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Teknisk information om muddringsarbetet 

Utrustning och manskap 
För att utföra arbetet med fördjupning använder Wasa Dredging följande utrustning 

• Backhoe muddringsverket “Harald”, 250 tons grävmaskin Hitachi EX 2500/6, 9 – 14 m³ 
skopor 

• Backhoe muddringsverket med borrvagn “Boulder”, 1205 tons grävmaskin Hitachi EX 
1200/6, 
4 – 5,5 m³ skopor 

• Två bogserbara split-pråmar 704 m³ vid uppstart, 

• Två 1,010 m³ självgående split-pråmar 

• En bogserbåt 

• En Ramningsponton. 
 
Boulders ponton och borrtorn är båda utrustade med den senaste tekniken, inklusive en kraftig 
Hammare, Sandvik Tamrock HL 1540. 50 mm - 60 mm borrstänger används för att borra hål i 
diametrar från 76 mm till 126 mm. Varje borrponton / muddringsverk har 5 personer som 

arbetar ombord, en arbetsledare och 2 operatörer på dagskiftet och 2 operatörer på nattskiftet. 

En av arbetsledarna är huvudansvarig för Wasa Dredging på plats och är kontaktpunkt för 

arbetsgivaren och myndigheterna. 

Muddringssekvens och cykel 
Backhoe muddringsverk är mycket robusta maskiner, materialet som lyfts tillsammans med 
bommen, armen och skopan utför totalt en stor massa som svänger och rör sig upp och ner 
hela tiden. Allt detta kräver stora krafter under långa perioder. Hela systemrörelsen genereras 
av hydraulcylindrar. En typisk cykel kan ta cirka 50–60 sekunder, där det sker grävning, 
lyftning, svängning, tömning, svängning och sänkning. Muddringen utförs linje efter linje. 
Generellt är dessa linjer remsor med en bredd av fördefinierad dimension, vanligtvis i 
storleksordningen 15 meter. Det muddrade materialet lastas i en splitpråm som ligger förtöjd 
vid muddringsverket. Vid detta speciella projekt är lagertjockleken av materialet som ska 
avlägsnas så stort att området kommer att kräva muddring i 2–3 lager, på vissa platser även 
4 lager. När mudderverket är i läge muddras materialet i området som kan nås från en 
stödbensposition. Efter att stödbenspositionen är slutförd, flyttar mudderverket, tillsammans 
med den förtöjda pråmen, (normalt bakåt) till nästa stödbensposition. När detta område är 
muddrat, går mudderverket bakåt på sammaavstånd av 5 meter. Vid förflyttning av 
mudderverket styrs förskjutningen genom att använda skopan som trycks på botten som en 
fast punkt. Denna process av muddring i sekventiella stödbenspositioner fortsätter upp till den 
punkt där linjens fördefinierade längd är helt täckt. Sedan går muddraren framåt hela vägen till 
början, och nästa linje börjar parallellt med den tidigare sektorn. 
 
Muddringskontroll 
Under muddring övervakas och styrs positionen av muddringsverket av ett 
positioneringssystem och förprogrammerade kartor för muddring för att säkerställa ett korrekt 
och effektivt utförande. Muddring utförs enligt en fördefinierad plan, där skoptagen syns på de 
datorskärmar som är tillgängliga för muddringsoperatörerna. Skopans position övervakas 
kontinuerligt och med en så kallad XPS (Excavator Positioning System). Detta system visar 
både det aktuella djupet i muddringsområdet och designnivåerna, det vill säga de nivåer som 
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behöver uppnås genom muddring. Under muddring loggar muddringsövervakningssystemet 
positionering av data på skopans framkant. Uppgifterna syns live för muddringsoperatören på 
bildskärmen under muddring, så att operatören är fullt informerad om alla rörelser hos 
muddringsverket och dess rörliga delar (bom, arm, skopa) i förhållande till havsbotten vid den 
aktuella positionen. 
 
 
Transport och dumpning 
Pråmar seglas till tippningssområdet med bogserbåt eller i släp. Hastigheten är ca 4–5 knop. 
På bogserbåtsbryggan har bogserbåten en bildskärm av sitt segelområde, däribland 
positionen av bogserbåten och pråmen. Vid tippningen kopplar bogserbåten sig på sidan av 
pråmen, pråmen är noggrant placerad i den fördefinierade dumpningsboxen, där materialet 
sedan tippas efter att hydrauliken öppnat det delade skrovet. 
Backhoe muddringsverket används för att ta bort det rena mjuka materialet och det sprängda 
berget. Grävmaskinen lastar det muddrade eller sprängda materialet rakt in i split-pråmar på 
ungefär 1000 m³. Fyllning av pråmen är i allmänhet upp till 800 m³ (80%) sprängsten eller 900 
m³ (90%) mjukmassor. 
 
Muddring av förorenade massor och vegetation 
En underleverantör till Wasa Dredging sköter arbetet med att avlägsna de förorenade 
massorna och vegetationen enligt anbudsdokumentationen. ”Cat 320 ELA” tar bort både 
de förorenade massorna och vegetationen som sedan transporteras med lastbil till 
Hälladeponin. De förorenade massorna muddras med ”Harald”. Haralds grävmaskin använder 
sig av en miljöskopa med gummiläpp. Massorna lastas i splitpråm som sedan urlastas vid 
norra änden av Ro-ro läget. Från Ro-ro läget transporteras massorna till Hälladeponin med 
lastbilar. 
 
Miljökontroller 
All utrustning kommer att stängas av när den inte används, för att undvika onödigt buller, 
minska bränsleförbrukningen och minska avgasutsläppen. Spill utrustning kommer att finnas 
tillgängliga på borrponton / muddringverk efter behov. I händelse av ett spill kommer den 
relevanta akuthanteringsplanen att användas. Alla explosiva förpackningar och avfall från 
explosiva operationer kommer att omhändertas. 
 
Teknisk information om muddringsarbetet kommer från entreprenören Wasa Dredging. 
https://wasadredging.fi/ 
 
 


