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Handledarnas förord
Projekt gällande undersökningar, åtgärder och kontroll av förorenade områden karakteriseras
generellt av både hög grad av komplexitet och höga kostnader. Naturvårdsverket uppskattar
att det finns ca 38 000 förorenade områden i Sverige. Man räknar med att ca hälften av dessa
saknar någon som är ansvarig enligt Miljöbalken. Den sammanlagda kostnaden för att åtgärda
de mest angelägna områdena uppskattas kräva ca 45 miljarder kronor, varav av statens kostnader hittills varit ca 1 miljard kronor. Det stora antalet områden tillsammans med de höga
kostnaderna motiverar att utveckla och tillämpa kostnadseffektiva undersöknings- och åtgärdsstrategier.
Utredningar av förorenade områden är typiskt förknippade med stora osäkerheter gällande typ
av förorening, föroreningsutbredning, framtida spridning samt föreliggande risker för hälsa
och miljö. Dessa osäkerheter utgör delvis ekonomiska risker vid beslut om åtgärder. Strukturerade och informativa beslutsunderlag är därför viktiga för att beslutsfattare skall kunna ta
välinformerade beslut. Att i ett tidigt skede kunna sålla ut möjliga saneringsmetoder i ett område är viktigt för att vidare undersökningar skall vara välriktade. Det ger också viktig information till den riskvärdering som alltid skall göras.
Ferrolegeringsverk räknas till de allvarligaste branscherna med avseende på förorenad mark
och området i Gullspång, vilket har studerats här, hör till de 30 högst prioriterade områdena i
Västra Götalands län. Stöd från Gullspångs kommun och Länsstyrelsen i Västra Götalands län
har möjliggjort föreliggande arbete. Arbetet ingår som en delstudie i ett större forskningsprojekt på Statens Geotekniska Institut (SGI) och Geo-institutionen på Chalmers tekniska högskola, Riskbaserad beslutsanalys för undersökningar och åtgärder vid mark- och grundvattenförorenade områden.
Stina Engqvist och Anders Lindquist har genomfört en sållning av möjliga in-situ åtgärdsmetoder för området i Gullspång samt närmare undersökt en av dem. Den undersökta åtgärdsmetoden har jämförts med traditionell uppgrävning av massor. Sållningen har gjorts med hjälp
av en internationell metodik i ett tidigt skede av ett saneringsprojekt. Den har således gjorts på
basis av bristfällig platsspecifik information. Vald åtgärdsmetod har preliminärt dimensionerats för förhållandena i området och kostnadsuppskattats. Jämförelsen mellan in-situ tekniken
och traditionell uppgrävning har gjorts med utgångspunkt i kostnader, effektivitet, tillgänglighet och riskreducering. Resultatet är en intressant rapport som visar på möjligheterna och fördelarna med att i ett tidigt skede definiera möjliga åtgärder i ett område.
Stina och Anders har självständigt och målmedvetet tillfogat sig stor kunskap inom de breda
områden som saneringstekniker och förorenade markområden utgör och det har varit ett stort
nöje att få arbeta tillsammans med dem.
Lycka till i framtiden till er båda!
Göteborg 2004-02-11
Lars Rosén, Chalmers
Docent, handledare, examinator

Jenny Norrman, SGI
Civ. ing., handledare
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Förord
Detta arbete är ett examensarbete i kvartärgeologi och har utförts vid Statens Geotekniska
Institut i Göteborg under perioden våren till hösten 2003. Uppsatsen ingår som en del av
doktorandprojektet Undersökning av riskbaserad beslutanalys som verktyg för val av åtgärder vid mark- och grundvattenförorenade områden, som genomförs av SGI och Chalmers.
Jenny Norrman vid Statens Geotekniska Institut har varit handledare och Lars Rosén vid
Geologiska institutionen, Chalmers Tekniska Högskola har varit examinator. Lars Rosén och
Jan Brouzell vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet har fungerat som
handledare.
Vi vill tacka Jenny Norrman för mycket god handledning, givande diskussioner och värdefulla kommentarer. Vi vill även tacka vår examinator och extrahandledare Lars Rosén för
hans engagemang och uppmuntrande kommentarer. Tack till Jan Brouzell och Gustaf Lind för
givande geologiska diskussioner och övrig handledning. Tack även till alla på SGI, med särskilda tack till Lennart Larsson och Peter Starzec för allt material och kunskaper de har delat
med sig. Sist men inte minst vill vi tacka våra projektkollegor Rolf Hardarsson, Jessica Samuelsson, Anders Carlsson och Carl Pettersson för ett fantastiskt samarbete i med- och motgångar under detta arbete.
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Abstract
In Gullspång, county of Västra Götaland, Sweden, the remainings of a former ferroalloy plant
are situated. Between 1909 and 1985 this plant produced various alloy products, and the yard
directly south of the plant was used as storage and dumping area for grind chips and slag
products. Furthermore, the slag has been used as fillings for the whole yard area. Therefore,
there are suspicions that leakages of heavy metals and carbohydrates have occurred in the
area, and that they are posing a threat to the nearby river Gullspångsälven. An environmental
survey at the site has been performed, and in this survey increased levels of the heavy metals
As, Co, Cu and Ni, and of carbohydrates were confirmed.
The object of this study was, using relatively limited background data, to identify suitable in
situ methods to remediate the site at GEAB in Gullspång, and to compare the selected method
with a traditional dig-and-dump alternative.
The identification of method candidates was performed by screening. In this process data for
the remedy project were gathered, and by using the screening tool Roundtables, developed by
Federal Remediation Technologies Roundtables, FRTR, six method candidates could be
identified. The candidates were enhanced bioremediation, soil flushing, thermal treatment,
bioslurping, soil vapour extraction and reactive barriers. Site-specific data on geology, hydrogeology and geochemistry from earlier investigations, literature and from our own investigations were collected. Data for the method candidates was gathered as well. The data were then
summarized in a conceptual model of the site, and from the model five of the candidates, except reactive barriers, could be excluded. Reactive barriers was thus recognised as the most
suitable remediation method for the yard at GEAB industrial site in Gullspång.
A preliminary design and economic evaluation of a barrier installation at the site was performed and compared with a corresponding economic evaluation of a dig-and-dump alternative. The result from the economic evaluation showed, that the costs for a reactive barrier at
the site would amount to between 1,7 – 2,0 Mkr and a dig-and-dump remediation would
amount to between 3 – 7 Mkr.
Our conclusions are that Roundtable is an effective tool for identifies and excluding method
candidates at an early stage in a remediation project, which can be very resource saving.
However, the tool could be even more effective, if input for geology and hydrogeology could
be included in the matrix. This could exclude more candidates at an early stage, and limit
them even more.
The limited available data was sufficient for screening and final selection of candidates. However, more data of geology, hydrology and plume extension are necessary for a complete design of reactive barriers at the site.
The comparison of the two remediation technologies, showed that dig-and-dump is an effective and reliable method to quickly eliminate risks and environmental stress at the site. However, the method demands large resources, and the environmental gains can in some cases be
doubtful, considering transport and risks with dumping. A reactive barrier requires a remediation effort during a longer period, and does not eliminate all risk factors. Groundwater remediation reduces the contamination stress on Gullspångsälven, but the method requires additional measures to eliminate all the environmental risks at the site. However, reactive barriers
are much less resource demanding.
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Sammanfattning
I Gullspång, i nordöstra Västra Götaland ligger resterna av ett nedlagt ferrolegeringsverk, som
mellan åren 1909 och 1985 producerade diverse legeringsprodukter. Industriområdets bakgård
användes som upplagrings- och avstjälpningsplats för slipspån och slaggprodukter. Slaggprodukterna har dessutom använts som fyllnadsmaterial över hela bakgården. Därför finns misstankar om att tungmetaller och kolväten har läckt ut på platsen. En översiktlig miljöundersökning över området utfördes och i denna bekräftades att det fanns förhöjda värden av tungmetallerna As, Co, Cr, Cu och Ni samt av kolväten i form av tyngre alifater (diesel och skäroljor).
Syftet med uppsatsen var att med relativt begränsat underlag identifiera vilka in-situmetoder
som kan vara lämpliga att sanera området med samt att jämföra möjliga metoder med ett traditionellt uppgrävningsalternativ.
Identifieringen gjordes med s.k. screeningförfarande. Detta innebar att villkor om saneringsprojektets förutsättningar sattes upp och med hjälp av screeningverktyget Roundtable, som
utvecklats av Federal Remediation Technologies Roundtables (FRTR, http://www.frtr.gov,
2003) kunde 6 metodkandidater identifieras. Information över områdets geologi, hydrogeologi
och geokemi från tidigare utförda undersökningar, annan litteratur samt från egna undersökningar sammanställdes sedan i en konceptuell modell över området. Med hjälp av den konceptuella modellen kunde fem av metodkandidaterna uteslutas och det slutliga valet föll på en
grundvattensanering med reaktiva barriärer.
En preliminär design och ekonomisk utvärdering för en barriärinstallation på området utfördes
och jämfördes med en motsvarande ekonomisk utvärdering av en uppgrävning och deponering. Resultatet av den ekonomiska utvärderingen visar att kostnaderna för en reaktiv barriär i
området skulle uppgå till mellan c:a 1,7 – 2,0 Mkr och en uppgrävning inklusive transporter
och deponering skulle uppgå till mellan c:a 3 – 7 Mkr.
Våra slutsatser är att Roundtable är ett effektivt verktyg för att identifiera och begränsa ett
fåtal metodkandidater på ett tidigt skede i ett saneringsprojekt, vilket kan vara mycket resurssparande. Dock kunde verktyget vara ännu effektivare om även parametrar om platsens geologi och hydrogeologi togs med för att på så sätt ytterligare begränsa antalet lämpliga metodkandidater.
Det begränsade materialet som fanns tillgängligt var fullt tillräckligt för screening och slutligt
kandidatval. Fler undersökningar och data om geologi, hydrologi och föroreningsspridning är
dock nödvändiga för en fullständig design av reaktiv barriär i Gullspång.
Jämförelsen av de båda saneringsmetoderna gav att uppgrävning med påföljande deponering
är ett effektivt och väl beprövat sätt att snabbt eliminera samtliga risker och miljöbelastningar
på området. Metoden kräver dock stora resurser och miljövinsterna kan i vissa fall vara tveksamma med tanke på transporter och risker med deponering. Reaktiva barriärer kräver en saneringsinsats under en längre period och eliminerar inte samtliga riskfaktorer. Grundvattensanering minskar föroreningsbelastningen för Gullspångsälven, men metoden kräver kompletterande åtgärder för att eliminera riskerna på bakgården. Barriärer är dock väsentligt mindre
resurskrävande.
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1. Introduktion
1.1.
Bakgrund
I den här uppsatsen undersöks möjligheterna att använda in situ-metoder på den konstaterat
förorenade industritomten vid Gullspångs Elektrokemiska AB:s (GEAB) område i Gullspång.
I januari 1999 tillkom den svenska Miljöbalken. Bestämmelserna i denna lagstiftning syftar
till att främja en hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en god och hälsosam miljö. I miljöbalkens särskilda bestämmelser om förorenade
områden behandlas regler och bestämmelser som gäller för mark- och vattenområden samt
byggnader som är så förorenade att de medför eller riskerar att medföra negativa effekter för
människors hälsa eller miljön (http://www.naturvardsverket.se). Den svenska staten visar i
och med miljöbalkens bestämmelser, att de anser att förorenad mark är ett viktigt och prioriterat samhälleligt problem. Enligt Naturvårdsverkets bedömningar finns omkring 38 000 områden i Sverige som är eller kan vara förorenade (http://www.naturvardsverket.se) och i miljömålskommitténs slutbetänkande ”Framtidens miljö – allas vårt ansvar” (SOU 2000:52) föreslår kommittén att förorenade områden är identifierade samt undersökta och minst 30 procent
av områdena som klassats enligt Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO) till
riskklass mycket stor och stor är åtgärdade senast år 2010. Detta är högt satta mål och kräver
stora satsningar på riskklassning samt marksanering. Idag sker sanering av förorenad mark till
stor del med traditionella metoder som oftast innebär uppgrävning med påföljande deponering. Dessa metoder är vanligtvis mycket kostsamma både vad gäller ekonomiska resurser och
miljö. Ofta kräver metoden att stora volymer jordmassor måste transporteras långa sträckor.
Därmed minskar miljövinsten att sanera områden p.g.a. av de stora miljöförlusterna med avgaser, buller och vägslitage från lastbilar.
För att uppnå riksdagens miljömål krävs att nya metoder som kan sanera förorenade områden
effektivare utvecklas för svenska förhållanden. I USA och i vissa länder i Europa, främst Nederländerna, har utvecklingen inom marksanering på plats, s.k. in situ-sanering, kommit
mycket längre än i Sverige. Vissa in situ-metoder börjar dock nu göra intrång på den svenska
marknaden.
Projektet ingår som en del i doktorandprojektet Undersökning av riskbaserad beslutsanalys
som verktyg för val av åtgärder vid mark- och grundvattenförorenade områden, som genomförs av Statens Geotekniska Institut (SGI) och Chalmers. Doktorandprojektet syftar till att
anpassa och tillämpa riskbaserad beslutsanalys som metodik för att ta beslut gällande sanering
av förorenade markområden.
1.2.
Syfte och frågeställningar
Detta delprojekt syftar till att med relativt lite information ta fram och lämna förslag på lämpliga in situ-saneringsmetoder för GEAB:s område i Gullspång. De framtagna saneringsmetoderna ska dessutom jämföras mellan varandra och slutligen ska en av dessa metoder jämföras
med en uppgrävning av området med påföljande deponering, för att undersöka om in situmetoder är ett alternativ för sanering GEAB:s område.
De huvudsakliga frågeställningarna i denna uppsats är:
•

Hur kan lämpliga saneringsmetoder identifieras med relativt lite bakgrundsinformation?
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•
•

Är in situ-sanering över huvudtaget ett reellt alternativ för GEAB:s område, med avseende
på effektivitet, tillämpbarhet, tillgänglig teknik, kostnader och riskreducering jämfört med
att gräva upp området och deponera de förorenade jordmassorna?
Vilka in situ-metoder är lämpliga för sanering av GEAB:s område i Gullspång?
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2. Allmän arbetsgång vid efterbehandling av förorenade områden
Ett förorenat område är en deponi, ett markområde, grundvatten eller sediment som är så förorenat att halterna påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt (Naturvårdsverket,
2002). Innan beslut om sanering av ett förorenat område tas har en inventering och riskklassning av området gjorts. Detta görs med hjälp av Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av
Förorenade Områden (MIFO) (Naturvårdsverket, 1999).
MIFO är indelad i två faser. I fas 1, orienterade studier, görs identifiering av objekt och branscher, kart- och arkivstudier samt platsbesök och intervjuer. Avslutningsvis görs en sammanställning, utvärdering och rapportering. I fas 2, översiktliga undersökningar, görs först en rekognosering på platsen och en geokarta och provtagningsplan upprättas. Provtagningar görs
på strategiskt utvalda punkter och analyser på relevanta parametrar. Även denna del avslutas
med sammanställning, utvärdering och rapportering. I MIFO finns bedömningsgrunder som
hjälp för att länsstyrelser, kommuner och andra skall kunna göra bedömningar av de risker ett
förorenat område kan ge upphov till. Detta resulterar i att objektet hamnar i en av fyra riskklasser, där klass 1 står för mycket stor risk, klass 2 – stor risk, klass 3 –måttlig risk och klass
4- liten risk. Riskklassning är en samlad bedömning av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån, spridningsförutsättningarna och känsligheten och skyddsvärdet (Naturvårdsverket,
2002). Området i Gullspång är klassat enligt MIFO fas 1 som riskklass 1 av länsstyrelsen i
Västra Götaland. MIFO fas 2 har också gjorts över området, men ännu är ingen riskklassning
gjord (SGI, 2003).
I naturvårdsverkets rapport 4803 ”Efterbehandling av förorenade områden” (Naturvårdsverket, 1997), ges en vägledning för planering och genomförande av efterbehandlingsprojekt.
Principiellt kan genomförandet av ett efterbehandlingsprojekt delas in i sex skeden. Dessa är
initiering, förstudie, huvudstudie, förberedelser, genomförande och uppföljning (Figur 2:1).
MIFO fas 1 kan ses som initieringsskedet, MIFO fas 2 som förstudie och detta projekt som ett
komplement till en huvudstudie i ett efterbehandlingsprojekt.
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MIFO
Fas 1

MIFO
Fas 2

Detta
projekt

Figur 2:1
Schematisk bild av genomförande av efterbehandlingsprojekt. MIFO 1 är initieringen av projektet, MIFO
2 förstudien och denna rapport är ett komplement till en huvudstudie.
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3. Metodik
3.1.
Metoder
Den inledande områdesbeskrivningen i kapitel 3 har gjorts genom kart- och litteraturstudier
samt genom jordartskartering i området. Jordartskarteringen gjordes i skogsområdet söder om
industritomten. De övriga angränsande områdena är bebyggda.
Framtagningen av lämpliga in situ-metoder för GEAB:s bakgård i Gullspång har skett i olika
steg. Första steget var att identifiera ett antal metodkandidater, s.k. screening, för att begränsa
nödvändiga platsdata. Identifieringen utfördes med en screeningmatris som framtagits av
Federal Remediation Technologies Roundtables, FRTR (http://www.frtr.gov). Genom att i
nästa steg ta fram en konceptuell modell över området och utesluta icke lämpliga metoder,
kunde en slutlig in situ-metod jämföras med en konventionell metod, i det här fallet deponering för att utvärdera om in situ-sanering är lämpligt för bakgården. Flödesschema för metodiken redovisas i Figur 3:1.

17

Steg 1
S
c
r
e
e
n
i
n
g

Steg 2
U
t
v
ä
r
d
e
r
i
n
g

Kapitalfördelning
Tillförlitlighet

Tillgänglighet
Medium

Totalkostnad

Teknik

SCREENINGMATRIS

Restprodukter

(Roundtable)

Föroreningar

Saneringstid

Behandlingståg

Biologisk nedbrytning
Bioslurping
Jordspolning
In-well air stripping
Reaktiva barriärer
Termisk behandling

Utvecklingsstatus

Metodkandidater

Platskaraktärisering

Konceptuell
Modell

Slutligt Val

Fördjupninga av
In-situmetod:
Reaktiva barriärer

Jordartsstratigrafi
Hydrogeologi
Föroreningar
Geotekniska
egenskaper

Jämförelser

Alternativ till
In-situ:
Uppgrävning &
deponering

Slutsats

Figur 3:1Schematisk bild över rapportens metodik. Steg 1 innefattar identifiering av
metodkandidater med Roundtable. I steg 2 sållas metodkandidaterna ut med hjälp av en
platskaraktärisering. Den valda in situmetoden jämförs med ett uppgrävningsalternativ.
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3.1.1.
Screening
Matrisen FRTR är en referensguide till olika saneringsmetoder och deras lämplighet att sanera
olika typer av föroreningar. Roundtable är tänkt att användas för att identifiera och utvärdera
metodkandidater, för att underlätta beslut vid slutligt val av saneringsmetod i saneringsprojekt. Matrisen tillhandahåller saneringsmetoder som visat sig effektiva för olika typer av platsförhållanden (presumtiva metoder), vilket innebär att fokus kan flyttas från platskaraktärisering till metodidentifiering och därigenom minska datainsamlingskostnader. Presumtiva metoder är metoder som US Environmental Protection Agency (EPA) anser lämpliga för olika
typer av föroreningsförhållanden, baserat på historiska data, tidigare saneringsprojekt samt
vetenskapliga och tekniska utvärderingar av saneringsmetoder.
För utvärdering av vilka metoder som kan vara lämpliga för ett förorenat område, behövs
uppgifter om vilka föroreningar som är aktuella, vilka media som är förorenade (jord, berg,
sediment, grundvatten etc.), projektets kostnads- och tidsbegränsningar samt metodkandidaternas utvecklingsstatus och tillförlitlighet. Genom att bestämma dessa parametrar, ger matrisen ett eller flera förslag på metodkandidater och deras fördelar och nackdelar samt lämplighet att operera i olika geologiska, geohydrologiska och geokemiska miljöer.
Screeningverktyget ABC (Assesments Benefits & Costs) (TNO, 2003) har också testats och
utvärderats inom ramen för detta arbete. Då det endast är en betaversion, har vi valt att inte
bygga vår undersökning på dessa resultat. En stor skillnad mellan Roundtable och ABC är att
Roundtable, förutom föroreningstyp, främst bygger på ekonomiska förutsättningar, medan
ABC även tar med geologiska och hydrologiska parametrar.
3.1.2.
Platskaraktärisering och val av in situ-metod
Efter att metodkandidaterna identifierats behövs dock en platskaraktärisering för att utvärdera
deras lämplighet för det aktuella området. För detta insamlades data om geologi, hydrogeologi
och geokemi, som sammanställdes till en konceptuell modell över GEAB:s bakgård.
En stor del av den information som använts i denna platskaraktärisering har sammanställts i
SGI:s rapport ”Förenklad riskbedömning på f.d. Gullspångs Elektrokemiska AB:s område,
Göta Holme, Koltorpet och gamla Inloppskanalen i Gullspång” (SGI, 2003). Här har en grov
sammanställning gjorts om verksamhet, föroreningsnivåer i mark och grund- och ytvatten,
grundvattennivåer samt risknivåer. Flera parametrar som är av vikt för traditionella screeningmetoder, t.ex. hydraulisk konduktivitet, permeabilitet och pH i mark har inte analyserats i
rapporten. Dessutom är jordlagerföljder samt grundvattennivåer endast översiktligt undersökta
i området. För att få mer information om detta gjordes geofysikundersökningar och provgropar grävdes och karterades.
3.2.
Rapportens upplägg
I kapitel 4 ges en allmän och geologisk beskrivning av området kring samhället Gullspång.
I kapitel 5 beskrivs screeningmetoden. Här ges en kort beskrivning av de sex in situ-metoder
screeningen identifierade. För att få fram mer information över området gjordes en platskaraktärisering och en konceptuell modell. Slutligen, genom en sållning utifrån den konceptuella
modellen, valdes en av de sex metodkandidaterna ut som mest lämplig för sanering av
GEAB:s område.
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I kapitel 6 ges en noggrannare beskrivning av reaktiva barriärer. Här beskrivs designproceduren och en preliminär kostnadsuppskattning för en barriärinstallation på GEAB:s område presenteras.
För att slutligen utvärdera om in situ-teknik överhuvudtaget är ett alternativ för bakgården,
presenteras i kapitel 7 en beskrivning över en sanering med uppgrävning och deponering, som
alternativ till in situ. I kapitlet jämförs och viktas även de båda saneringsalternativen mot varandra. Jämförelsen gjordes med avseende på metodernas effektivitet, tillämpbarhet, tillgänglighet, kostnader samt riskreducering.
Avslutningsvis redovisas arbetets slutsatser i kapitel 8. Här förs även en diskussion om och en
utvärdering av screeningmetoden som använts i denna rapport, samt om in situ-sanering på
GEAB: s område överhuvudtaget är tillämpbart.
3.3.

Avgränsningar

Detta projekt är begränsat till ett mindre område inom GEAB:s industritomt, se kapitel 4. Området är
den bakgård som ligger mellan industribyggnaderna och järnvägsrälsen som löper söder om området
(Figur 3:2

Figur 3:2). Enligt den markundersökning som utförts i området (WSP, 2002) visade det sig att
de föroreningar som har halter över naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markanvändning är tungmetallerna arsenik, kobolt, koppar, krom och nickel samt alifater med kolkedjor mellan 16 och 35 kol. Då arsenik och kobolt har halter som endast marginellt överstiger mindre känslig markanvändning (MKM) innebär det för den här undersökningen att nickel, koppar, krom och till viss del även alifaterna får anses som områdets målföroreningar. Det
är mot dessa föroreningar som en eventuell sanering främst riktas.
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Gullspångsälven
0

100 m

Figur 3:2 Rapportens undersökning har utförts på GEAB:s industriområde i Gullspång. Pilen visar den
del av området som i rapporten refereras till bakgården.
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4. Områdesbeskrivning
4.1.
Allmänt
Gullspångs kommun ligger på östra sidan av Vänern i nordöstra Västra Götalands län
(Figur 4:1).

Figur 4:1 Karta över Västra Götalands län. Gullspång är beläget vid Vänern i nordöstra delen av länet.

Gullspångsälven rinner genom samhällets östra sida och driver ett vattenkraftverk, som är
beläget i Gullspångs norra del. För att få användning av överskottskapaciteten från vattenkraftverket byggdes år 1909 ett ferrolegeringsverk, Gullspångs Elektrokemiska AB (GEAB),
alldeles intill älven (Bjurling, 1981). Samhället Gullspång byggdes en gång i tiden upp kring
det i dag nedlagda gjuteriet.
Under sina 75 verksamma år, fram till 1985, producerades på GEAB ferrokisel, stålgöt, ferromolybden, bly, ferrowolfram, elektrodmassa, karbid och fosfor. Allra störst var produktionen av ferrosilica vilket upphörde 1978. Några år sysslade man även med uppsmältning av
slipspån (SGI, 2003). Under dessa år producerades en mängd restmaterial i form av slagg och
rökgaser. Slaggen går att hitta lite varstans i kommunen som utfyllnad i bl.a. vägbankar. De
största mängderna har emellertid deponerats i det område som i dag kallas Göta Holme, för
utfyllnad av den gamla inloppskanalen samt på deponin Koltorpet, söder om GEAB, (Figur
4:2). Inne på GEAB:s område ligger de största fyllnadsmassorna i de norra delarna. I den södra delen på bakgården mot banvallarna är inte fyllnadsmassorna mer än några decimeter mäktiga. Runt och under byggnader består fyllnadsmassorna i huvudsak av sand, grus och tegel,
inte av slagg. Rökgaserna började inte filtreras förrän i slutet av 60-talet, stoftet som bildades
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återanvändes troligen tillsammans med slagg då man producerade ferrowolfram och ferromolybden på grund av den dyra råvaran (SGI, 2003).

Figur 4:2 Karta över Gullspångs samhälle med de fyra deponierna; GEAB, Koltorpet, Göta Holme samt
inloppskanalen till kraftverket.

Sedan 1985 har produktionen av legeringsprodukter drivits på en signifikant mindre skala av
ett antal företag. Sedan 1999 ägs och förvaltas området av Swedish Magnetite Technology
AB (SMTAB). De industribyggnader som inte ingår i SMTAB:s produktion används i dag för
andra ändamål, såsom bilverkstad, bussgarage och uppställningsplatser för bilar och båtar.
Det område som detta arbete undersökt är, som tidigare nämnt, GEAB:s bakgård. Bakgården
befinner sig på nivån ca + 56 m, och utgörs av ett ca 30 meter brett område som sträcker sig
ca 100 meter längs fabrikslokalernas södra fasad. På bakgården har det tidigare förvarats råvaror till produktionen, och rester av detta tillsammans med övrigt skrot är utspritt över hela
området. Området genomkorsas av travers- och järnvägsräls, som använts för lastning och
lossning.
4.2.

Geologi

Området kring Gullspång beskrivs i SGU:s kartblad Skagersholm (Figur 4:3) och om ingen
annan hänvisning ges kommer uppgifterna från SGU (1904). Här konstateras att området domineras av skogs- och bergstrakter, som i de lägre partierna övergår till stora moss- och myrmarker. Kring Vänern och söder om sjön Skagern hittas även slättmarker, med avsättningar av
sand och lera.
4.2.1.
Regional berggrundsgeologi
Området ligger i det transskandinaviska magmatiska bältet (TMB). Graniter är den dominerande bergarten i TMB och deras åldrar ligger mellan 1,85 och 1,65 Ga (Lundqvist, 2000).
Endast i ett litet område kring Finnerödja kyrka och Skagersholm framträder en sandsten,
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tillhörande Visingsögruppen sedimentbergarter. Dessa bildar en ca 1000 m mäktig lagerföljd
av sandstenar, konglomerat, arkoser, och lerskiffrar som avsattes för ca 850 – 700 Ma sedan.
Omkring Finnerödja kyrka och Skagersholm finns även en diabas, daterad till ca 984 – 959
Ma.
De prekambriska bergarterna består av kristalliniskt skiffriga röda och grå gnejser, där den
röda är mest dominerande. I dessa framträder även massformig Filipstadsgranit, diorit och
pegmatit. Ställvis i regionen uppträder även hyperit.
Av gnejserna är det den röda som dominerar området. I allmänhet har den en tydlig röd färg,
men förekommer även i blekare varianter, särskilt i övergångar med andra bergarter. Den röda
gnejsen består i regel av små kristaller av röd fältspat, ofärgad kvarts samt mörk glimmer, och
har en tydlig skiffrighet. Den grå gnejsen förekommer som mindre lager i den röda.
Gnejsernas allmänna strykning är nordlig, och stupningen vanligen ostlig. Strykningen är
dock ofta oregelbunden i närheten av Filipstadsgraniten, liksom i anslutning till de större dioritmassiven.
Filipstadsgraniten, som upptar ca en fjärdedel av området, karaktäriseras som en grovkornig,
massformig, vanligen rödlätt granit, som främst består av en blandning av blekröd ortoklas,
gulgrå oligoklas samt mörk glimmer. Karaktäristiskt för bergarten är även de 2 – 4 cm stora
fältspatsögonen, vilket ger den en porfyrisk struktur.
I Gullspångsområdet är större delen av berggrunden täckt av jordlager. De berghällar som går
i dagen består av medelkornig till grovkornig massiv diorit (Figur 4:3).
4.2.2.
Regional kvartär geologi
De kvartära avlagringarna har bildats under och efter den senaste istiden. De jordarter som
framträder i området är i huvudsak morän av olika art, svallgrus, rullstensgrus, marin sand och
marin lera, svämsand och svämlera, gyttja, torv och mosstorv.
Morän och moränvallarna samt rullstensgruset är supramarint bildade, d.v.s. avsatta ovan dåvarande havsnivå. Sanden och leran är både marint och supramarint avsatta. Gyttja, torv och
mosstorv är supramarina avsättningar av organiska avlagringar.
Morän, moränvallarna, rullstensgruset samt den marina sanden och leran är glaciala, d.v.s.
avsatta under den senaste istiden. De övriga jordlagringarna är postglaciala, eller nutida bildningar.
Morän
Moränen i området bildar ett ojämnt, vanligen tunt täcke över berggrunden. Landskapets topografiska drag domineras av berggrunden, och moränen är endast i undantagsfall framträdande i kullar och ryggar. Blockhalten i moränen skiljer sig väsentligt mellan olika områden i
regionen, men är generellt blockrikare inom områden där Filipstadsgraniten utgör berggrunden. Filipstadsgraniten sönderfaller nämligen lätt, på grund av sprickor i bergrunden i olika
riktningar. I vissa områden framträder ändmoräner, bland annat som ett antal öar vid ingången
till Kolstrandsviken. Liknande formationer hittas vid Labacka, Gisselbacka och Grunnebacka.
I Korterud uppträder mäktiga, Ö-V-gående åsliknande grussträckningar, som troligtvis också
är av ändmoräntyp.
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Svallgrus och strandvallar
Högsta kustlinjen har i området varit på nivån ca +160 m, vilket innebär att den största delen
av områdets jordarter har omarbetats av vågsvall. Beroende på i vilken utsträckning vågorna
har omarbetat moränen, har svallgrus, strandvallar och sandigt morängrus bildats. Terassliknande bildningar, som uppstått i samband med havets tillbakadragande, finns i området.
Strandvallar av svallgrus kan ses söder om Gullspång. Dessa påträffas på flera ställen norrut
efter Kolstrandsviken på höjdernas västra sluttningar, vilket tyder på att havet har legat västerut.
Isälvsavlagringar
Rullstensgruset avsattes vid landisens slutliga avsmältning, och bildades av de isälvar som
forsade fram under isen. Inom kartområdet finns flera sträckningar, som är uppdelade i mindre åsar eller kullar. Söder om Skagern uppträder Lokaåsen, som sträcker sig från Grythyttan i
norr, till näset mellan Vättern och Vänern. Inom kartans område bildar den ett par större gruskullar och en kortare grusrygg. Ytterligare två betydande åsryggar går genom kartområdet.
Dessa är Finnerödjaåsen och Getryggen.
Finkorniga glaciala avlagringar
Då havet omarbetade moränen sköljdes de finare materialen ut, och avsattes. Den tyngre sanden avsattes närmare inlandsisens kant, och de finare partiklarna fördes ut på djupare vatten.
De största lerfälten hittas i dalbildningar vid Skagerns södra och östra stränder, samt vid Råda
och Rudskogas kyrkor. Leran är vanligen rödbrun, med ett gråaktigt övre lager. Lagringen är i
vanligen svår att se, men efter torkning framträder dock ljusare och mörkare ränder. Lermäktigheten är vid Skagersholm ca 2 m.
Den glaciala sanden är något mer förekommande i området, företrädesvis i samband med rullstensåsarna och leran. De största sandfälten finns vid södra ändarna av Toften, Skagern och
Kolstrandsviken. Sandmäktigheten är vanligtvis omkring 2 – 3 m.
Gyttja och svämbildningar
Vid södra änden av Kolstrandsviken finns fält av gyttja, med en mäktighet på 1 – 2 m på blålera, vilket troligtvis tyder på en avsättning i sötvattensmiljö.
Svämbildningar utgörs av svämsand och svämlera, vilka har avsatts vid sjöstränder. Svämlera
hittas vid västra stranden av Gullspångsälven. Vid Toftens södra strand hittas en svämsand
med en mäktighet av mer än 1,8 m.
Torv och mosstorv
På grund av områdets kuperade terräng, bildades efter istidens slut en mängd mer eller mindre
vattenfyllda bassänger, där en rik växtlighet utvecklades. Växtligheten fyllde bassängerna,
och torv och mosstorv bildades. Näst efter moränen är dessa jordarter de vanligaste i området.
Räfflor
I SGU:s kartering (1904), har räfflor endast påträffats på ett tiotal lokaler. Detta beror troligtvis på att bergarterna är lättvittrade, och därmed dåligt bevarar spåren från inlandsisen. Den
allmänna riktningen är nord-sydlig, med en avvikelse upp till 10° mot väster.
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Figur 4:3 SGU:s kartblad Skagersholm (SGU, 1904) Jord och bergartskarta över området kring Gullspång. Berggrunden består av diorit och jordarterna utgörs till största delen av morän, sand och lera.

4.2.3.
Lokal geologi
Utifrån den jordartskartering som utfördes i närområdet kring GEAB:s industriområde (Figur
4:4) konstaterades att den största delen av undergrunden består av fyllnadsmaterial. Detta utgörs till största delen av grusig sand, innehållande slagg, betongrester och diverse metallskrot.
Söder om industriområdet påträffas sand och morän samt ett mindre område med silt och lera.
Sandmaterial hittas även längs Göta Holmes strand. Berg i dagen påträffas vid höjdpartierna
söder om industriområdet samt nere vid gamla utloppskanalen.

Figur 4:4 Jordartskarta över GEAB:s industriområde med omnejd
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5. Val av in situ-metod
När ett beslut om sanering har tagits, kan undersökningar för att identifiera möjliga saneringsmetoder påbörjas. För att minska kostnaderna för platskaraktäriseringen, används i denna
rapport en screening av möjliga saneringsmetoder, dvs. en snabb genomgång av de på marknaden tillgängliga metoder och deras applikationer. När väl ett antal metoder ansetts som
möjliga, kan platsundersökningarna mer inriktas mot den data som dessa metoder kräver.
I detta arbete har screeningmatrisen Roundtable (www.frtr.gov, 2003) använts. Roundtable
utvecklades av Federal Remediation Technologies Roundtable (FRTR), vilket är ett samarbete
mellan amerikanska myndigheter, för att underlätta för människor i saneringsprojekt att välja
lämpliga metoder. Roundtables screeningmatris har bifogats i detta arbete i bilaga 1.
I Roundtable är saneringsmetoderna uppställda i en matris, och indelade efter vilket eller vilka
medium som ska behandlas (jord, sediment, berg, grund- och ytvatten) samt metodernas behandlingsteknik (in situ eller ex situ, biologisk, kemisk, termisk eller fysisk behandling). I
matrisen listas och rangordnas även metodernas olika ekonomiska och tekniska egenskaper,
samt vilka föroreningar de är mest eller minst lämpade för.
För att identifiera metoder med Roundtable besvaras följande frågor:


















Teknik:
o Ska saneringen utföras in situ eller ex situ?
Medium:
o Vad ska saneras, dvs. jord, berg, sediment eller grundvatten?
Utvecklingsstatus:
o Ska saneringen utföras med vedertagen teknik, eller ska den utföras som en
pilotstudie, för att t ex utvärdera ny teknik?
Behandlingståg:
o Ska saneringsmetoden användas tillsammans med annan saneringsteknik, så
kallad behandlingståg?
Restprodukter:
o Ska metoden tillåtas producera restprodukter, och i så fall i vilken form (fast
form, vätska eller gas)?
Kapitalfördelning:
o Ska de huvudsakliga kostnaderna vara drift och underhåll, eller ska initialkostnaderna vara dominerande?
Tillgänglighet:
o Är det viktigt att metoden är lättillgänglig, eller ska saneringen vara ett projekt
för införande av ny teknik från t ex andra länder?
Tillförlitlighet:
o Är metodens tillförlitlighet viktig?
Saneringstid:
o Är saneringsbehovet akut, eller kan en mer tidskrävande metod vara tänkbar?
Totalkostnad:
o Saneringsmetodens totalkostnad, för installation, drift och underhåll. Gör det
möjligt att jämföra, och eventuellt utesluta likvärdiga metoder.
Föroreningar:
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o Vilka typer av föroreningar ska behandlas och hur effektiv är metoden mot
dessa?
 Icke-halogenerade VOC:er
 Halogenerade VOC:er
 Icke-halogenerade SVOC:er
 Halogenerade SVOC:er
 Drivmedel
 Oorganiska ämnen
 Radioaktiva ämnen
 Sprängämnen
Ju fler av frågorna som besvaras desto fler metoder utesluts. Därför kan det till en början vara
en god idé att lämna några frågor obesvarade, för att inte utesluta metodkandidater som ändå
kan vara lämpliga.
5.1.
Screening
Ett av denna rapports syften är att ta reda på vilka in situ-metoder som är lämpliga för sanering av GEAB:s område. Därför väljs här in situ som villkor för teknik.
På GEAB:s bakgård har tidigare undersökningar konstaterat att området har förhöjda halter av
tungmetaller och tyngre alifater i jord och grundvatten. Villkoret för medium blir då att det är
grundvatten och jord som ska saneras.
För saneringen i Gullspång föreslås att den slutligt valda metoden ska vara färdigutvecklade
och ha dokumenterad effektivitet i fullskaleprojekt. Villkoret för utvecklingsstatus har därför
bestämts till god. För tillförlitlighet sattes ett bredare villkor, god till medelgod, för att inte
utesluta för många metodkandidater. Metoder med dålig tillförlitlighet är dock inte av intresse.
Eftersom saneringen innefattar både organiska ämnen och alifater i jord och grundvatten, är
ett villkor att metoden kan användas tillsammans med annan teknik, så kallat behandlingståg.
Undantaget är om metoden är effektiv för båda föroreningstyperna.
Vi har valt att tillåta restprodukter, eftersom detta inte ska utesluta några metodkandidater.
Kapitalfördelningen är en parameter som får anses ligga utanför avgränsningarna för denna
rapport, eftersom det är en ekonomisk fråga hur kostnaderna för projektet ska fördelas. Det är
en fråga för den som slutligen ska ha ansvaret att sanera området.
Eftersom Roundtable har utvecklats av amerikanska myndigheter är tillgänglighet inte relevant för svenska förhållanden och lämnas därför obestämd i denna undersökning.
Saneringstid är en svår variabel i denna undersökning. Egentligen bör saneringstiden för Gullspång vara kort, eftersom det är angeläget att begränsa föroreningsbelastningen på Gullspångsälven. Eftersom många metodkandidater utesluts då saneringstiden är kort, sattes ett
krav att saneringstiden ska vara kort, men en längre saneringstid kan accepteras om metoden
förhindrar fortsatt föroreningsspridning till omgivningen under behandlingstiden.
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Totalkostnaden lämnades relativt öppen för att inte utesluta metoder som trots höga kostnader
kan vara relevanta för sanering av GEAB:s område.
Metoderna ska vara effektiva mot alifater och tungmetaller.
I det här arbetet har följande villkor satts för saneringen:













Teknik:
o In situ
Medium:
o Jord och grundvatten
Utvecklingsstatus:
o God
Behandlingståg:
o Ja, om inte metoden är effektiv mot både alifater och tungmetaller och/eller i
båda medierna
Restprodukter:
o Inga villkor
Kapitalfördelning:
o Inga villkor
Tillgänglighet:
o Inga villkor
Tillförlitlighet:
o God – medelgod, metoden ska inte vara underhållskrävande
Saneringstid:
o God – medelgod
Totalkostnad:
o God - medelgod
Föroreningstyper:
o Drivmedel – God – medelgod
o Oorganiska ämnen – God – medelgod

I Tabell 5:1 redovisas de metodkandidater som ovanstående villkor resulterade i.
Tabell 5:1 Metodkandidater för jord och grundvatten med kolväte- eller metallföroreningar utifrån de
givna villkoren.

Jord

Grundvatten
Alifater
Metaller

Alifater

Metaller

Biologisk nedbrytning
Jordspolning

Biologisk nedbrytning
Jordspolning
Termisk behandling
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Biologisk nedbrytning
Bioslurping
Reaktiva barriärer
In-well air stripping
Termisk behandling

Biologisk nedbrytning
Bioslurping
Reaktiva barriärer

5.2.
Metodkandidater
Screeningen resulterade i totalt sex metodkandidater. Nedan ges en kort beskrivning av kandidaternas principer och effektivitet. Samtliga uppgifter i detta avsnitt är hämtade från FRTR
(http://www.frtr.gov, 2003).
5.2.1.
Biologisk nedbrytning
Metoden innebär att naturligt förekommande bakterier i jorden stimuleras genom cirkulering
av vattenbaserade lösningar genom förorenade jordar, för att öka den biologiska nedbrytningen av organiska ämnen eller immobilisering av oorganiska ämnen. Biologisk nedbrytning
används för att sanera jord och grundvatten förorenade av petroleumprodukter, lösningsmedel, pesticider, träimpregneringsämnen samt andra organiska kemikalier. Den har även visat
goda resultat vid behandling av metaller genom att orsaka adsorption, immobilisering, avdunstning etc. Metoden används främst vid behandling av lågförorenade plymer i kombination med andra källborttagande saneringsmetoder.
Metodens tillämpbarhet och effektivitet begränsas bl.a. av följande faktorer:








Cirkulering av vattenbaserade lösningar genom jorden kan öka föroreningarnas mobilitet och därmed spridas ned till grundvattenytan
Mikrobkolonisering kan orsaka igensättning av injektionsbrunnar
Prioriterade flödesvägar kan avsevärt minska kontakten mellan injekterade vätskor och
föroreningar. Metoden bör inte användas i leriga, mycket stratifierade eller heterogena
miljöer, p.g.a. syretransportbegränsningar
Höga koncentrationer av tungmetaller, klorerade kolväten eller kolväten med långa
kedjor är ofta giftiga för mikroorganismer
Biologisk nedbrytning är långsammare i kallt klimat
Ett ovan mark baserat behandlingssystem kan krävas för att behandla upptaget grundvatten innan reinjektering eller deponering

Saneringstiden för behandling av förorenade områden med biologisk nedbrytning kan sträcka
sig från 6 månader till tiotals år, beroende på en rad olika platsspecifika faktorer.
5.2.2.
Jordspolning
Metoden innebär att man sköljer jorden på plats, antingen med rent vatten eller vatten med
olika tillsatser. Tillsatserna kan bestå av syror för lågt pH eller alkaliska medel för högt pH.
Det kan också röra sig om ytspänningspåverkande medel som tensider.
Vatten används när föroreningarna lätt löses i vatten, men vanligare är en sänkning av pHvärdet. Det görs exempelvis vid avlägsning av metaller och organiska föroreningar. En vanlig
föroreningssituation är den som uppkommer vid ytbehandlingsanläggningar. Om föroreningarna istället består av exempelvis fenoler, och även vissa metaller måste man höja pH-värdet.
Genom tillsats av ytspänningspåverkande medel som tensider kan oljeförorenade jordar effektivt behandlas. Tillsatser av ämnen som får olja och vatten att bilda emulsioner kan också
lättare avlägsna föroreningar ur jordmassan.
Tester har även utförts för användandet av organiska lösningsmedel som tillsats för att sanera
vissa föroreningstyper.
32

Metodens tillämpbarhet och effektivitet begränsas bl.a. av följande faktorer:






Lågpermeabla eller heterogena jordarter är svåra att behandla
Tillsatta ämnen kan adsorberas av jorden, och minska den effektiva porositeten
Spolvätskornas reaktioner med jord kan reducera föroreningarnas mobilitet
Risk för att spola föroreningarna från uppsamlingsområdet, och därigenom sprida dem
till områden som inte omfattas av föroreningsplymen
Separation och behandling av de uppsamlade vätskorna kan vara mycket kostsamt

Jordspolning har fram till idag används i relativt begränsad omfattning. De dokumenterade
systemen från USA har haft liten kommersiell betydelse.
5.2.3.
Bioslurping
Metoden är en kombination upptagning av fri fas av kolväten och bioventilering. Vakuumpumpar lyfter den fria fasen av kolväten från grundvattenytan samtidigt som andra pumpar
trycker ner luft för att ventilera bort gaser i jorden ovan grundvattnet.
Bioslurping lämpar sig för att sanera jordar förorenade med petroleumprodukter. Metoden är
kostnadseffektiv och behandlar fri produkt på grundvattenytan samtidigt som jorden i omättad
zon behandlas.
Metodens tillämpbarhet och effektivitet begränsas bl.a. av följande faktorer:





Lågpermeabla jordar
Låg markfuktighet hämmar bioventilering
Kallt klimat
Rening av luft och vatten kan krävas före utsläpp

Bioslurping är en vedertagen metod, som använts med goda resultat i fullskaleprojekt på ett
flertal områden.
5.2.4.
Reaktiva barriärer
Permeabla barriärer installeras tvärs föroreningsplymens transportriktning och låter vattendelen av plymen passivt röra sig genom barriären. Under passagen genom barriären bryts föroreningarna ner eller fälls ut med hjälp av olika reaktiva media, beroende på vilka föroreningar som är aktuella.
Reaktiva barriärer lämpar sig för att behandla flyktiga kolväten och metaller samt i viss mån
även petroleumprodukter. Metodens effektivitet är starkt beroende av vilket reaktivt medium
som används.
Metodens tillämpbarhet och effektivitet begränsas bl.a. av följande faktorer:




Uttjäning och utbyte av reaktivt medium/media
Biologisk aktivitet och/eller kemiska utfällningar kan minska barriärens permeabilitet
Barriärens djup begränsas av tillgängliga grävutrustningars kapacitet
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Reaktiva barriärer har använts vid ett flertal fullskaleprojekt med goda resultat. Metodens
kostnader är starkt beroende av föroreningarnas djup och utbredning samt vilket medium eller
vilka media som används.
5.2.5.
Jordgasextraktion (SVE)
Tryckluft injekteras ned i en tvådelad brunn, där ett filter installeras i den mättade zonen och
ett filter installeras i den omättade. Luften lyfter grundvattnet och tvingar ut vattnet i den
omättade zonen. Flyktiga kolväten i grundvattnet förångas ovanför grundvattenytan och avlägsnas med en jordgasbehandlingsanläggning (SVE).
SVE används främst för behandling av halogenerade, flyktiga kolväten och petroleumprodukter i jordar med djupa grundvattenytor. Fördelen med systemet är att vattnet inte behöver
tas upp till ytan för att behandlas.
Metodens tillämpbarhet och effektivitet begränsas bl.a. av följande faktorer:








Systemet behandlar endast vattnet i brunnen
Ineffektiv vid låga föroreningskoncentrationer
Filter kan igensättas av utfällningar
Grunda akvifärer
Kräver väl kartlagda föroreningsplymer
Jordar med lägre hydraulisk konduktivitet än 10-5 cm/s
Jordar med lerlinser

Metoden och vidareutvecklingar av denna har visat goda resultat i främst USA och Tyskland.
5.2.6.
Termisk behandling
Ånga trycks ned till en akvifär genom injektionsbrunnar för att förånga flyktiga föroreningar.
Förångade ämnen stiger till den omättade zonen där de avlägsnas med vakuum och behandlas.
Målföroreningarna för denna metod är flyktiga kolväten och petroleumprodukter och används
främst vid områden förorenade med lätta till tunga organiska vätskor.
Metodens tillämpbarhet och effektivitet begränsas bl.a. av följande faktorer:






Skrot och större objekt nedgrävda i jorden
Lågpermeabla jordar eller jordar med hög fuktighet
Jordar med varierande permeabilitet
Jordar med hög organisk halt
Rening av luft kan krävas

Metoden har visat goda resultat i pilotförsök.
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5.3.
Platskaraktärisering
Efter att metodkandidaterna identifierats behövs en platskarakterisering för att utvärdera deras
lämplighet för det aktuella området. Platskaraktäriseringen i detta arbete har utgått ifrån följande frågeställning:
1. Hur ser jordartsstratigrafin ut i det aktuella området?
2. Hur ser hydrogeologin ut i området, d.v.s. grundvattennivåer, eventuellt ytvatten samt
strömningsförhållanden?
3. Vilka ämnen har halter över generella riktvärdet för mindre känslig mark (MKM)?
Utifrån frågorna sammanställdes en förenklad konceptuell modell, byggd på de data som beskrivs av SGI (2003), annan litteratur samt på de geologiska, hydrogeologiska och geokemiska undersökningar som utförts.
I dagens läge används inte bakgården av någon industriell verksamhet utan används snarare
som en avstjälpningsplats för diverse skrot. Längs med södra långsidan ut mot skogsområdet
sträcker sig en banvall. I övrigt är bakgården omsluten av industribyggnader. Bakgården är
avdelad i mitten av en 4 meter hög betongvägg. Ca 1/4 av markytan, norra långsidan och de
båda kortändorna täcks av betongplattor. På platsen finns diverse metallskrot som båtskrov,
räls, spis etc. Den översta halvmetern av fyllnadsmaterialet innehåller också metallskrot från
finaste kornstorlek till grövre skrotdelar. I fyllnadsmaterialet finns även tegel, sten- och betongblock samt armeringsjärn. Det är inte helt klarlagt var nedgrävda ledningar och rör finns
på området.
Ett flertal radarprofiler gjordes med markradar med antenner på 100 MHz och 50 MHz. För
markradarmätningarna användes RAMAC/GPR, Malå Geoscience. Materialet bearbetades
och tolkades av Hardarsson och Samuelsson (2004).
Fyra provgropar grävdes med grävmaskin. I provgroparna gjordes stratigrafiska beskrivningar
av jordlagren. Jordprover togs för analyser av tungmetaller, alifater och TOC, se bilaga 2.
För mätning av pH, konduktivitet och redox i grundvattnet användes Multiline P4-set (Christian Berner AB). Vatten påträffades endast i provgrop 3, dessa värden redovisas i bilaga 3.
Jordprover togs och analyserades på tungmetaller (Carlsson och Pettersson, 2004) och kornstorleksanalyser samt vattenmättnad utfördes (Hardarsson och Samuelsson, 2004).
Uppgifter om hydrogeologin i området har hämtats från Hardarsson och Samuelsson (2004).
5.3.1.
Jordartsstratigrafi
För att få en bild över jordartsstratigrafin över området gjordes en sammanställning av WSP:s
provtagningar från borrhål 8, 9, 10, 12 och de provgropar som grävdes. Provgroparnas och
borrhålens placering på området redovisas i Figur 5:1. Även tolkningarna från georadarprofilerna har använts för framtagandet av jordartsstratigrafi.
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Figur 5:1Kartan visar provgroparnas (Pg 1-4) och borrhålens (Bh 8-10, 12) placering på GEAB:s industriområde

Tolkningar av WSP:s borrhålsdata (Gustavsson, 2002) visas i Figur 5:2. Borrhål 8 vid
GEAB:s bakgård, visar att fyllnadsmaterialet (slagg, grus och sand) med 0,5 meters mäktighet
överlagrar ett 2 meter mäktigt siltlager. Därunder hittas ett 1,5 meter siltigt lerlager som
överlagrar morän. Borrhål 9, endast 25 meter väster om borrhål 8, visar en något annorlunda
stratigrafi. Moränen hittas här redan vid ca 1,0 meters djup och denna överlagras av ett mindre, ca 0,3 meter, siltigt lerlager, 0,3 meter sand och överst 0,5 meter fyll. I punkt 10 visar
borrhålsdatan ett mäktigare fyllnadslager på ca 2,5 meter. Fyllet överlagrar ett 1,5 meter mäktigt sandlager ovanpå moränen. I punkt 10 har siltlagret inte påträffats. I punkt 12 sträcker sig
fyllnadslagret ned till 1,5 meter och därunder påträffas moränlagret.

Figur 5:2 Tolkningar av WSP:s borrhålsdata från borrhål 8-10 och 12.
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Provgrop 1 grävdes ned till 2,6 meter under markytan och endast fyllnadsmassor påträffades
(Figur 5:3). Fyllnadsmassorna bestod av bergskross, slagg, tegel och metallskrot. Storleken på
fyllet varierade från små fraktioner till större betongblock och järnbalkar i storleksordningen 1
– 1,5 meter. Ingen grundvattenyta noterades.

Figur 5:3 Fotografi över provgrop 1. Provgropen grävdes ned till 2,6 meter under markytan och endast
fyllnadsmassor påträffades.

I Figur 5:4 redovisas provgrop 2 och 4. Provgrop 2 består i huvudsak av naturliga avsättningar
och moränen påträffades på ett djup av 2,4 meter. Moränen överlagrades av 1,0 meter lera,
som underlagrade 0,2 meter grusig sand, 0,1 meter sandig silt, 0,45 meter siltig sand och
överst var fyllnadslagret 0,65 meter mäktigt. I lerlagret, som var grått med inslag av bruna
utfällningar, påträffades enstaka vittrade stenar, organiskt material samt en viss laminering av
siltigare slag. Provgropen grävdes ned till 3,9 meters djup. Ingen grundvattenyta noterades,
men vatten sipprade fram ur lagret med grusig sand.

Figur 5:4 Loggar av provgrop 2 och 4. Provgrop 2 har en mer varierande stratigrafi än provgrop 4.
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I provgrop 4 kan det översta lagret beskrivas som ett 0,6 meter tjockt fyllager bestående av
något som liknade oljegrus eller asfalt. Detta lager var mycket svårt för grävmaskinen att
tränga igenom. Här luktade det starkt av petroleumprodukter. Under fyllagret påträffades finsand och ca 0,5 meter ned var sanden orange till brunfärgad. Provgropen grävdes ned till 2,4
meter under markytan. Vid botten påträffades ett 3-4 centimeter tunt lerlager. Ingen tydlig
grundvattenyta påträffades, men laboratorieresultat visade efteråt att sanden var vattenmättad
(Hardarsson och Samuelsson, 2004).
Figur 5:5 visar ett fotografi taget vid provgrop 3. Vid uppgrävning av markytan luktade det
mycket starkt av petroleumprodukter. Här hade grävmaskinen svårt att penetrera det översta
lagret och vid ca 0,3 meters djup påträffades ett gruslager från vilken vatten och olja rann ut
ur. Större stenar och grova fyllnadsmaterial gjorde att grävmaskin hade svårt att gräva djupare
och provgropen fick istället grävas 2 meter närmare muren. På grund av den starka lukten och
de omfattande föroreningsmängderna i provgropen, beslutade vi att inte göra någon kartering
eller provtagning här. En okulär besiktning gjordes dock. Det översta 0,5 meter tjocka lagret
består av fyll, bestående av grusig sand innehållande diverse metallskrot, tegel och betongrester. Fyllnadslagret underlagras av ett ca 10 cm segt, svart lager och därunder av en sand
med olika färgskiftningar. Den översta decimetern av sanden är rödfärgad, som övergår i en
mörkare skiftning ner till ca 1 m under markytan. Därefter blir sanden ljusare och en viss lagring kan observeras. Under sanden påträffas morän, vilken grävmaskinen inte kunde penetrera.

Figur 5:5 I provgrop 3 påträffades ett gruslager under fyllnadsmassorna, där olja och vatten sipprade ut
ifrån. Gruskornen i materialet var bemängda med olja och det luktade starkt av kolväteprodukter.
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Data från borrhålen och provgroparna pekar på en relativt komplicerad jordartsgeologi på
platsen. Fyllagret har en tjocklek av 0,5 meter från de södra delarna av industriområdet till 2,5
meter i de norra delarna av industriområdet. Moränen har hittats på varierande djup. I borrhål
8 och 10 finns den på 4 meters djup, i borrhål 9 på 1 meters djup och i provgrop 2 på 2,5 meters djup. Det vanliga är att moränen överlagrar berggrunden och följer dess topografi. Jordarterna ovanför moränen har en mer komplicerad struktur. Borrhål 8 och provgrop 4 är relativt
nära varandra och därför borde det 2,0 meter mäktiga siltlagret i borrhål 8 vara samma jordart
som underlagrar fyllet i provgrop 4. Men enligt kornstorleksanalysen visar sig detta vara finsand. I borrhåll 8 överlagras moränen av ett 0,5 meter siltigt lerlager och i provgrop 2 hittas
ett 1,0 meter tjockt lerlager ovanför moränen. Även i borrhål 9 påträffas siltig lera, men av
betydligt mindre mäktighet än i borrhål 8 och i provgrop 4. I borrhåll 10 och 12 påträffas däremot inga lerlager. En grov uppskattning av förhållandena kunde ändå göras och återges i
Figur 5:8.
5.3.2.
Hydrogeologi
För att få en bild av grundvattennivåer och strömningsriktningen i området har material hämtats från Hardarsson och Samuelsson (2004), detta redovisas i Figur 5:6.
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Figur 5:6 Beräknade grundvattennivåer (möh) över GEAB:s industriområde (Hardarsson och Samuelsson, 2004)
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Av de grundvattenrör som installerats för WSP:s miljötekniska undersökning (WSP, 2002), är
grundvattenrör 8, 9, 10 och 12 inom denna undersöknings område. I Tabell 5:2 redogörs
grundvattenrörens djup, längder och nivåer.
Tabell 5:2 Grundvattenrör i anslutning till bakgården på GEAB:s industriområde i Gullspång (WSP,
2002)

Grundvattenrör

Tot. rörlängd (m)

Nivå ö.k. rör

Nivå m.y.

Nivå g.w.

8
9
10
12

6,0
2,0
6,0
2,0

+56,83
+55,86
+56,62
+57,20

+56,00
+55,32
+55,43
+55,70

+54,57
+55,09
+51,77
+55,10

Slitslängderna för rören är 1 m, och på området har två vattenförande skikt observerats: ett
övre skikt i fyllnadsmaterialet och ett undre i sanden. Slitsarna i rör 8 och 10 är placerade i det
undre skiktet och rör 12 i det övre. Rör 9 har däremot placerats så att slitsarna befinner sig i
båda lagren.
Grundvattenmätningarna i rör 9 och 12 (Gustavsson, 2002) visar att den övre grundvattenytan
befinner sig ca 30-40 cm under markytan. Vid rör 8 befinner sig grundvattenytan på nivån ca
+54,57 meter, den har sedan en brant gradient mot norr, där mätningar i rör 10 visar en
grundvattennivå på ca +51,77 meter. Detta ger en grundvattengradient på omkring 6 %.
5.3.3.
Föroreningar
De metaller som hittas vid ett förorenat område är ofta direkt relaterade till den verksamhet
som försiggått på platsen. I fallet GEAB i Gullspång har verksamheten dominerats av ferrolegeringsproduktion. Därför domineras föroreningarna av metaller som ingått i produktionen av
diverse legeringsprodukter. Dessa är arsenik, kobolt, krom, koppar och nickel. Det har även
hittats förhöjda värden av alifater med kolkedjor mellan C16 och C35. Föroreningsnivåerna
på GEAB:s område är för metallerna mellan ca 1,2 – 10,0 gånger högre än Naturvårdsverkets
riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM). Nickel och koppar har en föroreningsnivå omkring 10 gånger MKM, krom omkring 5,5, arsenik omkring 2,5 samt kobolt omkring
1,2. För alifaterna är nivåerna på området omkring 5 gånger högre än MKM (WSP, 2002)
(Tabell 5:3). Detta innebär att tungmetallerna nickel, koppar, krom, kobolt och arsenik och till
viss del även alifaterna får anses som områdets målföroreningar, vilket innebär att det är mot
dessa föroreningar som en eventuell sanering främst inriktas mot. Nedan följer översiktliga
beskrivningar om föroreningarnas fysiska karaktäristika, mineralhärkomst samt kort om hur
dessa uppträder i naturen.

40

Tabell 5:3 Föroreningsnivåer för provpunkterna 8 och 9 på GEAB:s bakgård. De markerade fälten visar
föroreningsvärden över naturvårdsverkets generella gränsvärde för mindre känslig markanvändning
(MKM). För järn ges inget gränsvärde.
Jordprover WSP

MKM (mg/kg TS)

Pkt 8 (mg/kg TS)
0-0.5 m u my

Arsenik
Kobolt
Krom
Koppar
Nickel
Järn
Alifater>C16-C35

40
250
250
200
200
X
1 000

103
76,1
1 360
1 810
1 280
612 000
4 700

0.5-2.5 m u
my

1,38
3,34
30,8
17,1
17,6
14200

Pkt 9 (mg/kg TS)
0-0.5 m u
my

36,3
308
1 250
215
1 960
45 100
5 300

0.5-2..0 m u
my

0,826
5,37
24,5
11,7
36,7
9 850

Halter över MKM

Alifater är föreningar bestående av varierande längd av kolvätekedjor. Dessa kedjor kan vara
raka eller grenade och kan ha enkelbindningar (alkaner), dubbelbindningar (alkener) och/eller
trippelbindningar (alkyner) mellan kolatomerna. Alifater kan förekomma både som polära och
opolära föreningar. Generellt gäller att korta kedjor är lättare, mer instabila och mer lättlösliga
i vatten än de längre kedjorna. De alifater med förhöjda värden som hittats på området består
av opolära kolkedjor mellan C16-C35. Detta innebär att det rör sig om relativt stora molekyler
som är svårlösliga i vatten och adsorberas till organiskt material. Dessa molekyler har låg mobilitet och förflyttar sig oftast bundet till partiklar (Larsson, 2003).
Informationen om metaller och föroreningars spridning till grund- och ytvatten har hämtats
från Espeby och Gustafsson (1997).
Tungmetaller är grundämnen med en densitet som överstiger 5 g per kubikcentimeter. Hit
brukar även arsenik räknas trots att det endast är en halvmetall (http://www.naturvardsverket.se). I opåverkade miljöer styrs koncentrationerna av tungmetaller i av den befintliga
mineralogin samt av mineralens vittringsbenägenhet. Metaller förekommer oftast i jonform,
både som positiva katjoner och negativa anjoner. Dessa kan adsorberas till andra laddade partiklar eller bilda komplex med hydroxylgrupper (OH) eller karboxylgrupper (COOH) samt
fällas ut i form av oxider/hydroxider och karbonater.
Koppar, vars mest toxiska form är Cu2+ adsorberas effektivt till humusämnen, lermineral och
Fe/Al-oxider. Metallhumuskomplex är en viktig transportfas i mark och grundvatten för koppar.
Nickel adsorberas inte lika starkt som koppar och därför är det de fria katjonerna, snarare än
metallhumuskomplex, som dominerar i markvatten.
Krom förekommer i redoxformerna Cr(III) och Cr(VI). Den trevärda formen (Cr(III)) är
mindre toxisk än Cr(VI). Vid lågt pH är Cr(III) en katjon och Cr(VI) alltid en anjon (CrO42-).
För Cr(VI) som är den lättlösligare formen styrs lösligheten främst av förekomsten av oxidytor och karbonater, som Cr(VI) adsorberas till. I deponier och vissa förorenade jordar kan
utfällning av Cr(OH)3 styra lösligheten av Cr(III), särskilt om pH är över 5-6. Om järn förekommer, fälls Cr ut som den mer svårlösliga fasen (Cr,Fe)(OH)3, vilket gör att lösligheten blir
lägre.
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Arsenik förekommer i två redoxformer: arsenat (H2AsO4- / HAsO42-) och arsenit (H3AsO3 /
H2AsO3-). Arsenat förekommer i syrgasrika miljöer och arsenit finns under syrgasfri förhållanden. Arsenat adsorberas starkt, främst till oxidytor, medan arsenit adsorberas betydligt
sämre, särskilt vid låga pH. Risken för läckage av arsenik till grundvattnet är störst i jordar
som varit kraftigt belastade av As, grova eller grunda jordar med små mängder Fe- och Aloxidytor eller lermineral och i jordar som tidvis eller ständigt har reducerande förhållanden, så
att arsenit är stabil.
5.3.4.
Föroreningstransport
Mängden föroreningar som transporteras lösta i vatten bestäms dels av koncentrationen av det
lösta ämnet och hur stort vattenflödet är. För modellen (se kapitel 5.3.5) på bakgården beror
transporthastigheten främst på vattnets flödeshastighet. Transporten genom marken påverkas
av en mängd processer som advektion, diffusion, dispersion, sorption och nedbrytning. Förenklat kan advektion beskrivas genom att lösta ämnen följer med det flödande grundvattnet
och diffusion genom att en lösning förflyttar sig från ett område med högre koncentration av
ämnet mot ett område med lägre koncentration. Dispersion är ett samlingsbegrepp för olika
processer som orsakar en omblandning av lösta ämnen i det strömmande vattnet. Den kan
uppkomma antingen genom att förorenat vatten finner olika vägar genom ett material där de
olika vägarna har olika transporttid, eller genom hastighetsskillnader inom de enskilda transportvägarna (Figur 5:7) (Fetter, 1993).

Figur 5:7 Transporthastighet och utspädning av föroreningar i grundvatten beror på: 1) materialets porstorlek, 2) föroreningarnas transportvägar och 3) föroreningarnas hastighetsskillnader som uppstår p.g.a.
friktion i porerna (Fetter, 1993).

Genom att ämnen fastläggs i marken (sorption) kommer omsättningstiden att förlängas. Är
sorptionen effektiv blir ämnenas löslighet låg och omsättningstiden lång. De viktigaste faktorerna för fastläggning är markens innehåll av humusämnen, oxidytor, lermineral samt markens pH. De viktigaste mekanismerna vid fastläggning är adsorption och utfällning, där adsorption oftast är den viktigaste. Markens pH är av avgörande betydelse för adsorptionen eftersom katjoner adsorberas bättre vid högre pH, medan det omvända förhållandet gäller för
anjoner.
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Även andra kemiska processer som komplexbildning och redoxomvandlingar är av betydelse.
En ökad komplexbildning kan medföra att ett ämne kan transporteras snabbare genom marken, men i en form som oftast är mindre toxisk. Redoxförhållandena i marken avgör vilken
form av ämnet som förkommer. Då olika redoxformer har olika benägenhet att adsorberas
eller utfällas har redoxförhållandena mycket stor betydelse för transporten (Gustavsson och
Espeby, 1997).
5.3.5.
Konceptuell modell
Figur 5:8 visar en tolkning av hur geologi och hydrogeologi troligtvis ser ut i ett tvärsnitt genom bakgården utifrån de tolkningar som gjorts av grundvattenrör, borrhålsdata och provgropar.
Det översta lagret består av fyllnadsmaterial med en mäktighet på c:a en meter närmast byggnaderna och tunnas ut till några få decimeter i de centrala delarna av bakgården. Fyllnadsmaterialet består av mycket varierande material, från sand och grus till slaggmaterial, metallspån
och betongrester. Under fyllnadslagret hittas ett tunt, mycket visköst skikt av okänt material,
med mycket låg permeabilitet, som här benämns som ”tätt lager” (Figur 5:8). Sannolikt är det
så att någon form av kemisk reaktion mellan betongrester, oljeprodukter och annat, tillsammans med vatten har åstadkommit en sorts litifiering.
Enligt de laboratorieanalyser som utförts på jord i WSP:s undersökning (WSP, 2002) är det i
fyllnadsmatrialet som föroreningar med halter över MKM befinner sig. De provtagningar och
analyser som utförts på grundvattnet, har visat förhöjda föroreningshalter i grundvattenrör 9
och 12. Rör 9 sitter i både övre och undre vattenförande lager och 12 sitter i det övre grundvattenskiktet. I rör 8 och 10, där slitsarna sitter i det undre skiktet, har det däremot inte påvisats några förhöjda halter, se bilaga 4 (WSP, 2002). Risken för spridning av föroreningar borde därför ske med vattenflödet i fyllnadsmaterialet. Därför antas här att det täta lagret inte
släpper igenom vatten ner till de underliggande lagren. Föroreningstransporten sker istället
genom att det ytliga grundvattnet transporterar föroreningarna i fyllnadsmaterialet och tar med
sig dessa mot fabrikslokalerna, där vattnet sedan dräneras ned till den underliggande grundvattenytan och vidare ner till Gullspångsälven.
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Bakgården
Övre akvifär
Undre akvifär

Tätt lager

Figur 5:8 Schematisk bild över den konceptuella modellen för GEAB:s bakgård. Föroreningarna begränsas nedåt av ett tätt lager mellan fyllnadsmaterialet och sanden. Det är troligtvis i den övre akvifären som
föroreningstransporten sker.

5.4.
Slutligt val
Utifrån den konceptuella modellen kunde slutligen en sållning av metodkandidaterna utföras.
Reaktiva barriärer ansågs som det mest lämpliga alternativet. Nedan redovisas på vilka grunder kandidaterna kunde uteslutas.


Biologisk nedbrytning kunde uteslutas då metoden har begränsad effektivitet vid höga
koncentrationer av tungmetaller och/eller kolväten med långa kolkedjor, vilket är målföroreningarna på GEAB:s bakgård. Dessutom är biologisk nedbrytning långsammare
under kalla förhållanden.



Jordspolning är en metod som visat goda saneringsresultat i laboratorie- och pilotförsök. Däremot har den visat sämre resultat vad gäller kommersiell nytta, eftersom jordspolning är en relativt dyr saneringsmetod. Metoden kräver stora geotekniska utredningar avseende geologi och hydrologi och hanteringen av de uppsamlade vätskorna
innebär avsevärd juridisk och administrativ process, avseende lagstiftning och regler.
På grund av de kommersiella svagheterna har metoden endast provats i ett fåtal fullskaleprojekt.



Bioslurping är en effektiv och väl beprövad in situ-metod för sanering av kolväten och
skulle mycket väl kunna användas till sanering av bakgården. Orsaken till att detta alternativ uteslöts var att skydda Gullspångsälven från fortsatt föroreningsbelastning så
snart som möjligt. Då en sanering med en bioslurp-anläggning på det aktuella området
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kan ta år på sig för att minska föroreningshalterna, så stoppar reaktiva barriärer föroreningstransporten i princip momentant. Bioslurping har dessutom visat mindre goda
resultat vid behandling av tyngre alifater, >C16-C35 (Krüger, 2003).


Jordgasextraktion har begränsad effektivitet då akvifären befinner sig nära markytan,
vilket är fallet på bakgården.

Valet föll slutligen på reaktiva barriärer med aktivt kol som reaktivt medium tillsammans med
biologisk nedbrytning/fastläggning. Den främsta orsaken varför denna metod föredrogs var
möjligheten att mycket snabbt kunna avlasta Gullspångsälven från fortsatt förorening från
området. Dessutom behandlar metoden både de organiska föroreningarna och tungmetallerna
genom att passivt rena grundvattnet (se vidare beskrivning under kapitel 6), men däremot
kommer ingen aktiv rening av jorden ske. Därför kommer ytterligare åtgärder krävas för att
eliminera riskerna som detta utgör.
En viktig faktor att ta hänsyn till vid en design av en passiv metod som reaktiva barriärer, är
framtida markanvändning. Reaktiva barriärer är endast en grundvattensanerande metod för att
skydda Gullspångsälven mot tillrinnande förorenat grundvatten. De föroreningar som inte
lakas eller förs med grundvattnet kommer att ligga kvar i marken och där renas genom naturliga nedbrytningsprocesser under en lång tid. Därför måste ytterligare åtgärder vidtas för att
eliminera de risker som fortfarande kommer att föreligga för människors hälsa. Om markanvändningen för överskådlig tid inte ska förändras nämnvärt från den som råder idag, kan området säkras genom en ordentlig inhägning av området. Ett ännu bättre alternativ skulle vara
att asfaltera området för att på så sätt minska dessa risker. Om det däremot finns planer för att
på annat sätt utnyttja marken på området, t.ex. uppförande av nya bostäder eller arbetsplatser,
behövs mer långtgående åtgärder. Det finns idag ett antal beprövade metoder för byggande på
förorenad mark. En av dessa är att immobilisera föroreningarna vertikalt med s.k. Geomembran. Membranet är ett plastmaterial med mycket låg permeabilitet och hög kemisk motståndskraft med en livstid på upp till 500 år. Materialet rullas ut över det förorenade området och
fogarna svetsas sedan samman (Torstensson, 2003).
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6. Reaktiva barriärer
Principen för reaktiva barriärer är att en permeabel barriär eller vägg innehållande ett reaktivt
material placeras tvärs föroreningsplymens rörelseriktning. När det förorenade vattnet passerar genom barriären, bryts föroreningarna ned eller fastnar i det reaktiva materialet och det
renade vattnet kan sedan fortsätta sin naturliga väg genom flödessystemet (Nyer et al, 1996).
Utförandet kan antingen vara i form av reaktiv barriär, reaktiv permeabel vägg eller tratt
(”Funnel-and-Gate”). Fördelarna med dessa metoder är att systemet använder sig av vattnets
naturliga rörelser genom marken och är minimalt beroende av mekaniska system. Detta medför att långsiktiga operationella kostnader och underhållskostnader minskas eftersom metoden
inte behöver regelbunden tillförsel av energi eller arbetskraft. Därmed minskar även risken för
stopp i systemet på grund av mekaniska haverier (Larsson, 2002).
6.1.
Designmetodik
Reaktiva barriärer kan konstrueras med en rad olika material eller genom att använda den
naturliga geologin. Barriären kan användas till att bilda kemiska eller biologiska reaktioner
med föroreningar eller helt enkelt fysiskt hindra föroreningar att passera. I huvudsak används
två principer för hur barriärerna konstrueras. Den enklaste formen är permeabla fyllda diken
som det förorenade grundvattnet passerar och renas. Denna metod benämns ofta som reaktiv
permeabel vägg (RV) och kan med fördel användas tillsammans med andra saneringsmetoder,
t ex luftinjektering eller så kallad ”air sparging”, där syre tillförs grundvattnet vid barriären.
Föroreningarna förs därmed med luft vertikalt och släpps ut till atmosfären eller till en gasbehandlare (vapour extraction). RV kan även användas för att underlätta biologisk nedbrytning
genom tillförsel av bakterier, syre och/eller näring vid barriären (Nyer et al., 1996)
En annan konstruktionsdesign, ofta benämnd trattsystem eller ”Funnel-and-Gate”, är lämplig
för sanering av större områden eller djupt liggande föroreningsplymer, leder det förorenade
grundvattnet genom ett trattsystem till reaktiva öppningar. Systemet konstrueras genom att
icke-permeabla väggar (trattar) installeras och för grundvattnet till mindre, permeabla reaktiva
barriärer, där föroreningarna kan behandlas. De icke-permeabla väggarna kan t ex konstrueras
av slurryvallar, sponter eller vid större djup även med så kallad jet-injektering. Vilka föroreningar som kan behandlas genom ”Funnel-and-Gate”-systemet beror på hur de reaktiva barriärerna konstrueras. Målföroreningar är främst flyktiga och semi-flyktiga kolväten och tungmetaller, som har egenskapen att reagera/adsorbera/fällas ut av barriärens aktiva beståndsdelar. Funnel-and-Gate-systemet kan även konstrueras så att mixer av föroreningar kan behandlas samtidigt genom att multipla reaktiva barriärer placeras efter varandra. Till exempel kan
en reaktiv barriär installeras för nedbrytning av kolväten och en andra reaktiv barriär kan installeras efter den första för utfällning av metaller (Nyer et al. 1996; Larsson, 2001).
Figur 6:1 visar delstegen för den övergripande metoden vid design av reaktiva barriärer (Gavaskar et al. 2000). Det första steget utförs för att utvärdera den tekniska och ekonomiska
lämpligheten att överhuvudtaget installera en barriär på ett givet område. När platsen anses
tekniskt och ekonomiskt passande för en installation, kan de följande stegen initieras.
Nedan följer kortfattade beskrivningar av dessa steg samt hur undersökningsområdet i Gullspång förhåller sig till dessa. Metoden är till största delen hämtad ur Gavaskar, A. et al.
(2000).
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Figur 6:1 Schematisk beskrivning av arbetsgången vid design av
reaktiva barriärer.
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6.1.1.
Preliminär utvärdering
Det första steget i en preliminär utvärdering är att ta reda på om platsen överhuvudtaget är
lämpad för en sanering med reaktiva barriärer. Figur 6:2 visar ett flödesschema över vilka
faktorer som ett sådant beslut bör baseras på.

•
•
•
•
•
•

Är föroreningarna möjliga att
bryta ned med reaktiva
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Är djup till täta lager för
djupt?
Är de täta lagren kompetenta?
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lämpliga?
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Figur 6:2 Flödesschema över faktorer som ett beslut om sanering med
reaktiva barriärer bör ta hänsyn till.
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6.1.2.
Preliminär teknisk utvärdering
Den preliminära tekniska utvärderingen innefattar följande steg:
•

Föroreningstyp. Här efterfrågas om föroreningarna är av en typ som beskrivs som nedbrytbara av reaktiva material i teknisk och vetenskaplig litteratur.
9 De föroreningstyper som är aktuella för behandling i Gullspång har alla behandlats med
reaktiva material (http://www.frtr.gov, 2003).
•

Föroreningsplymens storlek och distribution. Ju större djup och utbredning plymen har
desto större kostnader för en installation.
9 Det aktuella området i Gullspång har enligt den konceptuella modellen som redovisas i
kapitel 4 en utbredningsplym som ligger grunt med en begränsad utbredning.
•

Akvifärens djup. Om akvifären är djup och barriären ska kopplas till denna kan konstruktionskostnaderna bli mycket höga.
9 I Gullspång befinner sig föroreningsplymen i det 0,5 till 1,5 meter mäktiga fyllnadsmaterialet, vilket begränsas nedåt av en sluten akvifär. I den underliggande, slutna akvifären
har inga förhöjda föroreningshalter konstaterats.
•

Geotekniska hänsynstaganden. Har det förorenade området några geologiska inslag som
kan göra en installation mer problematisk? Finns det på området byggnader eller andra inslag, som el- eller vattenledningar som kan begränsa maskiner och utrustnings manövrerbarhet?
9 På den här punkten har området vissa begränsningar. Fyllnadsmaterialet innehåller ställvis
mycket grova material av armerad betong, diverse slaggprodukter samt annat skrotmaterial. Området befinner sig dessutom i direkt närhet av fabriksbyggnaderna och under mark
är både el- och vattenledningar nergrävda.
•

Kompetenta täta lager. Är de täta lagren som begränsar plymens migration nedåt tunna
eller diskontinuerliga? Om så är fallet kan installationen av barriären orsaka en förorening
av den undre akvifären.
9 Det förorenade, övre fyllnadsmaterialet underlagras av ett 2 meter mäktigt lågpermeabelt
siltlager, vilket överlagrar ett lerskikt. Dessutom påträffades på området ett tätt lager mellan fyllnadsmassorna och siltlagret. Därmed anses ingen överhängande risk för kontaminering av undre vattenförande lager föreligga.
•

Grundvattenhastighet. Om grundvattenhastigheterna på området som ska behandlas är
mycket höga, krävs det bredare dimensioner på det reaktiva materialet för att uppnå den
önskade uppehållstiden. Ju bredare reaktiv cell desto högre kostnader.
9 Grundvattenhastigheterna i fyllnadsmaterialet kan vara relativt höga (Hardarsson, Samuelsson, 2004). Detta kompenseras dock av föroreningsplymens ringa djup.
6.1.3.
Preliminär kostnadsuppskattning
Innan designprocessen sätts igång kan det vara fördelaktigt att göra en grov kostnadsuppskattning för projektet. Den preliminära kostnadsuppskattningen innefattar kostnadsjämförelser mellan reaktiva barriärer och andra metoder. I denna rapport görs jämförelsen med ett
konventionellt deponeringsalternativ.
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En grov kostnadsuppskattning samt jämförelser med andra metoder kan utföras för de flesta
kapitalinvesteringar som krävs, drift och underhåll innan hela designprocessen är genomförd.
Detta gäller dock inte för kostnadsuppskattningar för det reaktiva mediet och inte för konstruktionskostnaderna. Här krävs istället att en del kvalificerade uppskattningar görs för vilka
dimensioner samt vilka konstruktionsmetoder som kan komma att bli aktuella.
Självklart har den preliminära kostnadsuppskattningen relativt stora osäkerheter, men ändå
kan den försvaras i och med att den kan ge en bild av inom vilka ramar ett projekt kommer att
röra sig inom. Om punkterna i avsnittet ovan studeras utifrån ett ekonomiskt perspektiv kan
dessa ge indikationer om någon av dessa faktorer kommer att generera relativt höga eller relativt låga kostnader.
6.1.4.
Platskaraktärisering
Om de två ovanstående stegen visar att det förorenade området är lämplig att behandlas med
en reaktiv barriär, är nästa steg i processen att undersöka om tillräcklig information om området finns tillgänglig. Nedan följer de viktigaste parametrarna för platskaraktärisering samt
vilken information som finns tillgänglig i det undersökta fallet i Gullspång.
•

Akvifärkaraktäristika. Informationen om akvifären bör innehålla grundvattendjup, djup
till täta lager, täta lagers tjocklek och kontinuitet, grundvattenhastighet, horisontella och
vertikala gradienter, stratigrafi, hydraulisk konduktivitet, porositet samt föroreningens dimensioner och utbredning. Dessa uppgifter är främst till för att kunna upprätta en hydrogeologisk modell för lokalisering samt design av barriären.

•

Grundvattnets organiska innehåll. Organisk föroreningstyp samt dess koncentration bör
kännas till. Denna information behövs för att välja lämpligt reaktivt medium, utföra behandlingstest samt för design av barriärens tjocklek.

•

Grundvattnets oorganiska innehåll. Information om grundvattnets oorganiska innehåll
fordras för att utvärdera barriärens långsiktiga prestation samt för val av reaktivt medium.
Kännedom om närvaron och koncentration av kalcium, magnesium, järn, alkalinitet, klorid, nitrat och sulfat kan användas för att utvärdera möjligheten för utfällningar som kan
påverka barriärens reaktivitet och hydraulisk prestation. Fältparametrar som oxidationsreduktions-potential, pH samt löst syrgas är också goda indikatorer för möjligheten att bilda utfällningar.

•

Geotekniska och topografiska hänsynstaganden. Byggnader och andra konstruktioner
både ovan och under mark som kan hindra installationen av barriären måste identifieras
och utvärderas.

Utifrån vad som beskrivits i avsnitt 5.3.5 kan följande slutsatser dras om områdets lämplighet
för barriärsanering utifrån hydrogeologiska, geokemiska samt geotekniska faktorer:
•

Områdets föroreningsplym tycks enligt de mätningar som utförts, befinna sig på relativt
grunt djup.

•

Det täta lagret under fyllnadsmaterialet, har begränsat föroreningsspridningen vertikalt,
och därför har inte några förhöjda föroreningshalter konstaterats i sanden under fyllnadsmaterialet (se även kapitel 5.3.5).
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•

En grund föroreningsplym samt litet djup till tätt lager innebär att en installation av en
reaktiv barriär skulle bli förhållandevis okomplicerat och billigt. Det grunda djupet gör att
installationen inte skulle behöva vara mer än en meter djup.

•

Hydrologiska undersökningar har dock visat att grundvattenhastigheterna är förhållandevis höga (Hardarsson och Samuelsson, 2004). Detta innebär att installationen kräver en
större bredd än normalt för att få tillräckliga uppehållstider i den reaktiva cellen.

Föroreningstyperna på området beskrivs i avsnitt 5.3.3. Inom området kan vissa problem uppstå med en passiv saneringsmetod. Sanering av området med barriärer innebär att föroreningar
transporteras med grundvattnet och passerar det reaktiva mediet i barriären. De organiska föroreningar som konstaterats på området är alifater med relativt stora kolkedjor. Detta innebär
att dessa är mycket hydrofoba och binder sig hellre till partiklar i marken istället för att transporteras med vatten. Alifaterna bryts dock ned så småningom av bakterier i jorden och bildar
föreningar som lättare transporteras av vatten. På sikt kommer därför dessa passera det reaktiva materialet, men hur lång tid detta kommer att ta är mycket svårt att uppskatta. De oorganiska föroreningarna däremot är mer mobila och kan därför tas om hand av det reaktiva mediet i deras nuvarande form.
6.1.5.
Val av reaktivt medium
När platskaraktäriseringen är genomförd är nästa steg i processen att identifiera och utvärdera
vilka reaktiva media som är lämpliga. De huvudsakliga faktorer som utvärderas för de initiala
mediakandidaterna är följande:
•

Reaktivitet. Kravet på mediet är framför allt att det ska kunna bryta ner, eller fastlägga
målföroreningarna inom en acceptabel uppehållstid. Generellt gäller att ju kortare halveringstid en förorening får i ett givet medium, eller ju högre reaktionshastighetskonstant
desto bättre medium.

•

Hydraulisk konduktivitet. Vid val av det reaktiva mediets partikelstorlek ska hänsyn tas
till avvägningen mellan reaktivitet och hydraulisk konduktivitet. Generellt gäller att högre
reaktivitet fordrar mindre kornstorlekar (större specifik yta), medan högre konduktivitet
fordrar större partiklar.

•

Stabilitet. Det valda mediet bör kunna behålla sin reaktivitet samt hydrauliska konduktivitet över tid. Detta styrs av potentialen att bilda utfällningar och beror av hur bra mediet
kan rikta sig mot de oorganiska komponenterna i grundvattnet. Om t.ex. utfällningspotentialen begränsas av låg alkalinitet i grundvattnet, kan ett reaktivt medium med rätt alkalinitet tillsättas för att öka utfällningspotentialen.

•

Acceptabla biprodukter. Inga skadliga biprodukter bör genereras under nedbrytningen.
Ofta sker detta, men om tillräcklig uppehållstid ges för grundvattenflödet i den reaktiva
cellen, bryts de skadliga biprodukterna ned till icke-skadliga ämnen.

•

Konstruktionsmetod. Vissa konstruktionsmetoder kan kräva finare partikelstorlekar hos
det reaktiva mediet.
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•

Tillgänglighet och pris. Mediet bör finnas lätt tillgängligt i stora kvantiteter till ett rimligt
pris.

Att göra ett val av ”rätt” reaktiva media för en undersökning av den här kategorin, d.v.s. med
förhållandevis lite information och utan laboratorietester, är självklart svårt. Utifrån den information som dock finns tillgänglig ska här presenteras några rimliga alternativ.
Med hänsyn till de målföroreningar som denna rapport inriktar sig på, d.v.s. tyngre alifater
samt tungmetallerna nickel, koppar, krom och arsenik, kan ett möjligt val vara att använda två
reaktiva media. Ett annat val kunde vara att behandla metaller med nollvalent järn och alifaterna med en installation av en air-sparging-anläggning. Det senare är nog mindre lämpligt
med tanke på installations- och driftskostnader. Det första alternativet är dock fullt möjligt
och de två reaktiva medierna skulle kunna installeras tillsammans med ett skiljematerial mellan varandra. Därför föreslås här att barriären i en längdsektion fylls med granulärt aktivt kol
för rening av alifater och i en längdsektion placeras en längdsektion som fylls med kompostmaterial blandat med en mindre andel kalksten. Denna metod har visat sig effektiv i att hysa
bakterier som genom att skapa en sur miljö därigenom kan fastlägga nickel, koppar och krom
(Larsson, 2003).
Aktivt kol är en produkt som produceras från en mängd olika kolhaltiga material såsom trä,
tjära, torv, brunkol etc. Kolet tillverkas genom att förkola råmaterialet anaerobiskt under
600°C, följt av ett aktiveringssteg bestående av delvis oxidation. Dessa processer utvecklar
porositet, ökad ytarea och inrättar kolatomerna så att de innehar affinitet för organiska ämnen.
De exakta mekanismerna som gör att aktivt kol adsorberar organiska ämnen är inte helt kända, men en orsak är dess otroligt stora ytarea. En m3 aktivt kol kan ha en specifik ytarea på
omkring hela 10 km2. Kolet kräver dock regenerering, vilket uppnås genom upphettning till
950°C i en ångluftsmiljö. Denna process oxiderar adsorberade partiklar och regenererar kolytan, med en förlust av omkring 10 % av kolet (Manahan, 1991).
6.1.6.
Behandlingsbarhetstest
Vid val av flera media kan behandlingstester utföras för att på så sätt snabbt screena fram
lämpliga medium. Kolumntester kan också genomföras för val av reaktivt medium samt för
bestämning av halveringstider. Kolumntesterna bör genomföras med grundvatten från det
förorenade området för att få representativa designdata.
I denna undersökning har inga behandlingsbarhetstester utförts.
6.1.7.
Modellering och teknisk design
När de ovanstående delmomenten är genomförda kan data från dessa användas för upprättande av datamodeller. Detta görs för olika hydrogeologiska och geokemiska scenarier samt konstruktionsdesigner av barriären för att bestämma placering, orientering, konfiguration och
dimensioner. Modellering kan genomföras med en rad olika mjukvaror som finns tillgängliga
på marknaden.
Hydrogeologisk modellering används för att uppnå följande syften:
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•

Barriärplacering. Modellering används för att bestämma en lämplig placering av barriären med hänsyn till plymutbredning, platsens hydrogeologi och platsspecifika egenskaper
som t.ex. naturliga gränser, byggnader samt nedgrävda el- och vattenledningar.

•

Barriärorientering. Modeller upprättas för att uppnå bästa möjliga orientering av barriären. Bästa möjliga orientering är då barriären kan fånga upp ett maximum av grundvattenflödet med en minimerad reaktiv cellbredd.

•

Barriärkonfiguration. Med hjälp av modeller kan barriärens mest lämpliga konfiguration
avgöras, d.v.s. om en konventionell kontinuerlig reaktiv barriär eller ett funnel-and-gatesystem ska användas.

•

Barriärdimensioner. Tillsammans med platskaraktärisering och laboratorietester kan
modellering användas för att bestämma lämplig bredd och tjocklek för den reaktiva cellen.
Dessa kan även användas för att bestämma trattbredd för ett funnel-and-gate-system.

•

Hydrauliskt upptagningsområde. Modellering kan användas för att uppskatta det hydrauliska upptagningsområdet för en given barriärdesign.

•

Designavvägningar. Ett viktigt syfte med modellering är att hitta rätt balans mellan hydrauliskt upptagningsområde och tjocklek på den reaktiva cellen, vilka är beroende av varandra.

•

Val av medium. Modellering används som stöd vid val av reaktivt medium samt för utvärdering av systemets prestanda över lång tid, genom specificering av partikelstorlek
med hänsyn till upptagningsområdets konduktivitet.

•

Hållbarhetsscenarier. Modellering kan utvärdera framtida scenarier, där reducerad porositet resulterad från utfällningar kan orsaka att flödet kan kringgå barriären. Denna utvärdering kan ge indikationer på vilka säkerhetsmarginaler som behövs vid design av barriären.

•

Övervakningsplan. Modellering kan även användas för att planering av lämpliga placeringar av övervakningsbrunnar samt hur ofta provtagning bör ske.

6.1.8.
Val av lämplig konstruktionsmetod
När placering, konfiguration och dimensionering av barriären har utformats, behöver den
bästa konstruktionsmetoden bestämmas. Då teknisk lämplighet samt kostnad för en konstruktionsmetod till stor del beror på till hur stort djup barriären ska installeras, är djupet till det
täta lagret den primära parametern som styr vilken konstruktionsmetod som bör användas.
Geotekniska parametrar som förekomsten av större block eller kraftigt konsoliderade sediment, kan också påverka valet av konstruktionsmetod.
Tanken med installationen är att ett dike grävs ur ned till tätt lager och fylls därefter med det
reaktiva mediet. På området sträcker sig den förorenade plymen som djupast ned till 1,5 meter
där det täta lagret påträffas. Det är således en grund installation som behöver utföras och den
kan göras med grävmaskin. I och med det ringa installationsdjupet behöver inte diket stabiliseras under uppgrävningen. Några hänsyn behöver heller inte tas till nedgrävda el- eller vatteninstallationer. Det kan dock nämnas att fyllnadsmaterialet ställvis kan vara mycket grovt
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och vissa problem kan uppstå härav. Dessutom finns en del fabriksbyggnader och andra installationer ovan mark på området och kan i vissa fall utgöra hinder.
6.1.9.
Utarbetande av övervakningsplan
När installationen av barriären är klar, behöver systemet övervakas så länge plymen är kvar.
Målföroreningar, biprodukter, grundvattenflöde samt geokemiska egenskaper är de huvudsakliga parametrarna som bör övervakas. En övervakningsplan ska som regel upprättas tillsammans med en designrapport och båda dokumenten är viktiga i den juridiska processen vid
en tillståndsansökan för att upprätta en reaktiv barriär.
En lämplig övervakningsplan kan vara att två nya grundvattenrör sätts i det övre grundvattenskiktet norr om barriären. I dessa samt i det befintliga grundvattenröret 9 tas regelbundna prover, förslagsvis en gång i månaden det första året och där efter en gång i kvartalet. Vid provtagningen analyseras vattnet med lämpligt in situ-instrument, och för kontroll bör även prover
skickas in för analys en gång per år. Om förhöjda halter upptäcks, bör kolfiltret bytas ut.
Kontrollprogrammet bör fortgå i minst tio år, eller till dess att inga föroreningar längre kan
detekteras på bakgården.
6.1.10.
Ekonomisk utvärdering
Till skillnad från den preliminära kostnadsuppskattningen, kan detaljerad kostnadsuppskattning för kapitalinvesteringar, drift och underhåll genomföras då de ovanstående designstegen
har avslutats. Noggranna kostnadsuppskattningar kräver att nuvarande och framtida kostnader
räknas om till en totalkostnad i dagens penningvärde. Detta görs genom att framtida kostnader
räknas om med hänsyn till inflation, produktivitet och risk.
En kostnadsutvärdering av ett projekt som detta är mycket svårt att utföra. Dels saknas mycket information som är nödvändig och dels är många av kostnadsparametrarna uppskattade.
Trots detta kommer här framtida kostnader behandlas. För kapitalinvesteringarna är detta inte
något större problem, då dessa sker momentant. För drift och underhåll gäller dock att investeringar sker kontinuerligt under barriärens drift, vilket kan röra sig från några år till årtionden. Uppskattning av kostnaderna för ett reaktivt barriärsystem för sanering av det undersökta
området i Gullspång ska egentligen ses som en preliminär kostnadsuppskattning som redovisas i avsnitt 5.1.2. Denna görs främst för att få en någorlunda jämförelse med ett deponeringsalternativ. Kostnaderna för reaktiva media samt för drift och underhåll är hämtade ur Gavaskar et al. (2000) och gäller för amerikanska kostnadsförhållanden.
6.2.
Sammanställning
Utifrån resultaten i delstegen i det föregående avsnittet 6.1 kan i detta avsnitt presenteras en
möjlig utformning av en reaktiv barriär på GEAB:s område och utifrån det presenteras även
en kostnadsuppskattning av detta projekt.
6.2.1.
Design
Placeringen av barriären baseras, som tidigare nämnt, främst på hur de rådande strömningsriktningarna ser ut. Rolf Hardarssons och Jessica Samuelssons flödesriktningsberäkningar
(Figur 5:6) (Hardarsson och Samuelsson, 2004) visar att grundvattenflödet i området har en
NNV-lig riktning. Placeringen av en barriär bör därför ligga längs bakgårdens norra långsida
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och sträcka sig en bit upp längs den västra kortsidan. För att med säkerhet få med hela föroreningsplymen dras barriärens sträckning längs hela norra sida, ca. 100 meter och ca. 30 meter
söderut längs den västra sidan. Figur 6:1 visar barriärens placering och utsträckning på bakgården.
100 m

100 m

30 m

Barriär

Figur 6:1 Barriärens placering och utsträckning på bakgården.

Barriärens djup grundar sig på djupet till tätt lager, vilket befinner sig på c:a 1 meters djup
närmast fabrikslokalerna (Figur 6:2).
Bredden på barriären baseras på flödeshastigheten och den uppehållstid som krävs för att rena
plymen i det reaktiva materialet. För aktivt kol är en generell regel att vattnets kontakttid bör
vara 15 minuter (Mattsson, 2003). En annan viktig förutsättning för ett barriärsystem, är att
genomsläppligheten måste vara större i barriären än i det omgivande akvifärmaterialet. Om
materialet i barriären skulle ha lägre genomsläpplighet, kan detta orsaka en översvämning på
området. Det kan leda till att det ytliga grundvattnet tar andra vägar och även tar med sig föroreningar till områden som inte tidigare varit förorenade. På bakgården är genomsläppligheten så pass låg att detta inte utgör någon större risk. Det aktiva kolets permeabilitet är långt
större än det omgivande materialet.
Det ska påpekas att beräkningarna nedan baseras på en medelsituation vad gäller grundvattenflödet i området.
Grundvattenströmningen i fyllnadslagret beräknas med hjälp av Darcys lag, som ger:

Q = −K × A ×

dh
dL

dh
=
dL
trycknivå skillnad per längdenhet, d.v.s. hydraulisk gradient (m/m, d.v.s. dimensionslös). För
där Q = vattenflöde [m3/s], K = hydraulisk konduktivitet [m/s], A = tvärsnittsarea [m2],
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att få fram den genomsnittliga linjära grundvattenflödeshastigheten v , delas vattenflödet Q
med den effektiva porositeten ne (Gavaskar, Gupta et al. 2000)
v = Q ne

Den hydrauliska konduktiviteten erhålls från slugtester utförda på plats vilka gav ett värde
omkring K = 4*10-6 (Hardarsson och Samuelsson, 2004). Tvärsnittsarean är räknad på A = 1
m2. Den hydrauliska gradienten erhålls ur Figur 5:6 (Hardarsson och Samuelsson, 2004)

dh − 6
= -0,06
=
dL 100
och den effektiva porositeten fås ur tabell för sand ne ≈ 0,3 (Bengtsson, 1996). Detta ger hastigheten för grundvattnet:
v=

− 4 × 10 −6 × 1 × [− 0,06]
≈ 8 × 10 −7 ms −1
0,3

För att få en rätt uppehållstid för grundvattnet i det aktiva kolet beräknas minsta nödvändiga
barriärbredd ut genom att multiplicera tiden med grundvattenhastigheten:

[15 × 60]s × 8 × 10 −7 ms −1 = 7,2 × 10 −4 m , d.v.s. 0,72 mm
Kolets adsorbtionsförmåga avtar med tiden och en uppgrävning, påfyllning med nytt kol samt
destruering av det uttjänta kolet är relativt kostsamt. Därför föreslås dels att ett kol med högt
aktivitetstal väljs, och dels att kolets bredd ytterligare ökas i barriären till omkring en halvmeter. En kolbredd på halvmeter är dessutom mer lätthanterlig. Total kolvolym blir då ca 65
m3, och kolets densitet uppgår till omkring 500 kg/m3. Detta ger en totalvikt på 32,5 ton aktivt
kol.
1,0 m

0,5 m
Barriärmaterial
Aktivt kol
Kompost
Jordlager

1,0 m

Fyllmaterial
Tätt lager
Sand

Figur 6:2 Skiss över barriären. Grundvattnet passerar först ett material bestående av kompostmaterial
och kalk innan det passerar det aktiva kolet. Kompostmaterialet tillsammans med kalket utgör en god
miljö för bakterietillväxt som kan bryta ned organiskt material och fastlägga metallföroreningar och på
så sätt minska belastningen på kolet.
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För att ytterligare spara kolets livslängd och dessutom behandla de organiska föroreningarna
samt de mindre mängder metaller som lakas ut breddas barriären ytterligare med en meter. I
denna längdsektion, som grundvattnet först passerar innan kolet, placeras en blandning med
kompostmaterial och en mindre andel kalk. Detta medium är i princip kostnadsfritt och tas
inte med i kostnadsuppskattningen nedan.
Totalt ska 200 m3 jordmassor grävas upp och transporteras till SAKAB:s deponi i Kumla.
6.2.2.
Tätskärmar
För att ytterligare minska riskerna på området och därmed även öka områdets användningsmöjligheter, föreslås att bakgården täcks med ett tätande geomembran och att ny fyllning
läggs på detta. På marknaden finns ett antal olika produkter av tätskiktsmaterial, och i denna
rapport föreslås en produkt från BAT Cofra AB som kan användas för inkapsling av förorenade områden. Materialet kallas för GSETM Geomembran, som har en hög beständighet mot
ett stort spektrum av kemikalier, däribland oljor, syror och alkaliska ämnen. Materialet har
visat höga åldringsegenskaper, och Naturvårdsverket har satt en livstid på ca 500 år på denna
typ av material (Torstensson, 2003) (BAT Cofra AB, 2003). Detta innebär att området i princip även kan nyttjas för känslig markanvändning.

Tätskärmen rullas ut på ca 2 dm sand. Ovanför tätskärmen läggs ytterligare 5 dm sand som
sedan täcks av någon dm matjord. Kostnaden för sand inklusive transport uppgår till ca 50
kr/m3, och för matjord inklusive transport till ca 150 kr/m3 (Lindquist, 2004).
6.2.3.
Ekonomi
En preliminär kostnadsuppskattning utifrån den dimensionering som föreslås i den här rapporten ger:

Utveckling och design:
Uppgrävning:
Transport av jord:
Deponering av jord:
Aktivt kol:
Transport:
Tätskärmar:
Geomembran:
Fyllning:
Sand:
Matjord:
Kontrollprogram:
Sättning av nya rör:
Mätning (10 år):
Analys (3 prov/år):

40 h á 600-800 kr/h
200 m3 á 50 kr/m3
200 m3 á 210 kr/m3
200 m3 á 500-1500 kr/m3
325000 kg á 12 kr/kg
65 m3 á 210kr/m3

= 24 Kkr – 32 Kkr
= 10 Kkr
= 42 Kkr
= 100 Kkr – 300 Kkr
= 390 Kkr
= 14 Kkr

3000 m2 á 300 kr/m2

= 900 Kkr

2100 m3 á 50 kr/m3
800 m3 á 150 kr/m3

= 105 Kkr
= 120 Kkr

50 mätningar á 400kr
30 st á 1000

= 2 Kkr
= 20 Kkr
= 30 Kkr

Totalt:

= 1 757 – 1 965 Kkr
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Kostnaden för utveckling och design är uppskattad till att det åtgår c:a 40 konsulttimmar med
ett arvode på 800 kr/timme för planering, modellering och design. För deponering av de förorenade massorna hos SAKAB uppgavs ett prisintervall mellan 500 – 1500 kr/m3. Kubikmeterpriset för deponering beror till stor del av hur stora volymer som deponerats, där större volymer ger ett billigare kubikmeterpris. Då 200 m2 får anses som en mindre volym antas det
högre priset i intervallet gälla. I totalkostnaderna antas att det aktiva kolet inte behöver bytas
ut under saneringsperioden, vilket inte heller är troligt då mängden kol är väl tilltaget i barriärsystemet.
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7. Uppgrävning och deponering
Vid sanering av förorenade områden i Sverige idag är uppgrävning och deponering den i särklass vanligaste metoden. Det är en relativt enkel process med väl beprövade procedurer.
Metoden är dock arbetskraftsintensiv med liten potential för automatisering. Principen är att
förorenat material tas upp, transporteras till och deponeras på anvisad off site-behandlingsoch/eller avfallsanläggning. Vanligen krävs viss förbehandling av det förorenade materialet
innan deponering för att klara vissa restriktioner (Larsson, 2002).
Uppgrävning och deponering off site kan tillämpas på alla föroreningsgrupper. Faktorer som
kan begränsa tillämpning och effektivitet kan vara:










Alstring av flyktiga emissioner under drift.
Avståndet mellan det förorenade området och den avfallsanläggning som har tillstånd
att ta emot de förorenade massorna (påverkar kostnaderna).
Djup och sammansättning av materialet som skall grävas upp måste beaktas.
Transport genom bebyggda områden kan påverka kommunikationen (framkomligheten).
Valmöjligheterna kan vara begränsad för vissa avfall (vissa föroreningar, blandning av
olika föroreningar).
Föroreningar kan potentiellt spridas från avfallsanläggningen genom olika vägar, t ex
utströmning till ytvatten, ytavrinning vid nederbörd, lakning till grundvatten, avgång
till atmosfären och upptag i dammväggarna.
Problem med odör, insekter etc. om inte anläggningarna utformas rätt.
Typ av förorening och föroreningskoncentrationer påverkar vilka övriga krav som
ställs för deponering. Vanligen krävs någon typ av förbehandling innan massorna kan
deponeras.

7.1.
Parametrar
De parametrar som är speciellt viktiga att känna till för denna metod är de faktorer som påverkar val av deponeringstyp (avfall, farligt avfall, inert avfall) som t ex typ och koncentration
av förorening (Larsson, 2002). Självklart är det också av stor vikt att känna till geologi samt
föroreningarnas utbredning både vertikalt och horisontellt. Då kostnaderna för deponering
varierar beroende av typ och innehåll av de förorenade massorna, måste därför föroreningsstatusen karteras noggrant för att minimera kostnaderna för deponering.
7.2.
Kostnader
Kostnad för deponering av avfall är, som nämnt ovan, beroende av vilka föroreningar de uppgrävda massorna innehåller och vilken typ av deponi dessa tillåts deponeras på (farligt avfall,
avfall etc.). Till detta kommer kostnad för uppgrävning och transport till deponi varav det
senare kan variera stort beroende av avståndet. Ytterligare kostnader som jordklassificering
och behandling kan krävas beroende på krav och förutsättningar för varje enskild deponi
(Larsson, 2002).

För att sanera GEAB:s bakgård i Gullspång med en uppgrävning av de förorenade massorna,
har en kostnads uppskattning utförts. På området är det översta fyllnadslagret det som är förorenat och behöver schaktas bort. Fyllnadslagret har på hela området mäktigheter mellan omkring 0,5 m till 1,0 m. I exemplet används ett medelvärde på 0,75 meters djup och en säker61

hetsfaktor på föroreningsdjupet på 0,5 m läggs till. Området har en area på 3000 m2, vilket ger
en total jordvolym på 3750 m3 som måste schaktas bort. Närmaste avfallsanläggning som kan
ta hand om jordmassor av den här karaktären är SAKAB i Kumla, dit massorna måste transporteras med lastbil. En uppgrävning kostar omkring 50 kr/m3 och transporten från Gullspång
till SAKAB omkring 210 kr/m3. Deponering av metall- och kolväteförorenade jordmassor
uppgår från ca 500 kr/m3 till ca 1500 kr/m3, beroende på föroreningsgrad, upphandlingsavtal
etc.
Uppskattad kostnad för ett uppgrävningsalternativ på GEAB:s bakgård blir följande:
Uppgrävning:
Transport:
Deponering SAKAB:

50 Kr/m3 á 3750 m3
210 Kr/m3 á 3750 m3
500 – 1500 Kr/m3 á 3750 m3

Totalt:

= 187,5 Kkr
= 787,5 Kkr
= 1875 – 5625 Kkr
= 2850 – 6600 Kkr

I Carlssons och Petterssons rapport (2004) uppskattas kostnaderna för en uppgrävning till
mellan 7 och 8 milj. kr. Skillnaderna i pris beror på det stora prisspannet för deponering, och
det troliga är att deponeringen hamnar i den högre delen av intervallet, d.v.s. 6-7 milj. kr.
7.3.
Jämförelse mellan in situ och deponeringsalternativen
En jämförelse mellan reaktiva barriärer och deponeringsalternativet bör från början vara en
fråga om vilken markanvändning som kan komma att bli aktuell för området i framtiden. En
snabb jämförelse mellan alternativen som anses lämpliga i den här rapporten ger för handen
att reaktiva barriärer åtminstone är det på kort sikt billigaste alternativet. För en jämförelse på
lite längre sikt måste dock framtida aspekter tas upp, d.v.s. vad vill man använda området till?
Reaktiva barriärer är, som tidigare nämnt, en passiv reningsmetod för sanering av grundvattnet, för att minska de föreliggande riskerna för Gullspångsälven som recipient. Föroreningarna i marken på GEAB:s bakgård kommer att ligga kvar i marken i relativt lång tid framöver.
En täckning av området som föreslås ovan gör endast att riskerna för direkt dermal- eller oralkontakt elimineras. Eventuella inandningsrisker av gaser som kan förekomma på området, kan
fortfarande föreligga. Om eventuell annan markanvändning än den som är idag planeras, kan
även dessa risker minskas väsentligt genom att kapsla in de förorenade massorna med någon
av de tätskärmar, eller geomembran som finns tillgängliga på marknaden. En aspekt som är
värd att nämna vid täckning av förorenade områden, är att detta hindrar grundvatteninfiltration. Det innebär i sin tur att föroreningstransporten upphör genom den omättade zonen, och
föroreningarna blir kvar under mycket lång tid.

Vid en uppgrävning av de förorenade massorna elimineras uppenbarligen alla dessa risker,
förutsatt att alla föroreningarna tas om hand. Å andra sidan har in situ-alternativet fördelen att
ingen transport av stora jordvolymer är nödvändig, vilket inte bara är en kortsiktig kostnadsfråga utan även en energi- och miljöfråga. Ett annat problem med deponeringsalternativet är
att de problem som föreligger på GEAB:s bakgård som den här rapporten behandlar, finns
även på många andra ställen i Gullspång (WSP, 2002). I stora delar av samhället har slaggprodukter används som fyllnadsmassor och för en heltäckande sanering av alla förorenade
massor i Gullspångsområdet skulle en uppgrävning och deponering vara ett mycket kostsamt
företag.

62

I Tabell 7:1 redovisas jämförelser mellan de båda saneringsalternativen med avseende på effektivitet, tillämpbarhet, tillgänglighet och kostnader.
Tabell 7:1 Jämförelse med avseende på effektivitet, tillämpbarhet, tillgänglighet, risker och kostnader
mellan reaktiva barriärer och uppgrävning med påföljande deponering.

Reaktiva barriärer
+ Låga transportkostnader
Effektivitet
- Behandlar endast grundvattnet
- Föroreningar kvar i marken
- Ytterligare åtgärder krävs
Tillämpbarhet + Enkel teknik
- Komplicerad design
- Risk för uttjäning av kolet
- Övervakningsplan
Tillgänglighet + Grävmaskiner
+ Aktivt kol
+ Kompostmaterial
- Avancerad grundvattenmodellering
+ Risker off-site reduceras
Risker
Kostnader

+ 1,8 – 2,0 milj. kr (inkl. täckning)
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Uppgrävning & deponering
+ Allt tas bort
+ Inga andra åtgärder nödvändiga

+ Beprövad metod
- Omfattande transporter
- Kostsam deponering.
+ Schaktmaskiner
+ Lastbilar
- Deponeringsanläggning
+ Risker on-site reduceras
- Risker off-site ökar
- 6 - 7 milj. kr
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8. Slutsats och diskussion
Den här rapportens syfte har varit dels att ta fram en metod att identifiera in situ-metoder för
sanering av förorenad mark i Gullspång med relativt lite bakgrundsinformation, dels bedöma
om det överhuvudtaget är lämpligt med in situ-sanering på det här området.
Metoden som har använts i rapporten har innefattat: 1) användning av Roundtables screeningverktyg (http://www.frtr.gov, 2003) för identifiering av metodkandidater, 2) platskaraktärisering för att utesluta icke lämpliga kandidater samt 3) en jämförelse mellan in situ-teknik och
uppgrävning med påföljande deponering. Nedan redovisas de slutsatser vi har dragit utifrån
det utförda arbetet.
Screeningverktyg: Roundtables
 Det är en bra metod för att enkelt och snabbt kunna ta fram metodkandidater i ett initialskede i ett efterbehandlingsprojekt. Roundtables kräver endast en översiktlig kännedom om områdets egenskaper.
 Det krävs ingen större fackkunskap för att använda matrisen och den kan vara ett bra
sätt att sprida kunskaper om in situ-teknik.
 Verktyget innebär att undersökningar på ett tidigare stadium inriktar insamlingen av
platsdata på specifika saneringsmetoder. Jämfört med att först ta fram platsdata och
sedan välja metod, kan matrisen i vissa fall vara mycket resurssparande.
 Vid screening av ett metallförorenat område är metodkandidaterna relativt begränsade
eftersom in situ-metoder som är effektiva på metallföroreningar ännu är ganska få. Om
området är förorenat med andra ämnen kan kandidaterna emellertid bli relativt många.
Detta innebär att efterarbete och datainsamling för slutligt val blir mer resurskrävande
för områden med organiska föroreningar.
 Screeningverktyget hade varit ännu bättre om parametrar rörande platsens geologi och
hydrologi hade tagits med för att därigenom kunna utesluta fler metodkandidater.
Platskaraktärisering
Platskaraktäriseringen utfördes genom att sammanställa geologi, hydrogeologi samt föroreningssituation i en konceptuell modell. Bakgrundsmaterial och övriga platsdata har varit relativt begränsade för området. Slutsatserna vad gäller platskaraktäriseringen är:
 För screening och kandidatval har befintlig data varit tillräcklig.
 Fler undersökningar och data om geologi, hydrologi och föroreningsspridning är nödvändiga för en fullständig design av en reaktiv barriär i Gullspång.
Jämförelser
Jämförelsen har utgått från metodernas effektivitet, tillämpbarhet, tillgänglighet och kostnader. Slutsatserna av jämförelsen är att:



uppgrävning är effektivt för att snabbt eliminera samtliga risker på platsen, men kräver
stora ekonomiska resurser vad gäller transporter och deponering,
in situ-alternativet kräver en saneringsinsats under en längre period och eliminerar inte
samtliga riskfaktorer. Förutsatt att föroreningarna når Gullspångsälven så kommer en
grundvattensanering att medföra minskad föroreningsbelastningen till älven, men metoden kräver kompletterande åtgärder för att eliminera riskerna på bakgården. Barriärer är dock väsentligt mindre resurskrävande än uppgrävning.
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Att välja saneringsmetod utifrån jämförelserna blir till slut en fråga om framtida markanvändning – är det troligt att området kommer att exploateras inom den närmaste framtiden? Om
svaret blir ja, är grundvattensanering och in situ-alternativet inte lämpligt. För GEAB:s bakgård i Gullspång är det troliga att svaret blir nej. Förutsatt att föroreningarna når Gullspångsälven är reaktiva barriärer en lämplig saneringsmetod för att rena grundvattnet från dessa. Om
det i framtiden ändå blir aktuellt med en annan användning av marken i området, finns det
redan idag metoder för att isolera föroreningar i marken. En tänkbar lösning är att på området
placera ut ett så kallat Geomembran och sedan schakta över jord. Med en sådan lösning skulle
även bostadshus eventuellt kunna byggas på området, trots att föroreningar fortfarande finns
kvar.
En annan fråga som uppstår är om det är försvarbart att gräva upp förorenade jordmassor på
en plats bara för att transportera dem, ofta långa sträckor, och deponera dem på en annan
plats? Kanske är det lika bra, eller ännu bättre, att låta föroreningarna ligga kvar och istället
lägga resurser på att eliminera spridningsmöjligheter och risker på plats. Som förutsättningarna ser ut idag på GEAB:s bakgård så anser vi att en sanering av grundvattnet med reaktiva
barriärer tillsammans med en täckning av området med t.ex. asfalt skulle vara fullt möjlig.
Detta kräver förstås noggrannare undersökningar tillsammans med utförliga grundvattenmodelleringar samt att fler saneringsalternativ, exempelvis on site-metoder, utvärderas för området. Riksdagens mål om en total sanering av alla förorenade områden i Sverige inom en generation kräver andra alternativ än uppgrävning och deponering. Flertalet av dessa områden är
så kallade ”brownfields”, d.v.s. områden med små eller inga ekonomiska intressen, som inte
kan finansiera sin egen sanering. Miljövinsterna av traditionell marksanering blir dessutom i
längden tveksamma, med tanke på de omfattande transporter samt platskrävande deponier
som krävs. Rening och kontroll av grundvatten på plats kan vara ett alternativ för dessa områden
Förslag på vidare utredningar inom området, är bl.a. en undersökning om barriärers lämplighet att sanera GEAB:s bakgård med fler platsdata än vad som funnits tillgängligt i denna undersökning. Det skulle också vara intressant att studera hur metoden som använts i detta arbete skulle fungera på ett område med andra förutsättningar. Metallföroreningar ger ett relativt begränsat urval kandidater, eftersom färre saneringsmetoder är utvecklade för oorganiska
ämnen. Därför skulle det kunna vara av intresse att utföra en undersökning med den metod
som använts i denna rapport på t.ex. diesel- eller bensinförorenad mark. Även en undersökning om andra metoders lämplighet som inte studerats i denna rapport, t.ex. on site-sanering
av uppgrävda och sorterade jordmassor, skulle kunna vara ett område att utveckla. Dessa metoder skulle kunna vara elektrokinetik, jordtvätt eller fytosanering. Andra områden som också
kan vara intressanta att undersöka grundligare är föroreningarnas spridningsrisker i marken,
genom att utföra t.ex. lakningsförsök. Den stora mängden järn i marken antyder att föroreningarna är relativt immobila eftersom järn lätt binder och bildar komplex med andra metaller. Gullspångsälven som recipient är också ett område som kräver utförligare studier. I en
sådan undersökning skulle t.ex. sedimenttransporter och biologiska upptag kunna undersökas.
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Bilaga 1

Treatment Technologies Screening Matrix
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Bilaga 2

Sammanställning av analysrapporter - jord
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Bilaga 3
pH, redox och konduktivitet
Prov togs från framsipprande vatten från provgrop 3. Resultaten redovisas nedan:

•
•
•

pH:
Konduktivitet:
Redox:

6,52 vid T=11,6°C (vid kalibrering 16°C)
1326 í s/cm vid 14,5°C (kalibrering 1450 í s/cm, T=19,9°C)
-95,6 mV, T=15,8°C

Då mätningarna utfördes noterades att vatten som kom i kontakt med marken reagerade med
ett ”småbubblande och fräsande”.
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