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Sammanfattning 

Muddring sker kontinuerligt längs våra Svenska kuster i farleder och hamnar då det finns 
miljökrav från regeringen och ett ökat behov från sjöfarten som expanderar vart år med 
fler och mer djupgående fartyg. Muddermassorna som muddras från farleder och 
hamnar består ofta av sediment förorenade med miljögifter och tungmetaller som måste 
omhändertas utan att föroreningarna sprids i naturen. Syftet med studien är att utföra en 
jämförande livscykelanalys för omhändertagandet av muddermassor i Göteborgs hamn i 
samband med bygget av det nya terminalområdet Arendal II. 
 
Processtabilisering av sedimenten eller Deponering på land är de två alternativen som 
undersöks i studien. Genom jämförande Livscykelanalys kan data från de två 
alternativen delas in i miljöpåverkanskategorier och utvärderas. 
Miljöpåverkanskategorierna som undersöks i rapporten är klimatpåverkan mätt i 
koldioxidekvivalenter (CO2e) och förbrukningen av ändliga resurser. 
 
Resultaten visar att processtabiliseringen orsakar störst bidrag till global uppvärmning, 
produktionen av cement som används i bindemedlet orsakar stora mängder 
koldioxidutsläpp. Klimatpåverkan från processtabiliseringen kan dock minskas kraftigt 
om cementen i bindemedlet ersätts av restprodukter som t.ex. masugnsslagg. 
 
För deponiscenariot är det transporten av sediment från hamnen till deponianläggningen 
som orsakar den största klimatpåverkan, avståndet till deponianläggningen har därför 
påverkan på resultatet. Utvinningen av ändliga resurser är större för deponiscenariot än 
för processtabiliseringen då man måste anväda bergmaterial som fyllnadsmaterial till det 
nya terminalområdet. 
 
Deponering av förorenade sediment är ca 8 gånger dyrare än att processtabilisera dem, 
genom att återanvända sedimenten för utbyggnad av hamnen med processtabilisering 
sparar man mycket pengar. Användningen av ändliga resurser är också betydligt mindre 
vid processtabiliseringen. Kvoten cement i bindemedel minskas succesivt i takt med att 
forskningen kring alternativa tillsatsämnen gör framsteg. Hamnar med planer på att 
expandera rekommenderas därför att använda sig av processtabilisering framöver. 
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Abstract 
 
Dredging takes place continuously along our Swedish coasts and harbours as there are 
environmental requirements from the government and an increasing need for shipping, 
expanding each year with more and more in-depth vessels. Mud ponds dredged from 
fairways and harbors often consist of sediments contaminated with various 
environmental and heavy metals that must be disposed of without contaminating the 
contaminants in nature. The purpose of the study is to carry out a comparative life cycle 
analysis for the disposal of mud ponds in the port of Gothenburg in connection with the 
development of a new terminal area Arendal II. 
 
Process stabilization of sediments or Landfill are the two options studied. Through 
comparative Life Cycle Analysis, data from the two options can be divided into 
environmental impact categories and evaluated. The environmental impact categories 
investigated in the report are climate impact measured in carbon dioxide equivalents 
(CO2e) and the use of non-renewable resources. 
 
The result shows that process stabilization causes the most climate impact, the 
production of cement used in the binder causes high carbon dioxide emissions. 
However, climate impact from process stabilization can be greatly reduced if the cement 
in the binder is replaced by residual products such as blast furnace slag (GGBS). 
 
For the landfill scenario, the transport of sediments from the port to the landfill site 
caused the biggest climate impact, so the distance to the landfill has a major impact on 
climate impact. The consumtion of non-renewable resources is greater for the 
depreciation scenario than for process stabilization. 
 
The disposal of hazardous waste is expensive, by reusing the sediment for expansion of 
the port with process stabilization, you save a lot of money. The use of finite resources is 
also significantly less in process stabilization. The proportion of cement in binders is 
gradually reduced as research on alternative additives progresses. Ports with plans to 
expand are recommended to use process stabilization in the future.  
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Terminologi 
 

• Deponi- Avsedd plats för att dumpa avfall 
• FE- Funktionell enhet 
• GGBS – Masugnsslagg (Ground granulated blast-furnace slag) 
• GWP – Global uppvärmningspotential (Global warming potential) 
• Hot spots- steg i processen som bidrar till stor miljöpåverkan 
• ISO – Internationella standardorginisationen 
• Klimatpåverkan- Hur mycket växthusgaserna bidrar till den globala 

uppvärmingen 
• LCA – Livscykelanalys 
• MKB – Miljökonsekvensbeskrivning 
• Muddring- Schaktning av havsbotten 
• Nollalternativ- om ingen åtgärd genomförs 
• S/S-metoden- Stabilisering och solidifiering 
• TS- torrsubstans i en lösning 
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Förord 
 
Följande examensabete motsvarar ca 10 veckors heltidsarbete och är ett avslutande 
moment på utbildningen Högskoleingenjör i Maskinteknik inom Hållbar produktutveckling 
på Blekinge Tekniska Högskola. Rapporten har genomförts hos Peab i Helsingborg som 
varit mycket tillmötesgående och låtit mig sitta i sina lokaler. Jag vill passa på att tacka 
Martin Jönsson på Peab Grundläggning för betydelsefull feedback och handledning 
under hela rapportens gång.  
 
  



 7

Innehållsförteckning 



 8

 
 
  



 9

1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Muddring sker kontinuerligt längs våra Svenska kuster och farleder då det finns krav från 
regeringen och ett ökat behov från sjöfarten som expanderar vart år med fler och mer 
djupgående fartyg . I samband med utbyggnad av hamnar sker ofta muddring av 
omkringliggande område för att fartyg ska ha möjlighet att ta sig in till det nya 
hamnområdet.  
 
Det finns även krav från andra håll att muddra sedan riksdagen infört miljömålet “Giftfri 
miljö” som syftar till att halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och inte 
påverka människors hälsa eller den biologiska mångfalden (Regeringen, 1999). Farleder 
och hamnar är områden som varit drabbade av många års kontinuerlig förorening vilket 
har medfört att bottensedimenten innehåller kraftigt förhöjda halter tungmetaller och 
organiska miljögifter. Under 1800-talet frodades Sveriges industrier, detta bidrog till 
restprodukter från produktionen som släpptes ut i naturen utan att först renas då 
kunskapen om dessa giftiga restprodukter var begränsad. Göteborgs hamn som 
föreliggande studie avhandlar har under många år varit en hamn med flertalet aktiva 
båtvarv, bristande kunskap kring omhändertagandet av miljögifter har bidragit till att 
bottensedimenten i hamnen har halter av föroreningar som är långt över det normala 
(Naturvårdsverket, 2008).  
 
När de förorenade sedimenten muddrats måste de tas omhand, de klassas ofta som 
farligt avfall och är därför dyra att deponera. Ett alternativ till deponering av sedimenten 
är att använda Processtabilisering som är en relativt ny teknik där sedimenten 
stabiliseras och solidifieras genom tillsats av bindemedel för att därefter användas som  
konstruktionsmaterial.  
  
Peab som fått uppdraget att utföra fältförsök på 10 000 m3 muddermassor i Göteborgs 
hamn vill veta hur stor miljöpåverkan återanvändning av muddermassorna genom 
processtabilisering har jämfört med att köra massorna på deponi för att sedan använda 
bergmaterial som fyllnadsmaterial vid utbyggnaden av det nya terminalområdet. 
Rapportens syfte är att belysa för och nackdelar med olika hanteringsalternativ för 
muddermassorna. Genom att utföra en jämförande livscykelanalys för två processer kan 
man identifiera ”hot spots”, alltså vart i de respektive processerna som störst 
miljöpåverkan finns och därefter komma med förslag på hur dessa kan minskas. Vid 
utförandet av en jämförande livscykelanalys undersöks bara de steg som skiljer 
processerna åt, i vårt fall är t.ex. muddringen densamma oavsett hanteringsalternativ 
och den utesluts därför ur livscykelanalysen. 
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1.2 Bakgrund Arendal II 
Göteborgsregionen är centrum för Sveriges transport och industri, med hamnen som 
kärna. Under flera år har Göteborgs Hamn AB (GHAB) ökat i godsvolymer som hanteras 
och detta förväntas fortsätta många år framöver. GHAB vill utveckla verksamheten 
ytterligare och fungera som ett nav i norra europa där oceanfartyg kan omlastas. För att 
omlastningen ska möjliggöras krävs att hamnen har möjlighet att förvara godset på land 
innan det lastas på de mindre fartygen. GHAB tänker lösa detta genom nya 
terminalområden och kajer mellan två befintliga hamnområden Arendalshamnen och 
Älvsborgshamnen (GHAB, 2012). 
 
Göteborgs Hamn genomför regelbundna underhållsmuddringar ungefär vart tredje år, 
under 2016 muddrades omkring 200 000 kubikmeter sediment. Göteborgs Hamn 
planerar att använda muddermassorna som uppstår i samband med 
underhållsmuddringar i Göta Älv som fyllnadsmaterial vid byggandet av det 220 000 
kvadratmeter stora nya terminalområdet se Figur 1. Muddermassorna är till 90 procent 
förorenat med tungmetaller och toxiska organiska ämnen (Löfström, G., 2015).  
 

 
Figur 1. Fotomontage över det nya termialområdet sett högt från havet (GHAB, 2012). 

 
Det finns i dagsläget ingen anläggning för omhändertagandet av förorenade sediment 
som uppstår i samband med underhållsmuddring av Göteborgs hamn och Göta Älv. 
Tidigare har man använt Lundbyhamnen som dumpningsplats men den har fyllt sin kvot. 
Detta är ett växande problem då behovet av kontinuerlig underhållsmuddring kommer 
kvarstå (Mark- och miljödomstolen, 2015). 
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Under november 2015 godkännes GHABs MKB av Mark- och miljödomstolen, detta 
tillstånd avser Vattenverksamhet och Hamnverksamhet. Tillståndet för 
Vattenverksamhet och Hamnverksamhet innebär bland annat att GHAB kan bygga ut 
hamnen genom att använda S/S-metoden för förorenade massor från Göta Älv som 
konstruktionsmaterial. Godkännande för muddring av hamnbassäng och Göta Älv ingår i 
tillståndet (Mark- och miljödomstolen, 2015). 
 
Bottensedimenten som muddras i Göteborgs hamn och Göta Älv innehåller höga halter 
av föroreningar till följd av många års sjötrafik och utsläpp från närliggande industrier 
och båtvarv. Fältprov visar att dessa föroreningar består av olika tungmetaller som 
koppar, bly, zink och kvicksilver men även toxiska organiska ämnen som tributyltenn 
(TBT) och polyklorerade bifenyler (PCB). (Bernstén pers. kommunikation 2018). 
 
Fältförsök med 10 000 kubikmeter muddermassor från området kring Götaälvbron 
genomförs under hösten 2016 för att undersöka vilken mix av bindemedel som ger bäst 
resultat. Maskinen som används är Peabs ProSol, maskinen byggdes inför ett liknande 
hamnprojekt i Gävle hamn (Jönsson pers. kommunikation 2018). Olika kombinationer av 
bindemedel testas genom att blandas med sedimenten olika celler. Precis som i det 
slutgiltliga försöket innesluts de processtabiliserade provförsöken av spont och stenvall 
för att sedan täckas med bergkross. Fältförsöken utvärderas sedan genom tester av 
permeabilitet, hållfasthet, mängd bindemedel och ph-värden (GHAB, 2017). 
 
Målet med projektet Arendal II är att sanera Göteborgs farleder och hamnområde i 
kombination med utbyggnad av terminalområdet. GHAB har beslutat att anväda 
Processtabilisering för bygget av det nya terminalområdet, Deponeringsalternativet är 
därför hypotetiskt genomfört. Genom att applicera S/S-metoden på de förorenade 
muddermassorna skapas ett konstruktionsmaterial som används vid utfyllnad av det nya 
terminalområdet.  
 

1.3 Utförande 

Studien bygger på en jämförande livscykelanalys. Först görs en litteraturstudie för LCA 
och processerna som är inkluderade i denna studie. Data till livscykelanalysen samlas 
in, dels genom inblandade aktörer i Arendal II men även generell data används. När all 
data inventerats sammanställs resultaten. Ur resultatet görs slutsatser och 
rekommendationer. 
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1.4 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att utföra en jämförande förenklad livscykelanalys för 
omhändertagandet av muddermassor vid utbyggnaden av Göteborgs hamn (Arendal II). 
Livscykelanalysen ska ge klarhet i miljöpåverkan från olika alternativ vid 
omhändertagandet av överskottsmassor. Metoderna som ska jämföras är deponering på 
land och processtabilisering. Rapporten ska undersöka vilken av metoderna som har 
störst miljöpåverkan med hänsyn på koldioxidutsläpp och användning av ändliga 
resurser och komma med förslag på förbättring. Rapporten skall även ses som en del i 
ett större sammanhang, där Peab kan ta del av resultaten för att i framtiden göra en 
komplett LCA som undersöker utbredd och långsiktig påverkan från koldioxidutsläpp och 
resursanvändning vid omhändertagandet av muddermassor. Rapporten ska fungera 
som ett kompletterande beslutsunderlag vid upphandlingar på framtida projekt av 
liknande karaktär. En grov jämförelse av kostnaden för de två alternativen vid 
omhändertagande av muddermassorna kommer genomföras.  
 
Mål: 

● Utföra en jämförande livscykelanalys med Arendal II som fallstudie. 
● Se vart i livscykeln den största miljöpåverkan finns och komma med förslag på 

hur dessa kan minskas. 
● Utvärdera resultaten och se om studien kan användas av Peab som motivering 

till att använda ProSol vid framtida projekt. 
 

1.5 Avgränsningar 

Livscykelanalysen kommer att starta vid pråmen med de muddrade massorna för båda 
processerna och sluta när utfyllnaden av terminalområdet är klar för att jämförelsen i 
slutet ska bli rättvis. Ett nollalternativ är inget som är aktuellt att undersöka. Muddringen 
är densamma oavsett sluthanteringen och den är därför inte inräknad i 
livscykelanalysen.  
 
Vid miljöpåverkansbedömning används olika miljöeffektkategorier, i denna studie har 
man tillsammans med Peab valt att ta med följande: Klimatpåverkan som mäts i 
koldioxidekvivaleter (CO2e) och resursanvändning i form av ändliga resurser.  
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2. Teori  

2.1 Deponi 

Deponering är en slutförvaring av avfall som inte kan nyttiggöras genom t.ex. 
energiutvinning eller materialutvinning (Sysav, 2017). Om massorna som ska 
omhändertas räknas som avfall har innehavaren av massorna en skyldighet att ta hand 
om dessa på korrekt vis enligt miljöbalken. Man gör en bedömning på hur farliga avfallen 
är och därefter säkerställer man att de hanteras i linje med de krav som ställs från 
riksdagen. Sveriges deponier delas in i tre olika klasser: 
 

1. Deponi för farligt avfall 
2. Deponi för icke-farligt avfall 
3. Deponi för inert avfall 

 
Sediment som innehåller PCB, metaller eller olja räknas som farligt avfall och ska därför 
hanteras på en deponi för farligt avfall, den som lämnar avfallet har en skyldighet att 
kolla att deponin har tillstånd att hantera avfallet (Miljösamverkan Sydost, 2003).  
 

2.2 S/S-metoden 

Stabilisering- och solidifieringmetoden har använts i Sverige i över 40 år med syftet att 
stabilisera lösa jordmassor. På senare tid har man utvecklat tekniken så att den nu även 
används för att kapsla in föroreningar genom att göra dem mindre mobila så att giftiga 
ämnen inte lakas ur den stabila slutprodukten. In-situ innebär att massorna behandlas 
på plats där de ligger medans ex-situ innebär att massorna behandlas efter t.ex. 
muddring eller schaktning. Sedimenten muddras upp och behöver oftast avvattnas innan 
man tillsätter bindemedel. När man tillsatt rätt blandning bindemedel omvandlas 
sedimentens fysikaliska och kemiska egenskaper vilket skapar en monolit med hög 
hållfasthet och låg permeabilitet (Holm et al., 2011). 
 
Två populära tekniker vid stabilisering och solidifiering av muddermassor är 
masstabilisering och processtabilisering se Figur 2. Masstabilisering görs när massorna 
ligger på platsen som ska förstärkas. En grävmaskin utrustas med ett verktyg som 
tillsätter bindemedel samtidigt som det blandar detta med muddermassorna i matrisen. 
Denna metod appliceras främst i jordar som torv och dy, till ett djup på max 6 meter 
(Kennedy, 2015). Vid masstabilisering spontar man ett bestämt område och beräknar 
hur mycket bindemedel som bör användas. Därefter är det upp till föraren av verktyget 
att se till att bindemedlet blir bra fördelat och inblandat inom området, man har således 
inte full kontroll över förhållandena i jorden under processen. Vattenmängd och andra 
geotekniska egenskaper hos jorden har man bättre förståelse för vid processtabilisering. 
Vid processtabilisering schaktar eller muddrar man massorna för att sedan tillsätta 
bindemedlet under konstant observation i en blandningsmaskin t.ex. ProSol. När 
bindemedlet tillsatts i maskinen transporteras massorna till matrisen för att härda. 
Processtabilisering resulterar generellt i en mer homogen slutprodukt än vid 
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masstabilisering då det är lättare att kontrollera vattenmängd och andra påverkande 
faktorer hos massorna som ska stabiliseras och utifrån det reglera mängden bindemedel 
(Jönsson pers. kommunikation 2018). Slutresultatet beror på de geotekniska 
egenskaperna hos sedimenten man utgår från, mängden vatten och mängden silt, lera 
etc. är exempel på faktorer som påverkar slutresultatet när man tillsätter bindemedlet. 
Man utför fälttester med olika bindemedel som sedan analyseras på laboratorium för att 
se vilken blandning som ger högst hållfasthet och lägst utlakning för den aktuella 
sedimenten (Holm et al., 2007). 
 
Förutom att förbättra massornas hållfasthet och deformationsegenskaper innesluts även 
de giftiga föroreningarna då de binds till partiklarna i massorna. Ur ett 
hållbarhetsperspektiv finns det flera fördelar med S/S-metoden, man omvandlar ett 
förorenat avfall till ett hållfast konstruktions- och fyllnadsmaterial. Detta i sin tur leder till 
minskad användning av ändliga resurser och mindre överskottsmaterial i form av 
förorenade massor som behöver köras till deponi för att behandlas (Holm et al., 
2011)(Jönsson per. kommunikation 2018).  
 

 
Figur 2. Masstabilisering in-situ (Vänster). Processtabilisering ex-situ (Höger) (Regeringskansliet, 2014). 

  



 15 

2.3 Bindemedel 

Bindemedlet som tillsätts vid S/S-metoden varierar beroende på förutsättningarna i 
materialet som ska stabiliseras, bindemedlet består vanligtvis av cement blandat med 
någon typ av restprodukt som flygaska eller masugnsslagg (GGBS) (Bendz, 2011). Vid 
val av bindemedel bestämmer man först vilka krav på hållfasthet, permeabilitet och 
urlakning som erfordras från slutprodukten. Därefter ser man vilka bindemedel som finns 
att tillgå som kan uppfylla dessa krav, kostnaden och miljöpåverkan är också avgörande 
faktorer vid val av bindemedel. Några lämpliga bindemedelsrecept tas fram utifrån 
kraven som ställs. De olika blandningarna av bindemedel tillsätts muddermassorna i 
olika proportioner för att se vilket förhållande mellan muddermassa och bindemedel som 
ger bäst slutresultat. De provkroppar som visar bäst hållfasthet efter 28 dagars härdning 
undersöks för att bestämma utlakningspotentialen. Tryckhållfastheten kollas kontinuerligt 
under processen, vanligtvis efter 7, 28, 91 och 365 dagars härdning. Potentialen för 
utlakning hos provkropparna görs ofta efter 28 och 365 dagars härdning, om resultatet 
visar att utlakningen bör minskas kan man addera tillsatsmedel till bindemedlet man valt 
att gå vidare med. (Holm et al., 2011) 
 

2.4 Byggprocessen 

2.4.1 Ide och förstudie 
 
Första steget i byggprocessen när man bestämt sig för att bygga ut hamnen är att inleda 
en förstudie där geotekniska egenskaper hos sedimenten som ska muddras i 
hamnområdet undersöks, även föroreningsgrad och topografi är viktiga faktorer. När 
man har sammanställt nödvändig data för bottensedimenten fortsätter studien genom att 
se på olika alternativ för hanteringen av de muddrade massorna. Förr har dumpning till 
havs varit ett alternativ men det är idag förbjudet för förorenade muddermassor (SGI, 
2011). Idag börjar man i princip alltid med att avvattna massorna innan de behandlas på 
deponi. Det finns olika tekniker för att behandla föroreningarna i sedimenten, 
Kemisk/fysikalisk behandling, Biologisk nedbrytning och Värmebehandling är exempel 
på dessa. Nyttiggörande genom S/S-metoden är ett alternativ som blir allt populärare 
p.g.a dess ekonomiska och miljömässiga fördelar (Miljösamverkan Sydost, 2003). 
 
Data från sedimenten kan även användas för att undersöka vilken blandning av 
bindemedel som är lämplig för aktuella förhållanden om S/S-metoden skall användas för 
att nyttja den förorenade sedimenten som fyllnadsmaterial. Hamnutbyggnad där 
muddring är en del av byggprocessen omfattas av stränga regler kring vattenverksamhet 
och det rekommenderas därför att miljömyndigheter och konsulter involveras i ett tidigt 
skede för att samråda med myndigheterna angående tillståndsansökningar. När 
förstudien godkänts genomförs en miljöbedömning, i samråd med inblandade aktörer 
avgränsas miljökonsekvensbeskrivningen. MKBn ska föreslå olika alternativ för 
utförandet av den aktuella processen och integrera miljöaspekter i dessa. För att 
bedöma de olika alternativen ur ett hållbarhetsperspektiv kan man använda sig utav 
livscykelanalys (SGI, 2011).  
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2.5 Tidigare studier inom området 

 
Inför denna studie har två liknande arbeten studerats som genom LCA avhandlar 
miljöpåverkan vid omhändertagandet av förorenade muddermassor från hamnar. 
Hamnarna som tidigare studerats med LCA är Oxelösund- och Gävle hamn.  
 

2.5.1 Oxelösunds hamn 
Simon (2008) utförde en LCA studie för Oxelösunds hamn där tre olika alternativ för 
omhändertagande av förorenade muddermassor jämförts. Scenariot var liknande 
Göteborgs Hamn, i Oxelösund skulle 50 000 kubikmeter förorenade sediment 
omhändertas samtidigt som man ville bygga ut hamnen med 1 000 kvadratmeter kaj. 
Precis som i Göteborgs Hamn bestod föroreningarna av tungmetaller och organiska 
miljögifter som PCB.  
 
De olika scenarier som behandlades i Simons (2008) LCA var, masstabilisering med de 
förorenade massorna som fyllnadsmaterial till den nya kajen, deponi av massorna för att 
använda sprängsten som fyllnadsmaterial till kajen och sista alternativet som var att 
tippa massorna i havet och använda sprängsten som fyllnadsmaterial till kajen. 
 
Vid masstabiliseringen skulle man använda lika delar cement och masugnsslagg, 100 kg 
bindemedel per kubikmeter muddermassa. Samma proportioner av bindemedel skulle 
användas vid deponi då massornas torrhalt inte uppfyllde deponikraven.  
 
Miljöpåverkanskategorierna som undersöktes i denna studie var klimatpåverkan, 
resursanvändning i form av energi och ändliga resurser, försurning och ekotoxicitet.  
 
Resultatet av studien visar att inget av alternativen var bäst eller sämst på allt i 
avseende på miljöpåverkanskategorierna. Stor miljöpåverkan fann man vid produktion 
och transport av material, detta gällde samtliga scenarion. Masstabilisering resulterade i 
bäst värden i alla miljöpåverkanskategorier utom ekotoxicitet och klimatpåverkan då 
produktionen av cement bidrar till högt koldioxidutsläpp (Simon, 2008). 
 

2.5.2 Gävle Hamn 
LCA studien som Brandt (2011) utfört avhandlar Gävle hamn som tog hjälp av Peab för 
att processtabilisera 600 000 m3 kubikmeter förorenade sediment som nyttjades till 
fyllnadsmaterial vid utbyggnad av hamnen. Provtagning av sedimenten visade att 
föroreningarna bestod av metaller och organiska miljögifter. 
 
Alternativen som undersöktes i Brandts studie för omhändertagandet av massorna var 
processtabilisering för att använda massorna som fyllnadsmaterial, deponering av 
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massorna och dumpning av massorna till havs. Vid alternativen deponi och dumpning till 
havs antas fyllnadsmaterialet bestå av icke förnyelsebara resurser.  
 
Studien jämför olika muddringstekniker men slutsatsen visar att det spelar liten roll för 
energiförbrukningen vilken teknik som används för att muddra massorna. En 
känslighetsanalys visar att beroende på avstånd till deponin påverkas 
energiförbrukningen för deponialternativet kraftigt, detta innebär att bara någon extra mil 
till deponin gör S/S-metoden till ett klart bättre alternativ med hänsyn till klimatpåverkan 
och resursanvändning.  
 
Bindemedlet som användes vid processtabiliseringen var en blandning av flygaska, 
cement och Merit 5000 i proportionerna 40:20:40. Man använde 150 kg bindemedel per 
kubikmeter muddermassa för processtabiliseringen och 75 kg bindemedel per 
kubikmeter muddermassa på deponin för att uppnå en torrhalt som krävs för att kunna 
omhänderta massorna på en deponianläggning.  
 
Miljöpåverkanskategorierna som inkluderades i LCA för Gävle hamn var klimatpåverkan, 
försurning, övergödning och resursanvändning i form av energi och ändliga resurser. 
 
Resultatet av LCA för Gävle hamn visar att deponialternativet har störst miljöpåverkan i 
alla kategorier som undersöktes, det är framför allt transporten av de förorenade 
sedimenten som utmärker sig. Dumpning av massorna till havs resulterar i relativt liten 
energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser men påverkar miljön negativt genom att 
använda icke förnyelsebara resurser för konstruktion av hamnutbyggnad och genom 
negativ påverkan på havsbottens biotop. Processtabiliseringen är att föredra då den 
omvandlar förorenade muddermassor till konstruktionsmaterial, produktionen av 
cementen som används i bindemedlet bidrar dock till stora koldioxidutsläpp (Brandt, 
2011). 
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2.6 LCA 

2.6.1 Metodik 
Livscykelanalys används främst för att ta fram en helhetsbild av en produkts 
miljöpåverkan. Att genomföra en LCA enligt standarden ISO 14040 är därför en effektiv 
och populär metod när olika produkter ska jämföras ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Helhetsbilden gör det även enkelt att identifiera steg i produktens livscykel som har 
kraftig miljöpåverkan, så kallade ”Hot spots”. Begreppet ”från vaggan till graven” är 
vanligt förekommande i LCA sammanhang och innebär att man studerar en produkt eller 
process från det att råvaran utvinns tills dess att avfallet hanteras, systemgränser 
används för att begränsa studien beroende på produkt. Hur en produkts livscykel kan se 
ut visas i Figur 3.  

 
Figur 3. Exempel på en produkts livscykel (Jernkontorets energihandbok, 2018). 
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En LCA består av 4 steg: Mål och omfattning av studien, inventering av systemflöden, 
miljöpåverkansbedömning och tolkning av resultaten som sker löpande under processen 
(SLU, 2018). Ramverket för en livscykelanalys 4 steg visas i Figur 4. 

 
Figur 4. Ramverk för genomförande av Livscykelanalys (Jernkontorets energihandbok, 2018). 

2.6.2 Mål och omfattning 
Det första steget är att bestämma målet med studien och vilka resultat som är 
intressanta att undersöka. För att mäta miljöpåverkan används en funktionell enhet som 
är aktuell för systemet, det kan vara t.ex. 1 ton tomater eller 1 kWh elenergi. En LCA kan 
bli för omfattande om man ska följa alla steg i en produkts livscykel, man använder 
därför systemgränser för att begränsa studien. Systemgränser används för att begränsa 
tidsramen, resursflöden och geografisk utbredning. LCA som används för att jämföra 
miljöpåverkan från två eller fler system kallas jämförande LCA. Vid jämförande LCA 
undersöker man bara de delar av livscykeln som skiljer systemen åt. Om den 
funktionella enheten är t.ex. en liter mjölk och det som ska undersökas är olika 
förpackningar och transportsätt bortser man från produktionen av mjölken då den är 
samma oavsett system (ISO, 1997). 
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2.6.3 Inventeringsanalys 

Syftet med inventeringsanalys är att kvantifiera utsläppen och resursförbrukningen i 
systemets olika steg. Systemgränser underlättar inventeringen av flödena i systemet och 
kan justeras under inventeringen om så behövs. All insamlad data ska referera till den 
funktionella enheten. Vid datainsamlingen finns ofta branschspecifik och generella data 
för olika flöden att tillgå via databaser, dessa går att använda så länge man är källkritisk 
och tydlig med vart olika data hämtats. Beroende på systemet varierar miljökategorier 
som är aktuella att undersöka, när man gör en miljöpåverkansbedömning kan man gå 
tillbaka i inventeringsanalysen och utesluta den data som anses överflödig. 
Inventeringsanalysen är ofta det mest tidskrävande steget i LCA då viss data kan vara 
svår att hitta (SLU, 2018). 
 

2.6.4 Miljöpåverkan 

Det tredje steget i LCA är att göra en bedömning av miljöpåverkan från flödena som 
inventerats i föregående steg. Genom inventeringsanalysen klargörs vilken kvantitativ 
påverkan flödet för den funktionella enheten bidrar till. Två moment som alltid ska vara 
inkluderade vid miljöpåverkansbedömning är Klassificering och Karakterisering. 
Klassificering innebär att ämnena i flödet som bidrar till miljöpåverkan kategoriseras efter 
vilken påverkan de har på miljön, Figur 5 är exempel på hur gaser bidrar till olika 
miljöeffekter. Miljöpåverkanskategorierna varierar beroende på vad studien ska 
undersöka, enligt Bauman and Tillman (2004) är följande kategorier vanligt 
förekommande i LCA: 
 

- Övergödning 
- Klimatpåverkan 
- Försurning 
- Ekotoxicitet 
- Biologisk mångfald 
- Ändliga resurser 
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Figur 5. Klassificering exempel (Guinee, 2002). 

När flödena klassificerats i miljöpåverkanskategorier undersöks den totala miljöpåverkan 
inom varje kategori genom Karakterisering, värdena i Bilaga 2 används då. Undersöks 
hur en process t.ex. bidrar till global uppvärmning genom utsläpp av växthusgaser 
används Tabell 1 nedan genom att multiplicera mängden av varje gas med dess 
uppvärmningspotential för att få resultatet i en koldioxidekvivalent. Ett kilo koldioxid 
motsvarar ett kilo koldioxidekvivalent medan ett kilo metan motsvarar 25 kilo 
koldioxidekvivalenter. 
 
Tabell 1. Karakterisering Global uppvärmningspotential. 

Växthusgas Uppvärmningspotential CO2e (GWP) 

Koldioxid (CO2) 1 

Metan (CH4) 25 

Lustgas (N2O) 298 

 

2.6.5 Utfall 
Nästa steg i livscykelanalysen är att presentera resultaten på ett tydligt vis. Vid 
jämförande LCA kan man tydligt redovisa resultaten genom jämförelse av de olika 
systemen. Osäkerheter ska presenteras och förklaras, det kan vara t.ex. val av data, 
funktionell enhet och systemgränser. Resultaten tolkas i för att hitta miljöproblem i flödet 
som utmärker sig kraftigt, dessa kallas ”Hot spots”. Slutligen föreslås rekommendationer 
för hur systemet eller systemen kan utvecklas för att minska sin negativa miljöpåverkan 
(Baumann, H. & Tillman, 2004). 
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4. Metod 

4.1 Genomförande 

Målen med studien har bestämts tillsammans med Peab Grundläggning som varit det 
sammarbetande företaget under arbetet. 
 
För jämförandet av processerna används LCA som är ett systematiskt verktyg för att 
bedöma produkter eller processer ur miljösynpunkt. Som beskrivs i teorikapitlet så börjar 
Livscykelanalysen med att mål och omfattningen av studien definieras, därefter 
inventeras data och till sist bedöms miljöpåverkan. En känslighetsanalys utförs för att se 
hur resultaten påverkas om avstånd till deponi och kvoten cement i bindemedlet 
förändras. 
 
Mycket av datan som används i inventeringen för de två systemen har kommit från 
personlig kontakt med personer som arbetar inom undersökt område. Viss data har 
hämtats från statliga studier som visar generella värden. Antaganden har försökts 
undvikas men i Deponiscenariot är vissa avstånd baserade på antaganden och kan 
därför påverka resultatet av klimatpåverkan från processen. Datan som hämtats från 
SGI och Naturvårdsverket är några år gammal och det finns därför en risk att den inte 
stämmer överens med dagens värden, utsläppen från moderna fordon minskas i takt 
med att utvecklingen går framåt och ny data hade kanske därför varit possitivt för 
slutresultaten i anvseende på klimatpåverkan. Den data som hämtats genom personlig 
kommunikation är ny men kan vara specifik för ett viss företag, t.e.x 
bränsleförbrukningen vid transporten av Cement är specifik för Volvolastbilar som lastar 
42 ton. 
 
Det finns programvara som är anpassat för LCA, denna kan användas för att inventera 
processer och utföra miljöpåverkansbedömning. Då denna studie enbart undersöker två 
miljöpåverkanskatergorier vilka är klimatpåverkan genom växthusgasutsläpp och 
användning av ändliga resurser har ingen färdig mjukvara använts. Genom att använda 
Excel tillsammans med Naturvårdsverkets karakteriseringstabeller (se Bilaga 2) för 
Uppvärmingspotential, Värmevärde och Emissionsfaktorer har det varit möjligt att få 
fram resultat från miljöpåverkansbedömningen. 
 

4.2 Inventering & miljöpåverkansbedömning 

Inventeringen börjar med att undersöka processerna var för sig. Alla steg i scenariot 
med processtabilisering som antingen bidrar till utsläpp av växthusgaser eller 
användning av ändliga resurser klassificeras i miljöpåverkanskategorier. Samma sak 
görs för Deponiscenariot. Därefter karakteriseras med hjläp av Tabell 12 i Bilaga 2 
växthusgasutsläppen till koldioxidekvivalenter som används för att jämföra processerna i 
resultatdelen. 
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4.3 Systemgränser & Antaganden 

Denna LCA kommer att följa sedimenten från kajkant till nyttjande genom S/S-metoden 
respektive omhändertagande på deponianläggning. Utbyggnad av nytt terminalområde i 
Göteborgs hamn är inkluderat i båda fallen för att jämförelsen av de två scenarierna ska 
bli rättvis ut ett hållbarhetsperspektiv. Som tidigare nämnt utesluts processer i flödet som 
är samma oavsett om massorna ska användas för konstruktionsändamål eller 
deponeras. Följande LCA kommer därför att börja vid kajkant när massorna muddrats 
och avvattnas. LCAn slutar sedan när de förorenade massorna omhändertagits så att de 
inte längre är skadliga för människa eller natur.  
 
Deponiscenariot är hypotetiskt och därför är det baserat på antaganden. Kunnigt folk 
inom avfallsbranschen har kontaktats för att dessa antaganden ska likna ett verkligt 
scenario.   
 
Den jämförande LCA som rapporten avhandlar är begränsad till att undersöka 
klimatpåverkan genom koldioxidutsläpp från processerna i flödet, den andra 
miljökategorin är användning av ändliga resurser. 

4.3.1 Funktionell enhet 
Den funktionella enhet som valts är 1000 m3 muddrade sediment som ligger på pråm vid 
kajkant. 

4.3.2 Datakvalite   
Datan som används i studien är hämtad från ett urval miljöstudier av b.la. 
Naturvårdsverket och Statens Geologiska Institut men även genom personlig kontakt 
med anställda på företag i bygg- och miljöbranchen.  
 
Göteborgs Hamn har beslutat att använda S/S-metoden för byggandet av det nya 
terminalområdet. Datan för S/S-scenariot är därför baserad på ett fältförsök medan 
Deponiscenariot är baserat på ett fiktivt projekt och består således av fler antaganden. 
Antagandena för deponiscenariot är t.ex. avstånd till deponianläggning och bergtäkt 
vilket har disskuteras med sakkunniga inom området. 

4.3.3 Övriga aspekter 
Sociala aspekter har inte tagits med i studien, oljud och exploatering av land kan vara 
nackdelar som ett projekt av denna karaktär har på lokalbefolkningen. Samtidigt medför 
det arbetsmöjligheter som kan vara possitiva.  
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4.3.3 Miljöpåverkanskategorier 
I Tabell 2 nedan syns de miljöpåverkanskategorier som valts att ta med i studien. Dessa 
klassificeras sedan för att se vilken miljöpåverkan de bidrar till. 
 
Tabell 2. Klassificering i miljöpåverkanskategorier 

Resurser Klimatpåverkan (GWP) Utvinning ändlig resurs 

Kalk  x 

Bergkross  x 

Sand  x 

CO2 x  

CH4 x  

N2O x  

 

4.4 Processbeskrivning  

4.4.1 S/S-metoden 
Sedimenten pumpas från pråmen till ProSol maskinen som processtabiliserar massorna, 
därefter pumpas massorna direkt till det invallade gjutområdet. Denna process visas i 
Figur 6 nedan. 
 
Systemen som ingår i detta flöde är produktion och transport av bindemedel till S/S-
metoden. Bindemedlet som används för Arendal II projektet är 150 kg/ m3 muddrade 
sediment. Varav 75 kg/ m3 består av GGBS och de resterande 75 kg/ m3 består av 
Cement. Den masugnsslagg (GGBS) som används i projektet Arendal II produceras i 
Moerdijk, Nederländerna och transporteras därifrån med elektriskt godståg till Göteborgs 
hamn. Cementen som används heter Bascement Skövde och tillverkas i Cementas 
fabrik i Skövde för att sedan transporteras 154 km med lastbil till Göteborgs hamn.  
 
Processer som ingår i flödesanalysen för S/S-metoden: 

Produktion: Cement, GGBS 
Transport: Cement, GGBS 
Resursanvändning: Kalksten 
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Figur 6. Processtabilisering ex-situ (Regeringskansliet, 2014) 

 
ProSol maskinen som utför processtabiliseringen är mobil och behandlar massorna på 
plats i hamnen genom att pumpa dem direkt från pråmen vidare via rörledningar till 
gjutbassängen när bindemedel tillsatts. Figur 7 visar hur rörledningar direkt från 
processtabiliseringsmaskinen fyller gjutbassängen med S/S-behandlade massor. I Figur 
8 syns den härdade monolit som man sedan kan bygga ovanpå. De enda stora 
transporter som sker vid denna metoden är följaktligen bindemedlet.  
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Figur 7. Utfyllnad av gjutbassäng med precesstabiliserade sediment via rörledningar. 

 
Figur 8. Gjutbassäng med processtabiliserade sediment efter härdning. 
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4.4.2 Deponi 
Det andra alternativet för hantering av muddermassorna skulle vara att behandla dem 
på en deponiplats på land. Detta alternativet har uteslutits av Göteborgs hamn och 
följande scenario är därför hypotetiskt genomfört. 
 
De förorenade sedimenten som muddrats och transporterats via pråm till kajkanten 
omlastas till lastbil med täta flak som kör massorna till en deponiplats med tillstånd att 
behandla förorenade sediment. Beroende på TS-halten hos massorna kan de behövas 
stabiliseras med bindemedel på deponin för att de ska kunna hanteras. På deponin 
behövs material som ser till att massorna ligger skyddat och inte påverkar omgivningen. 
För att innesluta massorna på deponin används sand och bergmaterial.  
 
Fyllnadsmaterial till hamnutbyggnaden kommer i detta scenario att bestå av 
bergmaterial. Transport och utvinning av detta ingår i inventeringsanalysen. Vägspill och 
vägslitage är exkluderade ur studien. 
 
Processer som ingår i analysen: 

Produktion: Bergkross, Sand 
Transport: Bergkross, Muddermassor, Sand 
Resursanvändning: Bergmaterial, Sand 

 
Resultaten av inventeringen kommer att presenteras först i nästa steg där flödena 
klassificeras och karakteriseras. 
 

4.4.3 Känslighetsanalys 
Känslighetsanalys används för att undersöka resultaten när indata och antaganden har 
varierats. En känslighetsanalys för vardera hanteringsalternativ har genomförts, 
resultatförändringar i klimatpåverkan och resursanvändningen för alternativen 
presenteras i Figur 13 & Figur 14 i resultatdelen. 

  



 28 

5. Resultat 

5.1 Miljöpåverkansbedömning 

5.1.1 S/S-metoden  

Produktion & Transport 
 
Produktionen av cement börjar med brytning av kalksten genom sprängning, därefter 
krossas kalkstenen. Den krossade kalkstenen mals sedan till ett finkornigt pulver som 
man tillsätter kisel i sandform. Dammet från kvarnen rengörs och återanvänds senare i 
processen som gips. Innan pulvret behandlas i ugn kalcineras det för att dela upp 
kalciumkarbonat i koldioxid och kalciumoxid. Ugnsbehandlingen resulterar i klinkerkulor, 
dessa mals tillsammans med gips och kalksten för att bilda cementpulver (Cementa, 
2018). Processen är energikrävande och fossila bränslen är den huvudsakliga 
energikällan. Cementen som används i Arendal II projektet beställs och transporteras 
154 km från Cementas fabrik i Skövde. På Cementas hemsida redovisas utsläpp från 
produktionen, i dagsläget bidrar 1 ton cementproduktion till 693 kg koldioxidekvivalenter 
(Cementa, 2018). 
 
GGBS eller masugnsslagg som det också kallas är en biprodukt från stålindustrin. När 
järn smälts bildas ett lager av smält slagg ovanpå det smälta järnet i smältugnen. När 
slaggen stelnar krossas och mals den för att användas som ersättare för cement. 
Slaggbiprodukten kan ersätta 40-70 % av mald klinker i cementmixen men det 
förekommer fall där upp till 90 % av cementmixen ersatts med GGBS och minskar 
därmed klimatpåverkan från cementproduktionen avsevärt (Construct Ireland, 
2010)(Greenspec, 2018). Den GGBS som används i Arendal II projektet produceras i 
Nederländerna och fraktas med elektiskt godståg till Göteborgs hamn. Enligt (Vonk, 
pers. kommunikation 2018) bidrar produktionen av GGBS till 34 kg koldioxidekvivalenter 
per ton.  
 
Kostnaden för S/S-metoden med ProSol maskinen är ungefär 300 kr/ m3 inkl. 
bindemedel, detta varierar något beroende på sedimentets förutsättningar men i Arendal 
II projektet stämmer kostnaden med förutsättningarna (Jönsson, pers. kommunikation 
2018). 
 
Funtionell enhet (FE) motsvarar 1000 m3 muddrade sediment, se Bilaga 1.  
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Klimatpåverkan kg CO2e / Funktionell enhet (FE) 

5.1.1.1 Produktion 
Tabell 3. Klimatpåverkan materialproduktion processtabilisering. 

Material kg CO2e / ton kg CO2e / FE 

Cement 693 51975 

GGBS 34 2250 

Totalt  54225 

 

5.1.1.2 Transport klimatpåverkan 
Tabell 4. Klimatpåverkan materialtransport processtabilisering. 

Material Avstånd Transportmedel kg CO2e / FE 

Cement 308 km Tung lastbil 445,5 

GGBS 1292 km Elektriskt godståg 1372,5 

Totalt   1818 
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5.1.1.3 Total klimatpåverkan Processtabilisering 
Tabell 5. Total klimatpåverkan processtabilisering 

Aktivitet kg CO2e / FE 

Produktion 54 225 

Transport 1 818 

Totalt 56 043 

 
 

 
Figur 9. Klimatpåverkan processtabilisering 

 
 
 

5.1.1.4 Resursanvändning 
Tabell 6. Använding av ändliga resurser vid processtabilisering 

Material ton / FE  

Kalk 91,5  
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5.1.2 Deponiscenario 

Produktion & Transport 
För deponiscenariot antas bergkross användas för att bygga ut det nya hamnområdet, 1 
150 000 m3 antas behövas som fyllnadsmaterial då packningsgraden är 15 %. 
Bergkross har en densitet på 1,8 ton/ m3. Produktionen av bergkross antas ske i Arendal 
på Hisingen som ligger 15 km enkel väg från hamnområdet. Utsläppen som genereras i 
samband med utvinningen av bergkross omräknat i koldioxidekvivalent redovisas i 
Tabell 7 nedan. Sedimenten körs till en deponianläggning som antas ligga 50 km från 
kajen med muddermassorna. På deponianläggningen täcks massorna med bergkross 
och sand för att förhindra utlakning.  
 
Kostnaden för deponering av sediment varierar beroende på gifthalten, rena sediment 
kostar omkring 1500 kr/ m3 och sediment som räknas som farligt avfall kostar omkring 
2500 kr/ m3. Sedimenten som muddras i samband med Arendal II projektet räknas som 
farligt avfall (Holm et al., 2007).  
 
Se Bilaga 3 för uträkningar av klimatpåverkan och resursanvändning i Deponiscenariot. 
 

5.1.2.1 Produktion 
Tabell 7. Klimatpåverkan materialproduktion för deponiscenariot 

Material CO2e (Kg/ton) CO2e kg / FE 

Bergkross 
(Utfyllnad+Deponi) 

1,655 3783,33 

Sand (Deponi) 0,0735 5,29 

Totalt  3788,6 

 

5.1.2.2 Transport 
Tabell 8. Klimatpåverkan materialtransport för deponiscenariot 

Material Avstånd t/r (km) kg CO2e / FE 

Bergkross (Bergtäkt-hamn 
& deponi) 

30+70 2048,39 

Sediment (Hamn-deponi) 100 4178,14 

Sand (Bergtäkt-deponi) 70 133,89 

Totalt  10149,14 
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5.1.2.3 Total klimatpåverkan Deponiscenario 
Tabell 9. Total klimatpåverkan för deponiscenariot 

Aktivitet kg CO2 / FE 

Produktion 3 789 

Transport 10 149 

Totalt 13 938 

 

 
Figur 10. Klimatpåverkan deponiscenariot 

5.1.2.4 Resursanvändning 
Tabell 10. Resursanvändning för deponiscenariot 

Material ton / FE  

Bergkross 2286 

Sand 72 

Totalt 2358 
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5.1.3 Jämförelse klimatpåverkan 
Tabell 11. Jämförelse klimatpåverkan (GWP) för de två scenariona 

Aktivitet S/S-metoden (kg CO2e/FE) Deponiscenario (kg CO2e/FE) 

Produktion 54 225 3 789 

Transport 1 818 10 149 

Totalt 56 043 13 938 

 
 

 
Figur 11. Jämförelse av klimatpåverkan för de två scenariona 
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5.1.4 Jämförelse resursanvändning 
Tabell 12. Jämförelse förbrukning av ändliga resurser för de två scenariona 

Material S/S-metoden (Ton/FE) Deponiscenario (Ton/FE) 

Kalk 91,5 0 

Bergkross 0 2286 

Sand 0 72 

Totalt 91,5 2358 

 

 
Figur 12. Jämförelse av resursanvändning för de två scenariona 
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5.5 Känslighetsanalys 

5.5.1 Scenario S/S-metoden variation av bindemedel 
För hanteringsalternativet som utnyttjar S/S-metoden har en känslighetsanalys 
genomförts se Figur 13 där mängden bindemedel och kvoten mellan cement och GGBS 
justerats. Recept 1 i grafen nedan är kvoten som använts tidigare i arbetet dvs. lika 
mycket cement som GGBS. Recept 2 består av 20 % cement och 80 % GGBS, 
resultatet av detta är en produkt med mindre klimatpåverkan från produktion. 
 

 
Figur 13. Klimatpåverkan beroende på bindemedelsmix 

  

Utsläpp beroende på bindemedelsmix 
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5.5.2 Deponiscenario variation i avstånd till deponianläggning 
Studien har baserats på att avståndet till deponianläggningen är 50 km enkel väg, i 
diagrammet nedan se Figur 14 syns att utsläppen för deponiscenariot varierar beroende 
på avståndet till deponianläggningen. När avståndet är mer är 650 km enkel väg till 
deponianläggningen från hamnen är klimatpåverkan större från deponiscenariot än S/S-
metoden för bindemedelsmixen Recept 1 som består av 50 % GGBS och 50 % Cement, 
totalt 150 kg / m3 muddermassa.  
 
Används 100 kg av bindemedelsmixen Recept 2 som består av 80 % GGBS och 20 % 
Cement per kubikmeter sediment så lönar sig S/S-metoden ur klimatsynpunkt då det är 
längre än 200 km till deponianläggningen. 
 

 
Figur 14. Klimatpåverkan beronde på avstånd till deponianläggning 

  

Utsläpp beroende på avstånd till deponi 
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6. Diskussion  
Ur resultaten kan vi tyda att S/S-metoden bidrar till störst klimatpåverkan medan 
deponiscenariot bidrar till störst användning av ändliga resurser. För scenariot där S/S-
metoden används är det produktionen av cement som tydligt utmärker sig som den 
största orsakande faktorn till klimatpåverkan. Deponiscenariot har sin största 
klimatpåverkan i transporten av sedimenten, precis som vi ser i resultaten av studien 
genomförd av Brandt, 2011.Väljer man att göra en studie som inkluderar spill och slitage 
på vägarna vid sedimenttransporten kommer man se en negativ miljöpåverkan då det 
bidrar till b.la. försurning av mark och vatten. 
 
Användingen av ändliga resurser är klart större i deponiscenariot då utfyllnad av det nya 
terminalområdet kräver stora mängder bergmaterial. I Sverige har vi tillgång till 
naturresurser som bergmaterial men då det inte är en förnyelsebar resurs kommer vi bli 
tvungna att använda alternativa material och byggmetoder framöver. I länder där 
bergmaterial är mer sällsynt har S/S-metoden nyttjats i större utsträckning.  
 
Trots att resultaten pekar på processtabiliseringen som det mindre fördelaktiga 
alternativet sett till klimatpåverkan tror jag detta kommer ändras inom snar framtid när 
tekniken utvecklats. Statens Geologiska Institut har gjort laboratorieförsök med kvoten 
70/30, GGBS resp. Cement och fått resultat med hög skjuvhållfasthet. Den största 
klimatpåverkan i scenariot processtabilisering finner vi i produktionen av cement, lyckas 
man minska mängden cement i bindemedelsmixen sker en kraftig reducering av 
klimatpåverkan från processtabilisering som känslighetsanalysen visar.  
 
Svenska deponianläggningar präglas av stränga regleringar och många anläggningar 
har nått sin totala kapacitet, kostnaden för att deponera avfall har därför stigit i pris. 
Kostnaden för de olika alternativen undersöks inte i en LCA, det finns en annan metod 
som heter Livscykelkostnadsanalys (LCC) som används för det ändamålet. Syftet med 
denna studie är att jämföra de två handeringsalternativen ur ett miljöperspektiv, vid 
upphandlingar i verkligheten är det dock inte bara miljökostnaden som avgör vilken 
metod man väljer att gå vidare med. Den slutliga prislappen på projektet är ofta en 
avgörande faktor och det är därför relevant att jämföra kostnaderna för de två metoderna 
som undersöks i denna studie.  
 
Skillnaden i slutpriset för projektet blir markant då det är 1 000 000 m3 förorenade 
muddermassor som ska omhändertas. Priset för omhändertagandet av 
muddermassorna med S/S-metoden slutar på ungefär 300 miljoner kronor medan det för 
deponiscenariot skulle kosta över 2,5 miljarder kronor att deponera muddermassorna 
och då är inte utfyllnaden för bygget av det nya terminalområdet inräknat. Denna 
prisskillnad kan vara en motivering till att använda sig av processtabilisering vid projekt 
av liknande karaktär i framtiden. 
 
 



 38 

8. Slutsats 
 
Studien har jämfört två scenarion vid omhändertagandet av överblivna muddermassor 
för att kartlägga miljöpåverkan och komma med förbättringsförslag på hur dessa kan 
minskas. Studien ska kunna användas av Peab för att motivera använding av 
processtabilisering. Metoden som använts är Livscykelanalys som är utformat för b.la. 
denna typen av jämförelser, metoden kräver tillgång till utförliga och säkra datakällor för 
ett pålitligt slutresultat. I vissa fall saknades pålitlig data och då har antaganden gjorts, 
detta kan ha påverkat slutresultatet. 
 
Miljöpåverkan som undersökts för de två scenariona är klimatpåverkan som mäts i 
utsläpp av koldioxidekvivalenter och resursanvändning i form av icke förnybara material. 
Inget av scenariona var bättre än det andra på allt, båda hade för- och nackdelar.  
 
Sammanfattningsvis i punktform: 

• Processtabiliseringen bidrar till störst utsläpp av växthusgaser. 
• Deponiscenariot utnyttjar störst mängd icke förnybara material. 
• Kostnaden för deponiscenariot är mer än 8 gånger större än för 

processtabiliseringen. 
• Materialproduktionen har betydligt större klimatpåverkan än 

materialtransporten i processtabiliseringsscenariot. 
• Produktionen av cement orsakar stor klimatpåverkan i processtabiliseringen. 
• Ökas kvoten alternativa bindemedel som GGBS i processtabiliseringen 

minskas klimatpåverkan kraftigt. 
• Transporten av sediment bidrog till större klimatpåverkan än 

materialproduktionen i deponiscenariot. 
• Avståndet till deponianläggningen spelar stor roll för klimatpåverkan i 

deponiscenariot. 
 
Det finns stor potential för S/S-metoden och jag rekommenderar därför att man fortsätter 
utveckla och undersöka alternativa bindemedel som kan användas istället för cement. 
Lyckas man minska kvoten cement i bindemedlet är S/S-metoden ett fantastiskt 
alternativ för att omhänderta och nyttiggöra farligt avfall.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Sediment- och utsläppsdata 
 
Funktionell enhet (FE): 1000 m3 muddrade sediment 
Total mängd muddermassor Arendal II projektet: 1 000 000 m3 
 
FE är 0,1 % av total volym för Arendal II projektet. 
 
Sediment 
 
Svällning 
Survey:        7000 m3 (fasta, in-situ) 
Pråmkubik:    9000 m3 
Processad:    10000 m3 
 
1 m3 processtabiliserad muddermassa väger 1,40 ton 
1 m3 pråmmuddermassa väger 1,25 ton 
 
TS halt pråm: 36% 
 
 
Bergkross: 
Densitet: 1,8 ton/ m3 
Volymåtgång gråberg per produkt: 0,65 m3/ m3 bergkross  

Storlek: 0-45mm  
Vikt +15% kompression = 2 ton / m3  
Transporteras 35 ton bergkross per last. 
Hämtas från Skanskas täkt Vikan i Biskopsgården, ca 15 km från hamnområdet. 
 
Sand: 
Densitet: 1,8 ton/ m3 
Hämtas från Skanskas täkt Vikan i Biskopsgården, ca 15 km från hamnområdet. 
Lasterna beräknas 42 ton per bil. 
 
Cement: 
Hämtas från Cementas fabrik i Skövde, 154 km enkel väg från Arendal II. Lasterna 
beräknas 42 ton per bil. 
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Bilaga 2: Utsläppsdata 

 
Utsläpp kg = Bränsleförbrukning (m3) * Värmevärde (GJ/ m3) * Emissionsfaktor (kg/GJ) 
 
Omräkningstabell 
Tabell 13. Karateriseringsfaktorer Global uppvärmingspotetial (Naturvårdsverket, 2016) 

Växthusgas Uppvärmningspotential (GWP) 

Koldioxid (CO2) 1 

Metan (CH4) 25 

Lustgas (N2O) 298 

 
Värmevärde 
Tabell 14. Karateriseringsfaktorer värmevärde (Naturvårdsverket, 2016) 

Bränsle GJ/ m3 

Dieselolja 35,28  

 
Emissionsfaktor (kg / GJ) 
Tabell 15. Emissionsfaktorer lastbil (Naturvårdsverket, 2016) 

Fordon Bränsle CO2 
(kg/GJ) 

CH4  
(kg/GJ) 

N2O 
(kg/GJ) 

CO2 
ekvivalent 
(kg/GJ) 

Lätt lastbil Bensin 69,47 0,0084 0,0018 70,2164 

Tung lastbil Bensin 69,47 0,0135 0,0011 68,1353 

Lätt lastbil Diesel 51,47 0,0002 0,0017 51,9816 

Tung lastbil Diesel 51,47 0,0001 0,0039 52,6347 
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Bilaga 3: Deponiscenario 

 
Transport material 
 
Det förorenade sedimentet transporteras till deponin med lastbil, 20 kubikmeter åt 
gången. 20 kubikmeter sediment väger 25 ton. 
 
Två lager bergkross används för att täcka massorna på deponianläggningen och 
därmed förhindra utlakning. Dessa lager är 0,3 m tjocka och man antas bygga 5 m på 
höjden med sediment innan man täcker. För den funktionella enheten 1000 m3 sediment 
behövs alltså: 1000 m3 / 5 m = 200 m². 200 m² * 2* 0,3 m= 120 m3 bergkross / FE. 
Densiteten för bergkross är 1,8 ton / m3 vilket resulterar i 120*1,8= 216 ton bergkross för 
täckning per funktionell enhet. Två lager sand används också för att täcka massorna på 
deponin. Lagrena med sand är vardera 0,1 m höga och täcker samma område som 
bergkrossen, alltså 200 m² per FE. Det krävs 200*0,1*2=40 m3 sand, motsvarande 72 
ton för att täcka 1000 m3 sediment. 
 
Utsläpp transport av sediment till deponi. CO2e kg / FE 
 
Antaganden har gjorts för hur mycket last varje transport med sediment klarar. Lastbil 
med trailer får lastas till 35 ton men då massorna har en TS halt på 36 % lastar man inte 
fullt då risken är stor för spill på vägen. Lastbilarna antas fyllas med 20 kubikmeter 
sediment vilket motsvarar 25 ton och bränsleförbrukningen antas då vara 6 L/10 km, när 
bilen kör tom på tillbakavägen antas bränsleförbrukningen vara 3 L/10 km. Den 
funktionella enheten 1000 m3 sediment från pråm har en vikt på 1250 ton, detta 
motsvarar 50 laster sediment för transport till deponiområdet 50 km från hamnen och 50 
tomma laster på väg tillbaka.  
Den totala bränsleförbrukningen för transport av den funktionella enheten till deponi blir 
därför:  

  
 
Tabell 16. Klimatpåverkan transport av sediment till deponi 

Växthu
sgas 

Diesel  
(L / FE) 

Värmevärde 
(Diesel) 
(GJ / m3) 

Emission
sfaktor 
(GJ / kg) 

Utsläpp 
(kg) 

Klimatpåverka
nsfaktor (GWP) 

CO2 
ekvivalent 
(kg / FE) 

CO2 2250 35,28 51,47 4085,69 1 4085,69 

CH4 2250 35,28 0,0001 0,0079 25 0,2 

N2O 2250 35,28 0,0039 0,31 298 92,26 

Totalt      4178,14 
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Utsläpp transport av bergkross till Göteborgs hamn & Deponi. CO2e kg / FE 
 
För att fylla hamnområdet 1 000 000 m3 med bergkross krävs 1 150 000 m3 bergkross 
då den komprimeras 15% i byggprocessen. 1 150 000 m3 bergkross med en densitet på 
1,8 ton/ m3 väger 2 070 000 ton. Den funktionella enheten som motsvar 0,1% av den 
totala mängden blir då 2070 ton.  
Bergkrossen och sanden som används kommer från Skanskas täkt Viken i 
biskopsgården Göteborg. Bergkross används i såväl deponi- samt s/s-scenariot. Från 
täkten till Göteborgs hamn är det 15 km och från täkten till deponin är det 35 km. Frakt 
sker med lastbil med trailer som har en lastkapacitet på 35 ton. Sand och bergkross har 
liknande densitet, 1,8 ton/ m3. För att minska vägspill antas att bilarna lastas med 19 
kubikmeter per tur. Enligt (Christersson, 2018) har lastbilarna med trailer som lastar 35 
ton en genomsnittlig bränsleförbrukning på 5 liter/mil, detta baseras på att transporterna 
körs fullastade halva sträckan och tomma andra halvan. Den sammanlagda sträckan 
från täkten till hamnen och deponin sen tillbaka är 15+35*2=100 km. Den sammanlagda 
bränsleförbrukningen är: sträckan*2*bränsleförbrukningen*antal körningar,  
1,5*2*5*59,14+3,5*2*5*6,17=1103 L diesel/FE. 
 
Tabell 17. Klimatpåverkan transport av bergkross till Göteborgs hamn och deponianläggningen 

 Diesel  
(L / FE) 

Värmevärde 
(Diesel) 
(GJ / m3) 

Emission
sfaktor 
(GJ / kg) 

Utsläpp 
(kg) 

Klimatpåverka
nsfaktor (GWP) 

CO2 
ekvivalent 
(kg /FE) 

CO2 1103 35,28 51,47 2003,06 1 2003,06 

CH4 1103 35,28 0,0001 0,0039 25 0,097 

N2O 1103 35,28 0,0039 0,15 298 45,23 

Totalt      2048,39 
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Utsläpp transport av Sand 
Sanden hämtas också på bergtäkten för att sedan köras till deponin. 72 ton sand per 
1000 m3 sediment som ska täckas på deponi. 72/35 motsvarar 2,06 laster på och 
avståndet till deponin från täkten är 35 km enkel väg. Bränsleförbrukningen är 5 l/mil. 
Bränsleförbrukningen per funktionell enhet blir därför 2,06*3,5*2*5=72,1 L/FE.  
 
Tabell 18. Klimatpåverkan transport av sand från täkt till Göteborgs hamn 

 Diesel  
(L/FE) 

Värmevärde 
(Diesel) 
(GJ / m3) 

Emission
sfaktor 
(GJ / kg) 

Utsläpp 
(kg) 

Klimatpåverka
nsfaktor (GWP) 

CO2 
ekvivalent 
(kg / FE) 

CO2 72,1 35,28 51,47 130,92 1 130,92 

CH4 72,1 35,28 0,0001 2,54e-4 25 0,0064 

N2O 72,1 35,28 0,0039 0,0099 298 2,96 

Totalt      133,89 

 
 
Produktion material 
 
Utsläpp av växthusgaser i samband med utvinning av 1 ton bergkross redovisas i 
Tabell 9. 
 
Tabell 19. Utsläpp av växthusgaster vid utvinning av bergkross 
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Utsläpp av växthusgaser i samband med utvinning av 1 ton sand redovisas i 
Tabell 10. 
 

Tabell 20.  Utsläpp av växthusgaser vid utvinning av 1 ton sand. 
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Bilaga 4: Processtabiliseringsscenariot 

 
Produktion material 
 
Cement 
Tabell 21. Klimatpåverkan vid cementproduktion 

Material Kg CO2e / ton 

Cement 693 

 
GGBS 
Tabell 22. Klimatpåverkan vid produktion av GGBS 

Material Kg CO2e / ton 

GGBS 34 

 
 
Transport material 
 
Cement 
 
Bulktransporterna som fraktar cement och sand kan lasta 45 ton per bil. De drar i 
genomsnitt 4,675 Liter diesel per mil på en sträcka där de kör lika långt med full last som 
ingen last (Stertman, 2018). Transporterna till och från Cementas fabrik i Skövde räknas 
därför ihop som en sträcka där lastbilen är full halva sträckan och tom andra halvan. 
Enkel väg är avståndet 154 km, detta blir därför 308 km med en genomsnittsförbrukning 
på 4,675 L/mil. Cement per funktionell enhet är 75 ton. För att få fram förbrukningen per 
funktionell enhet multipliceras genomsnittsförbrukningen liter per ton för sträckan 
Skövde-Göteborgs hamn med lasten 75 ton och svaret blir att bränsleförbrukningen för 
sträckan per funktionell enhet blir 257,125 L och utsläppet beräknat i en 
koldioxidekvivalent blir 447,47 kg / FE. 
 
Tabell 23. Klimatpåverkan vid transport av Cement från fabriken i Skövde till Göteborgs hamn 

 Diesel  
(L / FE) 

Värmevärde 
(Diesel) 
(GJ / m3) 

Emission
sfaktor 
(GJ / kg) 

Utsläpp 
(kg) 

Klimatpåverka
nsfaktor (GWP) 

CO2 
ekvivalent 
(kg /FE) 

CO2 257,13 35,28 51,47 466,9 1 466,9 

CH4 257,13 35,28 0,0001 9,07e-4 25 0,023 

N2O 257,13 35,28 0,0039 0,035 298 10,54 

Totalt      477,47 
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GGBS 
 
Tabell 24. Klimatpåverkan transport per ton GGBS från Moerdjik till Göteborgs hamn 

 
 


