

ionellt lager. Alla funktionella lager är väsentliga i isolationsövertäckning men de mest kritiska 

lagren är förmodligen det kemiska isolationslagret och det erosionsskyddande lagret, vilka belyses i 

Figur 3.2.  

 

 

 

Figur 3.2  Isolationsövertäckning som visar det kemiska isolationslagret och det erosionsskyddande lagret. 

 

 

Det kemiska isolationslagret är vanligtvis relativt finkornigt. Dess huvudfunktion är att på ett eller 

flera sätt minska eller fördröja migrationen av de lösta sedimentföroreningarna upp genom över-

täckningen (t.ex. sorption, längre migrationsväg, omvandling eller nedbrytning av föroreningar 

osv.). Lämplig tjocklek och partikelstorlek för lagret bör bestämmas med hjälp av platsspecifik 

modellering. Analytiska och numeriska modeller har utvecklats specifikt för detta syfte (Reible, 

1998; Lampert och Reible, 2009; Go et al., 2009; Parsons och Anchor QEA, 2012b; Reible och 

Lampert, 2014; Viana et al., 2008; Russell et al., 2013; Eek et al., 2008; Petrovski et al., 2005; Bes-

singer et al., 2012; Reible et al., 2009). 
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Det erosionsskyddande lagret är vanligtvis relativt grovkornigt. Dess huvudfunktion är att hindra 

exponering och erosion av det underliggande kemiska isolationslagret. Det erosionsskyddande lag-

ret måste i sig själv också stå emot erosiva krafter. Lämplig partikelstorlek och tjocklek för lagret 

bör bestämmas efter en platsspecifik erosionsanalys, vilken kräver kvalitativ och kvantitativ kun-

skap om de naturliga och antropogena erosionskrafterna.  Analyserna kan också kräva olika typer 

av specifika modeller (Maynord, 1998; Mohan et al., 2000; Anchor QEA, 2009; SFT, 2002; DNV, 

2008). 

 

Ett “filterlager” ingår också ofta i en isolationsövertäckning (t.ex. Wright et al., 2001; Maynord, 

1998). Filterlagret placeras direkt under det erosionsskyddande lagret (som principiellt framgår av 

Figur 3.2). Materialet i filterlagret är vanligtvis medelstora stenar och det är valt för att hindra att 

finkornigt material från isolationslagret och sedimentet når, och tränger in i, det mer grovkorniga 

erosionslagret med tiden. En geotextil kan ingå i övertäckningen och fungera som ett filterlager. 

3.2.4 Användning av konventionella övertäckningsmaterial 

Övertäckning med konventionella isolationsmaterial definieras här som att uteslutande konvention-

ella material används vid utformningen av övertäckningen, och benämns här som ”konventionell 

övertäckning”. 

 

Konventionella övertäckningsmaterial är relativt inerta eller passiva vilket betyder att de varken är 

kemiskt reaktiva (dvs. har minimal förmåga att binda föroreningar) eller biologiskt reaktiva (dvs. 

ökar inte, eller medverkar inte till, mikrobiell nedbrytning av organiskt material). Konventionella 

material kan vara naturliga jordmaterial såsom rena sediment, sand, grus, makadam, osv. (Figur 

3.4). Morän, som förekommer på många platser i Sverige, kan också användas. Konventionella 

övertäckningsmaterial kan även vara konstruerad geoväv, som exempelvis permeabla geotextilier 

eller låg-permeabla geomembraner.  

 

De flesta konventionella material (förutom geomembraner) som används vid isolationsövertäck-

ning är relativt permeabla (10
-6

 m/s eller högre). Vilken typ av konventionella material som ingår i 

övertäckningen beror på en mängd faktorer såsom syftet med övertäckningen, sedimentens bärför-

måga, tillgängligheten och kostnaden för övertäckningsmaterialen samt övertäckningens utform-

ning och kostnad. 

 

För vissa projekt kan ett separat “habitatlager” (t.ex. matjord) ingå i övertäckningen i syfte at fun-

gera som ett habitat för undervattensfauna och/eller flora. Övertäckningsprojektet i Onondagasjön, 

USA, är exempel på detta (Parsons och Anchor QEA, 2012a). Även utan ett direkt habitatlager 

koloniserar bentisk fauna övertäckningens yta relativt snabbt i marina och sötvattensmiljöer, ofta 

inom ett år. Att utveckla en mer stabil faunapopulation tar längre tid, vanligtvis några år (SAO, 

2013). 

 

Tidigare omfattade nästan alla projekt om isolationsövertäckning enbart konventionella material, 

ofta sediment, sand eller grus (SGI Publikation 30-4E), mestadels beroende på att dessa material 

var lättillgängliga. Även med den nyare utvecklingen av mer reaktiva övertäckningsmaterial (se 

Avsnitt 3.2.5), är fortfarande användningen av konventionella övertäckningsmaterial betydande vid 

isolationsövertäckning (Reible och Lampert, 2014; Eek et al., 2013; ITRC, 2014; SGI Publikation 

30-4E).  
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3.2.5 Användning av reaktiva övertäckningsmaterial och -produkter 

Det finns vissa förhållanden där konventionella material inte har tillräckligt långsiktig kemisk iso-

lering och riskreduktion, även när materialet ingår i en välkonstruerad isolationsövertäckning 

(ITRC, 2014; Reible och Lampert, 2014). Sådana förhållanden kan vara om: 

 Sedimentföroreningarna inte starkt binder till sedimentets fasta fas. 

 Grundvatten tränger upp eller tidvatten påverkar sedimenten. 

 Sedimenten är förorenade med icke-vattenlösliga vätskor (NAPL) som olja eller kreosot. 

 Det finns ett behov av in-situ behandling för oundviklig och pågående tillförsel av förore-

ningar till den efterbehandlade (övertäckta) sedimentytan. 

 

Under sådana förhållanden kan det finnas ett behov, och numera en möjlighet, att ta med reaktiva 

material vid utformningen av isolationsövertäckningen. Där konventionella material inte är tillräck-

liga för övertäckningens syfte kan reaktiva material göra övertäckningen mer effektiv. Alternativa 

övertäckningsmaterial eller förbättringar/ändringar hänvisas härefter till reaktiva material och dess 

användning vid efterbehandling med övertäckning av förorenade sediment benämns som ”reaktiv 

övertäckning”.   

 

Många olika material med unika egenskaper har, i laboratorieskala eller pilotskala, utvärderats som 

möjliga reaktiva övertäckningsmaterial. Dessa material är baserade på organiskt kol eller på oorga-

niskt material som naturligt förekommande eller framställda material. Som väntat är de olika 

materialen olika effektiva. 

 

Naturligt förekomande material och ämnen eller tillverkade produkter som har bedömts som aktiva 

täckningsmaterial inkluderar följande: metalloxider (Al, Fe), metallhydroxider (Al, Fe), malm 

(bauxit), zeolit, kalciumfosfatbaserade mineral (apatit, hydroxyapatit), aktivt kol, lermaterial med 

fyllosilikater, biopolymerer (chitosan), nollvärt järn, organiskt lermaterial, Ambersorb, XAD-2, 

Bion Soil samt näring (för att öka mikrobiell aktivitet och nedbrytning av föroreningar) (Gavaskar 

et al., 2005; Dixon och Knox, 2012; Jacobs och Förstner, 1999; Knox et al., 2007; USEPA, 2013; 

Thomaszewski et al., 2005; Ghosh et al., 2008; Jersak och Eek, 2009).      

 

De mest effektiva och lyckade övertäckningsprojekten innefattar reaktiva övertäckningsmaterial 

som innehåller:   

 Absorberande material: Dessa material kan binda hydrofoba organiska föroreningar och 

vissa metaller till sin fasta fas bättre och starkare än de konventionella granulära materialen 

som sand och grus. Framgångsrika exempel innehåller:  

o Kolbaserade adsorbenter som organisk jord, kol, koks och aktivt kol, vilka alla 

binder hydrofoba organiska föreningar och vissa metaller (se också Avsnitt 3.4 och 

SGI Publikation 30-3E). 

o Kalciumfosfatmineral (apatit) vilka binder eller fäller ut olika metaller (Crannell 

et al., 2004; USEPA, 2013; Dixon och Knox, 2012). 

o Organiskt lermaterial (organiskt modifierad lera) vilka huvudsakligen binder 

NAPL men även lösta organiska föroreningar (USEPA, 2013; Hull et al., 2015; 

Reible et al., 2007; Oregon DEQ och UT, 2005). 
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 Lermineral med fyllosilikater: Lermineral är mer finkornigt och har lägre permeabilitet 

än sand. Vissa lermineral har stor kapacitet att binda metaller men bindningsförmågan är 

ofta pH-beroende. Framgångsrika exempel där lermineral har använts inom övertäckning 

innehåller bentonit och palygorskit (attapulgit) vilka båda, särskilt bentonit, tidigare har 

använts inom efterbehandlingsområdet. 

Sedimentövertäckning som innefattar lermineral, som bentonit och/eller attapulgit kan: (a) 

skapa en hydraulisk barriär som effektivt avleder det förorenade porvattnet från att migrera 

genom övertäckningen, (b) minska de lösta föroreningarnas transporthastighet in och ge-

nom övertäckningen, och (c) minska det totala föroreningsflödet genom övertäckningen 

mer effektivt än mer grovkornigt material som sand (Reible och Lampert, 2014; USEPA, 

2007; USEPA, 2013; Reible, 2008; Anchor QEA och SAO, 2014). 

Bentonit (huvudsakligen de natriumrika varianterna, men inte enbart) är kohesiva, speciellt 

i sötvattenmiljöer, och kan därmed ge ett visst motstånd mot erosion (Gailani et al., 2001; 

Hull et al., 1998b; Barth et al., 2008; SE, 2006). 

 

Vid utformning av reaktiv isolationsövertäckning kombineras ofta reaktiva övertäckningsmaterial 

med konventionella material där det reaktiva materialet fungerar, åtminstone delvis, som det ke-

miska isolationslagret. 

 

Exempel på konventionell och reaktiv isolationsövertäckning visas i Figur 3.3.  

 

 

 

Figur 3.3  Exempel på konventionell (vänster) och reaktiv (höger) isolationsövertäckning. 

3.2.5.1 Fördelar med reaktiv isolationsövertäckning 

Användandet av reaktiva material kan signifikant öka tiden till dess föroreningarna tränger igenom 

isolationsövertäckningen och når den biologiskt aktiva zonen, vilket gör att övertäckningen funge-

rar under en längre tid (Lampert och Reible, 2009; Viana et al., 2008; Lowry et al., 2009). Även om 

föroreningskoncentrationen i den biologiskt aktiva zonen är över skyddsnivåerna när jämvikt har 

inträffat, kommer den längre tiden i de reaktiva lagren att medföra att vissa organiska föroreningar 

har brutits ned i sedimentet och/eller i de reaktiva lagren (Lowry et al., 2009; Parsons och Anchor 

QEA, 2012b; Reible och Lampert, 2014). Hur långt nedbrytningen fortskrider beror på ett flertal 

faktorer som tid, vilka abiotiska och biotiska nedbrytningsprocesser som är aktiva, föroreningstyp, 

föroreningskoncentration, redox-förhållanden, koltillgång osv.  
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Reaktiva lager är mer effektiva än konventionella lager när det gäller att fördröja migrationen av 

föroreningar. Därför kan ett tunnare reaktivt lager ge samma prestanda som ett tjockare konvent-

ionellt isolationslager (exempelvis sand) (USEPA, 2005; Olsta, 2012; Hawkins et al., 2011; Hull et 

al., 1999a, 1999b; Anchor QEA och SAO, 2014). 

 

Tunnare, men ändå effektivare, isolationslager har en mängd fördelar jämfört med ett konvention-

ellt isolationslager genom att de ger (a) färre begränsningar för sjöfart, (b) lägre påverkan för om-

rådets hydrologi och/eller ekologi (beroende på reaktivt material), (c) lägre flöde av förorenat por-

vatten upp genom övertäckningen under stabiliseringen p.g.a. övertäckningens lägre vikt, och (d) 

lägre total projektkostnad (både etablerings- och materialkostnad) (Hull et al., 1999a, 1999b). 

 

När övertäckning ska modelleras är det inte ovanligt att anta att föroreningskoncentrationen i sedi-

mentet förblir konstant över tiden, vilket är ett förenklat och konservativt antagande. I motsats till 

konventionella lager kan reaktiva lager, som innehåller effektiva adsorbenter som aktivt kol, adsor-

bera föroreningar från det underliggande förorenade sedimentet. Detta medför att föroreningskällan 

minskar och därmed minskar också flödet från det övertäckta sedimentet. I sådana fall bör det kon-

servativa antagandet, om att föroreningskällan är konstant, inte göras (Reible, 2016). 

 

När sedimentet är mer förorenat med organiska föroreningar än med metaller är det lämpligare att 

använda reaktiva lager än konventionella lager. Det beror på att många metaller mestadels är 

bundna till relativt olösliga metal-sulfidkomplex som finns i anaeroba djupa sediment och därför är 

metallkoncentrationen i sedimentporvattnet ofta låg (Bishop, 1998; NYDEC, 2014; MERAG, 

2007).  

 

Vissa av de mer biogeokemiska dynamiska metallerna, som Hg, As och Cr, kan finnas i hög kon-

centration i porvattnet. Därtill kan uppträngning av grundvattnet påverka metallernas löslighet och 

rörlighet i sedimentet (Liu et al., 2001). I dessa fall är det också mer lämpligt med reaktiva lager än 

konventionella lager.  

 

Ett oundvikligt faktum som gäller reaktiva lager bör uppmärksammas. När jämvikt har uppnåtts 

(dvs. när de reaktiva ytorna på och i de aktiva kolpartiklarna är adsorberade med föroreningar) är 

det reaktiva lagret inte mer effektivt än ett lika tjockt konventionellt lager när det gäller att minska 

föroreningskoncentrationen i den biologiskt aktiva zonen och föroreningsflödet från den övertäckta 

ytan (Lampert och Reible, 2009). Detta inträffar vid jämvikt för alla relativt permeabla aktivt kol-

baserade sorbenter, kalciumfosfatmineraler och kolrika lermineral, men inte för de finkorniga och 

lågpermeabla lerbaserade övertäckningsmaterialen.  

3.2.5.2 Att lägga ut de reaktiva materialen i vattnet 

Om det reaktiva materialet inte till fullo kan inkorporeras i en isolationsövertäckning när övertäck-

ningen konstrueras i fält kan materialets egenskaper inte nyttjas som planerat (oavsett hur effektivt 

materialet har visats sig vara i laboratorieförsök). Det är därför en utmaning att få rätt placering och 

införlivning av det reaktiva materialet i övertäckningen när sedimentet är under vattenytan, särskilt 

när vattnet är djupt och/eller strömmande.  

 

Partiklar från vissa reaktiva material, såsom apatitsand, granulära organiska leror och vattendränkt 

granulärt aktivt kol, är vanligtvis tillräckligt stora och tunga för att på ett lämpligt sätt sjunka ge-

nom vattnet och läggas på ett relativt kontrollerat sätt med minimala förluster till det omgivande 

vattnet (Reible et al., 2006; Parsons, 2013; Horne och Sevenson, 2004; USEPA, 2013; Geary, 

2012). 

 

Partiklar från andra reaktiva övertäckningsmaterial, såsom pulveriserad bentonit och pulveriserat 

aktivt kol, är däremot alltför små för att på ett bra sätt sjunka ner genom vattnet och läggas ner i rätt 
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form. I dessa fall införlivas det reaktiva materialet i produkter som sjunker och är lättplacerade i 

vattnet på ett kontrollerat sätt.  

 

En översikt över de internationellt mest använda och välkända teknikerna och produkterna som 

används vid reaktiv övertäckning framgår av Tabell 3.1 och Figur 3.4. Trots det ökade internation-

ella intresset för, och användningen av, sedimentövertäckning med reaktiva material är bara ett 

fåtal tekniker och produkter för närvarande kommersiellt etablerade och tillgängliga. 

 

Notera att OPTICAP-metoden ursprungligen utvecklades för att användas i aktiv tunnskiktsöver-

täckning. Oavsett så är det troligt att denna metod också kan vara lämplig för användning i aktiv 

isolationsövertäckning beroende på lokala förhållanden (inklusive bottenlutning), design och andra 

faktorer. Hittills verkar OPTICAP-metoden endast finnas tillgänglig i Norge. 

 

 
Tabell 3.1  Internationellt välkända och använda produkter och tekniker för övertäckning med reaktiva  

material. 

Produkt-
/tekniknamn 

Allmän beskrivning 
Reaktiva material för 
övertäckning 

Några referenser 

AquaBlok®
1
  

AquaGate+™ 
BioBlok®

1 

Sammansatta aggregat av 
reaktiva partiklar och icke 
reaktiva partiklar och som 
sitter på en tät kärna av 
polymerer. 

Stort utbud, exempelvis 
lermineral, aktivt kol, 
organiska leror, apatit, 
zeolit, m.fl.   

www.aquablok.com; 
www.bioblok.no. 
 

SediMite™ 

Agglomererade partiklar 
bestående av ett behand-
lingsmedel, ett tyngdgivande 
medel och ett bindningsme-
del. 

Mestadels aktivt kol. www.sedimite.com. 
 

Reactive Core 
Mats, RCM™s 

Reaktivt material, ibland 
även med inert material, 
inneslutet mellan två geotex-
tiler. 

Generellt samma som 
AquaBlok® et al. 

http://www.cetco.com/en-
us/Products/Environmental
-Products/Sediment-
Capping-Technologies.  
 

OPTICAP
2 

En vattenbaserad uppslam-
ning av reaktiva och icke 
reaktiva material som pum-
pas ner genom vattnet till 
bottenytan.   

Mestadels aktivt kol. http://www.ngi.no/no/Prosje
ktnett/Opticap/; NGI och 
NIVA, 2012; Eek et al., 
2010; Schaaning och Jo-
sefsson, 2011. 

Fotnot: 
1 I skandinavien är AquaBlok®-baserade produkter mer kända under namnet  BioBlok®-baserade produkter. 
2 OPTICAP (i Norge) är mer en efterbehandlingsmetod än en efterbehandlingsprodukt/-teknik.  

 

  

http://www.aquablok.com/
http://www.bioblok.no/
http://www.sedimite.com/
http://www.cetco.com/en-us/Products/Environmental-Products/Sediment-Capping-Technologies
http://www.cetco.com/en-us/Products/Environmental-Products/Sediment-Capping-Technologies
http://www.cetco.com/en-us/Products/Environmental-Products/Sediment-Capping-Technologies
http://www.cetco.com/en-us/Products/Environmental-Products/Sediment-Capping-Technologies
http://www.ngi.no/no/Prosjektnett/Opticap/
http://www.ngi.no/no/Prosjektnett/Opticap/
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Figur 3.4  Konventionella och reaktiva övertäckningsmaterial, produkter och tekniker (fotokälla angiven i  

respektive bild). 
 

3.2.6 Ytterligare övervägande vid utformning och användning av  
isolationsövertäckning 

Som diskuterats i Avsnitt 3.2.3 bör utformingen av både konventionell och reaktiv isolationsöver-

täckning beakta ett flertal platsspecifika processer (bioturbation, erosion, kemisk isolation osv.) 

Några ytterligare faktorer bör också beaktas och utvärderas för att försäkra att den mest lämpliga 

isolationsövertäckningen och utformningen väljs. Dessa faktorer är:  

 Förekomst och påverkan av grundvatten. 

 Geoteknisk stabilitet för det övertäckta sedimentet. 

 Gasutveckling.  

 Användning av geotextil för övertäckning av mjuka sediment såsom fiberbankssediment. 

3.2.6.1 Förekomst och påverkan av grundvatten 

Grund- och ytvatten kan, beroende på platsspecifika förhållanden, strömma upp eller ner genom en 

sedimentövertäckning. Flödeshastigheten kan variera lokalt och/eller med årstiden. 

 

En av de viktigaste faktorerna som påverkar isolationsövertäckning är förekomsten och hastigheten 

hos grundvattenuppträngning och detta styr ofta valet mellan konventionell och reaktiv övertäck-

ning (Winter, 2002; Reible och Lampert, 2014). 

 

När det inte förekommer grundvattenuppträngning migrerar föroreningar som är lösta i porvattnet 

långsamt upp genom övertäckningen via kemisk diffusion. I dessa fall är ofta konventionell över-

täckning, som sand eller grus, tillräcklig isolering för sedimentföroreningarna även över längre tid 

(Eek et al., 2008; Viana et al., 2008: Reible och Lampert, 2014; ITRC, 2014). 
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När det förekommer grundvattenuppträngning kan föroreningarna som är lösta i porvattnet migrera 

upp och genom övertäckningen mycket snabbare. I dessa fall är det mer lämpligt med en reaktiv 

övertäckning eftersom en konventionell övertäckning medför att föroreningarna når den biologiskt 

aktiva zonen inom en alltför kort tid (Reible och Lampert, 2014; Reible et al., 2006; Lowry et al., 

2009; USEPA, 2013; Anchor QEA och SAO, 2014). 

 

Förekomst och hastighet av grundvattenuppträngning bör undersökas platsspecifikt och det finns 

flera olika sätt att identifiera och mäta detta (se t.ex. Brodie et al., 2007; Chadwick och Hawkins, 

2008; Merritt et al., 2010b; NAVFACS, 2009; Papadopulos & Associates, 2010; Rapaglia och 

Bokuniewicz, 2009). Det finns svårigheter med att utföra sådana grundvattenmätningar och det bör 

inte heller bortses från att flödet kan variera stort inom platsen. När den mätta eller uppskattade 

strömningshastigheten väl bestämts sätts resultatet in i en modell för att bestämma exempelvis om 

ett konventionellt sandisolationslager av viss tjocklek är tillräckligt eller om reaktivt övertäck-

ningsmaterial istället ska användas. 

 

På en del platser kan andra strömningar påverka övertäckningen tillsammans med, eller förutom, 

grundvattenströmning (t.ex. tidvatten eller snabbt ändrade tryckgradienter). Dessa krafter behöver 

man också ta hänsyn till vid utvärdering och val av mest lämplig strategi och utformning av över-

täckningen (DNV GL, 2014; Reible et al., 2006). 

3.2.6.2 Geoteknisk stabilitet för det övertäckta sedimentet 

När en konventionell eller reaktiv isolationsövertäckning ska utformas och konstrueras bör två 

huvudaspekter beaktas med avseende på geoteknisk stabilitet, och dessa är sedimentens bärförmåga 

och släntstabilitet (Ebrahimi et al., 2014, 2016; Borrowman et al., 2013; Ling och Leshchinsky, 

1998; Keeley och Wakeman, 2001; Rollings, 2000; Palermo et al., 2004; Mohan et al., 1999, 2000; 

Eek et al., 2003). 

 

Sedimentets bärförmåga 

För att först uppnå och sedan bibehålla geoteknisk stabilitet för en övertäckning måste själva sedi-

mentet fysiskt kunna bära övertäckningens vikt. 

 

De flesta förorenade minerogena sedimenten är finkorniga med relativt högt innehåll av vatten och 

organiska föreningar samt med låg våtdensitet. Dessa egenskaper ger mjuka sediment med låg bär-

förmåga och det är inte ovanligt med värden på 2 kPa eller lägre på den odränerade skjuvhållfast-

heten i de ytnära sedimenten (Ebrahimi et al., 2014, 2016; Ling och Leshchinsky, 1998; Palermo et 

al., 2004 ). Mjuka sediment är ofta mest känsliga för bärighetsrelaterade problem under och direkt 

(dagar till veckor) efter att övertäckningen har lagts på plats. Bristerna uppkommer ofta nära över-

täckningens kanter (Ebrahimi et al., 2014; Borrowman et al., 2013; Rollings, 2000). Det är därför 

viktigt med ett väl genomtänkt tillvägagångsätt så att geoteknisk stabilitet erhålls och bibehålls 

över tid (se också Avsnitt 3.6). Geoväv, som exempelvis permeabla geotextilier, kan läggas i botten 

av isolationsövertäckningen för att ge sedimentet ytterligare bärförmåga men innan geotextilier 

används bör ett antal faktorer beaktas (se vidare nedan).  

 

För att utvärdera sedimentens bärförmåga vid utformning och konstruktion av en isolationsöver-

täckning bör en platsspecifik bedömning utföras av en geotekniker med erfarenhet av övertäckning 

som efterbehandlingsmetod.  
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Släntstabilitet 

Sedimentytor lutar alltid till viss utsträckning och några sluttningar (även små) kan vara instabila 

även innan de belastas med en sedimentövertäckning. Därför bör släntstabiliteten undersökas innan 

och efter övertäckning.  

 

Övertäckningslager som innehåller sand kan med fördel anläggas på undervattenslänter som är så 

branta som 3:1 (horisontell:vertikal) (Borrowman et al., 2013; Biologge, 2009). Faktorer som har 

betydelse för att bedöma stabiliteten av en övertäckning på en slänt, både på kort och lång sikt, är 

undervattensläntens säkerhetsfaktor mot skred, sedimentets bärförmåga, övertäckningsmaterialet i 

sig, med vilken hastighet som täckmaterialet placeras ut, lagertjocklek, samt i vilken ordning över-

täckningen sker (såsom att starta vid slutningens bas och fortsätta uppåt) (Rollings, 2000; Bor-

rowman et al., 2013; Bailey och Palermo, 2005; Palermo et al., 2004). 

 

För sedimentens bärförmåga gäller sammanfattningsvis: 

 Relativt mjuka sediment är vanligtvis mer känsliga för stabilitetsförsämringar (undervat-

tensskred och -slamströmmar) när de belastas med täckmaterial, särskilt under och direkt 

efter utläggning. 

 Vid övertäckning på en sluttande botten är det avgörande för slutresultatet att man har en 

riktig och korrekt strategi för hur övertäckningen ska utformas och utföras. (Avsnitt 3.6) 

 När släntstabiliteten i en isolationsövertäckning ska bedömas bör en platsspecifik utvärde-

ring, som även omfattar batymetri (med relevant vertikal/lateral upplösning), utföras av en 

erfaren geotekniker. 

3.2.6.3 Gasutveckling 

Gasutveckling är en mikrobiellt driven process där gas (vanligtvis metan och koldioxid) bildas i 

anaeroba sediment, byggs upp och så småningom transporteras uppåt (Yuan et al., 2007; Barabas et 

al., 2009, 2013; Adrieans et al., 2009). Gasutveckling är en naturligt förekommande process även i 

rena sediment, framför allt där det finns tillgång till lättnedbrytbart organiskt material (Himmelhe-

ber, 2008). 

 

Gasutveckling i övertäckta sediment är vanligtvis inte något problem om inte övertäckningen är 

skadad och isoleringen av föroreningarna i sedimentet inte fungerar tillfredsställande. 

 

Om det inte kan tillåtas att gas, tillfälligt och okontrollerat, passerar in och genom övertäckningen 

(Mutch et al., 2005) bör isolationsövertäckningen utformas för att antingen eliminera gastransport 

(t.ex. via ett geomembran) eller för att kunna kontrollera gasgenomströmningen genom övertäck-

ningen (t.ex. via ett gas-ventilationssystem (USEPA, 2013; Reible och Lampert, 2014; Yin et al., 

2010; McLinn et al., 2010). 

 

Den totala halten av organiskt kol (TOC) i ett minerogent sediment är vanligtvis mindre än 10 pro-

cent. När dessa sediment övertäcks avskärmas sedimenten från ytterligare tillförsel av naturligt 

organiskt material. Det resulterar i att gasutveckling bara är en risk under de första åren efter över-

täckningen då organiskt material fortfarande finns tillgängligt för mikrobiell nedbrytning och gas-

bildning (Johnson et al., 2010; Reible et al., 2006). 

 

När NAPL-förorenade sediment övertäcks kan gasutveckling vara en större risk (ARCADIS och 

Hart Crowser, 2008a, 2008b; McLinn och Stolzenburg, 2009a, 2009b; Ruiz et al., 2013). Detta 

beror på: (1) NAPL är organiskt material och därmed substrat för nedbrytande bakterier, och mer 

nedbrytbart material → större mikrobiell aktivitet → större gasutveckling → högre risk, (2) vid 

signifikant gasutveckling kan övertäckningen fysiskt skadas vilket kan medföra att NAPL kan tran-
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sportas genom övertäckningen och (3) eftersom NAPL är hydrofoba kan de fästa vid gasbubblor 

och på så sätt transporteras uppåt.  

 

För att förutsäga övertäckningens långtidsegenskaper och dess transport av lösta föroreningar an-

vänds vanligtvis modellering, vilket är accepterat av de flesta myndigheter, åtminstone i USA 

(Russell, 2015). Dessa modelleringar tar oftast inte hänsyn till gasutveckling och därför behövs 

ytterligare modelleringar för att kunna förutsäga gasutveckling och dess effekter på transport av 

NAPL och andra lösta föroreningar genom sedimenten och övertäckningarna (Barabas et al., 2009; 

Yuan et al., 2009). 

3.2.6.4 Användning av geotextil vid övertäckning av mjuka sediment, exempelvis  
fiberbankssediment 

Det finns en uppfattning inom efterbehandlingsområdet runt om i världen, även i Sverige, om att 

(a) det inte är genomförbart att konstruera tillräckligt tjocka övertäckningar på mjuka sediment 

och/eller (b) om övertäckning anses möjligt bör någon slags geoväv, ofta permeabel geotextil, läg-

gas under övertäckningen som stöd för övertäckningsmaterialet.  

 

Fiberbankssediment (utsläpp från pappersmassaindustrin) kan vara avsevärt mjukare och svagare 

än det mjukaste minerogena sedimentet. Användningen av underliggande geotextil i tre av fem 

genomförda isolationsövertäckningsprojekt i Sverige, varav två är fiberbankssediment, skulle där-

för kunna vara berättigat (SGI Publikation 30-4E).  

 

Några generella slutsatser för att använda geotextilier vid övertäckning av fiberbankssediment är 

dock inte att rekommendera eftersom: (1) väldigt lite data finns för fiberbankssedimentens bärför-

måga (SGI Publikation 30-5E) i jämförelse med minerogena sediment, (2) den internationella erfa-

renheten av att övertäcka fiberbankssediment är mycket begränsad (SGI Publikation 30-4E, 30-5E) 

och (3) platsspecifika bedömningar bör utföras för att bedöma sedimentens förutsättningar för över-

täckning och användningen av geotextilier. 

 

Svårigheterna med att övertäcka mjuka sediment är väl kända (Ebrahimi et al., 2014, 2016; Nation-

al Grid, 2013; Bailey och Palermo, 2005; Palermo et al., 2004). Men det är också välkänt att sedi-

ment med en odränerad skjuvhållfasthet på 2 kPa eller lägre ofta, men inte alltid, kan övertäckas 

utan att använda en underliggande geotextil för ökat stöd (Zeman, 1994; Cridge et al., 2009; Nat-

ional Grid, 2013; Fitzpatrick et al., 2002; Ling och Leshchinsky, 1998). 

 

Några av världens ledande när det gäller sedimentövertäckning, Dr Michael Palermo och Prof. 

Danny Reible, menar att USEPA:s missriktade uppfattning att mjuka sediment inte kan täckas mot-

sägs av det faktum att övertäckningar med fördel har placerats över mjuka sediment på ett flertal 

platser (National Grid, 2013). 
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Sammanfattningsvis:  

 När mjuka sediment ska övertäckas är en ordentlig och väl genomtänkt utformning och ut-

förandeav övertäckningen viktig, särskilt när en underliggande geotextil inte ska ingå.  

 Att inkludera geotextil i utformningen av en isolationsövertäckning ökar den totala kostna-

derna väsentligt. Därtill, att anlägga geotextil och liknande produkter på ett korrekt sätt kan 

vara en utmaning, vilket ökar kostnaden ytterligare (Cridge et al., 2009; Carroll et al., 

2009; Bailey och Palermo, 2005; Sevenson, 2006/2007; CCC, 2007). 

 Erfarna geotekniker bör utföra en platsspecifik bedömning för att avgöra om geotextil ska 

ingå i övertäckningen. 

 Att anta att det krävs en geotextil i övertäckningen, utan att först göra en platsspecifik be-

dömning, kan medföra att kostnaderna förutspås bli alltför höga så att en övertäckning för-

hastat utesluts som efterbehandlingsmetod. 

 Det är lika viktigt att kunna installera en geotextil korrekt till en acceptabel kostnad som att 

bedöma om det är tekniskt berättigat att använda geotextil i konstruktionen. 

3.2.7 Internationell erfarenhet av att använda konventionell och reaktiv  
isolationsövertäckning 

Se SGI Publikation 30-4E.  

3.2.8 Sammanfattning av isolationsövertäckning 

 Isolationsövertäckning innebär att ett eller flera lager med täckmaterial placeras ovanpå 

förorenade sediment. 

 Isolationsövertäckning omfattar vanligtvis ett fysiskt isolationslager för att hindra botten-

levande organismer från att nå det förorenade sedimentet, ett kemiskt isolationslager för 

att hindra att föroreningar med tiden migrerar in och genom övertäckningen och ett stabili-

serande isolationslager för att stå emot erosion. 

 En isolationsövertäckning utformas med en ”lager-på-lager”-design och som inkluderar 

olika materiallager med förbestämda tjocklekar. Syftet med varje lager är att uppnå kemisk 

eller fysisk isolering samt stabilisering, och/eller att motverka processer som bioturbation, 

erosion och omblandning av täckmaterial och sediment. 

 Olika naturliga material och konstgjorda material kan användas vid isolationsövertäckning. 

Dessa utgörs av ”passiva” konventionella material (rena sediment, sand, stenkross, geotex-

til, m.fl.) och/eller mer effektiva ”reaktiva” material eller modifiering av naturliga material 

(adsorptiva material som aktivt kol eller organiska leror, låg-permeabla leror, osv.). I de 

fall där det kan vara svårt att lägga ut de aktiva materialen direkt på de förorenade sedi-

menten är materialen ofta infogade i produkter eller tekniker som gör det lätt att lägga ut 

materialet i vattnet på ett kontrollerat sätt (exempelvis AquaBlok® och BioBlok® tekniker, 

SediMite™, Reactive Core Mats (RCMs™) och OPTICAP). 

 Övertäckning med konventionella material kan, med ett bra resultat, utformas för de flesta 

områden men i vissa fall, t.ex. när ett tunnare lager önskas, kan övertäckning med reaktivt 

material vara mer kostnadseffektivt och att föredra. 
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 De senaste årtiondena har mer än 120 projekt med konventionella övertäckningar utförts, 

initierats eller planerats runt om i världen, flest i USA men även ett flertal i Norge (SGI 

Publikation 30-4E). Översikten visar att övertäckning är en mångsidig, internationellt eta-

blerad teknik för efterbehandling av förorenade sediment – åtminstone för minerogena se-

diment. Övertäckning är således inte en ny oprövad teknik och bör heller inte bli betraktad 

som sådan. 

 Fem isolationsövertäckningsprojekt har hittills genomförts i Sverige (SGI Publikation  

30-4E). 

 Jämfört med konventionell övertäckning har färre projekt om isolationsövertäckning med 

reaktivt material genomförts i världen men antalet projekt växer snabbt (se vidare SGI Pub-

likation 30-4E). Bara i USA och i Norge har de senaste 10-15 åren åtminstone 40 över-

täckningsprojekt med reaktivt material (i pilot- eller fullskala) genomförts, initierats eller 

planerats. Många av dessa projekt har aktivt kol, organiskt lermaterial eller lermateral som 

det reaktiva materialet, och många av projekten använder reaktiva produkter eller tekniker 

för att lägga det reaktiva materialet på sedimentytan. 

 Översikten över genomförda projekt (och lärdomar därifrån) medför att erfarenheten av att 

använda konventionella eller reaktiva övertäckningsmaterial för att efterbehandla förore-

nade sediment utvecklas och förbättras internationellt. 

 Isolationsövertäckning är en beprövad teknik, både när det gäller teknisk prestanda och 

kostnadseffektvitet (se vidare SGI Publikation 30-3E). Detta förutsätter dock att övertäck-

ningen utformas och konstrueras korrekt och efter platsspecifika förutsättningar. Isolat-

ionsövertäckning är en mångsidig efterbehandlingsmetod som är tillämpbar på en mängd 

olika platser och situationer, särskilt när reaktiva material finns att tillgå som övertäck-

ningsmaterial.  

 Det bör understrykas att isolationsövertäckning inte är en lösning som per automatik är 

lämplig för alla platser. Ett antal platsspecifika begränsningar är kända för att kunna an-

vända övertäckning som åtgärd (SGI Publikation 30-3E). Däremot ska man vara medveten 

om att reaktiva material och/eller tunnskiktsövertäckning kan underlätta vissa av dessa 

platsspecifika begränsningar.  

3.3 Tunnskiktsövertäckning 

3.3.1 Allmän beskrivning 

Tunnskiktsövertäckning har definierats och beskrivits på olika sätt inom efterbehandlingsområdet.  

 

Den allmänt vedertagna definitionen eller beskrivningen för tunnskiktsövertäckning (som används i 

texten nedan) är att det handlar om att ett täckmaterial placeras ovanpå det förorenade sedimentet. 

Tjockleken hos detta material beror på vilken riskreduktion som önskas och vilket övertäcknings-

material som används, men övertäckningens tjocklek motsvarar vanligtvis djupet för den bioturbe-

rande zonen. 

 

Den välblandade bioturbationszonen är oftast mellan 5 till 15 cm men kan vara mindre beroende 

bl.a. på substrat, salthalt och vilka bottenlevande organismer som finns (Clarke et al., 2001; Glaser 

and Hovel, 2011; Lampert et al., 2011; Reible, 2016). 
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3.3.2 Syftet med tunnskiktsövertäckning 

Det huvudsakliga syftet med tunnskiktsövertäckning är att minska, men inte nödvändigtvis elimi-

nera, den biologiska exponeringen och bioackumuleringen från förorenade sediment. Detta innebär 

att övertäckningslagret är tjockare än bioturbationsdjupet för de flesta bottenlevande organismer, 

men att några organismer kan tränga genom övertäckningslagret ner till de underliggande förore-

nade sedimenten.  

 

Beroende på om de bottenlevande organismerna stannar i övertäckningslagret eller tränger djupare 

ner i sedimentet blir exponeringen och bioackumuleringen olika eftersom en djupare nedträngning i 

sedimentet medför att övertäckningsmaterialet till viss del blandas med det underliggande förore-

nade sedimentet. Exponeringen och bioackumuleringen beror också på vilket slags övertäcknings-

material som används. 

 

När bioturbation orsakar en omblandning av täckmaterial och sediment medför utspädningen att 

sedimentens totala föroreningskoncentration minskar (Palermo et al., 2004). Men när icke-

adsorberande material, som sand eller grus, används som övertäckningsmaterial medför den mins-

kade totala föroreningshalten i sedimenten inte att föroreningskoncentrationen i porvattnet, den 

mest biotillgängliga fasen, minskar (ITRC, 2011; NYDEC, 2014). 

 

I motsats till ovanstående innebär en inblandning av adsorberande material, som aktivt kol, istället 

att omblandningen mer eller mindre gör så det reaktiva materialet blandas in i den biologiska zo-

nen, där det behövs. Som ett resultat av detta minskar porvattenkoncentrationen signifikant och 

därmed minskar också exponeringen och bioackumulationen (Ghosh et al., 2011; Menzie, 2012; 

Patmont et al., 2014; Cornelissen et al., 2011). 

3.3.3 Tunnskiktsövertäckningens utformning 

Till skillnad från isolationsövertäckning innehåller tunnskiktsövertäckning inte några funktionsspe-

cifika lager för att motverka eller medverka till olika processer som erosion, kemisk isolering, se-

dimentstabilisering etc. ”Lager-på-lager-designen” används därför inte i tunnskiktsövertäckning. 

 

De faktorer som istället påverkar tunnskiktsövertäckningens utformning (speciellt tjocklek) är typ 

av övertäckningsmaterial, materialets förmåga att adsorbera föroreningar, förväntat bioturbations-

djup, önskad minskning av föroreningskoncentrationen i porvattnet samt önskad minskning av 

exponering och ackumulering (USEPA, 2013; Lampert et al., 2011; Magar et al., 2009). 

3.3.4 Användning av konventionella och reaktiva övertäckningsmaterial 

De flesta konventionella och reaktiva övertäckningsmaterial och tekniker som används vid isolat-

ionsövertäckning används också vid tunnskiktsövertäckning. Konventionella material som inte 

används vid tunnskiktsövertäckning är geoväv och större stenar. 

 

När konventionella (icke-adsorberande) material som till exempel sand eller grus används för över-

täckning, bör lagertjockleken vara minst lika stor som den välblandade bioturbationszonen för att 

ge ett tillräckligt skydd. Men när adsorberande material, såsom aktivt kol, används kan lagertjock-

leken vara mindre än bioturbationszonen och ändå vara skyddande.  

 

Forskning på tunnskiktsövertäckning har utförts av flertalet svenska forskare, mestadels med fokus 

på reaktiv tunnskiktsövertäckning med kolbaserade adsorbenter (Gunnarsson et al., 2015; Gustafs-

son et al., 2015; Josefsson, 2011; Samuelsson, 2012; Samuelsson et al., 2015; Renman et al., 2013).   
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Figur 3.5 visar exempel på tunnskiktsövertäckning med konventionellt material (vänster) och reak-

tivt material (höger). Tunnskiktsövertäckning med konventionellt material, som sand, anses ofta 

vara det samma som förstärkt naturlig självrening, medan tunnskiktsövertäckning med reaktivt 

material, som aktivt kol, ofta anses det samma som in-situ-behandling (Figur 3.6 och SGI Publikat-

ion 30-3E). 

 

 

 

Figur 3.5  Exempel på konventionell (vänster) och reaktiv (höger) tunnskiktsövertäckning. 

 

 

 

Figur 3.6  Konventionell (vänster) och reaktiv (höger) tunnskiktsövertäckning, båda ca 5 cm  

(fotokälla är inkluderad i respektive foto). 

3.3.5 Ytterligare överväganden vid utformning och användning av  
tunnskiktsövertäckning 

3.3.5.1 Förekomst och påverkan av grundvatten 

När grundvatten tränger upp genom övertäckningen är inte en konventionell sandövertäckning till-

räcklig för att, under längre tid, hindra bottenlevande organismer från att exponeras för sediment-

föroreningar (Avsnitt 3.2.6). Ett tunnare lager ger naturligtvis ännu lägre skydd. 
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En tunnskiktsövertäckning med sand kan effektivt reducera bioackumulation av PAH:er om lagrets 

tjocklek är större än bioturbationsdjupet och om transporten sker med molekylär diffusion. Om 

andra processer, som uppträngning av grundvatten, ger höga porvattenkoncentrationer är inte en 

tunnskiktsövertäckning med sand tillräcklig för att reducera bioackumuleringen av föroreningar 

(Lampert et al., 2011). 

 

Även om grundvatten signifikant tränger upp genom övertäckningen kan en tunnskiktsövertäckning 

med aktivt kol minska biotillgängligheten och bioackumulationen av föroreningar. Övertäckning-

ens livslängd blir därmed avsevärt längre jämfört med ett icke reaktivt sandlager av samma mäk-

tighet.  

 

En tunnskiktsövertäckning med reaktivt lager har dock inte obegränsad livslängd. När jämvikt är 

uppnådd är inte ett reaktivt lager mer effektivt än ett konventionellt lager med mostavande tjocklek, 

precis som för isolationsövertäckning (Avsnitt 3.2.6). 

3.3.5.2 Geoteknisk stabilitet för det övertäckta sedimentet 

När en isolationsövertäckning planeras och utformas är det viktigt att ta hänsyn till sedimentens 

bärförmåga och markens lutning, särskilt vid stor bottenlutning och mjuka sediment, eftersom iso-

lationsövertäckningen utformas med tjockt lager och stor tyngd (Avsnitt 3.2.6 och 3.6). En väl ge-

nomtänkt och planerad övertäckning är viktig för att bibehålla geoteknisk stabilitet i de övertäckta 

sedimenten, särskilt om täckning görs på en sluttande botten och på mjuka sediment. 

 

I tunnskiktsövertäckning placeras ett tunnare lager ovanpå det förorenade sedimentet. Sedimentens 

bärförmåga och bottens lutning har därför mindre betydelse vid planerandet och genomförandet. 

Även mindre sluttningar kan emellertid vara instabila, vilket bör beaktas när tunnskiktslager med 

låg vikt placeras på sedimenten.  

 

Om man vid utförandet av en övertäckning använder en strategi där man bygger upp övertäckning-

ens totala lagerstjocklek långsamt och gradvis snarare än snabbt (dvs. att lägga ut allt material på 

en gång), så gör det att man får en låg omblandning av täckmaterial och sediment (se vidare Avsnitt 

3.6). Detta är fördelaktigt vid konventionell tunnskiktsövertäckning eftersom mindre omblandning 

mellan täckmaterialet och sedimentet gör att täckmaterialet blir renare och på så sätt minskar kon-

takten mellan de bottenlevande organismerna och det förorenade sedimentet.  

 

I reaktiv tunnskiktsövertäckning (t.ex. med aktivt kol) är det emellertid nog mer fördelaktigt med 

en större omblandning mellan täckmaterialet och sedimentet. Anledningen är att omblandningen i 

samband med installationen skulle främja att det sker en snabb kontakt mellan det organiska kolet 

och sedimentföroreningarna, i alla fall till ett visst djup. På så sätt skulle det minska förorenings-

koncentrationen i porvattnet snabbare och därmed minska organismernas exponering för förore-

ningarna. I grund och botten innebär det att den omblandning som sker i samband med installation 

hjälper den naturliga bioturbationen på vägen.  

 

Därmed är det inte sagt att strategin med gradvis uppbyggnad inte bör användas även vid utform-

ningen av tunnskiktsövertäckningar. Oavsett, strategin med gradvis uppbyggnad bör normalt an-

vändas för att konstruera en tunnskiktsövertäckning eftersom utplacering av material och tjockle-

ken hos dessa är en viktig komponent i själva konstruktionsstrategin (se vidare Avsnitt 3.6). 

3.3.5.3 Gasutveckling 

Som nämnts i Avsnitt 3.2.6, kan en relativt tjock och tung isolationsövertäckning fysiskt påverkas 

om gas från sedimenten tränger genom materialet. Gasgenomträngning har en ännu större påverkan 
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på tunnare och lättare övertäckningsmaterial som tunnskiktsövertäckning och påverkar därmed 

övertäckningens förmåga att fysiskt och kemiskt isolera sedimentföroreningarna. 

 

Det huvudsakliga syftet med tunnskiktsövertäckning är att minska den biologiska exponeringen 

och bioackumuleringen från de förorenade sedimenten, inte att helt eliminera exponeringen genom 

att isolera sedimenten (Avsnitt 3.3.2). Detta syfte kan fortfarande uppfyllas även om gas orsakar 

sprickor i täckmaterialet, särskilt när reaktiva material ingår. I vilken utsträckning som gassprick-

orna orsakar alltför hög föroreningsexponering och bioackumulation bör utvärderas platsspecifikt.   

 

En situation när gasgenomträngning genom en tunnskiktsövertäckning orsakar föroreningsfrigö-

relse och exponering, är när sedimenten är förorenade med NAPL. Den lägre vikten och tjockleken 

i en tunnskiktsövertäckning ger troligen inte tillräckligt fysiskt motstånd mot gasburen genom-

trängning av NAPL även om övertäckningen innehåller reaktivt material som organiska lermaterial. 

Därför är det vanligtvis inte lämpligt att efterbehandla NAPL-förorenade sediment med tunnskikts-

övertäckning även om den innehåller reaktivt material. 

3.3.6 Internationell erfarenhet av att använda konventionell och reaktiv 
tunnskiktsövertäckning 

Se SGI Publikation 30-4E. 

3.3.7 Sammanfattning av tunnskiktsövertäckning 

 Efterbehandling med tunnskiktsövertäckning har beskrivits på ett flertal sätt. Den mest ac-

cepterade beskrivningen (som används i texten nedan) innefattar att täckmaterial placeras 

ovanpå det förorenade sedimentet med en tjocklek som vanligtvis motsvarar djupet för 

bioturbationszonen (5-15cm). 

 Huvudsyftet med tunnskiktsövertäckning är att reducera, men inte nödvändigtvis eliminera, 

den biologiska exponeringen och bioackumuleringen från de förorenade sedimenten. 

 Olika grad av minskad föroreningsexponering och bioackumulation kommer att nås bero-

ende på om de bottenlevande organismerna huvudsakligen stannar i övertäckningslagret el-

ler om de tränger djupare ner i sedimentet. Djupare nedträngning leder till viss ombland-

ning mellan övertäckningsmaterial och sediment. Vilket övertäckningsmaterial som an-

vänds har betydelse för vilken minskning i föroreningsexponering och bioackumulering 

som uppnås. 

 Faktorer som bestämmer tunnskiktsövertäckningens utformning och tjocklek är vilket 

material som används, bioturbationsdjup, skyddsnivå för föroreningskoncentrationen i por-

vattnet, föroreningsexponering och bioackumulation.  

 De flesta av de konventionella och reaktiva materialen som används i isolationsövertäck-

ning används också vid tunnskiktsövertäckning. 

 När konventionella (icke-adsorberande) material, som sand eller grus, används för över-

täckning bör lagertjockleken vara minst lika stor som den välblandade bioturbationszonen 

för att ge ett tillräckligt skydd. Tunnskiktsövertäckning med konventionellt material anses 

ofta likställas med förstärkt naturlig självrening. 

 När reaktiva övertäckningsmaterial används, som aktivt kol, kan lagertjockleken vara 

mindre än bioturbationszonen. Det resulterar i att övertäckningsmaterialet och sedimenten 

till viss del blandas. Den ökade kontakten mellan de aktiva kolpartiklarna och sedimentför-

oreningarna medför att föroreningskoncentrationen signifikant minskar i det biotillgängliga 
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porvattnet, därmed minskar också organismernas exponering för föroreningarna. Tunn-

skiktsövertäckning med reaktivt material, som aktivt kol, anses ofta likställas med in-situ-

behandling. 

 Hittills har många fler isolationsövertäckningsprojekt genomförts globalt jämfört med 

tunnskiktsövertäckningsprojekt (konventionella eller reaktiva) (SGI Publikation 30-4E). 

Det internationella intresset för tunnskiktsövertäckning ökar dock, framför allt i USA och 

Norge, och det gäller särskilt användning av reaktiv tunnskiktsövertäckning med aktivt kol. 

De senaste 10 åren har ca 10 konventionella tunnskiktsprojekt och ca 15 reaktiva projekt 

genomförts i USA och Norge. 

 Precis som för isolationsövertäckning så är tunnskiktsövertäckning: (a) en välbeprövad och 

internationellt accepterad efterbehandlingsmetod för förorenade sediment, (b) applicerbar i 

många olika föroreningssituationer, speciellt när aktivt kol ingår som övertäckningsmateri-

al, (c) implementerbar i platsspecifika utföranden och (d) inte alltid lämpligt för alla plat-

ser, varken med konventionellt eller reaktivt material. 

3.4 Deposition av nya sediment efter övertäckning 

På många områden, framför allt i sedimentationsområden med lägre energi, sedimenterar med tiden 

nytt finkornigt sediment ovanpå övertäckningen (Figurerna 3.3 och 3.5). 

 

I det ideala fallet är det nya avsatta sedimentet inte förorenat och det kan då, tillsammans med de 

översta hålrummen i övertäckningen, fungera som habitat (Figur 3.3). Med tiden kommer det nya 

sedimentet att utöka djupet mellan de bottenlevande organismerna och det förorenade sedimentet 

(Figur 3.5).  

 

De nya avsatta sedimenten kan också, av olika orsaker, vara förorenade och kan då medföra oac-

ceptabla risker för de bottenlevande organismerna, oavsett hur väl övertäckningen fysiskt och ke-

miskt skyddar från de underliggande förorenade sedimenten. I sådana fall kan ett tunt lager med 

reaktivt material, som aktivt kol, placeras ovanpå övertäckningen och detta lager kan då fungera 

som in-situ-behandling för de nya avsatta sedimenten. Om partikelbundna föroreningar fastläggs på 

övertäckningen kommer bottenlevande organismer att naturligt blanda det nya förorenade sedimen-

tet med det aktiva kolet. Detta kommer att motsvara en omvänd Metod B för in-situ-behandling (se 

SGI Publikation 30-3E). 

 

Det råder delade meningar huruvida aktivt kol i täckmaterialet även bidrar till att in-situ-behandla 

eventuell tillförsel av nya föroreningar, eller att den behandlingen får ses som en bonus i samband 

med åtgärd av de underliggande förorenade sedimenten. Det finns därför ett värde i att utveckla och 

förbättra behandlingen så att den i sig kan fungera som en efterbehandlingsmetod (Jersak, 2012). 

3.5 Att välja den mest lämpliga övertäckningstekniken 

Fyra olika övertäckningsmetoder med olika materialkombinationer har presenterats i denna rapport: 

 Konventionell isolationsövertäckning 

 Reaktiv isolationsövertäckning 

 Konventionell tunnskiktsövertäckning (förstärkt naturlig självrening) 

 Reaktiv tunnskiktsövertäckning (in-situ-behandling)  
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I praktiken är det vanligtvis inte någon skarp gräns mellan isolations- och tunnskiktsövertäckning 

och ofta ingår både konventionella och reaktiva material i övertäckningen. 

 

För att välja lämplig övertäckningsmetod (bortgrävning, övertäckning, självrening, osv.) måste en 

platsspecifik bedömning göras som tar hänsyn till faktorer som önskad riskreduktion, förorenings-

typ, föroreningskoncentration, platsförutsättningar, sedimentets egenskaper och kostnader.  

3.5.1 Generell strategi – isolering eller tunnskikt? 

Som har diskuterats tidigare har inte isolationsövertäckning och tunnskiktsövertäckning samma 

syfte. Inom alla projekt bör syftet med övertäckningen diskuteras och bestämmas innan själva utfö-

randet initieras. Vanligtvis uppnås syftet med övertäckningen antingen med isolationsövertäckning 

eller också med tunnskiktsövertäckning, sällan med båda. Vilken strategi som väljs är därför mer 

eller mindre självskrivet.  

 

Tunnskiktsövertäckning är mer lämplig i lågenergiområden där det inte krävs ett erosionsskydd-

ande lager. Detta för att: (a) tunnskiktsövertäckning räknas generellt som förstärkt naturlig själv-

rening, åtminstone när konventionella material som sand används, (b) förstärkt naturlig självrening 

baseras i grunden på naturligt självrening och (c) det platsspecifika huvudkravet för naturlig själv-

rening är en sedimentationsmiljö, dvs. en miljö med låg flödes-/strömningsenergi. 

 

Tunnskiktsövertäckning kan även vara lämplig i muddrade områden, som vanligtvis är områden 

där sedimentation sker. I sådana områden åtgärdas risken med kvarvarande föroreningar från tidi-

gare muddring både med själva tunnskiktsövertäckningen men också med att nya (och förhopp-

ningsvis icke förorrenade sediment) med tiden avsätts ovanpå övertäckningen.  

 

Isolationsövertäckning är mer lämplig i högenergiområden (dvs. områden med högre flödes- och 

strömningshastigheter) där någon slags erosionsskyddande lager krävs. 

 

I valet mellan isolations- eller tunnskiktsövertäckning behöver man ta hänsyn till många faktorer 

förutom de hydrodynamiska förutsättningarna för platsen. Faktorerna kan vara önskad riskredukt-

ion, föroreningstyp, föroreningskoncentration, platsförutsättningar osv. En isolationsövertäckning 

med reaktivt material, som leror med organiskt innehåll, kan exempelvis vara lämplig för en 

NAPL-förorenad plats även om platsen är ett lågenergi- och sedimentationsområde. 

 

Även om en isolationsövertäckning kan och bör användas i områden med låg flödesenergi (som 

exemplet ovan) är det omvända inte alltid fallet. Det vill säga, att placera en tunnskiktsövertäckning 

i ett erosionsområde med hög flödesenergi är vanligtvis inte lämpligt.  

3.5.2 Isolationsövertäckning – konventionell eller reaktiv? 

När isolationsövertäckning anses som den mest lämpliga efterbehandlingsmetoden för ett område 

bör en konventionell isolationsövertäckning anses som standardmetod om inte något eller några av 

argumenten nedan uppfylls: 

 En konventionell isolationsövertäckning kan inte uppfylla det långsiktiga kravet på kemisk 

isolering. 

 En reaktiv isolationsövertäckning kan bäst uppnå övertäckningens syfte och är lika kost-

nadseffektiv som en konventionell isolationsövertäckning. 

 Även om en reaktiv övertäckning är dyrare kan de extra kostnaderna uppvägas av att den 

reaktiva övertäckningen har betydligt bättre prestanda än en konventionell övertäckning. 
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 Användandet av en reaktiv övertäckning med likvärdiga egenskaper kan vara attraktiv för 

de inblandade intressenterna, även om övertäckningen är lite kostsammare. 

 

Skälen för att använda konventionell isolationsövertäckningen som standardmetod bygger på föl-

jande:  

 Trots det ökade växande internationella intresset för reaktiv övertäckning finns det avse-

värt fler genomförda projekt med konventionell övertäckning (SGI Publikation 30-4E) 

 Många lämpliga och lokalt tillgängliga konventionella material, särskilt granulära jord-

material, finns ofta tillgängliga till en rimlig kostnad. 

 Beroende på föroreningsinnehållet kan eventuellt sediment från sjöfartsmuddring använ-

das som övertäckningsmaterial. I flera fall uppfylls då två syften: deponering av mudd-

ringsmassorna och tillgängligt övertäckningsmaterial. 

 Konventionell isolationsövertäckning kan vara en måttstock för att tekniskt och ekono-

miskt jämföra olika reaktiva övertäckningsåtgärder.  

3.5.3 Tunnskiktsövertäckning – konventionell eller reaktiv? 

Som tidigare nämnts så kan reaktivt material som aktivt kol, signifikant minska föroreningskon-

centrationen i porvattnet. Detta medför att organismernas exponering för och bioackumulering av 

sedimentföroreningar minskar. Konventionella övertäckningsmaterial, som sand och grus, uppnår 

inte detta på ett effektivt sätt. 

 

Olikheterna i materialets utformning medför att: (a) när icke-sorptiva material som sand används 

bör lagertjockleken vara minst likastor som bioturbationszonen för att vara skyddade, (b) när aktivt 

kol används kan lagertjockleken vara mindre än bioturbationszonen och ändå vara skyddande.  

 

När man väljer om konventionella eller reaktiva material ska användas för tunnskiktsövertäckning 

på ett område behöver man ta särskild hänsyn till täckmaterialets prestanda, krav på varje lager-

tjocklek och kostnader relaterade till detta.  

 

Som nämnts tidigare anses konventionell tunnskiktsövertäckning vara detsamma som förstärkt 

naturlig självrening, medan reaktiv tunnskiktsövertäckning (t.ex. med aktivt kol) anses vara det-

samma som in-situ behandling av ett område. Men, notera att syftet med efterbehandlingen inte 

behöver vara samma för förstärkt naturlig självrening som för in-situ behandling (se vidare i SGI 

Publikation 30-3E). Med hänsyn till detta bör syftet med efterbehandlingen vara i åtanke när man 

ska välja mellan konventionell eller reaktiv övertäckning.  

 

Att notera vid användning aktivt kol i tunnskiktsövertäckning: När aktivt kol har använts i 

efterbehandlingen har vissa ekotoxikologiska negativa effekter på bottenlevande organismer rap-

porterats, såsom påverkan på organismernas överlevnad, tillväxt, lipidhalt och/eller beteende 

(Kupryianchyk et al., 2015; Janssen och Beckingham, 2013; Janssen et al., 2012; Jonker et al., 

2009). Det behövs mer forskning för att utvärdera dessa bieffekter liksom för vilka arter, sediment-

typer och aktivt kol som dessa effekter kan inträffa (Janssen och Beckingham, 2013; Nybom et al., 

2016). Negativa bieffekter från att använda aktivt kol bör vägas mot den bevisade effektiviteten 

som aktivt kol har när det gäller att minska biotillgängligheten av sedimentföroreningar till botten-

levande organismer (Kupryianchyk et al., 2012 a). 
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3.6 Övertäckningens utförande 

I detta avsnitt avses begreppet övertäckning när löst övertäckningsmaterial, som sand eller grus, 

läggs ut. Metoder när andra typer av övertäckningsmaterial läggs ut, som geoväv, behandlas inte i 

texten nedan.  

 

Många olika mekaniskt och hydrauliskt baserade utrustnings- och utläggningsmetoder (och kombi-

nationer av dessa) kan användas, och har använts, för att utforma övertäckningar på olika djup från 

ca 0 meter (Fitzpatrick et al., 2002) till närmare 100 meters djup (NGI and NIVA, 2012). Några 

olika exempel visas i Figur 3.7. 

 

 

 

Figur 3.7  Utrustning och utläggningsmetoder (och kombinationer av dessa), för utläggning av sedimentöver-

täckning (fotokälla framgår av respektive foto).  
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Oavsett vilket material som används och hur det placeras på botten bör vissa syften uppfyllas när 

en isolations- eller tunnskiktsövertäckning utformas: 

 Övertäckningen ska utföras på ett kontrollerat sätt. 

 Övertäckningen ska utformas på ett geotekniskt stabilt sätt. 

 Under utförandet ska minimal återsuspension av sedimentet uppkomma. 

3.6.1 Utförande på ett kontrollerat sätt 

Med ett kontrollerat utförande menas att övertäckningsmaterialet placeras på sedimentytan i ett 

jämnt, homogent lager med avsedd tjocklek inom det förutbestämda området (Mastbergen et al., 

2004). 

 

Eftersom det finns mindre utrymme för fel i vertikalled kommer det vara mer kritiskt att uppnå rätt 

lagertjocklek när (a) tunnskiktsövertäckning utförs och (b) när isolationsövertäckning med flera 

tunna lager med övertäckningsmaterial utförs. 

 

Att ha tillräcklig kontroll i vertikalled under själva genomförandet är särskilt viktigt när kostsamma 

reaktiva övertäckningsmaterial som AquaGate+™, SediMite™, eller vattendränkta GAC ska an-

vändas. Ur kostnadssynpunkt bör därför inte mer produkter eller material än nödvändigt läggas ut 

för att uppnå syftet med övertäckningen.  

3.6.2 Utförande på ett geotekniskt stabilt sätt 

Ett väl genomtänkt utförande är kritisk för att uppnå och bibehålla geoteknisk stabilitet av den 

övertäckta ytan, både vid övertäckning av relativt mjuka sediment och vid övertäckning på (fram-

förallt mjuka) bottnar som sluttar (Avsnitt 3.2.6). 

 

Ett bevisat effektivt sätt att utföra en övertäckning, och som vanligen används i USA och Norge för 

att uppnå och bibehålla ett geotekniskt stabilt system, kallas “cap-lift strategi”, dvs. att gradvis 

bygga upp den totala lagertjockleken (det saknas bra svensk översättning) (Bailey och Palermo, 

2005; Palermo et al., 2004; Parsons, 2013; Ebrahimi et al., 2014, 2016). 

 

”Cap-lift”- metoden definieras här som en gradvis och succesiv (snarare än en snabb) uppbyggnad 

av täcklagren och kan vidare beskrivas enligt nedan: 

 Först läggs, på ett kontrollerat sätt (som beskrivits ovan), ett tunt bärande lager (ofta ≤ 10 

cm) i ett jämnt och homogent lager på sedimentytan. Inom några veckor blir det underlig-

gande sedimentet vanligtvis fastare av lagertyngden eftersom sedimentporvattnet pressas ut 

genom övertäckningslagret. Avvattningen resulterar i att sedimentet får ökad bärighet. 

 Därefter läggs ytterligare ett materiallager med samma eller större tjocklek, vilket medför 

ökad avvattning och ökad efterföljande bärighet. 

 Slutligen läggs ett efterföljande tjockare materiallager till dess önskad övertäckningstjock-

lek nås.  

 

Att använda en metod för gradvis uppbyggnad av den totala lagertjockleken är särskilt viktigt när 

relativt tjocka övertäckningar utformas ovanpå bara sedimentytor, dvs. utan närvaro av geotextil. 

Om en metod för gradvis uppbyggnad utförs på ett korrekt sätt kan ofta, men inte alltid, användan-

det av kostsamma geotextilier uteslutas i övertäckningen även när mjuka sediment ska övertäckas 

(Avsnitt 3.2.6).  
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3.6.3 Minimal resuspension av förorenade sediment under utförandet 

Oavsett hur försiktigt övertäckningen utförs kommer viss resuspension av sedimenten alltid att 

förekomma. Tillfällen som kan orsaka resuspension är exempelvis när övertäckningsmaterialet 

kommer i kontakt med sedimentytan, när t.ex. pråmbaserad utrustning ska ändra position med hjälp 

av bogserbåtar, osv. Det är dock viktigt att i största möjliga utsträckning minimera resuspension av 

det förorenade sedimentet eftersom mindre resuspension medför mindre turbiditet att kontrollera 

och förhindra spridning av (t.ex. genom att använda siltgardiner).  

 

Användning av en metod för gradvis och succesiv uppbyggnad av övertäckningens totala mäktighet 

medför inte bara ett geotekniskt stabilt övertäckt sediment utan minskar även resuspensionen från 

sedimentet när materialet läggs ner, speciellt när det första lagret läggs ut (Lyons et al., 2006). 

 

En sådan metod minskar också risken för att täckmaterial och sediment blandas (Palermo et al., 

2004; Bailey och Palermo, 2005; Zeman och Patterson, 1997) vilket ger en tydligare gräns mellan 

övertäckning och sediment och därmed en övertäckning som är mer fri från föroreningar. 

 

Att välja den mest lämpliga övertäckningsmetoden är sammanfattningsvis en projekt- och platsspe-

cifik process där hänsyn måste tas till olika faktorer som övertäckningens utformning och material, 

vattendjup, vattenflöde, bottenlutning, sedimentens bärighet, tillgänglig utrustning, kostnad och 

utförarnas erfarenheter (se t.ex. Figur 3.7).  

3.7 Kontroll 

Varje övertäckningsprojekt består av två olika typer av kontroller: kontroll av utförande respektive 

kontroll av prestanda. Detaljerade utförande- och prestandaprogram bör skrivas innan fältarbetet 

med övertäckningen börjar (var, när, hur ofta, vilka data, användningen av data osv.). 

 

Utförandekontroll utförs under och direkt efter uppförandet av övertäckningen och prestandakon-

troll utförs en längre tid efter övertäckningen och efter det att utförandekontrollen har gjorts. 

3.7.1 Utförandekontroll 

Det huvudsakliga syftet med utförandekontrollen är att försäkra att övertäckningen utförs enligt de 

förutbestämda specifikationerna.  

 

Förutom under själva utförandeprocessen bör någon form av kontroll även utföras kort efter uppfö-

randet av övertäckningen (inom några dagar till veckor). Utförandekontrollen bör fokusera på den 

geotekniska stabiliteten i det övertäckta systemet eftersom övertäckningen i ett tidigt stadium är 

mest känslig för brister, särskilt i sluttningar, som påverkar dess bärförmåga. 

 

För att utföra en utförandekontroll används flertalet olika fysiska och/eller geofysiska instrument 

och tekniker (Figur 3.8) för att insamla data ovan och under vattenytan, exempelvis GPS-

positionering, batymetrisk mätning före och efter övertäckning, hydroakustiska mätningar för att 

bedöma bottenegenskaper (t.ex. med hjälp av s.k. sediment profile imaging cameras, side-scan 

sonar, sub-bottom profiling), visuella inspektioner av dykare och/eller fjärrstyrda farkoster (ROV), 

samt insamling och inspektion av borrkärnor.  

 

Som en del i utförandekontrollen ingår ofta att mäta suspensionen av sediment (turbiditeten). Tur-

biditeten mäts ofta i samband med att akvatiska barriärer (t.ex. siltgardiner) används för att kontrol-

lera resuspensionen av sediment under själva utförandet av övertäckningen.  
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Exempel på utförandekontroller som är utvecklade och implementerade för konventionella och 

reaktiva övertäckningsprojekt återfinns bland annat i Anchor QEA och Parsons (2012b), BBL 

(2006), Horne och Sevenson (2004), Colton (2010) och Alcoa (2005). 

3.7.2 Prestandakontroll 

Det huvudsakliga målet med prestandakontrollen är att, efter övertäckningen, samla in och utvär-

dera olika slags data för att bestämma om det fysiska och/eller kemiska syftet med övertäckningen 

har varit och fortsätter att vara uppnått (eller inte). 

 

Om och när prestandakontrollen visar att övertäckningen inte fungerar som den ska, eller indikerar 

att någon slags skada har inträffat, krävs omedelbara förändringar eller reparationer på övertäck-

ningen. 

 

Prestandakontroll utförs vanligtvis vid ett flertal tillfällen, ofta under flera år, med flertalet olika 

fysiska/geofysiska, kemiska, hydrauliska och/eller biologiska tekniker. 

 

Vilken slags utrustning och teknik som används (Figur 3.8) beror på syftet med övertäckningen och 

tillgänglig budget. Många av de tekniker och den utrustning som används vid utförandekontroll 

(Avsnitt 3.7.1.) används även vid prestandakontroll, men i prestandakontrollen används även ut-

rustning för att exempelvis mäta förekomst av sättningar, kemiskt innehåll i täckmaterial och por-

vatten, och förekomst av diffusion och advektion av föroreningar ut genom täckmaterialet (t.ex. 

med hjälp av bentisk fluxkammare, sedimentfällor, bioassay-tester). 

 

 

 

Figur 3.8  Exempel på tekniker och utrustning som används vid utförandekontroll och prestandakontroll  

(fotokälla är inkluderad i respektive foto).  
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Redan under utformningen av övertäckningen ska det planeras för efterföljande prestandakontroller 

(Reible, 2016). En sådan planering bör omfatta: (a) om kontrollerna kommer att utföras i ovankant, 

underkant eller under den biologiskt aktiva zonen, (b) i vilken fas föroreningen ska mätas – porvat-

ten, partikulärt eller båda, och (c) hur kontrollerna kommer att utföras, t.ex. mätning av porvatten-

koncentrationer in-situ, insamling av borrkärnor för att kunna analysera föroreningar på olika djup, 

osv. 

 

Med tiden kan kostnaderna för prestandakontrollerna, medräknat eventuella reparationer av över-

täckningen, bli höga. Därför bör kostnader för kontroller och underhållskostnader vara medräknade 

i den totala budgeten för alla övertäckningsprojekt redan från början. 

 

Exempel på prestandakontroller som är utvecklade och implementerade för konventionella och 

reaktiva övertäckningsprojekt återfinns i Knox et al. (2012), Menzie (2012), ARCADIS BBL och 

Hart Crowser (2008a; 2008b), Eek et al. (2009;), Jacobs (2003), Wilson och Romberg (1995), 

ASTSMNO (2009), Germano et al. (2011), Alcoa (2006), och SEG (2005). 
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4. Slutsatser 

Följande slutsatser dras av detta dokument, tillsammans med de fristående publikationsdelarna i 

serien:  

 Förorenade minerogena sediment har påträffats i minst 17 av Sveriges 21 län. Förorenade 

fiberbankssediment har påträffats i minst 10 län. Förorenade sediment är därför ett nation-

ellt problem – inte bara ett lokalt eller regionalt problem.   

 Riskbedömning av förorenade sediment har utförts vid några svenska förorenade områden. 

För de flesta områdena är riskerna klassade som höga eller mycket höga vilket indikerar att 

sedimenten bör åtgärdas. För många områden saknas det fortfarande riskbedömning och 

klassning av sedimenten. När riskbedömningen är gjord kommer troligen behovet av efter-

behandling av förorenade sediment i Sverige att bli påtagligt. 

 Internationellt accepterade ex-situ och in-situ tekniker, som bevisligen är effektiva, finns 

tillgängliga för efterbehandling av förorenade sediment. Teknikerna omfattar borttagande 

(muddring), kontrollerad naturlig självrening, förstärkt naturlig självrening, in-situ över-

täckning och övriga in-situ behandlingar. Varje teknik har sina fördelar och nackdelar rela-

tivt varandra.  

 En inledande genomgång visar att det bara är ett litet antal områden med förorenade sedi-

ment, mindre än 20, som har genomgått efterbehandling i Sverige. Som beskrivits ovan är 

dessa förmodligen bara en liten del av det totala antalet områden som behöver åtgärdas.   

 Efterbehandlingen av förorenade sediment i Sverige har hittills mestadels utförts genom att 

ta bort massorna genom muddring (ca 10 projekt). Dessa omfattar inte de projekt där un-

derhållsmuddring för sjöfart har utförts. Ett fåtal områden har efterbehandlats genom någon 

slags övertäckning (sex projekt).  

 Den optimala åtgärden skulle vara att helt ta bort alla sedimentföroreningar till en rimlig 

kostnad. Men i verkligheten är borttagning av föroreningar, t.ex. genom muddring, sällan 

fullständig och kostnaderna som hör till är ofta mycket höga. Därför behövs kostnadseffek-

tiva och tekniskt effektiva alternativ till att avlägsna förorenade sediment. 

 Användningen av olika in-situ efterbehandlingsmetoder, speciellt övertäckning, har ökat 

under de senaste två, tre decennierna.  

 Övertäckning är en flexibel efterbehandlingsteknik med olika tillvägagångssätt (isolation 

eller tunnskikt) och med flera övertäckningsmaterial (konventionella och reaktiva) som kan 

kombineras och användas för en mängd olika föroreningar och områden.  

 Fler än 180 övertäckningsprojekt har genomförts globalt under de senaste decennierna, 

flest projekt i USA men även många projekt i Norge. Praktiskt taget alla projekt gäller 

övertäckning av minerogena sediment. En sådan projektlista bekräftar att övertäckning är 

en internationellt etablerad teknik för efterbehandling av förorenade sediment, åtminstone 

för minerogena sediment.  

 Teoretiskt sett skulle någon form av övertäckning kunna vara en lämplig efterbehand-

lingsmetod för Sveriges förorenade fiberbankssediment, men den internationella erfaren-

heten av att övertäcka dessa antropogena sediment är mycket begränsad. Denna brist på er-

farenhet, tillsammans med fiberbankssedimentets unika egenskaper, gör det osäkert hur fi-

berbankssedimenten kommer att påverkas av olika slags övertäckning och hur övertäck-

ningen fungerar i ett längre tidsperspektiv. 
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 När förorenade minerogena sediment eller fiberbankssediment i kustnära områden ska 

övertäckas bör övertäckningen utformas för att vara bestående under lång tid, även om om-

rådets förutsättningar ändras till följd av ändrade havsnivåer och/eller landhöjning som kan 

orsaka exempelvis erosion, förändrat vattendjup och översvämmade områden.  

 

 

Avslutningsvis bör nedanstående punkter särskilt beaktas:  

 Övertäckning är inte alltid användbart för alla efterbehandlingsområden, av olika anled-

ningar. När övertäckning anses lämpligt för ett visst område kommer olika slags övertäck-

ningsmetoder vara mer lämpliga än andra. Om övertäckning lämpar sig som åtgärd måste 

alla beslut om typ av övertäckning och vilken utformning den ska ha tas ur ett plats- och 

områdesspecifikt perspektiv.  

 Kontroll av övertäckningen bör utföras både under och efter utförandet för att förvissa sig 

om att övertäckningen är utformad enligt givna specifikationer och att dess avsedda till-

lämpning fungerar med tiden. 

 Ingen enskild efterbehandlingsteknik för sediment, inklusive övertäckning, är lämplig för 

alla platser och projekt. Det bör därför inte vara någon förutfattad mening att en viss tek-

nik, såsom muddring eller övertäckning, passar bäst för en viss plats. Att välja vilken efter-

behandlingsteknik eller vilken kombination av efterbehandlingstekniker som är mest läm-

pade är en projekt- och områdesspecifik process som måste ta hänsyn till många olika, 

ibland motsägande, faktorer – inte bara kostnader.  

 Ingen efterbehandling av förorenade sediment – hur väl den än är utformad och utförd – 

kommer att skydda området i ett längre perspektiv om tillförseln av föroreningar fortsätter 

till området efter efterbehandlingen. Därför är det viktigt att identifiera föroreningskällan, 

helst innan efterbehandlingen påbörjas.  

 Att helt ta bort förorenat sediment från den akvatiska miljön är tekniskt komplext och före-

nat med stora kostnader. Därför kommer det att vara ett stort antal områden där sådan åt-

gärd inte är möjlig och riskerna med förorenade sediment kommer, i många fall, att behöva 

hanteras på plats. In-situ övertäckning, i olika former, är en beprövad teknik som kan vara 

en möjlig efterbehandlingsmetod i sådana fall.  

5. Referenser 

Alla citerade referenser återfinns i SGI Publikation 30-6E. 
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