
Vi hör nästan dagligen talas om
förorenade områden som är i
mer eller mindre akut behov av
sanering. Ibland får det karak-
tären av någon form av skandal.
Ofta är det förorenade jordlager
i anslutning till någon tidigare
industri som är i behov av sane-
ring. En annan vanlig situation
är att ett sediment på botten av
en sjö eller på botten av ett
vattendrag med strömmande
vatten är förorenat. 

Under senare år har flera metoder för
marksanering utvecklats och nya presente-
ras regelbundet. Sanera förorenad jord kan
vara svårt nog, men handlar det om ett se-
diment som befinner sig under kanske flera
meter vatten ökar svårighetsgraden för sa-
neringsarbetet påtagligt. Det är inte helt
enkelt att få upp det förorenade sedimentet
utan att föroreningen sprids i den ovanlig-
gande vattenvolymen. Svårighetsgraden
att sanera sådana sediment bedöms ibland
så stor att man helt enkelt väljer att låta det
förorenade sedimentet ligga kvar där man
funnit det, eftersom riskerna för spridning
bedöms som alltför stora. 

Saneringsmetoder för sediment kan i
huvudsak delas in i:
● In-situ-metoder
● Metoder för att avlägsna det förorenade
sedimentet

Bland in-situ-metoderna finns biolo-
giska och kemiska metoder som syftar till
att stabilisera, neutralisera eller på annat
sätt förändra de skadliga ämnena i det
förorenade sedimentet utan att flytta det
från platsen. Till denna kategori hör också
olika metoder för övertäckning av sedi-
mentet, som då får en mycket mindre

kontakt med den ovanliggande vattenvo-
lymen. Det minimerar risken för urlak-
ning, uppgrumling eller spridning på an-
nat sätt.

Att helt enkelt avlägsna ett förorenat
sediment är den effektivaste metoden för
att vara säker på att man har sanerat ett
förorenat område. Problemet är att det
ofta är svårt att få upp sedimentet utan att
samtidigt virvla upp delar av detta i ovan-
liggande vattenvolym. Ett annat problem
är att man ofta också får med en massa
vatten, som från början inte är förorenat.
De vanligaste metoderna för att avlägsna
sediment är att antingen valla in området
som är förorenat och schakta bort sedi-
menten i torrhet, eller vanligare, att
muddra upp sedimenten. Muddringen kan
ske med mekaniska mudderverk eller
med sugmuddring. 

Invallning och efterföljande schakt-
ning är i regel både komplicerat och dyr-
bart. Muddring är den metod som an-
vänds mest idag, men problemet med
uppvirvling kan vara svårt att hantera. En
annan nackdel med muddring är att man
under muddringen får med en massa
vatten som inte från början är förorenat.
Allt detta extra vatten måste sedan be-
handlas på samma sätt som det förorenade
sedimenten.

Frysmuddring – en ny metod
Inom anläggningssektorn har man i
många år använt sig av konstgjord frys-
ning av jord och berg för att därigenom
öka jordens hållfasthet i samband med
markbyggnadsarbeten. Hittills har konst-
gjord frysning (AGF, Artificial Ground
Freezing) inte varit en särskilt vanlig
jordförstärkningsmetod i Sverige, men på
senare år har den dock kommit till an-
vändning vid några stora byggobjekt.
Södra länken i Stockholm och Botniaba-
nan är två exempel. 

Frysmuddring bygger på att de sedi-
ment som man önskar ta upp, först fryses
på konstgjord väg och sedan, medan de
fortfarande är frusna, lyfts de upp till ytan
för vidare transport till lämplig destruk-
tionsanläggning. Tekniken har utvecklats
vid Luleå tekniska universitet i samver-
kan med Progressum i Kiruna och med fi-
nansiellt stöd av EU:s strukturfondspro-
gram (Mål 1). Idag tillhandahålls sane-
ringsmetoden kommersiellt via avknopp-
ningsföretaget FriGeo AB med säte i Ki-
runa. 

Frysningen av de förorenade sedimen-
ten åstadkoms med hjälp av ”frysceller”.
Vi använder oss idag av två typer, se figur
1:
● En fryscell med vertikala rör som pres-
sas ner i sedimentet
● En flat cell som placeras på sedimen-
tets överyta. 

Fryscellen med vertikala rör används i
första hand där man vill ha ett relativt
stort frysdjup. Här sker frysningen genom
att frysvätskan cirkulerar i de vertikala
rören och orsakar att frysfronten rör sig
radiellt ut från respektive rör. När hela
volymen frusit samman kan den frusna
volymen lyftas upp. Fördelen med denna
fryscell är att man kan åstadkomma ett re-
lativt stort frysdjup på relativt kort tid och
sedan lyfta upp denna volym. Tekniken
kan också användas för att plocka upp fö-
remål som ligger inbäddade i bottensedi-
menten. En svårighet kan vara att få ner
frysrören i sedimentet. Detta gäller sär-
skilt om det förekommer stenar i sedi-
mentet. Frysrörens längd avpassas till det
frysdjup som man önskar uppnå, medan
rörens c/c-avstånd avpassas till vilken
frystid som är tillgänglig. Frystiden är be-
roende av bland annat logistiken på plat-
sen samt kylmaskinernas kapacitet.

Den flata cellen har frysrören placerade
horisontellt inne i cellen. Här kommer
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Figur 1. Frysceller som används vid frysmuddring. 
Den flata cellen till höger användes i Vassijaure.



hela ytan som ligger an mot sedimentets
överyta att få samma temperatur som kyl-
vätskan som cirkulerar i rören. Genom att
cellen ligger på sedimentets överyta kom-
mer frysningen i huvudsak att ske verti-
kalt. Den flata cellen är lämplig att använ-
da om föroreningen inte har så stort djup,
mindre än cirka 0,5 m. Vid större frys-
djup ökar den nödvändiga tiden för att
åstadkomma frysning så mycket att det i
regel blir opraktiskt med den flata cellen.
Den flata cellen har en stor fördel i att det
inte har någon betydelse om det finns ste-
nar eller andra objekt i sedimentet som
ska frysas. Allt kommer upp.

För att producera en kylvätska med
lämplig temperatur används en mobil kyl-
utrustning. Denna producerar en kylvätska
med lämplig temperatur, -20 till -40 °C.
Kylvätskan får cirkulera i frysrören med
hjälp av pumpar. När frysningen fortgått
tillräckligt länge och önskat frysdjup i
sedimentet har uppnåtts, lyfts cellerna

en efter en med hjälp av en eller flera
kranar. 

För att undvika att sediment virvlar
upp eller eroderas när en cell lyfts, bör
varje cell som lyfts vara omgiven av andra
celler där frysning pågår eller partier där
de förorenade sedimenten redan har av-
lägsnats. När en cell lyfts med fastfruset
sediment, tas detta upp till ytan där sedi-
mentet avlägsnas och placeras i en behål-
lare för vidare transport till destruktion.
Fryscellen sänks därefter åter ner och pla-
ceras invid de andra cellerna på sedimen-
tets överyta. Placering av fryscell/frys-
ning/lyftning/avlägsna fruset sediment/
nersänkning och ny placering av fryscel-
len på sedimentets överyta kommer såle-
des att utgöra en cykel av operationer
som ska vara avpassade så att de sam-
mantaget kommer att utgöra en samman-
hängande kedja av aktiviteter. För att
uppnå detta, måste man anpassa antalet
frysceller, frysvätskans temperatur, frysti-

dens längd och lyftoperationerna så att
allt passar samman.

Den tid som åtgår för en fryscykel be-
ror av många olika faktorer. De väsentli-
gaste är:
● Kylvätskans temperatur
● Utformningen av fryscellen
● Frysdjupet
● Termiska egenskaper hos sedimentet.
De termiska egenskaperna är i stort sett
enbart beroende av sedimentets densitet
och vattenkvot och kan därför relativt en-
kelt uppskattas.

Längden på en fryscykel kan variera
från några få timmar till flera dygn bero-
ende på ovanstående faktorer. De längsta
fryscykeltiderna krävs i regel för fryscel-
lerna med de vertikala frysrören i de fall
dessa är placerade med stort inbördes av-
stånd. På motsvarande sätt får man de
kortaste fryscykeltiderna när den flata
fryscellen används och då man fryser tun-
na lager av sediment.

Med frysmuddring kan man således
minimera spillet av föroreningar till om-
givningen, liksom att man endast tar upp
de delar av sedimentet som är förorenat.
Man kommer inte att ta med en massa an-
nat material eller vatten som inte behöver
saneras. Det medför att kostnaderna för
destruktion och efterbehandling kommer
att hållas på en lägsta möjliga nivå och
metoden blir därmed kostnadseffektiv. 

En ytterligare positiv effekt av frys-
ningen av sedimenten är att frysprocessen
i sig själv förändrar strukturen på sedi-
mentet. Detta blir överkonsoliderat till
följd av frysförloppet och genomsatt av
ett stort antal sprickor. I samband med
upptiningen kommer det att leda till att
avvattningsprocessen blir betydligt snab-
bare jämfört med om man använder sig
av traditionell muddring. 

Frysförloppet
Frysförlopp i jord är en komplicerad pro-
cess. Det är en kombination av flera fysi-
kaliska förlopp. Is bildas av vattnet i jor-
den, men den kommer inte att bli jämnt
fördelad i den frusna volymen. Isen kom-
mer att samlas i tunna skikt, vars totala
mäktighet avgör storleken på tjällyftning-
en. Denna kommer dock att vara försum-
bar i samband med så snabba frysförlopp
som här är fallet, men jorden mellan is-
skikten utsätts för en överkonsolidering.
Överkonsolideringen medför att sedimen-
tet till viss del avvattnas redan under frys-
förloppet. Där isskikten funnits under
frysningen kommer det att uppstå en
spricka eller svaghetsplan vid upptining-
en. I regel kommer det att medföra att den
hydrauliska konduktiviteten är högre för
ett material som frusit och sedan tinat
jämfört med om samma material inte alls
genomgått ett frysförlopp. 

För att frysa vatten till is krävs att stora
energimängder ska tas bort ur nollgradigt
vatten (isbildningsvärme, latent värme).
Detta är den helt dominerande processen
rörande energiåtgången för frysförloppet.
För att frysa vatten i sedimentet krävs att
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Fryscell som håller på att sänkas ner. I förgrunden syns rörsystemet för distribution
av kylvätskan. I containern placeras det upptagna sedimentet.

Beräknat frysdjup som funktion av frystiden för en flat cell 
med olika temperatur.
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fryscellerna håller en låg temperatur. Det-
ta uppnås genom att cirkulera en kall vät-
ska (en saltlösning som ofta kallas ”bri-
ne”) i frysrören. För att hålla frysvätskan
kall används mobila frysmaskiner. För att
frysa en kubikmeter vatten till nollgradig
is måste man ta bort 333 MJ, vilket mot-
svarar cirka 93 kWh. För att klara detta
med de frysmaskiner som används, åtgår
cirka 120 MJ (cirka 33 kWh) elektricitet.

Fullskaleförsök
För att testa frysmuddring i full skala har
en liten sjö sanerats invid Vassijaure håll-
plats längs Malmbanan. Arbetet genom-
fördes på uppdrag av Banverket, Norra
Banregionen. Här skulle delar av en liten
sjö på 400 m2 saneras, eftersom sedimen-
ten innehöll oljeföroreningar. Varifrån
föroreningen kommit är inte klarlagt, men
sjön ligger i direkt anslutning till ett gam-
malt lokstall. Man behöver inte ha mycket
fantasi för att misstänka ett samband mel-
lan föroreningen i sjön och lokstallet. I all
synnerhet eftersom föroreningshalten var
störst invid lokstallet och uppgick till cir-
ka 6 300 mg/kg torrt material. 

Innan frysmuddringen inleddes gjordes
en undersökning av sedimentet och vad
det innehöll. Vattendjupet i den del av
sjön där föroreningshalten var som högst
var 2,2 m. Sedimentets totala tjocklek var
cirka 2 m, men det var endast de översta
25 cm som var förorenat. Vattenhalten
var cirka 90 procent. 

Med hjälp av provtagning från isen och
radarmätningar kunde en tredimensionell
modell över området byggas upp. Den to-
tala volymen förorenat sediment i sjön
uppgick till cirka 54 m3. 

Genomförande
Frysmuddringen i Vassijaure genomfördes
med hjälp av tio plana frysceller. Varje
cell hade planmåttet 1,8 m x 1,2 m, vilket
medförde att cirka 2,2 m2 sediment med en
tjocklek av cirka 0,2 m kunde lyftas åt
gången. Frysmaskinen hade en kapacitet
på 30 kW vid en temperatur av -20 °C. Be-

räknat värde på energiuttaget på sedi-
mentytan var cirka 1 kW/m2, som med tio
sammankopplade celler gav en nödvän-
dig total effekt på cirka 22 kW. Frysma-
skinen var placerad på strandkanten och
köldbärarvätskan leddes till fryscellerna
via flexibla flytande ledningar.

Placeringen av cellerna på sjöbotten,
liksom lyftning efter frysning och bort-
tagning av det frusna materialet utfördes
med hjälp av en lastbil med lyftkran.
Lastbilen var placerad på en ponton, vil-
ken Norrbottens regemente välvilligt
ställde till förfogande liksom annan tung
utrustningen för fältförsöket. 

Den lägsta temperaturen som användes i
cellerna var -34 °C och tiden för en fryscy-
kel kom att variera mellan 12 och 36 tim-
mar, mest beroende på till vilket djup sedi-
mentet skulle frysas. Frysdjupet anpassa-
des efter mäktigheten på föroreningen och
kom att variera mellan 7 och 27 cm. Under

försöket placerades, frystes, lyftes och av-
lastades fryscellerna totalt 97 gånger och
den totala volymen sediment som togs upp
var fördelat på totalt 240 m2 bottenyta.
Frysmuddringen koncentrerades till den
del av sjön där den mesta föroreningen var
belägen. På detta sätt kom cirka 75 procent
av den totala volymen förorenat sediment
att tas upp. Under försökets gång kom
några av fryscellerna att tjällyftas på grund
av alltför intensiv frysning, men detta inne-
bar knappast några problem. 

Miljökontroller
Under försökets gång kontrollerades vatt-
net ovan muddringsarbetena noga. Kon-
trollprogrammet överensstämde med de
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Vy över del av sjön som sanerades invid
Vassijaure station. 

I bakgrunden syns stationsbyggnaden.
Kylmaskinen står på stranden.

Test av en
fryscell.

Frysceller har placerats på sjöbotten. 
När cellerna var på plats kunde frysningen starta.



riktlinjer som Naturvårdsverket arbetat
fram i samband med saneringen av Järn-
sjön, Naturvårdsverket, 1999. Kontroll-
programmet innefattade:
● Vattenkvalité (pH och elektrisk kon-
duktivitet),

● Mängd petroleumprodukter i ovanför-
liggande vatten,
● Vattnets grumlighet (TDS; Total Dis-
solved Solids),
● Omfördelning av sediment (mätt med
sedimentfällor),

● Mängd petroleumprodukter i kvarvaran-
de sediment (analys av upptagna prover).

På basis av det genomförda kontroll-
programmet kan man sammanfattnings-
vis konstatera att frysmuddringen varit
mycket framgångsrik. Vattnet ovan sjö-
botten har inte påverkats i sådan grad att
det har kunnat detekteras med de mätme-
toder som använts. Detta gäller såväl
grumling som pH, konduktivitet etc. På
de ställen där frysmuddringen genomför-
des kom halten av petroleumprodukter att
reducerats med cirka 90 procent till följd
av frysmuddringen. En stor del av det
som fanns kvar efter frysningen hade
kunnat tas bort med ett större frysdjup.

Vunna erfarenheter
Sammantaget visar såväl laboratorieför-
sök som fullskaleförsök att tekniken med
frysmuddring fungerar väl och utgör ett
värdefullt komplement till andra sane-
ringsmetoder. En begränsande faktor för
metoden är tillgången till mobila frysut-
rustningar. Idag finns utrustning enkelt att
tillgå för att frysa minst 500 m3 sediment
per dag. Frysutrustningen kan tillhanda-
hållas genom ett nära samarbete med det
norska företaget Geofrost.

Temperaturen ska hållas så låg som
möjligt under frysningen för att minimera
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Den flata cellen lämpar sig bäst för att frysa sediment skiktvis. 
Ofta är det lämplig skikttjocklek cirka 20–30 cm. 

Det frusna sedimentet är stabilt och därför enkelt att hantera
och transportera.

En schematisk skiss över cellernas placering på sjöbotten. 
I Vassijaure frysmuddrades 45 procent av ytan och mer än 75 procent av det

förorenade materialet togs upp.



problem med sammanfrysningar mellan
cellerna och för att risken för uttransport
av föroreningar till följd av själva frysför-
loppet ska vara minsta möjliga.

En av de mera väsentliga faktorerna
för kostnadseffektiviteten i metoden är
logistiken i samband med placeringen av
cellerna och hur de förorenade sedimenten
kan tas om hand. I Vassijaure placerades
cellerna på sjöbotten med hjälp av ett sys-
tem med guider, men vid större vatten-
djup torde denna metod vara opraktisk.
Här får man sannolikt tänka sig att celler-
na placeras korrekt med hjälp av dykare.

I Vassijaure användes relativt små cel-
ler av den flata typen. Cellerna kan dock
göras mycket större och deras storlek be-
gränsas mest av kranarnas lyftkapacitet.
Större celler ger ett mindre antal lyftning-
ar och nedsänkningar och därmed logis-
tiska vinster. 

I Vassijaure var skillnaden mellan den
teoretiskt beräknade energin som behövde
tas bort för att uppnå den önskade frys-
ningen och den som kom att behövas så
stor som 30 procent. Orsaken till denna
förlust var dels frysmaskinen och dels
tilloppsledningarna för kylvätskan. Vär-
metillförseln från underliggande sediment
var också större än beräknad och för att
kunna beräkna frystiden noggrant krävs
uppfattning om detta.

I det muddrade materialet fanns en hel
del grovt material. Detta vållade inga pro-
blem och visar metodens fördel genom att

arbetet inte störs av relativt stora objekt.
Ska riktigt stora objekt saneras och/eller
lyftas upp, kan det vara mera lämpligt att
använda en fryscell med vertikala rör
istället för den flata cellen.

Frysmuddring torde vara bäst lämpad
på platser med kraftigt förorenade sedi-
ment eller där kraven på exakthet och
noggrannhet i samband med muddringen
är stora. Metoden lämpar sig också väl
där man har höga krav på att suspenderat
material inte får förekomma.

Kostnaderna för frysningen beror di-
rekt av mängden vatten i sedimentet. Ju
högre vattenkvot i sedimentet, desto läng-
re frystid krävs och därmed ökar energiåt-
gången.

Kostnader
● Med erfarenhet från försöket i Vassij-
aure kan man konstatera att sediment med
cirka tio procent TS-halt kostar cirka 120
kr/m3 att frysa. Detta är något lägre kost-
nad än för mer traditionell muddring.
● Avvattningen av det upptagna, frusna
sedimentet blir billigare. Det upptagna se-
dimentet håller samma vattenkvot när det
tagits upp som det har på sjöbotten.
● Frysningen underlättar och gör avvatt-
ningen billigare eftersom sedimentet
”frystorkar”.
● Transport och efterbehandling blir billi-
gare
● Mindre mängder behöver transporte-
ras/efterbehandlas eftersom mängden
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vatten är mindre än då andra sanerings-
metoder används.
● Inga kostsamma åtgärder behövs för att
förhindra och säkerställa att inte sediment
virvlar upp eller att ovanliggande vatten
grumlas.
● Man kan ta upp exakt det man önskar.
Varken mer eller mindre. Inga onödiga
kostnader med att hantera massor som
man inte är intresserad av.
● Metoden går att använda i såväl stilla-
stående som strömmande vatten med
samma kostnader och resultat. ■
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