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Sedimentbärgning 

Vallentunasjön 2019 
Ett pilotprojekt har under våren 2019 genomförts i 

Vallentunasjön i syfte att komplettera den 

biomanipulering som har pågått sedan ett tiotal år 

tillbaka med syfte att minska övergödningen. Denna 

rapport sammanfattar arbetet från hösten 2018, 

där fokus har varit att bärga samt sortera sediment 

och vatten med mekaniska metoder. Målsättningen 

är att kunna återvinna växtnäring, exempelvis i 

form av marktäckningsmaterial. 
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Förord 

 

Täby kommun och Vallentuna kommun vill komplettera befintligt 
åtgärdsprogram för Vallentunasjön i syfte att ytterligare minska internläckaget 
av fosfor. Vallentunasjön är en övergödd sjö med betydande internläckage. 
48% av den läckagebenägna fosforn kommer från den djupare delen, vilken 
utgör 15% av sjöns totala yta. Internläckaget beror på att Vallentunasjön har 
alltför mycket organiskt material som vid nedbrytning återför närsalter till 
vattenpelaren. 
Denna rapport redogör för hur bärgning av sediment kan återställa 
Vallentunasjöns ekologiska status samtidigt som det näringsrika bärgade 
sedimentet kan omvandlas till ett marktäckningsmaterial för byggprojekt i 
Stockholmsregionen. 
Det redogjorda förslaget är formulerat i samklang med Agenda 2030, de 
globala målen som FN antog år 2015.  
 
 
Stockholm, augusti 2019 
 
Bengt Simonsson   
Teknikmarknad   
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Sammanfattning 

Inför pilotprojektet 2019 har diskussionerna med Teknikmarknad framförallt 
omfattat möjligheterna att bärga toppsediment från de huvudsakliga 
ackumulationsbottnarna, i syfte att successivt minska mängden 
läckagebenäget organiskt material. Förslaget inkluderar också att kunna 
återanvända bärgat material och bärgat bottenvatten på land. Principen med 
kretslopp och cirkulär ekonomi bedöms kunna användas på ett hållbart och 
positivt sätt i det fortsatta arbetet med Vallentunasjöns åtgärdsprogram. 
 
Teknikmarknad har föreslagit ett pilotprojekt med förberedelser, inklusive 
digitalkartering och inköp av material, under hösten 2018 (del 1) och 
genomförande, själva lågflödesmuddringen samt provtagning och 
färdigställande av rapport, under våren 2019 (del 2). Under pilotprojektet 
utvärderas föreslagna kretsloppsmetoder. Slutsatserna samlas i ett förslag till 
storskalig fortsättning, där Vallentunasjöns status med tydlighet kan 
förbättras inom överskådlig tid.  
 
Det storskaliga förslaget presenterades i juni 2019 och omfattar en 
fortsättning med tre bärgningssystem på tre olika ställen med en landbaserad 
anläggning vid Kullen, vid sjöns norra ände. Presentationen återges i 
väsentliga delar i denna rapport. 
 
Analyser visar att det bärgade sedimentet från Vallentuna-sjön är tillräckligt 
rent för att kunna användas som marktäckningsmaterial. 
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1. Inledning och bakgrund 

Åtgärder för minskad övergödning i Vallentunasjön 

Täby kommun och Vallentuna kommun vill komplettera befintligt 

åtgärdsprogram för Vallentunasjön i syfte att ytterligare minska internläckaget 

av fosfor. Vallentunasjön är en övergödd sjö med betydande internläckage. 

48% av den läckagebenägna fosforn kommer från den djupare delen, vilken 

utgör 15% av sjöns totala yta. Internläckaget beror på att Vallentunasjön har 

alltför mycket organiskt material som vid nedbrytning återför närsalter till 

vattenpelaren.  

Överföring av resultat till storskaligt projekt 

Diskussionerna med Teknikmarknad har framförallt omfattat möjligheterna 

att bärga toppsediment från de huvudsakliga ackumulationsbottnarna, i syfte 

att successivt minska mängden läckagebenäget organiskt material. Förslaget 

inkluderar också att kunna återanvända bärgat material och bärgat 

bottenvatten på land. Principen med kretslopp och cirkulär ekonomi bedöms 

kunna användas på ett hållbart och positivt sätt i det fortsatta arbetet med 

Vallentunasjöns åtgärdsprogram. 

Teknikmarknad har föreslagit ett pilotprojekt med förberedelser, inklusive 

digitalkartering och inköp av material, under hösten 2018 (del 1) och 

genomförande, själva lågflödesmuddringen samt provtagning och 

färdigställande av rapport, under våren 2019 (del 2). Under pilotprojektet 

utvärderas föreslagna kretsloppsmetoder. Slutsatserna samlas i ett förslag till 

storskalig fortsättning, där Vallentunasjöns status med tydlighet kan 

förbättras inom överskådlig tid. Det storskaliga förslaget presenteras senast 

30 juni 2019. 
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2. Syfte och mål 

Pilotprojektet i Vallentunasjön har följande övergripande syften: 

• Att skapa kretslopp av växtnäring från Vallentunasjön 

• Att sortera olika fraktioner för att maximera nyttan med kretslopp 

• Att utforma linjära processer som skapar hög kostnadseffektivitet 

 

 

Pilotprojektet i Vallentunasjön har haft följande tre mål: 

1. Att konfigurera process för sedimentbärgning 

2. Att utreda om det bärgade sedimentet kan återanvändas som 

marktäckningsmaterial 

3. Att föreslå en storskalig process som kan åtgärda Vallentunasjön i 

enlighet med Vattendirektivets tidsramar 
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3. Teoretisk referensram 

Det pågår fortlöpande forskning kring den naturliga organiska produktionen 

i akvatiska miljöer. Vallentuna-arenan adderar till denna forskning genom att 

studera hur mikro- och makroämnen kan tas tillvara och återföras för 

markanvändning på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. 

Pilotprojektet i Vallentunasjön lanserar ansatsen att om mängden växtnäring 

minskas i övergödda akvatiska system, minskas också övergödningens 

effekter.  

Pilotprojektets arbete fyller därför två huvudsakliga syften. Dels att minska 

övergödningens effekter i Vallentunasjön. Dels att tillhandahålla värdefull 

växtnäring till landbaserade behov. 

Därtill ingår att betrakta övergödningens materia som en resurs, även i de fall 

där den i lagtexten betraktas som ett avfall. Med tekniska metoder utvärderar 

pilotprojektet hur alla komponenter kan tas tillvara. 

I allt modernt ingenjörsarbete finns inbyggt ett förhållningssätt som kallas 

ständiga förbättringar. Metoder och system lanseras därför i versioner, vilket har 

sitt ursprung i att systemintegrationer ofta är komplexa och bygger på delar 

som för tillfället är de bästa som finns att tillgå. Eftersom delarna ständigt 

förbättras är det också logiskt att systemintegrationerna stegvis får bättre 

prestanda. Det leder till att nya versioner ständigt kan presenteras över tid. Så 

är som bekant fallet med exempelvis mobiltelefoner, bilar och persondatorer. 

Pilotprojektet utgör ett steg i ständiga förbättringar – att hitta en 

utvecklingsväg för Vallentunasjön, där bärgat toppsediment kan förädlas till 

ett användbart marktäckningsmaterial som kommer samhället till gagn. 

Den föreslagna storskaliga fortsättningen ligger i linje med FN:s globala mål 

Agenda 2030, som tillsammans med 139 nationer har signerats av Sverige och 

som antogs av FN år 2015. 
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4. Genomförande/Metod 

Digitalkartering 

Pilotprojektet i Vallentunasjön inleddes 2018 med digitalkartering av aktuella 

bottenområden. Det slutliga valet av bottenområde avgjordes av mäktigheten 

i sedimentet. En yta utanför Gustavs udde bedömdes som lämplig för 

pilotprojektet, då området har ett stort inflöde av organiskt material från norr. 

Ett 3000 kvadratmeter stort område specificerades som dels tog hänsyn till 

värmepumpsanläggningar och VA-anläggningar i området, och dels med 

hänsyn till sedimentets mäktighet. 

 

 

 
Figur 1 Digitalkartering utanför Gustavs udde – röda fält indikerar mäktiga sediment 

 

Anmälan till Länsstyrelsen 

Inför pilotprojektet har Teknikmarknad till Länsstyrelsen gjort en anmälan 

om vattenverksamhet. I samband med dessa förberedelser har Vallentuna 

kommun också arrangerat informationsmöten med boenden i området, där 

Teknikmarknad har beretts möjlighet att berätta om sedimentbärgning. Ett 

sådant möte hölls under hösten 2018 på Vallentuna kommun. 

Teknikmarknad har därtill blivit kontaktad av ett tiotal boenden inför och i 

samband med pilotprojektet. 

Etablering av landbaserad utrustning 

Vid Gustavs udde etablerades under maj 2019 en trekammarbrunn bestående 

av enkla bassänger i plast. Breddningen ordnades med dränkbara pumpar som 

överför ytvatten från bassäng 1 till bassäng 2 och därefter vidare till bassäng 

3. Lösningen är yteffektiv och kan användas på områden som har begränsade 
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ytor eller där transportmöjligheterna är begränsade för tyngre containrar för 

samma ändamål. 

Bassängerna säkrades med tak och nätväggar i syfte att minimera risken för 

att barn skulle kunna ta sig in i bassängerna. Området försågs med både 

informationsskyltar och med varningsskyltar. Under pilotprojektet har inga 

incidenter inträffat där obehöriga eller personal har varit involverade. 

 

 
Figur 2 Landbaserad anläggning vid Gustavs udde 

 

 

Etablering av utrustning för sedimentbärgning 

En utrustning för sedimentbärgning etablerades i det område utanför Gustavs 
udde där mest löst sediment med organiskt material bedömdes finnas (röda 
områden i digitalkarteringen). Utrustningen består av en dragflotte samt en 
undervattensenhet som suger sediment. Dragflotten manövreras över 
vattenytan med hjälp av fyra vajertrummor. Två vajrar förankrades på 
stranden och två förankrades med bojringar på botten. Vid etableringen har 
hänsyn tagits till redan befintliga undervattensanläggningar för värmelager 
och vattenledningar, se illustration nedan.  
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Figur 3 Ytan utanför Gustavs udde med undervattensledningar och värmelager 

Sedimentbärgning 

Sedimentbärgning utfördes i enlighet med anmälan till Länsstyrelsen i ett 3000 

kvadratmeter stort område väster om Gustavs udde. Under pilotprojektet 

bärgades toppsediment i maj-juni motsvarande sammanlagt 5 ton 

torrsubstans. 

 

 
Figur 4 Sedimentbärgningsutrustning vid Gustavs udde 
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Vid bärgning av toppsediment, sugs det lättrinnande toppsedimentet upp 

med en undervattensenhet samtidigt som djupare, äldre och mer stabiliserade 

sedimentlager lämnas kvar. Omgivande volymer av toppsediment återfyller 

kontinuerligt det ”hålrum” som bildas, varvid sjöns totala lager av 

toppsediment reduceras löpande. Toppsedimentet skjuvas, vilket innebär att 

bärgning av toppsediment kan begränsas till mindre ytor, snarare än hela sjöns 

bottenyta. Illustrativt kan det beskrivas som att den begränsade ytan för 

sedimentbärgning utgör en ”golvbrunn”. I det storskaliga förslaget nedan, 

föreslås totalt tre golvbrunnar för Vallentunasjön. 

 

Figur 5 Sedimentbärgning med skjuvning av toppsediment 

 

De bärgade volymerna av toppsediment pumpas med sugslang till den första 

bassängen i den landbaserade trekammarbrunnen. 

 

 
Figur 6 Sedimentleverans till bassäng 1 

 

Avvattning 

Med en trekammaranläggning produceras ett mäktigare sediment (högre TS-

halt) än det som pumpats upp från vattenförekomsten samtidigt som rejekt-

vattnet blir tillräckligt partikelfritt för att exempelvis kunna användas som 

bevattning eller via infiltration återföras till vattenförekomsten.  
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I pilotprojektet har inte någon annan mekanisk avvattning använts. En 

tänkbar metod är att centrifugera bärgat sediment. 

 

Marktäckningsmaterial 

Det bärgade sedimentet har lagrats vid Fågelsångsvägen i två liknande 

bassänger som de som använts i trekammarbrunnen. Det näringsrika 

sedimentet fick inom någon vecka motta frön från omgivande sälgträd, varvid 

plantor etablerades i den fortfarande fuktiga sedimentvolymen. Inom loppet 

av två månader har näringsinnehållet manifesterat sig genom den påtagliga 

tillväxten av sälgplantor 

 

Figur 7 Tillväxtkraften i toppsediment 

 

 

En väsentlig dimension som påverkar möjligheterna till toppsedimentets 

användning är dess innehåll av föroreningar. Analyser av det bärgade 

toppsedimentet har genomförts av ALS och visar att materialet klarar de av 

Naturvårdsverket stipulerade riktvärdena för marktäckning. Vissa höga 

värden för alifater stämdes av med ALS. Analysexperten på ALS, Sture Bragg, 

kunde sammanfatta att de förhöjda alifathaltena till största delen härrör från 

naturligt förekommande alifater. 

Pilotprojektet har därför fokuserat på att blanda ett marktäckningsmaterial 

som dels är stapelbart och dels är brukbart med normala entreprenadmaskiner. 

Med en uppblanding med lika TS-delar matjord, fick det tilltänkta 

marktäckningsmaterialet en rimlig struktur (se bild nedan). 
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Figur 8 Provblandning med marktäckningsmaterial 
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5. Resultat och diskussion 

Nedan redovisas pilotprojektet med avseende på hur stor volym som 

bärgades under projektet, sortering av material och kretslopp av växtnäring. 

Ett övergripande syfte är att befria den övergödda sjön från växtnäring. Ett 

värdeskapande syfte är att skapa en återföring av växtnäring till samhället. 

Bärgat sediment 

Under pilotprojektet har det beräknats att 5 ton sediment med en TS-halt 100 % 

bärgades på en yta om 1 000 kvadratmeter. Enligt de prover som skickades 

på analys till ALS hade inkommande sediment en TS-halt på 4,64 %. Baserat 

på tidigare projekt och att bottensediment har olika mäktighet kan en TS-halt 

antas vara 5 % på inkommande sediment. Detta medför att 5 % av sedimentet 

som togs upp bestod av partiklar och resten var vatten. Den totala volymen 

sediment kan då antas vara 100 ton. I och med den höga vattenhalten i 

sedimentet kan det antas att sedimentets densitet motsvarar vattens densitet. 

Baserat på detta kan den totala volymen sediment som togs upp från 

Vallentuna sjön antas vara 100 kubikmeter. Systemet hade kapacitet att 

pumpa ca 200 liter per minut, detta motsvarar 96 kubikmeter på en arbetsdag 

med kontinuerlig drift. 

Enligt de provsvar från ALS innehöll sedimentet i snitt 1 150 mg fosfor per 

kg. Detta motsvarar 0,00115 kg fosfor per kg sediment. Totalt har 5,75 kg 

fosfor tagits upp. Under de förhållanden som var under pilotförsöket i 

Vallentuna sjön kan det antas att det går att ta upp ca 5 kg fosfor på en dag. 

Detta är en fingervisning för framtida projekt och ingen garanti att det går att 

ta upp 5 kg fosfor på en dag ur Vallentunasjön.  

Bärgning av toppsediment 

Vallentunasjön har en komplexitet med flera viktiga faktorer som påverkar 

framförallt internläckaget av växtnäring. Dels driver energibolaget Eon en 

värmepumpsanläggning som utnyttjar energiinnehållet i Vallentunasjöns 

botten. Eon:s anläggning har ett volymflöde som uppgår till 300 liter per 

sekund, vilket givetvis bidrar till att bottennära sediment vidaretransporteras 

från Ormstaåns utloppsområde. Detta kan konstateras genom att studera 

flygfotografier (se nedan). Vid närmare betraktelse från båt kan samma 

fenomen studeras på Kyrkviken, att stråk av sediment transporteras via 

ytvattnet söderut. På detta sätt ökar internläckaget av näringsämnen, när 

organiskt sediment bryts ner i vattenpelaren. I Kyrkviken har Vallentunasjön 

ett djup på mellan 1-2 meter. De grunda förhållandena gör att de mäktiga 

lagren av toppsediment rörs upp vid ihållande vindstyrkor närmare 10 

sekundmeter. Vattnet färgas då ljusbrunt av toppsediment på den sida där 

pålandsvind föreligger. På detta sätt förstärks internläckaget, eftersom 

nedbrutet organiskt sediment blandas i hela vattenpelaren. 
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Figur 9 Presumtiva flöden av växtnäring i Vallentunasjön 

 

Grumlingen bedöms efter pilotprojektet vara en betydande orsak till 

Vallentunasjöns internläckage. Utifrån denna ansats är det därför motiverat 

med en diskussion om att avlägsna näringsrikt toppsediment från 

Vallentunasjöns ackumulationsbottnar. 

Ackumulationsbottnar 

Pilotprojektet har identifierat tre områden i Vallentunasjön där en framtida 

bärgning av toppsediment bedöms vara relevant.  

 

Figur 10 Bärgning av toppsediment i tre områden 
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De tre områdena har delvis olika förutsättningar men bidrar sammantaget till 

förutsättningarna att minska övergödningen av hela Vallentunasjön: 

1. Kyrkviken. Ackumulationer aktiverade av flöden från Ormstaåns 

mynning. Grumling vid vindstyrkor över frisk bris. 

2. Djupdelen väster om Uthamra. Djupdelen representerar 48% av 

internläckaget enligt tidigare analyser. 

3. Södra viken (Täby kommun). Sannolikt med ackumulationer och 

grumling, likt Kyrkviken.  

De tre områdena med sedimentbärgning bedöms kunna ha en gemensam 

landbaserad anläggning, exempelvis vid Kullen i Vallentunasjöns norra del. 

 

Landbaserad anläggning 

En landbaserad anläggning har i huvudsak tre uppgifter: 

1. Att avvattna bärgat toppsediment 

2. Att stapla avvattnat sediment i containrar för hämtning 

3. Att hantera rejekt-vatten för återföring till Vallentunasjön 

Hur anläggningen i detalj kan se ut återstår att utreda. Ett exempel illustreras 

nedan, där en decanter-centrifug används för att skapa en kontinuerlig linjär 

drift under sommarhalvåret. De fyllda containrarna hämtas av de aktörer som 

har ett intresse av att skapa ett näringsrikt marktäckningsmaterial, exempelvis 

SÖRAB. På sikt kan centrifugen användas även för minskning av 

tungmetallinnehåll (ref Fronk et al). 

 

Figur 11 Landbaserad anläggning för marktäckningsmaterial - exempel 
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Storskalig drift 

För att klara god ekologisk status innan 2027, krävs åtgärder i de tre delarna 

av Vallentunasjön som diskuteras ovan. En anläggning för storskalig drift 

föreslås ha följande struktur:  

1. Tre bärgningssystem 

2. Slangdragning på sjöbotten 

3. Endast en plats för sedimentmottagning 

4. Dekantercentrifug för avvattning 

5. Materialblandning av externa leverantörer 

En storskalig drift föreslås utnyttja hela sommarhalvåret för att uppnå god 

status, i enlighet med beräkningarna nedan. Det innebär att den utrustning 

som används inte kan användas i andra vattenförekomster under de år som 

återstår fram till 2027. Med en avskrivningstid på 10 år, är det rimligt att anta 

att såväl bärgningsutrustning och landbaserad utrustning utgörs av 

investeringar.  

 

Bärgningsutrustning 

Investering 5 700 000 kronor (10 år) 

Aktiverad kostnad: 600 000 kr/år 

 

Landbaserad utrustning 

Investering 4 000 000 kronor (10 år) 

Aktiverad kostnad: 400 000 kr/år 

 

Aktiverade investeringskostnader uppgår till cirka 1000 tkr per år. Tillkommer 

operativa kostnader om cirka 465 tkr per år. 
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Tre system för bärgning av toppsediment 

Nedan redovisas en enkel kalkyl som visar behovet av tre system för 
sedimentbärgning för att klara god ekologisk status. Kalkylen baseras på att 
bärga 4 cm toppsediment räknat på hela Vallentunasjöns yta. 4,2 cm 
motsvarar cirka 6 års nyproduktion av sediment. Sammantaget motsvarar 
detta 2520 kubikmeter torrsubstans eller 39 lastbilar per år med tre system för 
bärgning av toppsediment. 
 
 
Minskad sedimentmäktighet i Vallentunasjön

Nyproduktion 0,7 cm

Antal år 6

Ökning 4,2 cm

Förbättring 4 cm

Yta (kvm) Tjocklek (m) Volym (kubm)

6000000 0,042 252000 Muddrat 1 system

12600 Avvattnat 0,2 kubm/min

12 kubm/h

96 kubm/dag

2625 dagar År

19 år 2038

3 system

0,6 kubm/min

36 kubm/h

288 kubm/dag

875 dagar År

6 år 2025

1260 tankbilar

2520 kubm torrsubstans

252 lastbilar

39 lastbilar per år  
 
Figur 12 Kalkyl för god ekologisk status i Vallentunasjön 

 

Effekter av lågflödesmuddring - med kostnadskalkyl 

Bärgning av toppsediment ger effekter som kan beskrivas i siffror och som 

därför också kan kostnadsbedömas. Toppsediment i Vallentunasjön återfinns 

mestadels i ”kommunicerande kärl”. Toppsedimentet består av partiklar i 

vatten, vilket bidrar till att sedimentvolymerna vill uppnå en jämvikt. Om en 

viss volym avlägsnas, rinner en angränsande volym till för att fylla ut 

tomrummet som uppstår. Detta kallas skjuvning. Skjuvningsområdet för 

pilotprojektet i Kyrkviken kan antas omfatta ett område enligt figuren nedan. 
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Figur 13 Skjuvningsyta (blåmarkerad) för pilotprojektet i Kyrkviken 

 

Skjuvningsytan för pilotprojektet i Kyrkviken kan kopplas till två företeelser. 

Den första företeelsen, gravitation, bidrar till att toppsediment med en högre 

lägesenergi, dvs beläget närmare stranden på grundare vatten, tenderar att röra 

sig mot muddringsytan för att ersätta bortsugna volymer. Det andra 

fenomenet, vattenströmmar, bidrar till att toppsediment från Ormstaån rör 

sig söderut och bidrar till att ersätta bortsugna volymer. Skjuvningsytan för 

Kyrkviken uppskattas till 330 000 kvadratmeter. 

I skjuvningsytan bidrar sedimentbärgningen till en generell minskning av 

toppsedimentets tjocklek. När organiskt material tas bort och tjockleken 

minskar, bidrar det till att internläckaget av fosfor minskar. Det medför också 

att syresatt vatten lättare kommer ner till lägre sedimentlager, vilket också 

bidrar till ett minskat internläckage i skjuvningsområdet.  

Effekterna av lågflödesmuddring består alltså av två delar: 

1. Indirekt fosforminskning i vattenpelaren 

Minska mängden organiskt material, vilket bidrar till syreökning i 

djupare sedimentlager och till minskat fosforläckage från djupare 

sedimentlager 

2. Direkt fosforminskning  

Minska mängden organiskt material, vilket bidrar till att 

fosforläckaget minskar från grundare sedimentlager och 

toppsediment. Bidrar också till minskad grumling. 

Internläckaget i Östersjön har av Professor Anders Stigebrandt uppskattats 

till 2,3 g P/m2,år för de syrefria områdena (syrefria ca 15 % av året). En 

syresatt botten har ett läckage på 1,5 g P/m2,år (att det ej är 0 beror på 
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nedbrytning av organiskt material). Vi antar att samma siffror gäller även för 

sedimentlagren i Vallentunasjön. Dessutom uppskattar vi internläckaget i 

syresatta områden som har muddrats till 0,75 g P/m2 p.g.a. att organiskt 

material avlägsnas. Med den bärgningskapacitet som använts i pilotprojektet 

innebär det att 2 dm sediment avlägsnas i Kyrkvikens skjuvningsområde 

under ett sommarhalvår. Det ger förbättrade syreförhållanden i de lägre 

sedimentlager som inte påverkas av sjöns naturliga omrörning och av Eon:s 

vattenströmmar. 

Sammantaget uppnås följande effekter i en fullskalig drift, volymbedömning 

direkt och indirekt fosforminskning: 

330 000*(2,3-0,75)+330 000*(2,3-1,5)= 511 500+264 000=775 kg P/år  

Uppskattningsvis handlar det om en area på 330 000 m2 där det lättaste 

organiska toppsedimentet har avlägsnats samt på samma yta 330 000 m2 där 

syrefattiga sedimentlager har ersatts av syresatt sedimentvatten. 

Volymen 775 kg P/år motsvarar alltså den mängd fosfor som inte skulle läcka 

tack vare att volymen läckningsbar fosfor minskar samt att benägenheten för 

fosfor att läcka minskar. 264 kg av detta kan härledas till ökande syresättning 

i djupare sedimentlager. 

Samma system bärgar 750 kg P i den totala volym av sediment som bärgas 

under ett sommarhalvår. Totalt räddas 1 ton fosfor (750+264 kg P) per 

sommarhalvår med ett system i Kyrkviken. 

Marginalkostnaden för drift av ett system av den typ som användes i 

pilotprojektet motsvarar cirka 355 000 kronor (inklusive kapitalkostnad) per 

år. Kostnaden per kg fosfor blir cirka 350 kr. 

I samband med pilotprojektet i maj-juni 2019, bärgades cirka 5 ton 

torrsubstans, totalt 5 kg fosfor. 
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7. Slutsatser 

Utrustning för bärgning av toppsediment 

Utrustningen har testats i Vallentunasjön under pilotprojektet. Utrustningen 

klarar att bärga de mäktiga toppsediment som annars orsakar internläckage 

och grumling i Vallentunasjön.  

Toppsediment som marktäckningsmaterial   

Analyser från ALS visar att det bärgade sedimentet kan användas som 

marktäckningsmaterial. Föroreningar ligger under Naturvårdsverkets 

riktvärden. Därigenom kan kostnader för deponi eller destruktion undvikas. 

Kostnadseffektivitet 

En storskalig drift med tre bärgningssystem och ett landbaserat system 

genererar en årskostnad runt 1500 tkr. 
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8. Nästa steg 

Metoderna som är tänkta att forma en kostnadseffektiv process för återföring 

av växtnäring är nu testade i en första fas. I ett nästa steg ska dessa metoder 

anpassas för storskalig drift.  

Som nästa steg föreslås följande: 

1. September 2019. Ta fram beslutsunderlag för investeringsbudget. 

2. Oktober 2019. Upphandling av utrustning. 
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