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Abstract 
 
Analysis of Sediment from the Western Gotland Basin in the South Baltic Sea 
Gustav Hållenius 
 
This project aimed to investigate sediment salvaged from an area in the western 
Gotland basin of the Baltic Sea. The Baltic Sea is a stressed brackish water sea with 
extensive eutrophication problems, so-called dead zones and threatened fauna. The 
results relate to phosphorus content, prevalent metals, mineral composition, grain 
size distribution, and organic content. This work is part of a project where the goal is 
phosphorous recovery for concrete and phosphorus mining with circulation and 
circular economics to better the current situation in the Baltic sea. The physical and 
chemical properties of the sediments were investigated using the following analytical 
methods: ICP-MS, XRD, TGA and laser diffractometer together with RISE CBI. 
 The results show that the sediment is a postglacial silt gyttja, with a phosphorous 
content of 1.63 mg / kg of dry sediment (DS). Existing minerals are albite, quartz and 
mica. Elements found were, but not exclusively silica, 214000 mg/kg DS, aluminium 
80600 mg/kg DS and iron 49900 mg/kg DS. Relevant purification and separation 
processes for phosphorus and metals, of which the Bio-P method and hyper-
accumulating plants are two, are discussed. 
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Sammanfattning 
 
Analys av bottensediment från västra Gotlandsbassängen i Egentliga 
Östersjön  
Gustav Hållenius 
 
Rapporten ämnar undersöka bottensediment bärgade från ett område i västra 
Gotlandsbassängen i Östersjön. Östersjön är ett ansträngt bräckvattenhav med 
utbredda övergödningsproblem, döda bottnar och hotad biologisk fauna. Sökta 
resultat berör fosforhalt, förekommande metaller, mineralsammansättning, 
kornstorleksfraktioner samt organisk halt för ett projekt där målet är 
sedimentbärgning för betongindustrin och brytning av fosfor som arbetar mot 
övergödning med kretslopp och cirkulär ekonomi. Detta uppnås med följande 
analysmetoder: ICP-MS, XRD, TGA och laserdiffraktometer tillsammans med RISE 
CBI.  
 Analyserna visade att sedimentet är ett finsediment med en hög organisk halt och 
kan klassificeras som postglacial siltgyttja och innehåller 1,63 mg/kg TS fosfor. 
Förekommande mineral är albit, kvarts och glimmer. Metaller som påträffades var, 
men inte uteslutande kisel, 214000 mg/kg TS, aluminium 80600 mg/kg torrt sediment 
(TS) och järn 49900 mg/kg TS. Under diskussionen hanteras renings-och 
separationsprocesser för fosfor och metaller, av vilka Bio-P metoden och 
hyperackumulerande växter tas upp.  
 
Nyckelord: Östersjön, övergödning, fosfor, metall, sediment 
 
Självständigt arbete i geovetenskap, 1GV029, 15 hp, 2018. 
Handledare: Ian Snowball och Åsa Laurell Lyne 
Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitetet, Villavägen 16, 752 36 
Uppsala (www.geo.uu.se) 
 
Hela publikationen finns tillgänglig på www.diva-portal.org 
  



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................. 1 
1.1 Syfte .................................................................................................................. 1 
1.2 Östersjön och övergödning ............................................................................... 2 
1.3 Bottensediment ................................................................................................. 5 
1.4 Metaller ............................................................................................................. 6 
1.5 Silikater ............................................................................................................. 6 
1.6 Betong ............................................................................................................... 8 
1.7 Avgränsningar ................................................................................................... 8 

2. Metod .................................................................................................................... 10 
2.1 Induktivt kopplad plasma-masspektrometeranalys (ICP-MS) .......................... 10 
2.2 Röntgendiffraktion (XRD) ................................................................................ 11 
2.3 Laserdiffraktionsanalys ................................................................................... 11 
2.4 Termogravimetrisk analys ............................................................................... 13 

3. Resultat ................................................................................................................ 15 
3.1 Induktivt kopplad plasma-masspektrometri ..................................................... 15 

Kolvlod 05_0316 ................................................................................................ 15 
Kolvlod 05_0311 ................................................................................................ 15 

3.2 Röntgendiffraktometer (XRD-analys) .............................................................. 16 
3.3 Laserdiffraktionsanalys ................................................................................... 18 

Kolvlod 05_0311 ................................................................................................ 18 
Kolvlod 05_0316 ................................................................................................ 19 

3.4 Termogravimetrisk analys ............................................................................... 20 
Kolvlod 05_0311 ................................................................................................ 20 
Kolvlod 05_0316 ................................................................................................ 21 

4. Diskussion ............................................................................................................ 22 
4.1 Rening och separation .................................................................................... 25 

5. Slutsats ................................................................................................................ 27 

Tack .......................................................................................................................... 28 

Referenser ................................................................................................................ 29 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

1. Inledning 
Östersjöns status är idag kritisk som ett resultat av främst okunskap från oss 
människor som äventyrar hela Östersjöns framtid. De kringliggande nio länderna och 
dess 84 miljoner invånare har de senaste 100 åren genom överfiskning, 
miljöförstöring och ökade klimatförändringar ansträngt den redan känsliga Östersjön 
(WWF, 2018). Övergödningen är mer påtaglig än någonsin och de döda bottnarnas 
utbredning har mer än fyrdubblats sedan 60-talet trots åtgärder för att stoppa 
näringsläckaget från samhället (Zillén et al., 2008). Död botten benämns 
bottenområden med lågt till inget syre där nedbrytningen har övergått från 
syrekrävande till sulfatkrävande (Havs-och vattenmyndigheten, 2013). Trots en 
rekordlång datainsamling berörande Östersjöns syrehalt och salthalt som pågått i 
över 100 år beskrivs Östersjöns status av Ragnar Elmgren och Ulf Larsson i 
Östersjön – ett hav i förändring 1992 ”vi misstänkte inte förändringarna förrän de var 
långt gångna och kunde inte belägga dem övertygande förrän helt nyligen” (Elmgren 
& Larsson, 1992, sida 53). Detta var över 25 år sedan. Det här påvisar tyngden av 
utvecklingen av nya och moderna alternativ för att återskapa det naturliga 
förhållandet i Östersjön och rädda den biologiska mångfalden i världens största 
bräckvattenhav (Norrman, 1992). Den här rapporten ämnar hantera 
sammansättningen och eventuella reningsprocesser i bärgade bottensediment från 
döda bottenområden i Östersjön för ett projekt där målet är att utveckla en alternativ 
metod för brytning av fosfor och ballast för betong som arbetar mot övergödning med 
kretslopp och cirkulär ekonomi genom sedimentbärgning. 
 Undersökningen kommer fokusera på av de tolv mest förekommande elementen 
och fastställa eventuella processer där dessa ämnen kan separeras från det sökta 
materialet i en lämplig metod för att uppnå projektmålet. Analyser berörande 
kornstorleksfraktionerna och mineralsammansättning i sedimentpropparna kommer 
också utföras. Denna rapport beröra förekomsten och reningsprocesser av 
tungmetaller som identifieras genom induktivt kopplad plasma masspektrometer 
samt de främsta påträffade elementen. Analysen kommer att utföras i samarbete 
med Rise CBI Betonginstitutet AB med fyra olika metoder, induktivt kopplad mass-
spektrometer, röntgendiffraktometer, laserdiffraktion och termogravimetri.  
 

1.1 Syfte 
 Identifiera bottensediments sammansättning, med avseende på de tolv främst 

förekommande elementen, bärgade från västra Gotlandbassängen i Östersjön, 
där skadliga ämnen så som tungmetaller prioriteras. Detta med väl beprövade 
analysmetoder som XRD och ICP-MS. Halten fosfor i sedimentet skall också 
fastställas. 

 Övrig identifiering av kolvlod där målet är att fastställa mineral, 
kornstorleksfraktioner och den organiska halten med röntgen-och laserdiffraktion 
respektive termogravimetri.  
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 Utifrån sammansättning söka relevanta reningsprocesser för att separera 
eventuella tungmetaller men även fosfor där målet är lönsam bärgning för 
minskad övergödning med kretslopp och cirkulär ekonomi. 

 Få en god kännedom om bottensedimentets sammansättning och det invecklade 
samspelet med fosforns kretslopp som leder till övergödningsproblem och 
bottendöd. 

 

1.2 Östersjön och övergödning 
Östersjön är ett av de största bräcksjöhaven i världen och har under 1990-talet 
kraftigt belastats med näringsämnen som ett resultat av mänsklig aktivitet ifrån de nio 
angränsande länderna som lett till ett utbrett övergödningsproblem då 
primärproduktionen rusar och biomassan kraftigt ökar. Mineralämnenas belastning i 
Östersjön har ökat det senaste decenniet, där fosforkoncentrationen ökat åttafaldigt. 
Samma trend gäller kemikalieanvändningen som ökat belastning av miljögifter i form 
av metaller och organiska ämnen (Wulff, 1992). Den utbredda industri– och 
jordbruksverksamheten i de angränsande länderna har lett till att Östersjön ofta 
beskrivs som ett av världens mest förorenade hav (Wulff, 1992). 
 Östersjön delas upp i fem delområden; Bottenviken, Bottenhavet, egentliga 
Östersjön, Finska viken och Riga bukten. Bassängens avrinningsområde har en fyra 
gånger så stor yta som Östersjön. Till huvudbassängerna räknas egentliga 
Östersjön, Bottenviken och Bottenhavet. Östersjön har en utbredning på 339 000km2, 

en vattenvolym på 21 200m3 och ett medeldjup på 54m. 
 Bakom allt liv på jorden finns en kemiskprocess driven av kol, syre och väte. 
Vattenlevande organismer har hög tillgång till dessa element, syre och väte i form av 
vattenmolekylen H2O samt kol som löst kolsyra. Andra nödvändiga ämnen i denna 
process är kväve och fosfor, vars koncentration i vatten är relativt låg. Således har 
fosfor, vilken främst utnyttjas i sin oorganiska form fosfat, och kvävets koncentration 
stor inverkan på biomassan vars utbredning styrs av tillgången på dessa 
näringsämnen (Sahlsten, 2009; Elmgren & Larsson, 1992). Näringssaltet fosfor är 
det begränsande ämnet i primärproduktionen i Östersjön (Conley et al., 2002) och 
läckaget sker främst från tre källor, jord och lantbruket, avloppsvattnet och 
förbränningen av kolbaserade bränslen av vilka den förstnämnda står för 40% av 
fosforbelastningen (HELCOM, 2009).  
 Den naturliga cykeln för fosfor börjar som mineral i berggrunden och slutar som 
sediment på sjö- och havsbottnar, för att sedan återgå till mineral i berggrunden. Det 
här kretsloppet har utnyttjats av människan då fosforn bryts som gödningsmedel, där 
läckage kan leda till övergödning (Wulff, 1992). Övergödningen kommer främst i 
uttryck under sommaren då de blågröna algerna kraftig ökar i biomassa, men även 
under våren då fytoplanktonens biomassa ökar (HELCOM, 2009). Trots att 
belastningen av näringsämnen från samhället minskar ökar övergödningen och 
koncentrationen av närsalter i Östersjön och blir ett allt mer påtagligt problem där 
utbredningen av syrefattiga miljöer i bottenvatten och döda bottnar ökar (Figur 1). 
Anledningen är internläckage från döda bottnar som står för sjuttio procent av 
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totalbelastningen från fosfor i egentliga Östersjön (Stigebrandt, 2018). Läckaget 
beror på syrefria bottnars begränsade förmåga att binda fosfor som istället frigörs 
och läcker ut i östersjöns vattenmassa (Conley et al., 2002; Nausch et al., 2009; 
Rydin et al., 2011). 

 

 
Figur 1. Utbredning av områden med utarmade syredepåer klassade som ”inte bra” i 
Östersjön indikerat med rött. Vitt är områden klassade som ”inte tillämpbara” (HELCOM, 
2018). Områden i rött innefattar egentliga Östersjön (Gottlandbassängen & 
Bornholmbassängen) och Finska viken. 
 

 En med djupet sjunkande syrehalt i sjöar och hav är i första hand ett resultat av 
en naturlig process, men som kraftigt förstärks genom övergödning (Livet i Havet, 
u.d.). Den distinkta avgränsningen mellan ytvatten och bottenvatten i Östersjön 
som sker vid 60–70 meters djup är en så kallad haloklin som uppstår genom 
densitetsskillnad beroende av vattnets salthalt. Haloklinen uppkommer genom 
östersjöns geografiska läge då vattenutbytet med Atlanten är begränsat 
(Carstensen et al., 2014). Östersjötröskeln i Bälthavet mellan Darsser ort och 
Gedser har ett djup på endast 18 meter och bildar tillsammans med den grunda 
tröskeln i Öresund en avskärmning av Östersjön, där vattenutbytet vid botten kan 
vara stagnerat under flera årtionden. Senaste gången ett stort vattenutbyte 
skedde i centrala Gotlandsbassängen i egentliga Östersjön var 1976–77, i ett så 
kallat saltvattensinbrott (Wulff, 1992).  Vattenmassornas densitetsskillnad gör att 
syresättningen till det saltrika tunga bottenvattnet försvåras och således kan 
isoleras under flera år, till skillnad från ytvattnet ovan haloklinen som blandas 
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varje höst och vinter genom avsmältning och tillrinning (Elmgren & Larsson, 
1992). Detta är särskilt förekommande i Egentliga Östersjön (söder om 
Ålandshav), Gottlandbassängen, Finska viken och Bornholmbassängen, där 
majoriteten av bottenområdet under salthaltssprångskiktet i Gottlandbassängen 
idag utgörs av döda bottnar (Carstensen et al., 2014). Forskning visar ett tydligt 
samband mellan andelen syrefria bottnar och läckaget av fosfor. Utbredningen av 
döda bottnar har dubblerats från 1980 talets utsträckning av 20 000 km2 till 2005 
då området av syrefria bottnar beräknats till 40 000 km2 (Hansson et al., 2011). 
Idag är den siffran med största sannolikhet ännu större (Carstensen et al., 2014).
 Sommarhalvårets blågröna alger står för den största biologiska massan men 
det är framförallt vårens fytoplankton som utarmar bottenvattnets syre (HELCOM, 
2009). Vårblomningen av fytoplankton består främst av kiselalger och 
dinoflagellater vars större storlek möjliggör en hastig sedimentering (Heiskanen & 
Kononen, 1994). Fytoplankton är fosforbegränsade vilket innebär att 
tillgängligheten av fosfor är den styrande faktorn berörande biomassas utbredning 
(Graneli et al., 1990). Fosforn tillgängliggörs i ytnära bottensediment i en process 
där en stor andel dött organiskt material från den stora mängden biomassa vid 
ytan avsätts på botten och bryts ned i en syrekrävande process, vilket utarmar 
bottnens syre. Assimilationen och nedbrytningen av organiskt material i aeroba 
miljöer kan beskrivas med den kemiska jämnviktsekvationen: 
 
 106 16 106 ←→ 106 16 106   
 
Den organiska fosforn som tillgängliggjorts bildar komplex tillsammans med järn 
och binds i sedimenten enligt (Mortimer, 1941): 

 
 8 3 	2 → 	8	   
 
Järnhydroxidfosfatkomplexet, FeOOH-P kan bildas i miljöer med tillgängligt syre 
medan syrefria förhållanden reducerar komplexet varpå fosforn görs tillgänglig 
och läcks ut i Östersjöns vattenmassa i ett så kallat internläckage (Stigebrandt et 
al., 2014). Således är fosforns kretslopp hårt sammanlänkat med kretsloppet av 
järn och rådande syrefållanden (Jonsson, 1994). Det skapas ett positivt 
feedbacksystem där ökat läckage av fosfor från döda bottnar driver 
övergödningen som i sin tur ökar utbredningen av döda bottnar (WWF, 2009). Det 
innebär en ytterligare ansträngning för Östersjöns bottnar, som redan genom 
skiktningen, det dåliga syreutbytet med Nordatlanten, landhöjningen, 
bottentrålning och läckaget från industrier är utsatt. Tydligt är att fosforns 
omsättning i Östersjön styrs av både hydrodynamiska såväl som biogeokemiska 
processer (Wulff, 1994).  Genom bärgning av sediment ifrån syrefria miljöer finns 
det enligt Stigebrandt (2014) en möjlighet att den positiva feedback-processen 
bryts i vilken fosforn görs tillgänglig och kan istället separeras för att användas 
som växtnäring i jordbruk samtidigt som silten kan tillämpas i utvecklingen av 
modernare och grönare råvaror för både cement och betongindustrin. 
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Bärgningens potential avgörs därför av innehållet fosfor men även egenskaperna 
hos de ingående mineralen och elementen i bottensedimentet och omfattningen 
av nödvändiga reningsprocesser. 
 

1.3 Bottensediment  
Bottensedimentet i Östersjön kan ses som en stor utbredd liggare där århundraden 
av information finns bevarade. Här återspeglas ekologiska, geologiska och 
teknologiska epoker i en naturlig kronologisk ordning i enlighet med Stenos lag om 
lagers superpositionering. Även om lagerföljden i många fall är påverkade av bentisk 
fauna kan vi förvänta oss att bottensedimenten från de senaste 100 åren innehåller 
de ämnen som byggts upp av de färger, plaster och kemikalier som vi kommit att bli 
beroende av i vår utveckling av samhället (Jonsson, 1992). Östersjöns stora 
dräneringsområde för med sig 7 miljoner ton finkornigt sediment suspenderat i 
vattenmassan. De grövre partiklarna avsätts tidigare i fjällsjöar och 
kraftdamsmagasin (Jonsson, 1994).  
 När syret från bottenvattnet utarmas försvinner den bentiska faunans habitat varför 
de sediment som ackumuleras endast ges sitt utseende av årliga variationer, de vill 
säga, varvigt sediment. Områden som dessa täcker trettio procent av sjöbottnen i 
Östersjön (Karlson et al., 2002). Dessa djupbottnar belägna under haloklinen och 
vågbasen, på 50–60 meters djup, betecknas som ackumulationsbottnar och har en 
tillväxt på 0,5–1,5 mm/år (Norrman, 1994). Biomassregnet skapat av övergödningen 
har lett till att Östersjöns ackumulationsbottnar övergått från bioturberat homogent 
sediment till laminerat sediment. Tillsammans med den ökade ackumulationen av 
sediment gör att en betydligt större mängd miljögifter och metaller blir bevarade i 
sedimenten (Jonsson, 1992). Sedimentproppar från Östersjön visar tydliga resultat 
av ökad fastläggning av metallkomplex under övergången från bioturerat till laminerat 
sediment som skedde under 1960-talet. Kadmium i sedimenten har beräknats uppgå 
till 80 procent av den totala kadmiumtillförseln, där egentliga Östersjöns reducerande 
ackumulationsbottnar med laminerade sediment står för 80 procent av dessa, och 
har tio gånger så hög koncentration än Bottenhavet, där sedimenten är bioturberat 
(Jonsson, 1994). Under Östersjöns utveckling finns tydliga perioder med anaeroba 
förhållanden (Zillén et al., 2011). Undersökning av sedimentborrkärnor visar att 
ackumulationsbottnar i egentliga Östersjön har sett perioder med anaeroba 
förhållanden under en period av flera tusen år, samtidigt som algblomningar har 
förekommit de senaste 7000 åren (Andrén et al., 2000; Sohlenius et al., 2001; Emeis 
et al., 2003). 
 Miljögiftet polyklorerade bifenyler användes som brandskydd i isoleringsmaterial i 
byggnader innan det förbjöds 1970 och sedimentproppar visar en tydlig ökning av 
dessa, även efter 1970, vilket är samma trend som hos metallkomplexen (Jonsson, 
1992). Bland metallerna förväntas olösliga sulfidkomplex av koppar och kadmium 
förekomma i sediment där syret är förbrukat (Jonsson, 1992). Anledningen är 
forskning som visar att laminerade sediment är effektivare på att ackumulera 
sulfidmetaller och organiska miljögifter. Den påtagliga landhöjningen medför att 
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vågbasen påverka allt djupare områden, vilket sätter det här sedan tidigare 
sedimenterade miljögifterna i suspension som då återigen blir tillgängliga för 
biomassan i en process kallad resuspension (Norrman, 1994). Det beräknas att 80 
procent av sedimenterade partiklar på djupbottnarna är nyeroderade, 
resuspenderade, gamla bottenleror. Totalt uppgår denna eroderingsform till ca. 50–
100 miljoner ton (Jonsson,1994). 

 

1.4 Metaller 
Tungmetaller är naturligt förekommande element som vid högre koncentrationer kan 
vara mycket skadliga för människor och djur (Livsmedelsverket, 2018). Den egentliga 
definitionen är ett element med en densitet överstigande 4500kg/m3, även om de i 
vardagligt tal oftast associeras med metaller som utgör en hälsorisk för människor 
och djur (NE, 2018). Till denna grupp av höga densitetselement hör bly, kadmium, 
kvicksilver, silver, men även andra element som aluminium, tenn och semi-metaller 
som arsenik kan i en för hög koncentration ha negativ påverkan på hälsan hos både 
människor och djur. Tungmetallerna är cancerogena element som påverkar hjärnans 
utveckling negativt genom interferens med nervsystemet, rubbar kroppens organs 
funktioner så som levern där kadmium och bly ackumuleras eller musklerna där 
kvicksilver ansamlas. Naturligt förekommer dessa i naturen, om än i låga 
koncentrationer, men mänsklig påverkan har lett till ökad koncentration, bland annat 
genom gruvdrift, kolverk, metallindustrin och pappersverk (HELCOM, 2010). 
Tungmetallerna används i mängder av produkter, allt ifrån fyllningar i tänder till 
sänken på fiskelinor och i ammunition eller batterier. Läckage av metallerna från de 
olika källorna leder till ökade halter i omsättning som ackumuleras i naturen på åkrar, 
vattendrag, atmosfären och bottensediment, men även i biomassan. Naturligt 
ansamlas en stor del av tungmetallerna i sjöar och hav där Östersjön har upplevt en 
markant ökning av tungmetallkoncentration i bottensedimenten under den senaste 60 
års perioden, vilket tydligt syns från borrkärnonor framförallt från egentliga Östersjön, 
Gotlandbassängen, Finska viken, norra Bottenviken och Bornholmbassängen 
(HELCOM, 2010; Jonsson, 1992). Det är främst kadmium, kvicksilver och bly som i 
syrefria miljöer bildar svårlösliga sulfidkomplex (Jonsson, 1992). I nästan alla av 
Sveriges 17 mätstationer i Östersjön påträffades en ökning av arsenik, kadmium, 
krom, kobolt, koppar, nickel och zink i mätperioden 2003–2008 (HELCOM, 2010). 
  

1.5 Silikater 
Bottensedimenten på de djupa områdena i Östersjön består av mycket fina partiklar, 
främst silt och ler, men även organiskt material ifrån död biomassa. Ler benämns de 
partiklar tillhörande den minsta kornfraktionen med en diameter under 0,002mm följt 
av silt med en storlek från 0,002mm till 0,006mm (nationalencyklopedin, 2018). Allt 
under 0,002 benämns som ler, och utgör den minsta kornstorleksfraktionen. 
Avsättningen sker av vittringsbeständiga silikatmineral och då som mycket fina 
partiklar som ett resultat av långvariga exogena processer. Östersjöns historia är 
komplex och har präglats av många olika faser under sin utveckling. Övergripande är 
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Östersjön karvad ur den Fennoskandiska urbergsskölden genom tektonisk aktivitet, 
och flertalet nedisningar, där den senaste Weichsel som inträffade för 100 000 år 
sedan har format dagens Östersjö (Flodén, 1992). De olika nedisningarna gör också 
att Östersjöns utveckling är svårtydlig eftersom bevisen har raderats genom de 
många interglaciala och glaciala perioderna. En annan anledning är den påtagliga 
landhöjningen som uppgår till 9 mm per år i bottniska viken (Norrman, 1992).  

En sköld benämns en kristallin urberggrund ifrån prekambrium som inte påverkats 
av orogeneser i fanerozoisk tid och är öppen i dagen (Lindström et al., 2011). Den 
Fennoskandiska skölden, även kallad den Baltiska skölden, sträcker sig från ryska 
karelen intill Kolahalvön, genom Finland, större delen av Sverige och Norge och kan 
delas upp i fem huvudenheter. Den äldsta delen ifrån 3,5–2,8 Ga utgörs av den 
Arkeiska provinsen i Ryssland, norra och östra Finland och nordligaste Norge och 
sträcker sig till den yngsta 1 Ga Blekinge-Bornholmprovinsen i sydvästra Sverige och 
Sydnorge. (Lindström et al., 2011). Skölden består främst av magmatiska bergarter 
som granit och gnejs, men också metasedimentära bergarter. Bergarterna är 
generellt hårt präglade av tektonisk och metamorf aktivitet vilket gör identifieringen av 
prekambriska bergarter svår (Flodén, 1992; Lindström et al., 2011). I 
Moskvabassängen är den kristallina urberggrunden täckt av mäktiga lager sediment 
medan den i Sverige och Finland är blottad genom erosion (Lindström et al., 2011).
 Jordskorpan är främst uppbyggd av bergartsbildande tektosilikatmineral vars 
kristallina struktur utgörs av ett anjonskomplex av kiseltetraedrar av syre [SiO4]4-

Silikaternas stora utbredning har lett till att de klassas som en egen mineralgrupp 
med undergrupper. Den kristallina strukturen beroende på arrangemanget av 
kiseltetraedrarna, med avseende på en kisel mot syrekvot, är grunden till 
undergruppsklassificeringen –neosilikater, sorosilikater, cyklosilikater, inosilikater 
(enkel och dubbel), fyllosilikater och tektosilikater. Kristallgittret blir mer komplext 
ifrån neosilikater som är enkla isolerade tetraedrar till det komplexa tredimensionella 
gittret hos tektosilikater (Milovsky, 1982). Med basen för alla silikater, [SiO4]4, 
förekommer andra element så som Al, Fe2+, Fe3+, Mg, Mn, Ca, Na, K, Li, B, Be, Ti 
och Zr som utbyteselement i kiseltetraedrarna och agerar laddningsutjämnare 
(Milovsky, 1982). I naturen är fältspatsgruppen vanligast, följt av kvarts och sedan 
muskovit (Milovsky, 1982).                     
 Albit är plagioklas som tillhör fältspatsgruppen, betecknad (Ab) Na[AlSi3O8]. Dess 
kristallstruktur gör att den tillhör tektosilikaterna och har ett triklint kristallsystem med 
en Si/O ratio på 1:2. Tektosilikater är tredimensionella nätverk av aluminium- och 
kisel-syre tetraedrar i vilka alla syre delas (Milowsky, 1982). Den neutrala radikalen i 
ett sådant system med en ratio på 1:2 [SiO2] (Kvarts), vilket således även gäller 
[Si2O4], har fått en fyrvärd Si4+ utbytt mot en trevärd Al3+, och bildar det negativa 
komplexet [AlSi3O8]–. Den fria valenselektronen byts mot natrium som agerar 
laddningsutjämnare och bildar plagioklas. Ration Al/Si är oftast 1:1 eller 1:3 som i 
fallet med Albit (Milowsky, 1982).  Plagioklasserien är en serie mineral i vilken Ca2+–
Al3+par succesivt byts mot Na+–Si4+, i vilken albit utgör den ena änden och anortit, 
Ca[Al2Si2O8], den andra (Milowsky, 1982).              
 Kvarts (SiO2) är det efter fältspaterna mest förekommande bergartsbildande 
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mineral i litosfären och står för dryga elva procent. SiO2 utgör basen hos 
tektosilikaterna, och skall därför inte benämnas som en oxid, utan snarare en 
tektosilikat. Kvarts är ett vittringsbeständigt mineral som inte påverkas av kemisk 
vittring, till skillnad från andra tektosilikater, ex. Albit (Milowsky, 1982). Mineralet 
tillhör det triklina systemet och är en så kallad polymorf, och förekommer som 
lågkvarts (α-kvarts) och högkvarts (β-kvarts). α-kvarts är stabil under 575ºC och är 
således den vi vanligen finner i naturen. I kristallgittret hos kvarts är en Si atom 
bunden till tre O, som i sin tur är bunden till två Si, i ett starkt tredimensionellt närverk 
som kan vara vänster eller högerorienterat (Milowsky, 1982). Kvarts förekommer i 
många utseenden men främst som färglösa kristaller som alla har en hårdhet på 7.0 i 
mohs hårdhetsskala (Milowsky, 1982).              
 Muskovit, KAl2[AlSi3O10](OH, F), är ett vanligt förekommande mineral i naturen och 
tillhör gruppen glimmer som utgör drygt tre procent av de bergartsbildande 
materialen i litosfären. Glimmer känns igen på dess distinkta tunna lager som bryts 
perfekt längs 001,de vill säga mellan planen och tillhör silikatgruppen phyllosilikater. 
Glimmers distinkta utseende gör att gruppen ibland benämns som skiktsilikater. 
Glimmer är i grunden uppbyggda av kisel-syre tetraedrar, [Si2O5]2-, vars attraktion i 
mellan tetraedrarna i skiktet är starkare än bindningarna mellan skikten genom 
katjoner. Detta är upphovet till den perfekta klyvningen längs 001. Mineralet tillhör det 
monoklina kristallsystemet och är ett mjukt mineral med en hårdhet av 2.0 på mohs 
hårdhetsskala (Milowsky, 1982). 
 

1.6 Betong 
Betong utgörs av cement, ballast och vatten och används inom byggindustrin som ett 
formbart byggnadsmaterial. Ballasten, som utgörs av olika kornstorleksdiffraktioner, 
cementeras med hjälp av cement och vatten. Det kallas även härda. Den färska 
betongen är en flytande massa, vars ändamål är att fylla utrymmen innan den härdar. 
Det ställer högra krav på sammansättningen vilka påverkar flytegenskaper, 
arbetarvänlighet och härdning (Nationalencyklopedin, 2018). Ballastens egenskaper 
har stor betydelse för den färska betongen eftersom ingående kornfraktioner, form 
och mineral avgör hur väl betongen beter sig. Betong utgör idag det främsta 
byggnadsmaterialet och förekommer i många olika former. 

 
1.7 Avgränsningar 
Distansering från det egentliga projektet minskad övergödning med kretslopp och 
cirkulär ekonomi, bedömdes nödvändig eftersom tidsramen för kandidatarbetet 
ansågs otillräcklig. Den här rapporten hanterar enbart en liten del av hela projektet 
där och fokus lades framförallt på sedimentsammansättning och reningsprocesser. 
Berörande analysering för bestämning av innehåll har även här en avgränsning skett 
då främst av tids- och kostnadsskäl. För övrigt är provmängden tillhandahållen från 
SGU begränsad, varför ett begränsat antal analyser kunde utföras. Omfattningen av 
den valda analysmetoden, induktivt kopplad plasma-masspektrometer analys i ”det 
stora slampaketet”, som utfördes av ALS, bestämmer tolv av de vanligaste 
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metallerna och fosfor ingår vilket gör den ideal. Utöver detta en XRD, laserdiffraktion 
och TGA utföras vilket ger ett resultat berörande mineralsamansättning, 
kornstorleksdiffraktionen, samt organisk halt. Dessa analyser utfördes på egen hand. 
Med andra ord berörs inte miljögifter så som PCBs eller kolväten som bedöms troliga 
i bottensedimentet. 
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2. Metod 
Bottensedimentet från Östersjön bärgades av SGU ifrån egentliga Östersjön i västra 
Gotlandsbassängen nordost om Nynäshamn den 6e juli 2005. Positionen för 
bärgningen presenteras i figur 2. Proverna är två okända uttag ifrån två kolvlod: 
05_0316 med total längd av 572cm och 05_0311 med total längd av 500cm. Prov 
markerat 05_0316 är från ett vatten djup av 193 meter och 05_0311 153 meter. 
Området ifrån vilka kolvloden härstammar är hårt präglat av döda bottnar 
(Carstensen, et al., 2014). De två proven har analyserats med Induktivt kopplad 
plasma-masspektrometer, röntgendiffraktion, laserdiffraktion och termogravimetri. De 
olika analyserna fastställer tillsammans förekommande element, 
mineralsammansättning, kornstorleksfördelning och organisk halt. 

  
Figur 2. Kolvlodens geografiska läge i västra Gotlandsbassägen sydost om Nynäshamn i 

höjd med Gotland. Bärgningen skedde juli 2005. Kartbilden är tagen ifrån SGU. 

 

2.1 Induktivt kopplad plasma-masspektrometeranalys (ICP-MS) 
Utifrån de två kolvloden beskrivna i föregående stycke förbereddes två mindre prover 
som skickades på ICP-MS-analys av företaget ALS Scandinavia AB som är 
specialiserade i kemisk analys i områden berörande miljö, livsmedel, läkemedel, 
elektronik och humanbiologi. Målet med analysen var att erhålla 
bulksammansättningen och de tolv främst förekommande elementen.  
 Induktivt kopplad plasma-masspektrometer (ICP-MS) är en välbeprövad 
analysmetod för fastställning av grundämnen (Barshick, Duckworth & Smith, 2000). 
Metoden kan fastställa grundämnen med en koncentration ned till 1015 delar per 
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miljon. Plasman upprättas med en elektromagnetisk spole som joniserar argongasen. 
Frekvensen i spolen accelererar elektroner som kolliderar med argonatomerna och 
plasman upprätthålls genom ett positivt feedbacksystem skapad av kontinuerlig 
försörjning av argongas och fria elektroner. Provmaterialet sprejas in och joniseras i 
plasman som upprätthålls i en kvartsplasmalampa omringad av tre kvartsrör i vilken 
temperaturen uppgår till 7700°C. De joniserade partiklarna som bildas separeras 
beroende på ration av massan mot laddning, m/Z, och mäts i masspektrometerns 
detektor, genom jonströmmens intensitet (Barshick, Duckworth & Smith, 2000). Ett 
masspektrum för de olika jonerna sammanställs genom intensiteten från varje utslag 
på detektorn vilket är proportionellt mot koncentrationen i provet (NE, 2018). 
 

2.2 Röntgendiffraktion (XRD) 
Röntgendiffraktion tillämpas inom kristallografin för att bestämma ett kristallint 
material. Metoden bygger på ett matematiskt samband mellan två parallella 
röntgenstrålar som genom Bragg-reflektion mellan två plan i ett kristallgitter 
genererar tydliga diffraktionsmönster, Braggs lag defineras enligt: 2 sin , 
där ”d” är avstånd mellan atomplan i kristallen, " " är in och utgående 
strålningsvinkel mot planet, ”n” är ett heltal och " " är våglängd 
(Nationalencyklopedin, 2018). Strålningen som används är vanligtvis 
röntgenstrålning av koppar (CuKα). Våglängden är av storleken 1,54Å 
(Ångström=1 10 ), vilken är samma storleksordning som de interna avstånden 
mellan de kristallina planen i ett kristallint material (Nationalencyklopedin, 2018). 
Detektorn i diffraktometern mäter intensiteten av den utgående strålningen från 
kristallgittret där varje enskilt kristallint material har ett specifikt diffraktionsmönster. 
Detta presenteras sedan I en intensitetskurva som styrs av hur de två vågorna har 
interagerat med varandra. Metoden lämpar sig därför väldigt bra för bestämmande av 
mineral (Nationalencyklopedin, 2018). 
 Provet placerades i behållaren och strålades med koppar i en position av 20°. 
Resultat av analysen redovisas under 3.1 Röntgendiffraktion (XRD-analys). 
  

2.3 Laserdiffraktionsanalys 
Kornstorleksammansättning i ett sedimentprov är en viktig aspekt ur en geologisk 
synpunkt. Det ger informationen berörande den ursprungliga berggrundens 
karakterisering med avseende på geologiska processer, så som sedimentologi, 
stratigrafi, strukturgeologi och vulkanologi (Krumbein, 1941). Mineraljord klassificeras 
idag utifrån en EU –och internationell tillämpade standard SS-EN ISO14668 vilken 
beskriver att mineraljordars egenskaper skall klassificeras utifrån kornstorlek, 
plasticitet, organiskt innehåll och tillkomst (Larsson, 2008). 
 Laserdiffraktionsanalysen är en välbeprövad metod för fastställning av 
kornstorleksfördelningen hos ett prov genom diffraktion av ljus. Principen bygger på 
att partiklar med olika storlek sprider ljus med en logaritmiskt växande vinkel mot en 
minskade partikelstorlek (Beuselinck et al., 1998). Analysmetoden lämpar sig för 
partiklar upp till 4mm, vilka suspenderas genom kontinuerlig pumpning och/eller 
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omrörning i en lösning placerad mellan en laserkälla och en detektor. Det 
refrakterade ljuset mäts av en detektor och kornstorlekssammansättningen för provet 
fastställs, genom att volymen partiklar blir kända. Känsligheten av mätningen blir 
såldes beroende av lösligheten av provet, som i sin tur beror på omrörnings- och 
pumphastighet, men även antal mätningar och tid, vilket är viktigt att ha i åtanke i 
resultatet (Blott et al., 2004). 
 Analysen utfördes med en “Mastersizer 3000”, som är representerad i figur 3. I 
provbägaren på 600ml, numrerad (1), tillsattes kranvatten för att först bestämma 
bakgrundsenergin, genom cirkulation från bägaren till den optiska mätcellen, 
numrerad (3). Provmaterialet tillsattes sedan i enlighet med anvisningar från 
tillhörande program, och löstes genom omrörning med propeller, (4). Totalt utfördes 3 
tester av varje prov, där varje test är uppdelat i 3 mätserier á 30 sekunder. Resultat 
sammanställdes av tillhörande programvara där diagram över kvantitativ volym, 
partikelstorlek och volymdensitet kan avläsas, dessa framkommer under resultat 3.3 
laserdiffraktionsanalys. 
 

 
Figur 3. Mastersizer 3000 och tillhörande blandare för partikelanalys i lösning. Bild från 
manualen för Hydro-seriens våtdispersionsenheter, ”Mastersizer 3000”. 
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2.4 Termogravimetrisk analys 
En termogravimetrisk analys (TGA) mäter massförändringar över en 
temperaturförändring för bestämning av organisk sammansättning. I analysen sker 
en temperaturökning i en bestämd atmosfär i ett bestämt tidsintervall som leder till 
massförändring i provet. Analysen kan jämföras med en glödningsförlust, skillnaden 
är att utrustningen kontinuerligt mäter vikten och kan då se under vilka 
temperaturförhållanden som en viss reaktion som ledde till förändring i massa tog 
plats (Ramachandran & Paroli, 2003) Värt att nämna är att glödningsförlust kan 
beräknas utifrån värden från analysen.  
 Den organiska halten är viktigt vid klassificering av jordar och är en del av EU 
standard under SS-EN ISO14668 (Larssson, 2008). Figur 4 visar genomskärning av 
en TGA/DSC 3+ från Mettler Toledo som användes för bestämning av den organiska 
halten. Provet placerades i kapslar med en volym av 70 µl, vilka först vägdes i 
maskinen. Provmaterialet fördes manuellt till kapslarna som placerades på en bricka. 
En robotarm placerade sedan provet vid nummer (7) i figur 4, vilken är armen av 
balansvågen, på temperatursensoren. Kammaren värms upp genom ungsvärmaren 
markerad med nummer (2) i figur 4 och atmosfären hålls stabil genom samverkan av 
reaktiva gaskapillärer, markerade (3) och en gasventil, nummer (6). Balansvågen för 
mätning av massförändring är placerad i en atmosfärskyddad kammare, nummer (5), 
och har en mycket hög upplösning, ner till en µg. 
 

 
Figur 4. Förenklad genomskärning av en ”Mettler Toledo TGL/DSC 3+” med huvudsakliga 
komponenter utmarkerade. 1: bafflar, 2: ungsvärmare, 3: reaktiva gaskapillärer, gasventil, 4: 
ställbara vikter, 5: balansvågskammare, 6: gasventil 7: temperatur sensor och vågplatta 8: 
temperatursensor för ugn, 9: anslutning för gas. 

 
De båda proven placerades i varsin petriskål med tillhörande lock och torkades i 
40°C i drygt 48 timmar innan de mortlades och placerades i 70 µl kapslarna 
tillhörande apparaten. Uppvärmningen till 1000°C skedde under ca. 1,5 timmar. 
Grafen i figur 14 och 15 visar förbränningsprocessen överst och förstaderivatan av 
denna underst hittas under rubriken, 3.3 Termiskgravimetri analys. 
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 Glödningsförlusten, procentsatsen av material som konsumerats i processen, 

beräknas genom ö ö ∆ 		

	
100. Vikten m1 är tagen vid 105°C, för att 

säkerställa att allt vatten evaporerat. Notera att ∆m beskriver den förlorade vikten 
under bränningen. 
 Initialvikten, m1 för prov 05_0311, vid temperatur 105°C, mättes till 42,37 mg. 
Slutvikt av m2 vid 1000°C, bestämdes till 37,5156 mg, således; 
 

ö ö
42,3733 37,5156 		

42,3733	
100 	11,46	% 

 
Prov 05_0316 m1 fastställdes till 47,0542 mg och m2 till 41,9237 mg därav; 
 

ö ö
47,0542 41,9237 		

47,0542	
100 	10,90	% 
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3. Resultat 
3.1 Induktivt kopplad plasma-masspektrometri 
Värden ifrån ICP-MS analys utförd av ALS.  
 

Kolvlod 05_0316 
 
Tabell 1. De tolv vanligaste elementen förekommande i kolvlod 05_0316 samt andelen tort 
sediment (TS) och andel aska. 

Parameter Resultat Enhet 

TS* 38,7 % 
Aska 550°C 93,4 % TS 
Si 214000 mg/kg TS 
Al 80600 mg/kg TS 
Fe 49900 mg/kg TS 
K 33200 mg/kg TS 
Mg 19800 mg/kg TS 
Na 16500 mg/kg TS 
Ca 8410 mg/kg TS 

S 5740 mg/kg TS 
Ti 4860 mg/kg TS 
Mn 1290 mg/kg TS 
P 920 mg/kg TS 
Ba 603 mg/kg TS 

 

Kolvlod 05_0311 
 
Tabell 2. De tolv vanligaste elementen förekommande i kolvlod 05_0311 samt andelen tort 
sediment (TS) och andel aska. 
Parameter  Resultat Enhet 
TS* 37,7 % 
Aska 550°C 93,4 % TS 
Si 184000 mg/kg TS 
Al 80500 mg/kg TS 
Fe 52100 mg/kg TS 
K 31900 mg/kg TS 
Mg 16000 mg/kg TS 
Na 16900 mg/kg TS 
Ca 7080 mg/kg TS 
S 9810 mg/kg TS 
Ti 3840 mg/kg TS 
Mn 829 mg/kg TS 
P 927 mg/kg TS 
Ba 631 mg/kg TS 
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3.2 Röntgendiffraktometer (XRD-analys) 
Prover från bottensediment med beteckningen 05_0311 och 05_0316 analyserades 
på röntgendiffraktometer (XRD). Proverna är i stort sett identiska (figur 4). Proverna 
innehåller i huvudsak kvarts, fältspat och glimmer (figur 5). I figur 7–9 visas topparna 
för de enskilda mineralen kvarts, albit (fältspat) och muskovit (glimmer). 
 

 
Figur 5. Prov 05_0311 och 05_0316 i samma diffraktogram där 05_0311 är röd medan 
05_0316 är röd. 
 

 
Figur 6. Samtliga toppar av albit (grön), kvarts (blå) och glimmer (röd) i samma difrakogram. 
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Figur 7. Topparna i fallande ordning för kvarts, albit (fältspat) och muskovit (glimmer). 

 

 
Figur 8. Topparna för kvarts. 

 
Figur 9. Topparna för albit (fältspat). 
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Figur 10. Topparna för muskovit (glimmer). 

 
3.3 Laserdiffraktionsanalys 
Resultat från Mastersizer 3000 av de två proverna 05_0311 och 05_0316. Samtliga 
kurvor beskriver i x-led partikelstorlek µm, och y-led vänster volymdensitet i procent, 
samt y-led höger den kumulativa volymen i procent. 
 

Kolvlod 05_0311 

 
 
Figur 11. Kurvor över medelvärdet av alla tre mätningar, totalt 9 individuella delmätningar. x-
led partikelstorlek µm, och y-led vänster volymdensitet % samt y-led höger den kumulativa 
volymen %. 
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Figur 12. Ett urval av dem tre utförda analyserna som här visar medelvärdet. 
  

Kolvlod 05_0316 

 
 
Figur 13. Samtliga delmätningar, ifrån vilka medelvärdet beräknats vilka syns i figuren. 
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Figur 14. Ett urval av dem tre utförda analyserna som här visar medelvärdet ifrån tre 
delmätningar. 

 

3.4 Termogravimetrisk analys 

Kolvlod 05_0311 

 
Figur 15. Diagram över TGA där övre halvan i y-led visar förlust i mg och x-led visar 
temperatur i °C. Det undre diagrammet visar förstaderivatan av diagrammet över. 

 
Total mängd förlorat material, ∆m, beräknades 4,8577 mg, vilket utgör 11,46 % av 
initialvikten. 
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Kolvlod 05_0316 

 
Figur 16. Diagram över TGA där övre halvan i y-led visar förlust i mg och x-led visar 
temperatur i °C. Det undre diagrammet visar förstaderivatan av diagrammet över. 

 
Total mängd förlorat material, ∆m, beräknades 5,1305 mg. Total glödningsförlust är 
10,90 % av initialvikten. 
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4. Diskussion 
Resultatet berörande mineralsamansättningen som genererades stämmer väl 
överens med förväntade värden. De mineral som påträffas är de huvudsakliga 
bergartsbildande silikaterna, och förväntas därför, genom exogena processer, vara 
överrepresenterade i bassänger. Laserdiffraktionen visar att silikaterna främst utgörs 
av silt, vilket också stämmer väl med förväntade resultat. Den högsta toppen i 
diagrammet i figur 11, visar att 25–35 procent av den kumulativa volymen utgörs av 
finsilt, med en fraktion mellan 0.005mm-0.006mm, där den högsta volymdensiteten 
utgörs av partiklar med storleken 0.0055mm. Troligen är dessa partiklar den i 
laserdiffraktionen påträffade albiten (fältspat) och muskoviten (glimmer). Den 
organiska halten som fastställdes var ca. 11 procent. Sedimentet kan således 
klassificeras som postglacial siltgyttja. SGU har klassificerat sedimenten ifrån 
kolvloden som postglacial lergyttja i de översta fem centimetrarna, följt av postglacial 
gyttjelera, postglacial finlera och till sist glaciallera. 
 Felkällor i analysen bedöms utgöra den lilla provmängden, som gör det svårt att 
generera ett representativt resultat för hela provet. Genom främst kemisk vittring 
bryts fältspater och glimmer ned till mycket fina partiklar, ofta då i form av lerpartiklar 
(Johansson, 2017). Kvarts förväntas utgöra de större fraktionerna då mineralet inte 
vittras kemiskt utan bara mekaniskt, även om kvarts och fältspat kan utgöra så 
mycket som halva lerfraktionen i ett prov (Milowsky, 1982). De påträffade mineralen 
är vanliga i magmatiska bergarter, vilka i sin tur utgör en stor den av den 
Fennoskandiska skölden vilka genom exogena processer avsatts i bassängen 
(Lindström, 2011). Resultatet från röntgendiffraktionen visar också att kvartsen är av 
typ -kvars, vilken sedan tidigare diskuterat är den som vanligen förekommer i 
litosfären genom att denna typ av kvarts är den som är stabil under 573°C (Milovsky, 
1982). ISP analysen visade att det främsta förekommande elementet är kisel vilken 
utgör huvudbyggstenen i alla silikater, och representeras således genom de 
förekommande mineralen, albit, kvarts och glimmer. Det kan även tänkas att en viss 
andel silikat härrör från kiselalgerna, trots att detta är svårt att påvisa. De resterande 
elementen kan också motiveras genom förekomsten av silikater genom att de 
påträffade element så som Al, Fe, Mg, Mn, Ca, Na, K, Li, B, Be och Ti förekommer 
som utbyteselement och laddningsutjämnare i kisel-syre komplexen (Milovsky, 
1982).  
 Ballast i betong utgörs idag främst av naturgrus vars storlek och form ger 
fördelaktiga egenskaper jämfört med alternativet som är bergskross. Naturgrus är en 
ändlig resurs och har en betydande roll som grundvattenmagasin. Därför har 
regeringen har satt upp miljömålet God bebyggd miljö, där delmål 4 beskriver hur ett 
begränsade av uttag av naturgrus bör fastställas och i framtiden utgöra en ytterst 
liten andel, om ens någon, av marknadens ballast. Det finns därför ett stort behov av 
alternativa råvaror för ballast till betong inte minst då betongen är ett så pass 
eftertraktat byggnadsmaterial. Ett alternativ skulle kunna vara bärgad bottensilt ifrån 
döda havsområden i Östersjön. Detta alternativt har en potential som skulle främja 
arbetet både mot övergödningen och utvecklingen av alternativa källor av ballast. 
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Nackdelen med ballast ifrån bergskross blir kornformerna hos partiklarna som, 
tillskillnad från korn påverkade av exogena processer vilka hittas i 
isälvsavlagringarna, är flakiga istället för rundade. Det ger den färska betongen 
dåliga flytegenskaper, men också sämre värden för den härdade betongen. Det är 
därför aktuellt att anta att bottensilten, som under en lång tid påverkats och formats 
av exogena processer anta att kornen utgörs av rundade partiklar och således 
lämpar sig väl för användning inom betongindustrin. Antagandet styrks även av 
kvartsen brottegenskaper som beskrivs som mussligt (milkowsky, 1982). Det innebär 
att kristallen inte bryts i en favoriserad riktning utan mejslas av exogena processer 
vilken av naturliga skäl favoriserar rundade partiklar. Man kan på samma sätt som 
med naturgruset även förvänta sig för bottensilten som genom samma naturliga 
process sorterats, till skillnad från bergskrossets där allehanda fraktioner 
förekommer. Detta styrks i rapporten under resultat 3.3 laserdiffraktionsanalys. 
Fördelaktiga mineral för ballaständamål är kvarts och fältspater som antar kubiska, 
rundade former, vilka huvudsakligen utgör bottensedimentet. Därför kan möjligen 
sedimentet vara relevant som ballastmaterial, alt. filler. I och med att det sker en 
övergång från naturgrus till bergskross måste fillermaterialet anpassas för att 
upprätthålla betongkvalitén. Rörligheten hos färsk betong baserad på bergkross är 
sämre än den för naturgrus, då partiklarna istället för kubiska eller rundade, är 
avlånga och kantiga. Tillsättning av större andel stenmjöl, eller filler gör att betong 
baserad på bergskross återfår sin rörlighet vilket gör den mer attraktiv då kvalitén 
bibehålls, inte minst också då restriktionerna på naturgrusanvändningen förväntas bli 
allt hårdare. Vad berör glimmern förekommande i sedimentet som i betong medför 
försämrade egenskaper för frostbeständighet, hållfasthet och arbetarvänlighet går att 
separera genom siktning eller tvättning. Det är främst genom glimmrets benägnhet 
att klyvas längs 001 vilket skapar flakiga partiklar med hög ytarea som gör att den är 
illa lämpad i betong. Glimmer gör att den (Brooks & Neville, 2010).  
 Den organiska halten beräknades till 11,46 respektive 10,90 procent vilket är 
värden som generar för stora felmarginaler för bestämning av organisk halt genom 
glödningsförlust, varför jordar med organiskt halt underskridande 20 procent bör 
bestämmas med kolorimetermetoden eller kolanalysator (Larsson, 2008). I SGU:s 
kartvisare klassificeras sedimentkolven 05_0312 som ”finsediment med hög organisk 
halt”. Det här kolvlodet är bärgat en dag senare ifrån samma område som de kolvlod 
som analyserats i denna rapport. Vad berör bottensediment är elva procent klassat 
som högt innehåll av organiskt material, vilket främst utgörs av biologisk massa från 
primärproduktionen. Den höga halten organiskt material kan förklaras genom att den 
syrekrävande organogena nedbrytningen inte avbryts under anaeroba förhållanden, 
utan fortgår anaerobt med nitrat och sulfat (Wulff, 1992). Det betyder att den 
organiska halten minskar trotts att syret är utarmat, om än långsammare (Sahlsten, 
2009). Således kan större mängd organiskt material ackumuleras. Felkällor 
berörande glödningsförlusten, och den termiska analysmetoden, kan vara 
analysmängden som endast var dryga 40mg. Den lilla mängden gör det svårt att få 
ett representativt värde av provet, som dessutom förvarades i en fryspåse vilket 
ytterligare försvårar potentialen att plocka ett representativt prov, men även 
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mortlandet av provet innan analys vilket även det kan påverka slutresultatet. Även 
om det faktiska värdet av organiskt halt skall beaktas, går det att konstatera att 
sedimentet innehåller en organisk halt liknande den erhållen i andra vetenskapliga 
publikationer, så som (Zillén et al., 2008). 
 I enlighet med den internationella standarden berörande mineraljordar beskriven i 
SS-EN ISO14668 går det att klassa sedimentet som en mineralisk organisk jord, 
gyttjig silt, de vill säga en organisk massa mellan 6–20 procent samt en 
kornstorleksfördelning av minst 40 procent under 63mm (Larsson, 2008). Då 
procentkravet har ett relativt brett spann för denna klassificering går det trots 
osäkerheten av den organiska halten i provet ändå att använda denna klassificering. 
Vidare klassificering av jord berörande plasticitet går ej att fastställa då väsentliga 
analyser inte utförts. Härkomsten av sedimenten anses genom landhöjningen 
domineras av eroderade postglaciala och glaciala sediment som svarar för 80 
procent av dagens sedimentering, medans postglaciala fluviala processer ifrån 
Östersjöns stora avrinningsområde som avsätter stora volymer sediment i 
bassängen endast svarar för cirka 20 procent av sedimentbelastningen (Norrman 
1992; Wulff 1992). 
 Av den totala fosforbelastningen och dess kretslopp visar balansberäkningar att tio 
procent av tillförseln sker från externa källor, medans den resterande mängden finns 
kvar i bassängen, då främst bundet i bottensediment (Wulff, 1992). Därför 
förväntades fosforkoncentrationen i bottensedimenten vara hög, varför brytning 
skulle generera positiva resultat både i ekonomiska och miljömässiga avseenden. 
Resultat visar att påståendet är relevant och analyserna visar att sedimentet 
innehåller drygt 920 mg/kg TS. Övergödningen är ett aktuellt ämne och ett hot mot 
Östersjön och dess biologiska ekosystem. Problemet får allt större utrymme i 
samhället och regeringen satsar på nya åtgärdsprogram i projektet Rent hav (Skog, 
2018). Samma trend syns i angränsande länder som genom HELCOM, Baltic Marine 
Environment Protection Commission - Helsinki Commission, har arbetat sedan 70-
talet för en förbättrad Östersjöstatus. En ny publicerad rapport av HELCOM visar att 
belastningen av fosfor och närsalter ifrån direkta källor i de angränsande länderna 
har sjunkit i stort sett hela bassängen, utom Rigabukten, under 
dokumenteringsperioden, 1995, 2000, 2006 och 2014, i samtliga länder medans 
belastningen från antropogena diffusa källor, då främst jordbruket, har ökat 
(HELCOM, 2018). Det enda landet där ingen tydlig trend syns är Sverige, där direkta 
belastningskällor har bibehållits runt tolv procent under hela mätperioden (HELCOM, 
2018). Det betyder att stora satsningar för minskat utsläpp inte genererat sökta 
resultat utan att belastningen av närsalter till Östersjön i själva verket ökar, samma 
resultat påvisas i den här rapporten. Samtidigt som bevisen är närvarande som 
styrker att vi är ansvariga är det viktigt att ha i åtanke att Östersjön har präglats av 
döda bottnar, anaeroba förhållanden och algblomningar under en stor del av dess 
utveckling (Zillén et al., 2008). Det visar att miljön i Östersjön redan är ansträngd 
utan vår närvaro och således bör Östersjöns tillstånd värnas extra mycket.  Det här 
visar vikten av initiativtaganden som det här projektet för att hitta moderna lösningar 
på ett mycket utbrett och komplicerat problem. 
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4.1 Rening och separation 
Rening av slam beskrivs av André F., Kidane A., & Hailu T., i examensarbetet 
Reduktion av metallhalter i slam, som det bärgade sedimentet, har potential som 
näringstillsats i jordbruket men innehåller oönskade metaller. Stockholms Vatten har 
under lång tid undersökt metoder för att separera tungmetallerna från det näringsrika 
slammet och tillföra det jordbruken ifrån de olika reningsverken i länet. I rapporten 
beskrivs en metod för reducering med natriumsulfid, som visade sig effektivast, där 
utfällningen av kadmium, koppar och bly uppgick till 83, 82 respektive 74 procent. 
Slammet, eller i detta fall den postglaciala gyttjesilten, och natriumsulfid löses 
tillsammans med ett flockningsmedel i en omrörare vilket reducerar metallerna. 
Lösningen förs vidare till en lamellsedimenteringsbassäng där de reducerade 
metallerna tillåts sedimentera. Lösningen pumpas genom sandfilter för att separera 
ut kvarblivna metaller som återförs för sedimentering. Fosforn går sedan att fälla ut 
med järnsulfat. En liknande process skulle kunna anpassas för det bärgade 
bottenslammet. Notera att en relativt stor investering i reningsutrustning krävs men 
som kan bli motiverad beroende på faktiska halter av tungmetaller och fosfor. 
Alternativt kan fosforn separeras biologiskt i en så kallad ”Bio-P” process, i vilken en 
alternerande aerob/anaerob miljö med inverkan av en bakterieflora separerar fosforn 
enligt figur 17. 
  

 
Figur 17. Stegen i den enklaste konfigurationen av en ”Bio-P”, en så kallad A/O process.  

 
Fördelen med en Bio-P separation är att processen tillskillnad från kemiska 
processen, utfällning, skapar biotillgängligt fosfor istället för fosfor bundet i 
metallkomplex och således är lämpligare att bruka som näringstillsats i tex. jordbruk. 
Utöver detta binder fosforkomplexen skapade genom kemisk utfällning vatten, vilket 
leder till större kvantiteter, vilket innebär större och dyrare transporter. Till skillnad 
från kemisk utfällning kräver Bio-P metoden en för floran främjande miljö, fri från 
konkurrerad biologisk aktivitet, vilket kräver större kunskap och är känsligare än det 
kemiska alternativet (Svenskt Vatten, 2016). Processen är beroende av biotillgängligt 
kol. En del av kolet tillförs direkt med sediment som är naturligt berikat med denna 
typ av kol. Det är dock ifrågasättbart om den erhållna biomasshalten I sedimentet av 
11 procent är tillräcklig för att generera ett positivt feedbacksystem. Halten biologiska 
massa är tillsynes hög för ett bottensediment, å andra sidan har avloppsslam ett 
högre biologiskt innehåll, och det kanske därför är nödvändigt med koltillsats. 
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 Hyperackumulerande växter benämns växter vars upptag av tungmetaller kraftigt 
överstiger majoriteten av växters möjlighet utan att skadligt påverkas. Backskärvfrö 
är en hyperackumulator som växer i tungmetallrik jord i de europeiska alperna 
(Vanderbilt, 2006). Det som särskiljer denna blomväxt från andra hyperackumulatorer 
är Backskärvfröns unika förmåga att absorbera både zink och kadmium. Växten kan 
användas till rening av jordar förorenade med tungmetaller och är ett intressant 
alternativ till dagens metoder för rening av tungmetaller. Metoden kräver ytters lite 
underhåll och kostnaderna är låga, samtidigt som växten gör allt jobb, vilket dock 
betyder en ökad reningstid. Även om metoden har många fördelar så lämpar sig den 
enbart för jordar på torr mark, vilket betyder att det bärgade materialet först måste 
förvaras så att växten tillåts gro. Det betyder också att utbredda lagringslokaler för 
karantän av sedimentet för att förhindra läckage av tungmetallerna måste uppföras. 
Växterna kan sedan brännas för att reducera tungmetallerna. 
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5. Slutsats 
Det bärgade bottensedimentet kan klassas som postglacial lergyttja eller siltgyttja 
och har en organisk halt på runt elva procent och innehåller 920, samt 927 mg/kg TS 
fosfor. De tolv främst förekommande grundämnen är uttryckt i mg/kg TS för prov 
05_0316 är: Si 214 000, Al 80 600, Fe 49 900, K 33 200, Mg19800, Na 16 500, Ca 
8410, S 5740, Ti 4860, Mn 1290, P 920, Ba 603. För prov 05_0311 är det Si 184 
000, Al 80 500, Fe 52 100, K 31 900, Mg 16 000, Na 16 900 Ca, 7080, S 9810, Ti 
3840, Mn 829, P 927, Ba 631. Haltern av de tolv förekommande elementen förklaras 
genom silikaternas uppbyggnad, där dessa element utgör utbyteselement och 
laddningsutjämnare i kisel-syre tetraedrarna. 
 Förekommande mineral är albit, glimmer och kvarts. Kvartsen och albiten kan 
antas ha goda egenskaper berörande framförallt form, vilket gör mineralen lämpliga 
som ballast eller filler i betong. Glimret å andra sidan kan lätt separeras genom 
tvättning eller siktning. Det här är relevant då uttag av naturgrus för ballast är av 
regeringen begränsat genom riktlinjer i god bebyggd miljö. Det är därför viktigt att 
hitta alternativ där bärgning av bottensediment kan vara ett, som samtidigt jobbar 
mot övergödningsproblemet och bottendöden i Östersjön. 
 Vad berör separation av sedimentet finns det inom vattenreningsverken 
utvecklade metoder som går att tillämpa även på sedimentet. Mer exklusiva metoder 
skulle kunna vara hyperaccumulerande växter.   
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