En analys över möjligheten att sugmuddra havsviken Öjaren
med en lågintensiv teknik
Som en del av Nenningeusndsprojektet har föreningen tittat på hur den trösklade viken Öjaren skulle
kunna räddas från den nuvarande negativa utvecklingen där en total kollaps endast kan undvikas
genom muddring. De problem som hittills har lyfts fram med en sådan åtgärd är framförallt
betydande grumling men även stora skador på strandmiljön där grävmaskiner skulle tvingas
användas. Styrelsen för föreningen blev under våren 2019 kontaktad av Bengt Simonsson från
Teknikmarknad, ett utvecklingsföretag knutet till KTH. Simonsson berättade då om en teknik de tagit
fram där en robot genomför en lågintensiv muddring. Styrelsen har anser att detta är en mycket
intressant teknik att använda i Öjaren, framförallt för att den inte ger upphov till grumling, men också
av ekonomiska skäl. I anslutning till detta har vi också intresserat oss för nya sätt att ta hand om
muddermassor – där man istället för att lägga upp dessa kan klumpa ihop slammet till större
partiklar. Nedan en närmare redogöresle för båda dessa tekniker, av styrelseledamöterna Bjarne
Bjurström och Birger Winbladh.

Hösten 1920 gjordes ett
studiebesök på Teknikmarknads
pågående sugmuddring söder om
Jönköping där sjön Barnarpssjön
sugmuddrades för andra gången. Vi
inspekterade flotten från en båt
och fick därefter en förevisning av
deponeringen av mudderslammet
på östra stranden. Vi såg även
deponeringsytan från den
föregående muddringen två år tidigare c:a 750 m från stranden upp i skogen öster om
sjön.Teknikmarknads platschef, Eric Tell, erbjöd oss även att ta del av hur programvaran till
anläggningen var uppbyggd, vilket dock p.g.a. tidsskäl beslutades vänta till senare tillfälle.
Flotten, i vilken muddringsutrustningen är fästad är, som framgår av skissen, upphängd i fyra vajrar
fästa på fastlandet. Var vajer går till en trumma som roteras av elmotorer i programmerbar hastighet.

Flotten är utrustad med programmerbar elektronik som reglerar såväl fart som riktning. Trummornas
motorer kan programmeras så att flotten kan röra sig över en stor del av ytan mellan vajrarnas
fästpunkter i land. Flottens hastighet kan anpassas till det muddrade lagrets tjocklek och täthet.
När flotten avverkat en förutbestämd yta av sjöbottnen, flyttas fästpunkterna för vajrarna på
landsidan och flotten fortsätter sugmuddringen på ett nytt område.
Då flotten med det vidhängande mudderaggregatet rör sig extremt långsamt rör inte anläggningen
upp slam med grumling som följd.

Mudderaggregatet består av en dränkbar pump monterad i en ram med rullar framtill och baktill som
rör sig sakta fram över bottenskiktet och suger därmed upp den lösa massan på botten.

Slangen från pumpen dras iland till ett stort kar, i detta fall en avfallscontainer. Bilden visar tydligt att
det flöde som kommer ur slangen är muddermassa från bottenslammet, en svart, inte alltför tjock
vätska som via ytterligare en pump kan pumpa slammet vidare.

Från avfallscontainern
pumpades slammet vidare för
att blandas med en polymer som
”klumpar” ihop slammet till
större partiklar. Inblandningen
av polymeren, som på bilden
finns i den 1 kbm stora tanken,
sker sedan i den blandare som
på bilden står på EU-pallen.
En kontakt togs efter vårt besök
med leverantören av polymere,
och blandaren, för att säkerställa
att den har full funktionalitet
även i en vattenmiljö med bräckt
vatten, typ Öjaren. Ansvarig på företaget Polymore, Fredrik Mannström, konfirmerade att det går bra
att använda havsvatten efter en något högre inblandning av polymeren för att erhålla önskvärd
aggregering av slammet.
Mannström upplyste även om att det finns flera olika tekniker för att efterbehandla slammet, utöver
den som fanns på plats. Han erbjöd sig att hjälpa till i vårt arbete med att hitta en teknik anpassad för
de behov som uppstår vid Öjaren.

Efter att polymeren blandats med slammet pumpas det sedan vidare in i stora säckar av speciellt
material där merparten av vattnet silas ut mellan maskorna och ett koncentrerat slam blir kvar i
säckarna. Fördelen med denna typ av filtrering är avsaknaden av driftstöd, t.ex. elektricitet.
Residualen, d.v.s. det som återstår efter en tids avvattning är lämpligt som odlingsjord eller
jordförbättringsmedel. Om slammet mest består av biologiskt material, som i Öjaren, kan det
användas som bränsle eller biogasframställning.

Deponering av slammet direkt i skogen gjordes vid den första sugmuddringen för 2 år sedan och
innebar att slangen delades i flera grenar med slang försedda med hål för att sprida deponeringen.
Slangarna behövde flyttas några gånger i veckan för god spridning. Några spår av depositionen två år
efteråt kunde vi inte se, men biotopen förändras naturligtvis på sikt då den magra skogsmoränen fått
ett nutritionellt tillskott. Framförallt gran påverkas enligt uppgift.
Kostnaderna för användning av anordningen är inköp c:a 1,5 mill SEK, drift per månad för elström ca
1.000, daglig och månatlig tillsyn av kvalificerad personal med underhåll ca 30.000 SEK. För
kemikalier för sammanklumpning av slem för avfiltrering av vatten och säckar för avvattningen
tillkommer kostnader som helt eller delvis kan täckas av försäljning av det koncentrerade slammet
enligt ovan. Om slammet skall deponeras lokalt eller behandlas enligt ovanstående får avgöras när
processen startat. När projektet Öjaren slutförts kan utrustningen försäljas vidare. Bengt Simonsson,
chef för Teknikmarknad, skall göra en inventering av andra projekt med behov för sugmuddring inom
Norrtälje kommun.
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