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Introduktion
Det forventes at omsætningen indenfor indu
strien ”marine gravearbejder” på verdensplan, 
når astronomiske 12.6 mia USD indenfor de 
næste 5 år /1/. Marine gravearbejder er en 
kæmpe industri, der omfatter vidt forskellige 
aktiviteter på havet; herunder sandfodring af 
kyster til erosionsbeskyttelse, landindvinding, 
råstofindvinding, anlæggelse, uddybning og 
vedligeholdelse af sejlrender og havnebassi
ner, nedgravning af tunneller, rørledning og 
kabler, klapning (Fig. 1), indkapsling af foru
renet havbund med sand etc. Fælles for disse 
aktiviteter er, at havbundsmateriale flyttes 
rundt i årlige mængder, der måles i millioner 
kubikmeter. 

Når havbunden forstyrres, så hvirvles fine 
sedimenter op og disse skaber kollektivt en 
sky af sedimenter. Sedimentskyen spredes og 
føres væk fra gravepladsen af de fremhersk
en de havstrømme og skyen kan således nå 
områder langt væk fra kilden. Afhængig af 
størrelse, tæthed og vedholdenhed så kan 
sedimentskyen udgøre en risiko for nærlig
gen de områder med sensitive havnatur; spe
cielt hvis organiske og uorganiske forure
nen de stoffer er bundet til sedimenterne. 
Sky erne er imidlertid ikke altid synlige fra hav
overfladen, hvilket gør det svært at vurdere og 
”ude af øje, ude af sind”. Potentielt kan grave
arbejde påvirke flora og fauna. I nogle tilfælde 

vil det medføre spredning af miljøfremmede 
stoffer og udløse permanente og øde læg
gen de ændringer i det marine miljø.

Opmærksomheden på problemet
Miljøkonsekvenserne ved marint gravearbejde 
er allerede en bekymring, og med en øget 
fokus på ’blå vækst’ vil konsekvenserne blot 
vokse i takt med industriens ekspansion. 
Mens gravearbejdet understøtter helt vitale 
dele af et samfund, så er en striks lovgivning 
en forudsætning for at kunne sikre at miljøet 
i havene beskyttes, forureningen kontrolleres 
og effekterne minimeres. En striks lovgivning 
hænger nøje sammen med den opmærksom
hed problemerne får i samfundet. I Danmark 
rapporterer pressen kun sporadisk om mil
jø konsekvenser ved marine gravearbejder; 
2020 har dog været en undtagelse. Påvirknin

gerne af Natura2000 områder i Lillebælt fra 
omfattende klapninger er beskrevet ad flere 
omgange i både Ingeniøren og dagbladet Poli
tiken og den danske klapningspraksis, som 
administreres af Miljøstyrelsen er under revi
sion og har folketingets bevågenhed. 

Fehmarn forbindelsen måtte ligeledes forbi 
den tysk domstol inden tunnelbyggeriet for al
vor kunne sættes i gang. Det skete under mas
siv bevågenhed og handlede bl.a. om det om
fattende gravearbejde og påvirkningerne på 
det marine miljø i Fehmarn bælt. Også spred
ningen af sedimenter i forbindelse med anlæg
gelsen af Lynetteholm, sandfodringerne langs 
vestkysten og general råstofindvindinger har 
været diskuteret i pressen. 

Den øgede opmærksomhed, høje ambitio
ner fra politikere og Miljøstyrelsen, samt en 
striks håndhævelse af reglerne er afgørende 
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Figur 1. Sedimentsky ved ”klapningen” af bare 15 kg sand /2/
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for at indhegne problemet. I mange lande er 
tolerancen allerede meget lille ved overtræ
delser af de nationale ”ocean dumping acts”. 
Prøv f.eks. at google ”dredging penalties” og 
bemærk de, efter dansk forhold, eksorbitante 
bøder der gives i specielt Australien og USA 
/3/. I Australien hæves miljøstandarder kon
stant; drevet af den politiske vilje, en generel 
bekymring i befolkningen og af stærke 
miljømyndigheder. 

Modeller som grøn innovationsmotor
For at kunne indfri nye og strengere miljø
krav, så skal der innoveres og findes grønne 
løsninger. Et af de mest lovende innovations
spor ligger i mulighederne med matematiske 
modeller for sedimentspredning og miljøpå
virkninger /4/. Dette spor vil i fremtiden 
komme til at spille en fremtrædende rolle i 
udviklingen af digitale beslutningsstøtteværk
tøjer og grønne operationelle løsninger til 
gavn for både myndigheder og industrien. I 
Innovationsfondsprojektet SeaStatus har der 
bl.a. været fokus på dette. 

Detaljerede procesbaserede modeller der 
beskriver nærfeltsprocesserne ved selve kil
den til forureningen og den initiale spredning 
udvikles med automatisk datakalibrering fra 
online datamoniteringer. Disse nærfeltsmo
deller er samtidig:
1) Fuldt integrerede i oceanografiske 3D 

mo  deller således at man kan beregne se
di mentskyens fulde udstrækning og livs
cyklus fra dets ’fødsel’ ved gravearbejdet til 
sedimenteringsområderne dvs. hvor sedi
menterne naturligt udfældes fra vandet på 
havbunden. 

2) Koblet til biologiske effekter. I første om
gang er koblingen udviklet ift. ændringer i 
lys ved havbunden og det sedimenterede 
lags tykkelse (begge af betydning for fx 
ålegræs), men mulighederne for at koble 
til miljøfremmede stoffer igennem ad og 
desorption er ligeledes undervejs.

Nærfeltsmodeller for gravearbejde
For at kunne udarbejde en VVM er det af gø
rende at sedimentaftrykket ved en graveop
eration er bestemt med en rimelig/begrænset 
konservatisme. Dette kræver, at ophvirvlings
modellerne er pålidelige. I det følgende vil 
vi beskrive ophvirvlingsprocesserne ved 
for skellige gravearbejder. At gravearbejde 
har miljømæssige konsekvenser og kræver 
godkendelse hos myndigheder er kendt, men 
godkendelser skal erhverves på oplyst grund
lag, hvilket kræver en nøjagtig beskrivelse af 
processerne i nærfeltet. En god beskrivelse 
af nærfeltet omkring kilden er afgørende 
for, hvor præcist styrken af sedimentskyen i 
fjernfeltet er bestemt. Nærfeltet er altså pro
blemets akilleshæl. Spildet af sedimenter fra 
en graveaktivitet (nærfeltet) afhænger af akti
vi teten; f.eks. udvasker en kraftig skibspropel 
sedimenter fra havbunden på en helt anden 
måde end frigivelsen af sedimenter ved sand
fodring eller klapning. 

Klapning af havneslam
Ved klapning frigives en ladning af sedimenter 
typisk i størrelsesordenen 1000 m3 gen
nem bunden af en splitpram (Fig. 1 viser en 
ladning på mindre end 10 liter). Ladningen 
synker straks efter klapning mod bunden 
pga. dets højere densitet. Den nedsynkende 
masse skaber en strømning og tryk omkring 
sig, der bevirker at vand suges ind i mas
sen, som således fortyndes. Dette reducerer 
densiteten og dermed hastigheden af den 
nedsynkende masse. Opholdstiden i vandet af 
den nedsynkende masse er kritisk, da en øget 
opholdstid øger mængden af sedimenter, 
der kan løsrive sig fra massen. Dermed øges 
risikoen for at sedimenter, og de stoffer der 
binder sig til sedimenterne, finder vej til det 
omkringliggende havvand. Opholdstiden af
hænger bl.a. af vanddybde, lastens størrelse, 
sedimenternes beskaffenhed/klæbrighed, 
men også af havstrømningerne og af lagdelin
ger i vandet. En tommelfingerregel er, at 
ca. 95% af sedimenterne i ladningen kan nå 

bunden under gunstige forhold; dvs. ved 
lave vanddybder og svag strøm, men dette 
er en grov forsimpling. Hvis nedsynkningen 
er eksponeret til havstrøm, så vil sedimenter 
afrives i langt større mængder og ved mødet 
med et mere saltholdig (tungere) vandlag el
ler større vanddybder, så kan sedimentskyens 
densitet pga. den kontinuerlige opblanding 
helt neutraliseres. Dette øger opholdstiden og 
dermed risikoen for at spildet øges markant. I 
visse situationer kan hele lasten spildes (altså 
100%) og spredes ud i fjernfeltet.

Et eksempel på en computersimuleret klap
ning på lavt vand uden havstrøm er vist i Figur 
2. Som det kan ses, er de detaljerede 3D pro
cesser udtalte under hele nedsynkningen. 

Interaktionen med det omkringliggende 
vand er vigtig i modelbeskrivelsen. Interaktio
nen bestemmer dels, hvor meget sediment 
der afrives fra massen fordelt over dybden, og 
derudover bevægelsen af disse sedimenter ud 
i det omkringliggende farvand, samt hvor se
dimenterne udfældes og efterfølgende risi
koen for en genopslæmning.

Oprensning af sejlrender mm
Når man oprenser eller udgraver til sejlrender, 
havne eller andet vil man typisk bruge suge 
eller mekanisk opgravning. I begge tilfælde 
deponeres sedimenterne på en splitpram. 
Splitprammen vil blive sejlet til en klapplads, 
når den er fyldt. 

Mekanisk opgravning kan ske ved hjælp af 
en overdimensioneret rendegraver (10100 
m3). Her vil den fyldte skovl/grab blive løftet 
op gennem vandsøjlen. Skovlen/grabben tøm
mes i en splitpram. Spildet her er begræn set 
til det sediment der i) forstyrres ved bunden 
ved fyldning, ii) fyger af skovlen når den træk
kes op gennem vandsøjlen, og iii) løber af 
skov len med overskudsvandet, når den træk
kes op gennem vandoverfladen. 

Opgravning med slæbe eller stiksuger kan 
foregå på dybere vand ved at blande hav
bunds materialet op med havvand, således at 
det kan pumpes op gennem ”sugerøret” til et 

Figur 2. Computersimuleret klapning på lavt vand uden havstrøm, /8/.
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indbygget kar i slæbesugeren (karvolumen er 
op til 35,000 m3 på de største slæbesugere). 
Man lader herefter overskudsvand løbe tilbage 
til havet gennem overløb. Vandet der løber 
tilbage, vil være opblandet med de finere sedi
mentfraktioner i karet, og man vil således 
have et kontinuerligt spild til havet gennem 
overløbet. Figur 3 viser en simuleret 
sediment fane fra en slæbebåd.

Fordelingen af de sedimenter der pumpes 
ind i karet (svarende til havbundens materi
ale) er meget forskellig fra den fordeling der 
løber med vandet ud af karet. De tungere 
fraktioner udfældes i karet. Overløbet kan 
have sit udløb lige under bunden af slæbesug
eren, langs skibets lønning eller i en vis dybde 
under slæbesugeren. Ved klapninger og op
gravning med skovl er spildet pulserende, i 
forhold til spildet fra slæbebåden der er kon
tinuert. Mængden af spild fra slæbebåden vari
erer med bl.a. størrelse af kar, antal og højde 
af overløb samt hvor hurtigt karet fyldes. Der 
dannes typisk en fane af sedimenter fra udlø
bet af overløbet som vist ovenfor (Fig. 3). 
Denne sedimentholdige fane synker mod 
bun den, da den er tungere end det omkring
lig  gende vand, men spredes af havstrømme 
og initielt af de luftbobler, der måtte være 
opblan det med turbulensen i overløbet og vil 

derfor ofte vær synlig fra havoverfladen et 
stykke nedstrøms. 

Ophvirvling af sedimenter fra stråler
Når en turbulent stråle af vand rammer hav
bunden, kan store mængder af løse bundma
terialer opslæmmes. Dette forhold udnyttes til 
vedligeholdelse af sejlrender og havnebassiner 
(teknikken benævnes ”jetting” og ”agitation 
dredging”). En lignende opslæmning kan ses 
fra den turbulente stråle der skabes af den 
roterende skrue på et skib (Fig. 4).

Strålerne og interaktionen med bunden kan 
simuleres ret nøjagtig, og jo mere man ved 
om jetting udstyret eller skibets hastighed, 
dyb degang, og skruedesign samt havbundens 
beskaffenhed desto bedre bliver forudsi gel
serne. I satellitbilledet nedenfor (Figur 5) ses 
en sedimentsky fra skibsinducereret ophvirv
ling.

Ved klapning sker afrivningen af sedimenter 
fra den nedsynkende masse over hele vand
søjlen i modsætning til det stråleinducerede, 
der alt sammen frigives fra bunden. Sedimen
ter, der frigives tæt på vandoverfladen, vil 
kunne transporteres længere væk, end dem 
der spildes ved havbunden, og klapning har 
derfor en særlig opmærksom i forhold til 
miljøet. 

Fysiske virkemidler
Andre spændende innovationsspor er ikke 
berørt her; herunder udviklingen af diverse fy
siske virkemidler. Et eksempel er de såkald te 
”green valves” og andre foranstaltninger i 
overløbet til minimering af luftindtaget i 
overløbet (og dermed initiel spredning af 
sedimenter). Hvis sedimenterne har et meget 
højt indhold af giftige stoffer, kan deponerin
gen indkapsles efterfølgende med rent sand 
(metoden kaldes sandcapping) eller sågar 
klappes i store tætte biologisk nedbrydelige 
poser /5, 6/. 

Eksempler på anvendelser af  
modeller
Hvad kan man gøre for at mindske miljøpå
virk ningerne ved klapning? I Danmark 
udpe ges klapningspladser ved at afveje 
miljøpåvirk ninger mod industriens behov 
(herunder hav nenes). Klapningstilladelser er 
for en fler årig periode indenfor et afgrænset 
område. Sedimenterne har dog vist sig at 
finde vej ud af klappladserne i mængder, der 
i nogle områder medfører skade på miljøet. 
Det er derfor nødvendigt at indbygge mere 
fleksibilitet og kontrol i den danske klapn
ingspraksis. Det kunne fx være interaktive 
kort over klapningspotentialet i de danske 
farvande, der angiver potentialet ud fra sim
ple input parametre, der kan etableres med 
henblik på at lette klap  ningsansøgningen. 
En begræns ning af klapning til miljøvinduer 
(se boks 1) kan indføres med krav om, at 
der planlægges efter disse. Det er oplagt at 
etablere en 57 dages klapningsudsigt for de 
danske klappladser, der både tager hensyn til 
den daglige hydrody namiske (havstrømme) 
variation, klapnings materialets beskaffenhed 
og til biologiens sårbare perioder. 

”Feedback moniteringssystemer” er et glim
rende eksempel på, hvordan modeller kan 
bruges operationelt, som et redskab til at be
grænse miljøpåvirkninger og risikosikre gra ve
arbejde. Kort fortalt: En model for sediment
spredning sættes op for et givet gravearbejde, 
og kalibreres løbende med diverse data. Mo

Boks 1: Miljøvinduer er afgrænsede 
vejrperioder (i løbet af dagen/ugen) 
med gunstige vind, bølge og tide-
vandsgenerede havstrømme, der 
afstedkommer ingen eller accepta-
ble miljøpåvirkninger, fx i nærliggen-
de beskyttede områder. Ofte kan 
perioder med svage strømme eller 
strømninger der spreder eller fører 
sedimenterne hen i områder, der 
ikke er sensitive, udnyttes. 

Figur 3. Simuleret sedimentfane efter slæbebåd /8/.

Figur 4. Strømning bag en skibsskrue, figur fra CIRIA Rock Manual, /7/.
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dellen bruges løbende af aktørerne på vandet 
til at forudsige sedimentskyerne ud fra plan
lagte graveaktiviteter. Forudsigelserne kan 
være af 37 dages varighed, og bruges til at 
identificere risikoen for, at miljømål/krav over
skrides eller produktionen kan øges. Forudsi
gelserne tillader, at graveaktivitetsplanen kan 
opdateres, så den overholder miljømålene. 
Opdateringerne testes ligeledes med model
lerne, og tillader således en optimering af 
graveplanen. Systemet muliggør rettidig omhu 
ved at gravearbejder og miljøpåvirkninger 
håndteres proaktivt. Brugen af modeller i et 
operationelt system har fordele for både mil
jøet, men også for industrien. Hvis man er i 
stand til at planlægge en fleksibel graveopera
tion og udnytte miljøvinduerne (eller andre 
fysiske virkemidler), så kan man faktisk ende 
med at grave mere på kortere tid. Dette er der 
eksempler på, men implementeringen af me
toden kræver fleksibilitet i den løbende plan
lægning af gravearbejde og evt. et tæt samar
bejde med miljømyndigheder. I dag er 
”feed  back monitering” mest egnet på store in
frastrukturprojekter, men med den nye gene
ra tion af digitale værktøjer, som beskrevet 
oven for, så er der uden tvivl et potentiale for 
de mindre også. Redskaberne vil skubbe 

grænserne for, hvornår det er rentabelt at eta
blere et feedback moniteringsprogram.

Konklusion
I dag udnyttes matematiske modeller for 
hav strømme og fine sedimenters ophvirvling 
og transport ikke til deres fulde potentiale. I 
fremtiden vil disse modeller forhåbentligt, i 
kraft af øget nøjagtighed og tilgængelighed, 
blive udnyttet i langt højere grad til beslut
ningsstøtte for myndigheder og operationelt 
af aktørerne på vandet.

I SeaStatus har der været fokus på digitale 
værktøjer. Udviklingen af cloudbaserede digi
tale applikationer gør modellerne nemt til
gæn gelige via en simple internetforbindelse, 
og samtidig anvendeliggøre denne viden uden 
at brugeren nødvendigvis skal besidde en 
Ph.D. i sedimenttransport eller marinbiologi. 
Værktøjet kan anvendes i overvågningen og 
planlægningen af graveoperationer op mod 
myndigheders miljøkrav, og til at foretage 
løbende aftestning og validering af gravepla
ner, graveudstyr og fysiske foranstaltninger til 
reduktion af spild/spredning samt bestemme 
miljøvinduerne. Specielt miljøvinduer er en 
lavthængende frugt, da modeller er særdeles 
velegnede til at udvælge disse. De digitale 

værktøjer er skræddersyet til operationelle an
vendelser, og til at facilitere beslutninger om 
hvor, hvor meget og hvornår der kan graves/
klappes på et oplyst grundlag.

Referencer:
/1/ https://www.verifiedmarketresearch.com/product/

dredgingmarket/

/2/ Jensen, J.H, Saremi, S. Jimenez, C. and Hadjioannou 

L., 2015. Field experimental observations of highly 

graded sediment plumes. Marine Pollution Bulletin. 

/3/ https://www.epa.gov/newsreleases/usepafinesport

oakland300000violatingoceandumpingact

/4/ https://blog.dhigroup.com/2020/10/15/heresthe

answertoecofriendlydredging/

/5/ https://patentimages.storage.googleapis.

com/25/9c/9a/7aa92bca60bdca/WO2017025262A1.pdf

/6/ Jensen, J.H, Saremi, S. Jimenez, C. and Hadjioannou 

L., 2015. Merits of partial shielding in dumping sedi

ment spoils. Marine Pollution Bulletin. 

/7/ CIRIA. (2007). The Rock Manual. CIRIA.

/8/ Saremi, S., 2014. Densitydriven currents and deposi

tion of fine materials. DTU Mechanical Engineering.

Jacob HJelmager Jensen (jhj@dhigroup.com) er projektchef 

og anders cHristian ericHsen (aer@dhigroup.com) er 

senior projektleder hos DHI. 

SeaStatus - Innovative Technologies for Quantification of Sea Status

Figur 5. Eksempel på sedimentophvirvling induceret i forbindelse med en færgeafgang. Fra Google Earth.


