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FÖRORD  

 

Denna rapport är ett examensarbete skrivet på Golder Construction AB för 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå Tekniska 

Universitet. Examensarbetet är på 30 högskolepoäng och skrivs som en 

avslutande del för civilingenjörsutbildningen Naturresursteknik med 

inriktning Mark och Vatten. Jag vill tacka min handledare på LTU, Jurate 

Kumpiene, som hjälpte mig med kontakter på Golder samt har svarat på 

alla mina frågor snabbare än någon annan. Jag vill även uttrycka ett stort 

tack till min externa handledare Maria Sundesten på Golder Construction 

som valde att ge mig väldigt stor frihet och har backat mig vilken tid som 

helst på dagen. Tack till Golders Stockholmskontor som har vart otroligt 

välkomnande, främst till Sofia, Henrik och Tara som svarat på oändligt 

antal frågor. Slutligen, tack till familj och vänner, ni betyder allt.  

 

Trevlig läsning! 

 

 

Susanna Kull 
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SAMMANFATTNING  

 

Grundvatten är idag den viktigaste naturliga källan till dricksvatten.  En 

fördel med grundvatten är att det är mer skyddat mot föroreningar och yttre 

påverkan i jämförelse med ytvatten. En nackdel är dock att om det blir 

förorenat är det väldigt svårt att återställa grundkvaliten. I dag är förorenat 

grundvatten ett stort problem över hela värden. Föroreningarna härstammar 

ofta från antropogena verksamheter, såsom deponier, gruvor, spill eller 

felaktig kemikaliehantering. En viktig faktor som avgör hur skadlig en 

förorening är, är ett ämnes mobilitet. Djur och växter kan i betydligt större 

utsträckning ta upp metaller i mobil form, vilket är ett starkt skäl till att 

vilja immobilisera metaller. Många metaller är essentiella för de flesta 

organismerna, men i för höga koncentrationer kan det leda till allvarliga 

konsekvenser (Singh et al. 2011). Detta är orsaken till att metoder för 

immobilisering av metaller idag är ett väldigt aktuellt ämne.  

 

I sydöstra Sverige, Västervik, är 3M SlipNaxos fastighet beläget. Företaget 

har bedrivit verksamhet på området sedan 1917 som har bestått av 

tillverkning av främst slipskivor och slippapper. Grundvattenprovtagning 

under senare år har visat på höga halter av klorerade kolväten och metaller, 

främst Al, Cd, Mn, Ni och Zn. Metallerna tros komma från en gammal 

deponi på området medan kolvätena troligen härstammar från 

rengöringsmedel.  

 

3M SlipNaxos har anlitat Golder Associates för att göra riskbedömning och 

eventuell sanering om det anses nödvändigt. I denna rapport har befintliga 

in situ-metoder studerats, därefter har två produkters,  adsorptionsförmåga 

testats och utvärderats genom lämpliga laborationer. Nanoskaligt nollvärt 

järn (nZVI) skulle även ha utvärderats, men det uteslöts då jordprover 

behövdes för en korrekt laboration. Bluegard63 testades enligt enstegs 

skaktest (SS-EN 1245-2) med fem olika mängder tillsatt olivinpulver. Den 

totala koncentrationen av Al, Cd, Mn, Ni och Zn reducerades i genomsnitt 

med 99,7 %, 69,8 %, 96,2 %, 92,9 % och 99,9 % respektive. En större 

mängd olivinpulver gav en högre adsorptionsgrad.  I samband med 

adsorptionstestet höjdes även vattnets pH i genomsnitt tre enheter, från 5,5–

5,8 till 8,3–8,9, vilket troligtvis påverkade metallernas mobilitet. Ett 

desorptionstest genofördes enligt ovan nämnda standard med vatten med 

pH 5 för att efterlikna ett aningen mer försurat scenario. 0,20 %, 41,84 %, 

0,07 %, 0,45 % samt 0,01 % av den adsorberade mängden desorberades för 

respektive ämne. Natriumsilikatets effekt analyserades genom att det 

kontaminerade grundvattnet titrerades med natriumsilikat till ett 

förutbestämt pH. Därefter analyserades proverna. Den totala 

koncentrationen av Al, Cd, Mn, Ni och Zn reducerades med i genomsnitt -

1,0 %, -6,54 %, 0,75 %, 3,04 % och 0,25 % respektive. Detta innebär att Al 

och Cd i genomsnitt ökade, i förhållande till referensvärdet, under försöket. 
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ABSTRACT  

 

Groundwater is one of the world’s most important and fragile sources of 

drinking water. Groundwater is opposite to surface water well protected 

from contaminants and external influences. A bigger challenge is how to 

remove a contaminant, if it spreads to the groundwater aquifer. 

Contaminated groundwater is a worldwide problem. The biggest source to 

groundwater contaminants is anthropogenic activities, e.g. landfills, mines 

and careless chemical use. The mobility of elements plays an important role 

in this context. Elements have different properties that make them mobile in 

specific environments. Plant and animal uptake of metals increases when 

the metals occur in mobile form. Metals are vital to most living organisms 

but to high doses can be direct toxic (Singh et al. 2011). This is the main 

reason why mobility of metals is a very important topic worldwide.  

 

3M SlipNaxos is located in Västervik, southeastern Sweden. The company 

has been producing abrasives and sandpaper since 1917. Groundwater 

sampling shows very high levels of chlorinated hydrocarbons and metals, 

mainly Al, Cd, Mn, Ni and Zn. The metals most likely originates from a 

landfill located at the property, meanwhile the hydrocarbons originates 

from use of detergent and engine oils.  

 

3M SlipNaxos consulted Golder Associates to complete a risk assessment 

for the property and if necessary a soil and groundwater remediation. In this 

report several different in situ methods have been evaluated, based on 

existing technical reports. Two products have been evaluated in laboratory. 

The two products that have been used are Bluegard63 Olivine powder and 

Bluegard N2 Sodium Silicate. Laboratory tests including nano scaled zero 

valent iron (nZVI) were supposed to be carried out, but had to be excluded 

because of the need to use soil rather than groundwater to achieve an 

accurate result. The tests including Bluegard 63 were performed according 

to the one-step batch leaching test (SS-EN 1245-2) with five different 

liquid-to-solid (LS)-ratios. The concentrations of Al, Cd, Mn, Ni and Zn 

was in average reduced by 99.7%, 69.8%, 96.2%, 92.9% and 99.9% 

respectively. A smaller LS-ratio resulted in a more efficient adsorption. The 

average pH-value increased with three units during the batch leaching test, 

it is therefore hard to tell how high percentage that was adsorbed by the 

olivine powder and how high percentage that was immobilized by the 

increased pH. A desorption test was performed according to the standard 

mentioned above. The results shoved a desorption at pH 5 of 0.20%, 

41.84%, 0.07%, 0.45% and 0.01% of the adsorbed contaminants. The test 

with sodium silicate was performed by titration to four predetermined pH 

values. The result showed reduction in Al, Cd, Mn, Ni and Zn 

concentrations by -1.0%, -6.54%, 0.75%, 3.04% and 0.25%, meaning that 

the concentration of Al and Cd increased compared to the values of the 

reference tests.  
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TECKENFÖRKLARING  

 

 
 
ROMERSKA VERSALER 

 

VGW  Volym grundvatten (m
3
) 

Vo   Omsättningsvolym (m
3
) 

DR  Grundvattenrörets djup (m) 

DG  Djup till grundvatten (m) 

F  Andel av 10 % som används i respektive prov 

MBG  Massa Bluegard (kg) 

DO  Löst syre (%) 

ORP  Redoxpotential (mV) 

RPM  Varv per minut 

nZVI  Nollvärt järn i nanoskala 

M  Medelvärde 

S  Konduktivitet (µS/cm) 

PRB  Permeabel reaktiv barriär 

  

 
ROMERSKA GEMENER 

 

r  Radie rör (m) 

 
 

ÖVRIGA 
 

Ø  Diameter (m) 

µ  Micro (10
-6

)  

σ  Standardavvikelse 
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SYFTE  

Syftet med detta examensarbete har varit att utvärdera och i viss mån 

jämföra befintliga in situ-metoder för immobilisering av metaller, med 

fokus på följande fem metaller; zink, kadmium, aluminium, nickel och 

mangan. Under förstudien fastställdes det hur många metoder som skulle 

utvärderas, genom research av vad som finns tillgängligt på marknaden 

idag. Målet var att få en tydlig bild av hur och varför de olika metoderna 

påverkar mobiliteten hos de utvalda metallerna för att i framtida uppdrag 

kunna välja den bäst lämpade metoden. Ett mer övergripande mål för detta 

arbete är ett av de 15 miljökvalitetsmålen som Sveriges riksdag antog 1999 

Grundvatten av god kvalitet vilket riksdagen definierar som "Grundvattnet 

ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 

livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag." (Miljömål 2014) 
 
 
 

AVGRÄNSNINGAR OCH UTVIDGNINGAR  
Arbetet har avgränsats genom att endast metoder för att förhindra 

spridningen i grundvattnet har studerats. Rapporten innefattar ej några 

förslag på eller utvärderingar av hur föroreningarna kan förhindras att 

spridas från den förorenade marken till grundvattnet. I förstudien har 

tidigare forskningsresultat studeras, därefter fastställdes de metoder som har 

utvärderas. Samtliga studier innefattar endast metoder som redan finns på 

marknaden. Laborativt arbete som har utförts har endast innefattat 

grundvattenprover. 
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INTRODUKTION  
 

Mark- och vattenföroreningar innehållande metaller är idag ett av de 

viktigaste världsomfattande miljöproblemen. Tungmetaller är väldigt giftigt 

för levande organismer och kan inte brytas ned naturligt i miljön. 

Föroreningarna härstammar mestadels från antroprogena verksamheter 

såsom gruvdrift, jordbruk, deponier och industriella processer (Gusiatin et 

al. 2011). När metaller förorenar marken sprids de ofta vidare till 

grundvattenakvifären, främst då de förekommer i mobil form. När 

grundvattnet blir förorenat är det väldigt svårt att återställa grundkvaliten. 

Djur och växter tar därefter upp metaller i mobil form, vilket är ett starkt 

skäl till att vilja immobilisera metaller. I för höga koncentrationer kan 

metallupptaget leda till allvarliga hälsokonsekvenser (Singh et al. 2011). 

Detta är den huvudsakliga anledningen till att metoder för immobilisering 

av metaller idag är ett ämne som får stor uppmärksamhet. I Sverige är ett 

övergripande mål för detta arbete ett av de 15 miljökvalitetsmålen som 

Sveriges riksdag antog 1999 Grundvatten av god kvalitet vilket riksdagen 

definierar "Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning 

samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag." 

(Miljömål 2014). 

 

De senaste åren har många tekniker för att sanera förorenad mark och 

grundvatten utvecklas (Hashim et al. 2011). I denna rapport finns några 

utav dessa metoder förklarade och till viss del utvärderade.  

 

BAKGRUND  
 

Området 
Historia 

Grundvattenföroreningen som kommer att användas i detta examensarbete 

härstammar från deponering och hantering av metaller, klorerade 

lösningsmedel och sand. Området ligger i Västervik, Kalmars län, och ägs 

och används av företaget 3M SlipNaxos. Företaget har sedan 1917 bedrivit 

en verksamhet på området som fortfarande är pågående i dagsläget. 3M 

SlipNaxos vill i dagsläget utreda behovet av att sanera fastigheten samt på 

vilket sätt eventuella föroreningar inom fastigheten kan åtgärdas.  

 

På området där 3M SlipNaxos idag är beläget fanns mellan 1917 till 1946 

en mekanisk verkstad där främst slipskivor, men även växellok, 

tillverkades. En ny verkstad etablerades 1946 och den gamla verkstaden 

ersattes av en kontorsbyggnad. Den nya verkstaden innehöll även 

truckservice och sliptekniskt laboratorium. Olika sorters slipskivor 

tillverkades och sedan 1968 har även tillverkning av diverse slippapper och 

slipduk ägt rum. Det finns ingen dokumentation som beskriver användning 

och hantering av kemikalier och andra ämnen, men SlipNaxos har med 
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hjälp av intervjuer med före detta anställda fastslagit att de kemikalier som 

beskrivs i Tabell 1 med största sannolikhet användes. 

 
 

Tabell 1 Tabellen visar användningsområden för respektive kemikalier sedan 1917(Golder 

Associates 2013) 

Kemikalier Användningsområden 

Tri, fotogen eller andra 
rengöringsmedel 

Tvätt och avfettning innan lackning eller montering 

Färger Målning av lokomotorer och slipmaskiner, i vissa 
fall användes en sprutbox för målning 

Skäroljor, emulsioner Troligen till flertalet bearbetningsmaskiner 

Motoroljor och fetter Till motorer, växellådor och egna maskiner 

 

 

Området ligger i östra Västervik och omfattar ca 15,4 ha. På området finns 

gräsytor, asfalt, grusade ytor samt stora byggnader. Området omges av 

bostads-, kontors- och grönområden samt ett utfyllnadsområde. Den södra 

delen av området fylldes med största sannolikhet mellan 1913 - 1980-talet 

med överskott från produktionen samt gamla slipprodukter. Därefter 

beslutades att, i samråd med kommunen, täcka området med schaktmassor 

och bygga fastigheter ovanpå den nedlagda deponin.  Inga skyddsområden 

har identifierats i närheten av det studerade området och inga brunnar för 

dricksvattenuttag finns inom en radie av 500 meter. Grundvattnet har dock 

alltid ett eget skyddsvärde som naturresurs (Golder Associates 2013). 

 

Föroreningen 

Området är främst förorenat av klorerade lösningsmedel och metaller. I 

skrivande stund är två stycken pilotprojekt påbörjade där natriumlaktat samt 

mikroskaligt nollvärt järn har injekterats för att in situ-behandla främst de 

klorerade lösningsmedlen. Syftet med projektet är att stimulera en reduktiv 

deklorering, vilket förhoppningsvis leder till att främst de klorerade 

alifaterna som finns på området degraderas och oskadliggöras. 

Förhoppningen är att natriumlaktatet ska stimulera en biologisk nedbrytning 

medan mikroskaligt metalliskt järn ( mZVI) kommer att reducera miljön än 

mer, vilket i sin tur uppmuntrar den ovan nämnda reaktionen. Dessa 

injekteringar har skett tre respektive två gånger genom att produkten har 

blandats med vatten och pumpats ner i respektive grundvattenrör. 

Provtagning har skett kontinuerligt för uppföljning av resultat och styrning 

av dekloreringsprocessen.  Denna rapport kommer enbart att beröra 

metallerna i grundvattnet, men det är viktigt att inkludera eventuella 

förändringar i markförhållanden såsom injekteringarna enligt ovan då detta 

kan komma att påverka koncentrationerna och beteendet hos studerande 

metaller.  

 

Inom området har främst höga halter av aluminium, mangan och järn 

påvisats, samt förhöjda värden av zink, nickel och koppar. Dessa höga 
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halter härstammar med största sannolikhet från den tidigare nämnda 

deponin samt eventuellt från föroreningar från processtegen. 

Föroreningsplymen sprider sig söder ut med hjälp av grundvattnets 

strömmar och höga värden har påvisats söder om järnvägen, enligt Figur 1 

(Golder Associates 2013). 

 

 

 
 

 

Provtagningar och undersökningar har visat att jorden innehåller 

metallhalter som överstiger Naturvårdsverkets gränser för mindre känslig 

markanvändning (MKM). De aktuella metallerna är arsenik, barium, krom, 

kobolt, koppar, bly, zink och nickel. Ett antal grundvattenrör har använts för 

provtagning och resultatet har visat på varierande halter. De metallhalter 

som överstigit halten för dricksvatten enligt tidigare analyser är järn, 

aluminium samt mangan, men även kadmium, zink och nickel har studerats 

i detta examensarbete. De gränsvärden (GV) som Golder har använt sig av 

är Livsmedelverkets värden för dricksvatten (SLVFS 2001:30). 

 

Geologi & Geohydrologi  
Områdets geologi är relativt homogen och består till största delen av ett 

övre lager siltig sand, därefter sand ner till berggrunden, se Figur 3 och 

Figur 3. I norra delen förekommer även en siltig lera mellan sanden och 

berggrunden, Figur 3. Undersökningar visar att berggrunden lutar svagt mot 

Figur 1 Övergripande strömningsriktning för grundvatten på 3M SlipNaxos fastighet (Golder 

Associates 2013). 
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syd sydost och består av granit. Djupet till berggrunden varierar mellan 5 

och 10 meter (Golder Associates 2013).  

 

 

Figur 3 Tvärsnitt av berggrunden under 3M SlipNaxos fastighet. Figuren går från norr till söder. (Golder Associates 2013) 

Figur 3 Tvärsnitt av berggrunden under 3M SlipNaxos fastighet. Figuren går från väst till öster. (Golder Associates 2013) 
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Golder har efter utredning av trycknivåmätningar samt studier av topografin 

konstaterat att grundvattenflödet har en sydlig riktning, se Figur 1. 

Trycknivån mellan två punkter uppmättes i norr (södra sidan av byggnaden) 

och söder (norr om Dichmansgatan). Sträckan mellan provpunkterna är ca 

300 m och tryckskillnaden är närmre fem meter vilket ger den höga 

hydrauliska gradienten 0,0125. De fina jordarterna som finns på området 

leder dock till en låg hydraulisk konduktivitet, vilken i sin tur ger ett lågt 

grundvattenflöde (Golder Associates 2013). 

 

 

 
Föroreningarnas egenskaper 

 

Mobilitet 
Latin för rörlighet, flyttbar (Nordstedts 2003)  

Mobilitet är ett begrepp som indikerar hur rörligt ett ämne är och styrs inom 

geokemin av den kemiska specieringen. Specieringen styrs i sin tur av bland 

annat pH och redox. Ett ämnes mobilitet kan vara väldigt svårt att förutsäga, 

men viktigt att känna till för att kunna förstå dess inverkan på biologiska 

system. Mobiliteten styrs av flera parametrar såsom totalhalt, speciering, 

pH, redox, sorption, medfällning osv. (Ingri 2012). 
 

 

Aluminium 
Aluminium är det tredje vanligast 

förekommande grundämnet i 

jordskorpan och förekommer nästan 

undantagslöst bundet till ett annat 

ämne i naturen. Aluminium är ett 

huvudämne i bergartsbildande 

mineral och tas inte upp av biota i 

någon större utsträckning (Ingri 

2012). Ämnet kan dock störa 

näringsupptaget hos växter, men det 

allvarligaste problemet uppstår då det 

kan orsakar skador på fiskars gälar 

som leder till andningsproblem 

(Muniz et al. 1980). Endast vid 

väldigt oxiderade förhållanden och 

lågt pH kan aluminiumjonen existera 

fritt. Aluminium är inte ett 

redoxelement, men är extremt pH-beroende. Både vid lägre och högre pH 

bildas komplexjoner innehållande aluminium, medan vid pH 6-8 och 

Figur 4 pe-pH diagram för aluminium. (Ingri 2012) 



Immobilisering av metaller i grundvatten  –  en utvärdering av befintliga in situ-metoder 
 

8 
 

relativt oxiderade former bildas en svårlöslig aluminiumhydroxid, se Figur 

4.  
 

Kadmium 
Kadmium är ett grundämne som klassas som 

en tungmetall och förekommer naturligt i 

jordskorpan, dock i en väldigt låg 

koncentration. Kadmium förekommer i 

närvaro av O, H och C och ett pH > 4 oftast i 

stabil form. Vid lågt pH, oberoende av 

koncentrationen syre, förekommer kadmium i 

jonform, medan vid ett högre pH och 

reducerad miljö bildas en svårlöslig CdS. I 

oxiderande förhållanden bildas karbonaten 

CdCO3, se Figur 5. I högre doser är kadmium 

ett giftigt ämne i naturen och tas ofta upp av 

misstag av växter genom förväxling med zink. 

Kadmium anrikas i njuren och levern hos 

ryggradsdjur och i rot- och barkvävnad hos 

växter. (NE 2013). Kadmium är giftigt då det 

ofta leder till skador på njurceller och 

inhibering av enzymet metallotionein samt 

skador på skelettet och benskörhet (Newman, 

2010; Walker et al. 2006). 

 

 

Mangan 
Mangan är det tolfte vanligaste förekommande 

ämnet i jordskorpan och liknar kemiskt både 

järn och krom. En låg dos mangan är essentiellt 

för alla organismer och tillgängligheten är 

väldigt beroende av pH och redoxpotential, se 

Figur 6. Upptaget av ämnen sker via växters 

rotvävnad och främst i jordar med lågt pH är 

det svårt för växterna att tillgodose sitt behov 

av mangan. Oftast innebär dock markens låga 

pH-värde ett större problem för växterna, vilket 

innebär att bristen på tillgänglig mangan inte är 

avgörande för växtens välmående. Mangan och 

järn är två väldigt betydelsefulla redoxelement 

med liknande hydrogeokemi som ofta följs åt 

(NE 2013). Mangan är ett redoxelement som 

går från Mn
2+

 till Mn
6+

. Vid lågt pH 

dominerar den lösta formen, som övergår till 

Figur 5 pe-pH diagram för kadmium. (Ingri 2012) 

Figur 6 pe-pH diagram för mangan.( Ingri 2012) 
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Figur 8 pe-pH diagram för zink. (Møller et al. 2013) 

främst MnCO3 vid högre pH eller MnO2 vid väldigt oxiderade förhållanden, 

se Figur 6. Mangansulfider är lättlösliga och bildas endast vid extremt 

reducerade förhållanden, (Ingri 2012).  

Nickel 
Nickel är ett livsviktigt 

ämne för vissa organismer 

då det är en viktig 

beståndsdel i flera enzym, 

men i för hög dos blir det 

snabbt giftigt. Nickel 

hämmar precis som många 

andra tungmetaller 

enzymtillväxten när 

koncentrationen överstiger 

en viss nivå. Tecken på 

förgiftning är svåra att 

generalisera, men 

gemensamt för organismer och växter är att tillväxten hämmas (NE 2013). 

Nickel är stabilt under reducerade förhållanden eller väldigt högt pH. I 

oxiderade förhållanden och ett pH < 9 är jonformen dominerande (Møller et 

al. 2013), se Figur 7 

Zink 
Zink är ett nödvändigt grundämne för 

alla levande organismer, främst som 

en viktig beståndsdel i över 200 

enzym. Zinkbrist leder till hämmad 

tillväxt, både hos djur och växter. 10-

150 mg/kg är vanligt förekommande i 

plantor medan 400 ppm är en giftig 

halt (Mulligan et al. 2000) Effekter 

orsakade av för höga zinkhalter är 

sällsynta i miljön (Hoffman et al. 

2003). Vid låga pH är löst zink den 

dominerande formen, men med 

ökande pH övergår den till zinkoxid. Ren zink fäller endast ut under 

extremt reducerade förhållanden, se Figur 8.  

 

 

 

 

  

Figur 7 pe-pH diagram för nickel (Møller et al. 2013) 
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IN SITU-METODER  

 

In situ-metoder i litteraturen 

 

In situ  
Latin för på plats, i orubbat läge (Nordstedts 2003)  

Kemiska och biologiska in situ-metoder för att stimulera utfällning, 

stabilisering och nedbrytning för att åter/säkerställa grundvattenkvalitén har 

visat sig vara ett effektivt alternativ för mark- och vattensanering (Martin et 

al. 2004, Cantrell et al. 1995, Chung et al. 2006). Befintliga och nya 

metoder för att behandla grundvatten in situ utvecklas fortlöpande och är 

avancerat då aspekter som porositet, permeabilitet osv. måste vägas in 

(Bolan et al. 2013, Hashim et al. 2011, Mulligan et al 2000). Att in situ-

behandling påverkar marken är i vissa fall oundvikligt, exempelvis kan 

stabiliteten hos de mineral som förekommer naturligt i marken att påverkas. 

Det är inte ovanligt att dessa metaller mobiliseras, vilket gör geokemin till 

en väldigt viktig del i in situ-behandlingar (Suthersan et al. 2008).  

 

In situ-sanering är ett väldigt komplext ämne och har behandlats i många 

olika studier tidigare (Hashim et al. 2001, Mulligan et al. 2000, Lynch et al. 

2006, Gilbert et al. 2011, Scherer et al. 2000, Reddy et al. 2009, Zhanga et 

al. 2010, Martin et al. 2004, Cantrell et al. 1995). Det finns ett antal 

beprövade metoder på marknaden, varav majoriteten bygger på en av 

följande metod; isolering av föroreningen, fysikalisk barriär, 

immobilisering/fastläggning, elektrokinetik, biourlakning, fytosanering 

eller in situ-spolning. I samtliga fall spelar förhållandena på området en 

betydande roll i valet av metod (Mulligan et al. 2000). Nedan följer en 

närmre beskrivning och utvärdering på några av dessa metoder.  

 

Stabilisering/fastläggning 

Stabilisering och fastläggning innebär att det förorenande ämnet får 

förhindrad rörlighet. Dessa metoder innebär ofta injektering av ämnen som 

leder till en kemisk reaktion (Yang et al. 2007). Fördelen med detta är att 

kostnaderna och ingreppen på den yttre miljön blir mindre medan 

nackdelarna är att vissa risker kan öka, såsom oväntade reaktioner, 

förekomst av lera eller berggrund som förhindrar att injiceringen sprids som 

planerat osv.(Mulligan et al. 2000). Ytterligare en nackdel är att många 

reaktioner som immobiliserar metaller är pH-känsliga. Det innebär att en 

pH-sänkning kan leda till att metallerna återigen mobiliseras (Hashim et al. 

2011). Då stabilisering och fastläggning är relativt gamla och väl utforskade 

metoder finns det begränsat utbud av nya rapporter. Ytterligare 

begränsningar med metoden är att det är svårt att uppnå optimal blandning i 

jordmatrisen av den injicerade produkten. Metoden kan även leda till en 

signifikant ökning av jordvolymen vilket i sin tur påverkar jordens fysiska 

och kemiska egenskaper (Martin et al. 2004). 
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Elektrokinetik 

Elektrokinetiska metoder bygger på att attrahera kat- och anjoner med hjälp 

av katoder och anoder. En elektrisk ström genereras mellan dessa två vilket 

resulterar att jonerna sätts i rörelse. En förutsättning för denna metod är att 

området är vattenmättat samt att flödet är relativt lågt. Lösliga metaller samt 

metaller bundna till jordarter som oxider, hydroxider och karbonater kan 

avlägsnas med hjälp av denna metod. Hur effektiv saneringen är beror på 

det elektriska fältets attraktionsförmåga, hur föroreningen samlas upp och 

extraheras samt markens egenskaper (Reddy et al. 2009). Denna metod är 

beprövad och har gett bra resultat för As, Cu, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Pb, 

Sb och Zn, metoden har visats vara framgångsrik framförallt i områden med 

stor mängd lera (Hashim et al. 2011, Mulligan et al. 2000). Det är inte 

ovanligt att katjoner sorberas eller fäller ut i närheten av katoden, varav det 

är effektivt att sänka pH i detta område med hjälp av en svag organisk syra 

(Reddy et al. 2009). 

 

Enligt Hashim et al. (2011) är elektrokinetik en effektiv metod för ett tiotal 

metaller med en effektivitetsgrad på närmre 85-90 %. Nackdelarna enligt 

ovan nämnda är dock att processen är väldigt jordartsberoende och 

påverkas av föroreningens koncentration, total jonkoncentrationen, vattnets 

densitet etc. Virkutyte et al. (2002) anser att elektrokinetiska metoder är 

som mest effektiv i leriga vattenmättade jordarter innehållande 

metallföroreningar då saneringsgraden > 90 %. Den elektrokinetiska 

metoden har vid flera upprepande tillfällen visat på en hög effektivitet, 85 – 

95 % i material såsom finkornig kvarts, lera och torv med en stor specifik 

yta (Hashim et al. 2011, Lynch et al. 2006, Chung et al. 2006, Yeung et al. 

1996, Yeung et al. 2011) medan mer porösa material gav ett betydligt sämre 

resultat, i vissa fall så lågt som 28 % (Colacicco et al. 2010). Ytterligare 

fördelar med elektrokinetiska metoder är enligt Lynch et al. (2006) att den 

är enkel att utföra och påverkan på driftpersonalen är minimal. 

Elektrokinetik kan även kombineras med andra metoder. Cheng et al. 

(2006) har i en studie visat på att en kombination av elektrokinetik och en 

permeabel reaktiv barriär ger ett bra resultat då dubbla metoder utnyttjas 

medan Colacicco et al (2010) menar att en kombination av 

kelateringsmedlet EDTA och elektrokinetik gav ett markant förbättrat 

resultat, i jämförelse med tillämpning av enbart elektrokinetik. Även 

Czurda et al. (2001) visar på att en kombination at en permeabel reaktiv 

barriär i kombination med elektrokinetik kan ge bra resultat.  

 

Biokemiska/biologiska processer 

Biokemiska metoder består oftast av biourlakning eller oxidation/reduktion. 

För att oxidera respektive reducera förorenade metaller kan 

mikroorganismer användas. Kvicksilver och kadmium kan oxideras medan 

järn och arsenik reduceras med hjälp av mikroorganismer. Biosorption 

används oftast vid lägre metallkoncentrationer i grundvatten och bygger på 

att metaller adsorberas av bakterier eller biomassa. Biomaterial kan även 
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tillsättas i en permeabel barriär för att effektivisera adsorptionsprocessen 

(Mulligan et al. 2000).  Fytosanering innebär att föroreningar tas upp av 

växter eller stabiliseras i jord. Detta är en relativt ny teknik, från 1990-talet, 

och anses vara en accepterad, billig, effektiv och miljövänlig metod. 

Fytosanering begränsas dock av djupet på växternas rötter och är bäst 

lämpad för en utspridd förorening i en låg koncentration (Martin et al. 

2004). Hur effektivt upptaget i växterna är beror till stor del på 

tillgängligheten hos metallerna, växtens förmåga att adsorbera metaller 

samt klimatet på aktuellt område (Hazrat et al. 2013). Enligt Mulligan et al. 

är denna teknik bäst lämpad för tunnare jordlager med låga 

metallkoncentrationer. Detta är dock en relativt obeprövad metod och har 

mest tillämpats småskaligt eller i växthus. 

 

In situ-spolning 

In situ-spolning innebär att föroreningen tvättas eller sköljs ur den 

förorenade jorden med hjälp av stora mängder tillsatt vatten. För att 

förbättra resultatet tillsäts ofta några tillsatser i vattnet som leder till högre 

grad av urlakning (Palma et al 2004). In situ-spolning går ut på att 

transformera föroreningar i fast form till jonform för att sedan kunna fånga 

upp dem i ett specifikt område. För att denna metod ska kunna tillämpas bör 

det hydrauliska konduktiviteten > 10
-3

 cm/s (Mulligan et al. 2000). In situ-

spolning är ännu inte en så beprövad metod, främst för metallsanering. Det 

finns dock goda skäl att tro att denna metod skulle kunna vara en bra 

saneringsmetod då den har potential att mobilisera och transportera flertalet 

metaller. Denna metod har visat sig vara mest effektiv i homogena, 

permeabla siltiga eller sandiga jordlagren och kräver stor kunskap om 

områdets geologi för att veta hur vattnet kommer att transporteras 

(Mulligan et al. 2000). I vissa fall där in situ-spolning har tillämpats för 

metaller har den dock inte visat sig vara tillräckligt effektivt. Detta främst 

om det är i ett område med mycket lera eller organiskt material, då metaller 

binder väldigt starkt till dessa (Zhang et al. 2010). Resultatet av denna 

metod är som övriga metoder väldigt beroende av områdens specifika 

förhållanden, en relevant skillnad är dock att denna metod främst behandlar 

förorenad jord framför förorenat grundvatten.  

 

Fördelen med in situ-spolning är att ett brett spektrum av metaller kan tas 

om hand om och metoden är lämplig för stora förorenade industriområden. 

Nackdelen är att den mobiliserade föroreningen kan spridas i marken om 

något går fel (Hashim et al. 2011). Gusiatin et al. (2011) utförde en studie 

där Cu, Cd och Zn studerades i tre olika jordmåner; lerig sand, lera och 

siltig lera, där den leriga sanden gav bäst resultat, troligen på grund av den 

högre porositeten. En tillsats av EDTA (ethylenediaminetetraacetic) som en 

kelatbildande ligand har visat på en högre grad urlakning av Cu, än utan 

tillsatser, men nackdelen med denna produkt är att den är väldigt dyr 

(Palma et al 2004). Mulligan et al. (2000) menar även att behandlingen av 



Immobilisering av metaller i grundvatten  –  en utvärdering av befintliga in situ-metoder 
 

13 
 

förorenat vattnet som extraheras efter in situ-spolningen ofta är svårare att 

hantera än själva spolningen.  

 

Permeabel reaktiv barriär (PRB) 

En permeabel reaktiv barriär består av ett fysiskt, kemiskt eller biologiskt 

ämne vars syfte är att reducera mobiliteten hos de förorenande ämnena i 

grundvattnet, i samband med passering genom det reaktiva materialet 

(Mulligan et al. 2000). Detta kan ske genom degradering, adsorbtion, 

omvandling eller utfällning (Conca et al. 2006). PRB är vanligt 

förekommande för att behandla förorenat grundvatten och har under de 

senaste två decennierna blivit ett av de vanligaste alternativen till den gamla 

pump-and-treatmetoden. Valet av material som PRB består av är väldigt 

betydelsefull för att uppnå önskat resultat. Andra parametrar som är viktiga 

att ta hänsyn till är hydrauliska konduktiviteten och sannolikheten för 

igensättning. Konsekvensen av igensättning kan bli att vattnet väljer en 

annan passage och därmed inte utsätts för de avsiktliga reaktionerna. 

Fördelen med PRB är att materialet går att anpassa för att reagera med ett 

stort antal föroreningar. En stor utmaning är dels att välja ett ämne som 

fungerar effektivt i respektive miljö, men även att anpassa den hydruliska 

konduktiviteten så att vattnet passerar utan problem. (Czurda et al. 2001, 

Conca et al. 2006). År 2011 fanns det drygt 200 olika sorters PRB 

installerade jorden runt, varav majoriteten av dem byggde på nollvärt järn 

(Giberta et al. 2011). För exempel på material som kan användas i en PRB, 

se Sorbentmaterial samt Nollvärt järn (ZVI).  

 

Sorbentmaterial 

Användningen av sorbentmaterial bygger på att en förorening sorberas av 

ett material med hjälp av ytkomplexbindningar, jonbyte eller ytutfällningar 

(Hashim et al. 2011). Fördelen med sorbtionstekniken är att det finns 

väldigt många olika sorbenter att använda inom området och tekniken är 

ofta tillämpbar för ett brett spektrum av metaller, medan nackdelen är att 

många av reaktionerna är pH-beroende och effektiviteten bestäms av 

ytladdning och storleken på den hydrauliska konduktiviteten (Kliev et al. 

2003, Chen et al. 1997, Hashim et al. 2011). Det finns en stor mängd 

tillgängliga sorbentmaterial på marknaden idag, nedan följer en redovisning 

av några tillgängliga material samt dess effektivitet. 

 

I en artikel som Mariussen et al. publicerade 2012 undersöktes sex stycken 

olika sorbentmaterial. Samtliga testades in situ för att studera 

koncentrationsförändringen av Cu, Sb och Pb. Dessa tester utfördes in situ 

på dräneringsvatten, vilket innebär att det med största sannolikhet fanns fri 

tillgång till syre. De sex testerna som gjordes innehöll träkol, olivin med tre 

olika former Fe, järnhydroxid samt magnetit. Samtliga materialen testades 

genom kolonntest. Även Kleiv et al. publicerade en rapport 2004 där 

olivinpulvers adsortionsförmåga utvärderades på förhållande som liknades 

vid surt ytavrinningsvatten från sulfidgruvan Løkken, Norge. Testerna 
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utfördes i tre olika vatten, varav två innehöll Fe-sulfat, se Tabell 2. Olivin 

har även omnämnts som en bra adsorbent av Cu i flertal artiklar utöver 

ovan nämnda (Kleiv et al. 2001, Kliev et al. 2003, Morales et al. 2001). 

Chen et al. utförde 1997 en studie där adsorptionsförmågan av Pb, Zn och 

Cd med hjälp av apatitpulver under skaktest studerades. Chiang et al. 

studerade 2012 förmågan av WTR (naturligt bildade järnbaserade 

vattenreningsrester) att adsorberas Zn, Cd, Co och Ni vid pH 7,4 med hjälp 

av kolonntest. Kliev et al. (2000) studerade även adsorptionsförmågan av 

Cu hos mineraldamm som härstammade från produktion av 

Nefelin/Fältspat-koncentrat samt en glacial lera genom skaktest vid pH 6. 

Adsorptionsförmågan för Apatit II har undersökts i ytterligare en studie i en 

PRB av Conca et al. (2006). Resultatet visade på en anmärkningsvärd hög 

adsorption av Pb, Zn och Cd. Samtliga resultat från ovan nämnda rapporter 

redovisas i Tabell 2 

 

 
Tabell 2 Procentuell minskning av Cu, Sb, Pb, Zn och Cd efter tillsättning av respektive ämne.  

(Mauriussen et al. 2012, Kleiv et al. 2001, Kleiv et al. 2003,Chen et al. 1997, Conca et al. 2006) 

Sorbent Cu Sb Pb Zn Cd 

Brimac träkol 83±5 65±17 83±13 - - 
Olivin + 2,5 % Fe

0
 23±27 15±12 59±18 - - 

Olivin + 5,0 % Fe
0
 81±4,7 36±6,4 87±4,1 - - 

Olivin + 5,0 % Fe-ox 50±42 74±21 86±14 - - 
Kemira järnhydroxid 58±21 78±12 69±20 - - 
Magnetite - - - - - 
Olivin:Fe* (10:0,25) 56 - - - - 
Olivin:Fe* (10:0) 100 - - - - 
Olivin:Fe* (5:0,25) 24 - - - - 
Apatit (pH 3-12) - - 99,9 37,0-99,9 27,0-99,9 
WTR  - - - 55 30 
Mineraldamm 66 - - - - 
Glacial lera 97 - - - - 
Apatite II - - 99,9 98 99,9 
      
* Olivinpulver:initial Fe-koncentration i provvattnet.  

 

 

Enligt Tabell 2 gav användning av Apatit i särklass de bästa resultaten för 

Pb, Zn och Cd. Olivinsanden blandat med 5 % elementärt järn och Brimac 

träkol visar även på en hög adsorption av Pb, medan järnhydroxid gav bäst 

sorption av Sb. Tidigare har nollvärt järn använts flitigt i anaeroba 

grundvattenmiljöer (Fu et al. 2013, Cundy et al. 2008, Grieger et al. 2010) 

men denna studie visar på att elementärt järn även kan vara en effektiv 

sorbent under oxiderade förhållanden. Samtliga sorbenter resulterade i ett 

förhöjt pH, vilket kan vara en starkt bidragande faktor till resultaten. 

Resultatet från det skaktest som Kleiv et al. genomförde 2004 visade dock 
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att det prov som inte innehöll Fe gav bäst adsorption. Detta var dock ej 

nollvärt järn, något som även testades av Mariussen et al. (Olivin + 5,0 % 

Fe-ox), vilken även det gav ett sämre resultat. Enligt Kleiv försämrades 

resultatet av adsorptionen i de test som innehöll Fe efter fem minuter medan 

i det test utan järn ökade adsorptionen med tiden. Detta antas ha berott på 

oxidation av det tvåvärda järnet, vilket medför en pH-sänkning. Detta leder 

i sin tur till en desorption av Cu från olivinets yta, då denna reaktion är 

starkt pH-beroende (Kleiv et al. 2004). I närvaro av apatitpulver visade sig 

adsorptionen av Zn och Cd vara starkt pH-beroende medan Pb visade på 

nästintill fullständig adsorption oavsett pH (Chen et al. 1997). 

 

 

Nollvärt järn (ZVI) 

Nollvärt järn har under det senaste årtiondet fått stor uppmärksamhet som 

ett bra ämna använda för mark- och vattensanering. Järn har fördelarna att 

det är väldigt vanligt förekommande i jordskorpan, vilket innebär att ZVI är 

billigt och enkelt att tillverka och ej direkt skadligt för miljön. ZVI har varit 

en framgångsrik saneringsmetod för bl.a. grundvatten innehållande 

klorerade organiska föreningar, arsenik, tungmetaller samt nitrat (Fu et al. 

2013). ZVI tillsätts i form av reduktant och/eller sorbent men kan även leda 

till komplexbildning samt medutfällning. Ämnet har en stark förmåga att 

reducera ämnen som är känsliga för förändringar i redoxmiljön då ZVI 

gärna oxideras till järnhydroxider. Produkten används antingen i en 

permeabel reaktiv barriär eller injekteras i form av en slurry i 

grundvattenakvifären (Cantrell et al. 1995). De ämnen som ZVI har visats 

ha bra reducerande effekt på är bl.a. Cr, Tc och diverse organiska 

föreningar i grundvatten. Tekniken delas in i två olika grupper; en där ZVI 

agerar som sorbent och en som reduktant (Cundy et al. 2008). Nollvärt järn 

appliceras ofta i nanoskala (nZVI) då detta ger en signifikant större ytarea 

för sorption i jämförelse med större ZVI-partiklar. Detta påskyndar i sin tur 

den eftersträvade reaktionen (Grieger et al. 2010). Enligt Fu et al. används 

nZVI till största del för sanering av tungmetaller medan Cundy et al. påstår 

att nZVI även har fått väldigt framgångsrika resultat inom 

grundvattensanering för organiska föreningar, klorerade kolväten, metan, 

etan, bensen och bifenyler. nZVI har använts i stor utsträckning i PRB eller 

injekteras i form av en slurry i den förorenade akvifäreren (Cantrell et al. 

1995). Koncentrationen av nZVI varierar beroende på områdets egenskaper, 

men medelvärdet på ett saneringsområde är ca 10 g/L (Grieger et al. 2010). 

De flesta studier som finns behandlar krom, men studier visar på att även 

Ni, As, Cd, Cu och Zn i närvaro av nZVI har hög sorptionsgrad och låg 

desorptionsgrad. Fördelarna med nZVI inkluderar snabba reaktioner, 

kostadseffektivt, möjligheten att behandla oåtkomliga områden samt att 

utföra flertalet injektioner. Det finns dock en stor okunskap och frågetecken 

kring nZVI eventuella miljörisker, framförallt allvarliga konsekvenser 

såsom bioackumulation, hur ämnet beter sig i miljön samt giftighetsgrad. 

Detta är ett aktuellt ämne som Grieger et al. (2010) har tittat närmre på, 
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med ett resultat som säger att mer efterforskning behövs för att kunna 

fastställa vilka konsekvenser användning av nZVI leder till, kort- och 

långsiktigt inom följande fyra identifierade grupper 

 

 Beteendemönster i naturen och migrationspotential 

 Omvandling av speciering 

 Utsatta organismer och bioackumulation 

 Ekotoxikologiska följder  
 

 

Immobiliseringsprodukter vid laborativa försök 

 

Bluegard 63/G1-3 - Olivin  
Bluegard är en serie produkter som framställs av Sibelco Nordic AB, ett 

internationellt företag som jobbar med framställning av industrimineral. 

Bluegard-serien har utvecklats specifikt för miljörelaterade 

användningsområden, främst för att behandla förorenade vatten, jord och 

sediment. Serien är baserad på det naturliga mineralet Olivin, vilket gör att 

materialet är relativt ofarligt för miljön (Sibleco 2013).  Produkten är enligt 

Sibelco en väldigt effektiv adsorbent av flera metaller och organiska 

föreningar såsom koppar, zink, bly, antimon, kadmium, nickel, krom, 

fosfater, PCB, PAH och TBT. Olivinpulvret är godkänt som ett reaktivt 

basmaterial i metallrika deponier av Norska klimat- och 

föroreningsdirektionen, KLIF (Sibleco 2013). Olivin har en väldigt reaktiv 

yta på grund av sitt specifika tetraediska gitter. Detta är även anledningen 

till de starka bindningarna som uppstår vilket gör att desorptionen av 

tungmetaller är låg (Kleiv 2001) Olivinprodukten finns i två olika former, 

Bluegard 63 och Bluegard G1-3. Produkterna är framställd på samma sätt 

och innehåller båda två Fe-Mg-silikat, den stora skillnaden är stoleken på 

materialet. Bluegard 63 är en pulverprodukt som naturligt får en väldigt stor 

specifik yta. Fördelen med en större yta är att fler joner kan immobiliseras 

genom ytadsorption. Nackdelen med Bluegard 63 är att det är svårt att hitta 

ett lämpligt användningsområde. Produkten har gett väldigt bra resultat då 

det strötts ut på marken där perkolerande Pb-förorenat grundvatten har 

passerat men skulle ge stora problem vid användning i exempelvis en 

reaktiv permeabel barriär, då ämnet har en väldigt låg hydraulisk 

konduktivitet (Lejdahl 2014). G1-3 är ett filtermaterial med hög 

permeabilitet som är att föredra då vattenflödet är högt och används därför 

ofta i avrinningsområden från exempelvis gruvor, industrier och vägar med 

syftet att adsorberar förorenande metaller. Produkten är en vidareutveckling 

på Bluegard 63 som kompakterats till granulat för att bibehålla samma 

specifika yta men ge en högre hydraulisk konduktivitet. Aktivt kol kan även 

tillsättas i filtermaterialet om organiska miljögifter är närvarande.  
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Bluegard N2 - Natriumsilikat  
Bluegard N2 är en flytande produkt som består av natriumsilikat. Produkten 

har en väldigt buffrande effekt och ett högt pH. Med hjälp av den buffrande 

effekten höjs ofta vattnets pH, vilket även kan leda till immobilisering, 

genom bl.a. utfällning, medfällning etc., av metaller. Natriumsilikatets 

kemiska formel är SiO2:Na2O och den exakta kompositionen av dessa ger 

silikaten varierande egenskaper. Den buffrande förmågan styrs av att 

vätejoner binds till silikatgruppen och bildar ett hydrokomplex eller 

kiselsyra när silikatlösningen blandas med vatten En koncentrerad lösning 

med pH < 10 bildar en gelliknande lösning vilket påverkar lämpligheten. 

Hög halt kiseldioxid ger ett svårlösligt silikat medan hög halt natriumoxid 

ger ett lösligare och mer alkaliskt silikat. Natriumsilikat framställs enligt 

Formel 1. Natriumsilikat reagerar i vatten med lösta polyvalenta katjoner 

såsom Ca
2+

, Fe
2+

 och Mg
2+

 och formar olösliga former av silikat enligt 

Formel 2, där M
2+ 

står för exempelvis ovan nämnda joner. Silikatet reagerar 

även med multivalenta metalljoner i lösning och formar komplex med dessa 

(PQ Europe 2004).  

 

                                      Formel 1 
 

                            Formel 2  

Natriumsilikatetes buffrande effekt beror på att silikatjonen är vanligast 

förekommande som Si(OH)4 och H4SiO4 i naturliga vatten. Då 

natriumsilikatet späds ut med vatten tar den därav upp de tillgängliga 

vätejonerna och bidrar til lett höjt pH. SiO2 har även en unik förmåga att 

reagera med Al-joner p.g.a. (Okamoto et al. 1957 Iler 1979) dess likhet med 

Si-jonen i laddning, jonstorlek och koordinationsgeometri. Natriumsilikat 

används framgångsrikt i älvar i Norge där koncentrationen av fria 

aluminumjoner är väldigt hög på flertalet platser. Problemet uppstår då 

aluminumjonerna ackumuleras på fiskars gälar och leder till försämrad 

andningsförmåga, vilket resulterar i kvävning (Muniz et al. 1980). Si-jonen 

sitter i mitten av en tetraed bunden till syre m.h.a. kovalenta bindningar (PQ 

Europe 2004). Då Al
3+

 och Si
4+

 laddning skiljs åt av en elektron används 

Na
+
 för att laddningsbalanserabalansera, se Figur 9. 

 

 

 

 

 

 

2Na 

Figur 9 Aluminiumsilikats kemiska struktur. 
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METOD  

Planering  

 

Det grundvattenrör som uppvisade högst metallhalter, enligt Tabell 3, inom 

området (SW12) användes vid provtagningen. En provtagningsplan 

upprättades där SW13 och SW1 fastställdes som reservrör. 11 l grundvatten 

samt tre 125 ml-flaskor med referensvatten samlades in.  

 
Tabell 3 Metallhalter i mg/l för grundvattenrör SW12, SW13, SW1. Provtagning av SW13 ägde 

rum november 2011 och SW12 & SW1 april 2013 (Golder Associates 2013) 

Rörbeteckning Al Cd Mn Ni Zn Ø (mm) 

SW12 55 0,006 0,727 0,684 9,20 25 
SW13 2,88 <0,0001 0,720 0,0034 0,0081 50 
SW1 1,19 0,0001 0,735 0,01 0,089 50 

 

 

Fältarbete 

Grundvattenprovtagningen utfördes på SlipNaxos fastighet i Västervik 6 

februari 2014. Vattenupptaget skedde med hjälp av en peristaltisk pump 

från grundvattenrör SW12. Då röret var böjt var det uteslutet att använda en 

annan metod. Flertalet av grundvattenrören på området innehåller höga 

halter av klorerade kolväten, varav skyddsutrustning (andningsmask, 

glasögon och handskar) användes. 

 

Multiparameterinstrumentet YSI professional plus kalibrerades inomhus 

innan påbörjad provtagning. Djupet till grundvattenytan samt botten av 

röret mättes med hjälp av ett ljuslod. Därefter beräknades 

omsättningsvolymen enligt Formel 3 och röret omsattes tre gånger.  

 

 

              
        Formel 3 

 

 

Grundvattnet extraherades med hjälp av en peristaltisk pump, enligt Figur 

10. pH, konduktivitet, mängden löst syre (DO) samt redoxpotentialen 

(ORP) mättes under provtagningen med multiparameterinstrumentet som 

kopplades på pumpen. Ovan nämnda parametrar bör mätas på flödande 

vatten för att få korrekta värden, främst på DO. Vatten från omsättning och 

mätning omhändertogs i separata behållare för förstörning pga. dess höga 

metallhalter, eventuella klorerade kolväten samt lågt pH. Referensvattnet 

filtrerades i fält genom ett 45 μm-filter. Proverna förvarades mörkt och kallt 

under transporten till laboratoriet i Luleå.  
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Laborativa försök 

Försöken utfördes i Luleå Tekniska Universitets miljölaboratorium. 

Samtliga plastflaskor syradiskades inför skaktest och analys. Utvärderingen 

av sorptionsförmågan för respektive material utfördes enligt Tabell 4. 

 

 

 
Tabell 4 Lämplig laborationsmetod för respektive material 

Material Laborationsmetod 
Olivinpulver Enstegs skaktest SS-EN 12457-2 
Desorptionstest Enstegs skaktest SS-EN 12457-2 
Natriumsilikat pH-titrering 
EHC-M Uteslöts pga behov av jordprov 

 

 

 

Olivinpulver 

Standard SS-EN 12457-2 tillämpades under laborationen med 

Olivinprodukten Bluegard63. Laborationer utfördes med fem olika 

koncentrationer av olivinpulver, med triplikat för respektive koncentration, 

se Tabell 5 för dosering i respektive prov. Endast LS10 gjordes enligt 

standarden, resterande test gjordes med halva mängden vatten på grund av 

begränsad mängd provvatten.  Mängden tillsatt olivinpulver samt 

vattenvolymen beräknades enligt Formel 4 till Formel 6.  

 

 

Figur 10 Uppställning av peristaltisk pump samt multiparameterinstrument vid 

grundvattenrör SW12 
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          Formel 4 

  

     
 

 
         Formel 5 

 

    
   

 
       Formel 6 

 

 
Tabell 5 Tabellen visar mängden olivinpulver samt volymen grundvatten i respektive prov.  

Provnamn Solid (%) Olivinpulver (g) Grundvatten (ml) 

12:X 12 54,0 ± 3,0 450 ± 2% 
10:X 10 90,0 ± 5,0 900 ± 2% 
8:X 8 36,0 ± 2,0 450 ± 2% 
6:X 6 27,0 ± 1,5 450 ± 2% 
4:X 4 18,0 ± 1,0 450 ± 2% 

 

 

 

Proverna skakades i en rotator på 10 RPM i 24 +/-0,5 h innan de filtrerades 

genom ett 45 μm filter m.h.a. en vakumuppställning enligt Figur 11. Filtret 

byttes mellan samtliga filtreringar.   

 

 

Konduktivitet, pH och temperatur mättes omgående efter filtering och 50 

ml lakvatten samlades in i flaskor för analys. Test nummer 12 som innehöll 

12 % olivin användes vidare för ett desorptionstest, 12:XD. Vid filtreringen 

hälldes lakvätskan ur flaskan med stor försiktighet så att olivinet låg kvar i 

Figur 11 Filtrering m.h.a. vakumuppställning 
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botten av flaskan. Även filtret som användes lades tillbaka i flaskan så att så 

stor mängd olivinpulver som möjligt fanns kvar i nästa steg, 

desorptionstestet. Därefter tillsattes 450 ml avjoniserat vatten där pH 

justerats till pH 5.0 med 0,01 M HNO3. Blandningen tillsattes under 

omrörning tills önskat pH uppnåtts. Därefter skakades testen i en rotator på 

10 RPM i 24 +/-0,5 h innan de filtrerades enligt ovan.  

 

Natriumsilikat 

1,55 M Natriumsilikat med densitet 1,365 kg/dm
3 

och en viskositet på 75 

mPas vid 25 ºC användes.
 
Triplikat av titreringar till fyra förutbestämda pH 

utfördes. Vid provtitrering konstaterade att natriumsilikatet var extremt 

buffrande och natriumsilikatet späddes ut med avjoniserat vatten, 1:10 för 

att ge ett avläsningsbart resultat. Titreringen skedde med hjälp av en 25 ml 

byrett innehållande natriumsilikat, en 300 ml glasbägare med 200 ml 

grundvatten i, en magnetomrörare samt en pH-mätare. pH-mätaren 

kalibrerades innan titreringen startades och triplikat gjordes till pH 6, 6,5, 7 

och 7,6. Konduktivitet mättes innan och efter titreringen. Efter önskat pH 

uppnåtts filtrerades proverna enligt ovan.  

 

Analys 
Lakvattenproverna konserverades med 2 % koncentrerad HNO3 (Figur 12) 

och analyserades med induktivt kopplad plasma – optisk 

emissionspektrometer (ICP-OES) vid Luleå Tekniska Universitet. 

 

 

  

Figur 12 Provflaskor och provrör för analys 
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RESULTAT  
 

Fältarbete 
I fält var tillgängligheten och tillrinningen i grundvattenröret SW12 väldigt 

bra, det tog drygt en timme att samla in de 11 liter som behövdes för 

försöken. YSI användes i fält för att mäta DO, temperatur, pH, S och ORP. 

Resultaten från denna mätning finns redovisade i Tabell 6. 

 

 
Tabell 6 Resultat från YSI-mätningar av grundvatten 

Parameter Värde Enhet 

Temp 8,5 ºC 

DO 2,6 % 

S 797 µS/cm 

pH 5,10  

ORP 232,5 mV 

 

 

Resultaten indikerar ett syrefattigt grundvattnen med ett lågt pH. Enligt 

SGU är ett pH lägre än 5,5 mycket lågt pH, det visar tydligt att vattnet är 

försurat. Enligt samma rapport innebär syretillgången att vattnet är anaerobt 

(< 19 %) samt resultaten av halten Fe och Mn (Tabell 7) tyder på en mycket 

låg redoxpotential. Konduktiviteten klassas som påtaglig till stark (SGU 

2013). 

 

 

Laboration 

Nedan visas analysresultat från referensprover, laktest och titrering. För 

samtliga resultat innehållande beräknat medelvärde och standardavvikelse 

för respektive prov, se Tabell 14 - Tabell 17 i appendix. Utöver de fem 

utvalda huvudämnen analyserade även proverna för två extra ämnen, Fe 

och Ca. Tabeller över tillsatt mängd olivinpulver respektive natriumsilikat, 

pH, konduktivitet samt temperatur återfinns i Tabell 12 och Tabell 13 i 

Appendix. 

 

 

Referensvärde 

Samtliga referensvattenprover filtrerades i fält. Vattnet transporterades 

mörkt och svalt från Västervik till laboratoriet i Luleå. Resultaten från 

beräknat medelvärde och standardavvikelse redovisas i Tabell 7.  
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Tabell 7 Beräknat medelvärde (M) och standardavvikelse(σ) från referensprov samt gränsvärden (GV).  

Samtliga värden anges i mg/l. 

Provnamn Al Ca Cd Fe Mn Ni Zn 

Mref 22,6 81,8 0,0036 0,189 0,727 0,227 2,635 

σref 0,73 1,91 4,7E-05 0,006 0,006 0,004 0,040 

GV 0,1 100 0,005 0,2 0,050 0,020 5,0 

 

Resultatet från referensproven från rör SW12 visar på ett betydligt lägre 

resultat än de analyserna som gjorts tidigare och redovisas i Tabell 3. 

Resultaten från dessa undersökningar var upp emot fyra gånger så höga 

som de resultat som redovisas ovan i Tabell 7. Dock överstiger Al, Mn och 

Ni fortfarande grändsvärdena från Livsmedelverket. Även Fe som var en av 

de extra två metallerna som analyserades överstiger gränsvärdet. 

 

Olivinpulver 

Olivintesterna utfördes med ofiltrerat grundvatten och filtrerades efter 

laktestet, innan analys. Adsorptionsgraden beräknades genom skillnaden i 

koncentration i referensprovet i förhållande till koncentrationen i respektive 

prov efter laborationstillfälle. Samtliga resultat visar på en kraftig 

minskning av de fem studerade ämnena, från 67-99 procentuell minskning 

från referensvärdena som redovisas i Tabell 7. Medelvärde och 

standardavvikelser från analyser redovisas i Tabell 8. Även de två extra 

ämnena Ca och Fe visade på en minsking.  

 

 

 
Tabell 8 Medelvärde (M) och standardavvikelse(σ) från laktest innehållande grundvatten och olivinpulver, 

Samtliga värden anges i mg/l. 

Provnamn Al Ca Cd Fe Mn Ni Zn 

M12 0,054 37,6 0,001 0,0282 0,006 0,005 0,0002 

σ12 0,003 0,8 0 0,0354 0 0 0 
M10 0,052 43,2 0,0012 <0,003 0,009 0,007 <0,0002 

σ10 0,008 2,1 7,1*10
-5 

0 0,001 0,001 0 
M8 0,059 51,0 0,0011 <0,003 0,013 0,010 <0,0002 

σ8 0,006 0,7 0,0002 0 0,001 0 0 
M6 0,075 72,5 0,0011 <0,003 0,024 0,015 0,0020 

σ6 0,005 3,7 5,6*10
-5 

0 0,004 0,002 0,0025 
M4 0,087 72,6 0,0010 <0,003 0,086 0,044 0,0009 

σ4 0,007 0,8 0,0002 0 0,001 0,001 0,0005 
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Figur 13 Adsorption av respektive metall vs tillsatt andel olivinpulver. Punkterna är 

sammanfogade med en trendlinje 

 

Figur 13 visar den procentuella adsorption för respektive ämne. Resultaten 

är sammanfogade med en trendkurva. Al, Mn, Ni och Zn visar på att 

adsorptionen ökar då större mängd olivinpulver tillsätts. Cd visar på ett 

relativt homogent resultat genom hela serien.  

 

Figur 14 visar adsorberad mängd av respektive ämne i mg/l. Varje graf ger 

även en ekvation för trendlinjen. Graferna visar på en adsorptionsgrad 

närmre 100 % för samtliga ämnen förutom Cd då > 8 % olivinpulver har 

tillsatts. Figur 15 inkluderar standardavvikelserna för respektive ämne. Den 

visar på att Ca och Zn har en hög standardavvikelse medan främst Ni och 

Mn har väldigt små.  Koncentrationen för Zn är dock under 

detektionsgränsen om tillsatsen av olivinpulver > 6 %. Det var enbart ett 

test som gav ett väldigt högt resultat vid 6 %, resterande var under 

detektionsgräns, vilket innebär att figuren kan vara aningen missvisande.  
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Figur 14 Graferna visar adsorberad mängd i förhållande till tillsatt % olivinpulver. Punkterna är sammanfogade av en 

trendkurva för respektive ämne. Samtliga värden redovisas i mg/L 

% tillsatt olivinpulver % tillsatt olivinpulver 

% tillsatt olivinpulver 
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Figur 15 Diagrammen visar koncentration och standardavvikelse i mg/l av respektive 

ämne i förhållande till tillsatt % olivinpulver efter 24 ±0,5 h skaktest. Figuren baseras 

på värden från Tabell 8. 

m
g/

L 

m
g/

L 

m
g/

L 

m
g/

L 

m
g/

L 

% tillsatt olivinpulver 

% tillsatt olivinpulver % tillsatt olivinpulver 

% tillsatt olivinpulver % tillsatt olivinpulver 



Immobilisering av metaller i grundvatten  –  en utvärdering av befintliga in situ-metoder 
 

27 
 

Desorptionstest 

Desorptionstestet utfördes i triplikat med hjälp av det fasta materialet som 

återstod från laktestet med 12 % olivinpulver tillsammans med vatten med 

pH 5 för att efterlikna markförhållandet i Västervik. Resultatet i Tabell 9 

visar på att olivinet har avgett studerade ämnen, dock överstiger inget av 

dessa ämnen befintliga gränsvärden.  

 

 
Tabell 9 Beräknat medelvärde (M) och standardavvikelse(σ) från desorptionstest samt 

gränsvärden (GV).  Samtliga värden anges i mg/l. 

Provnamn Al Ca Cd Fe Mn Ni Zn 

M:D 0,044 10,142 0,0010 0,003 0,0005 0,001 0,0002 

σ:D 0,0045 0,3138 8,3E-05 0 3,2E-05 0 0 

GV 0,1 100 0,005 0,2 0,050 0,020 5,0 

 

 

Resultaten är lägre än samtliga resultat som redovisas efter laktesten i 

Tabell 8. Det är även noterbart att fyra av dessa sju ämnen (Fe, Mn, Ni och 

Zn) ligger under detektionsnivån. Testet utfördes även med pH 5,0 som är 

aningen lägre än vad område uppvisar. Anledningen till detta är att det ska 

visa desorptionsnivån vid ett sänkt pH. Dock kan ett ”värsta scenario-pH” 

vara betydligt lägre. Tabell 10 visar den procentuella desorptionen efter 24 

h skaktest. Ca och Cd visar på höga värden, närmre en fjärdedel respektive 

hälften av den adsorberade mängden har återigen desorberats i testerna. 

Resterande ämnen visar ej på en betydande desorptionsgrad. Olivinet visar 

sig i enlighet med dessa värden vara en effektiv sorbent för fyra av de fem 

studerade ämnena. 
 

Tabell 10 Procentuell desorption under 24 h skaktest 

 Al Ca Cd Fe Mn Ni Zn 

Desorption (%) 0,20 22,89 41,84 0,89 0,07 0,45 0,01 

 

Natriumsilikat 

Natriumsilikattitreringarna utfördes med ofiltrerat grundvatten och 

filtrerades efter titreringarna, innan analys. Samtliga resultat visar på en 

väldigt liten minskning eller i vissa fall även en ökning, av de fem 

studerade ämnena. Samtliga värden har minskat mindre än 8 % i jämförelse 

med referensvärdena i Tabell 7. Även de två extra ämnena Ca och Fe gav 

väldigt varierande resultat, dock gav Fe det bästa resultat av samtliga 

ämnen. Medelvärde och standardavvikelse för samtliga ämnen återfinns i 

Tabell 11. 
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Tabell 11 Resultat från titrering mellan grundvatten och natriumsilikat, medelvärde (M) 

 och standardavvikelse(σ). Samtliga värden anges i mg/l. 

Provnamn Al Ca Cd Fe Mn Ni Zn 

M6,0 22,881 84,0 0,0038 0,090 0,729 0,234 2,6773 

σ6,0 0,4258 3,8 5,6E-05 0,025 0,014 0,008 0,0444 
M6,5 21,883 76,4 0,0036 0,134 0,718 0,218 2,5964 

σ6,5 0,399 2,6 8,2E-05 0,001 0,006 0,004 0,0747 
M7,0 22,631 77,8 0,0038 0,147 0,699 0,209 2,5689 

σ7,0 2,106 7,7 0,0003 0,014 0,0663 0,021 0,2964 
M7,6 24,254 83,5 0,0041 0,151 0,709 0,220 2,6700 

σ7,6 0,664 1,0 0,0001 0,005 0,007 0,001 0,0458 
 

  

I Figur 16 redovisas den procentuella förändringen som antagligen beror på 

medfällning, komplexbildning eller pH-förändringar. Punkterna har bundits 

samman genom en trendlinje. Figuren visar på väldigt ojämna resultat och 

ingen av ämnena påvisar en specifik trend. Därav antas det vara överflödigt 

att ta fram en ekvation för dessa kurvor. Figur 17 inkluderar 

standardavvikelserna för respektive ämne. Den visar på att 

standardavvikelsen för samtliga ämnen är störst vid pH 7, resterande prov 

visar liknande medelvärden samt standardavvikelse. Cd ger väldigt ojämna 

resultat, både gällande medelvärde och standarsavvikelse. Cd uppvisar även 

störst ökad koncentration i förhållande till referensvärden i Tabell 7.  

 

  

Figur 16 Adsorption av respektive metall efter titrering med natriumsilikat. Punkterna är 

sammanfogade med en trendlinje 
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Figur 17 Diagrammen visar koncentration och standardavvikelse i mg/l av respektive ämne i 

förhållande till uppnått pH vid titrering med natriumsilikat. Figuren baseras på värden från 

Tabell 11 
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DISKUSSION  

 

Referensprov 

Resultaten från mätningarna i fält visade på ett syrefattigt vatten med ett 

lågt pH. Vattnet har en hög konduktivitet, vilket tyder på en stor mängd 

lösta joner. Det låga pH-värdet kan bero på att hydroxider har reducerats i 

den syrefattiga miljön och vätejoner har frigjorts, vilket leder till ett lägre 

pH. Låg syrenivå är däremot vanligt förekommande i grundvatten, detta 

gäller även redoxpotentialen.  
 

Referensproven som analyserades i denna laboration gav betydligt lägre 

halter än de resultat som fanns dokumenterade från tidigare provtagningar 

från samma grundvattenrör. Skillnaden uppgick i vissa fall till 400 %. Då 

deponin, som är den förmodade föroreningsorsaken, har funnits på platsen i 

över 40 år är det inte sannolikt att källan till föroreningen har försvunnit. 

Dock har ett pilottest gjorts på området där natriumlaktat och mZVI 

injekterades med syftet att behandla de klorerade kolväten som finns på 

området. Detta kan eventuellt vara orsaken till den stora skillnaden i 

metallkoncentration, främst nollvärt järn som leder till en mer reducerad 

miljö och utfällning, samt eventuell adsorption på järnhydroxiders yta. 

Dock har tidigare tester påvisat att SW12 påverkas i väldigt liten 

utsträckning av injekteringsområdet. Andra rör på området har även visat 

på ett högre pH oberoende av injekteringen. Minskade koncentrationer kan 

även bero på förändrade markförhållanden såsom vattenflöde, temperatur 

osv. Vattenproverna i denna laboration fick stå i över en vecka innan de 

analyserades. Även då syretillgången minimerades genom att proverna 

förvarades i tätt förslutna behållare höjdes antagligen DO avsevärt under 

denna period. pH-värdet ökade även från 5,1 till 5,7 från 

provtagningstillfället till laborationstillfället. Detta kan ha berott på att olika 

pH-elektroder har använts vid de två olika tillfällena. En ökad syrehalt kan 

leda till organiskt material och vissa metaller oxiderade. De metaller som 

inte oxiderade kan ha adsorberats på ytan av dessa konfigurationer, vilket 

ger en minskad löst halt i referensvattnet. Ovan nämnda orsaker kan vara 

anledningen till de minskade halterna, men metallnivåerna har även varierat 

under den tid Golder har provtagit grundvattnet, skillnaderna kan därav 

även bero på naturliga fluktuationer.  

 

 

Olivinpulver 
Resultatet från adsorptionstestet med olivinpulvret Bluegard 63 gav en 

väldigt hög procentuell adsorption på samtliga studerade ämnen enligt 

Figur 13. Bluegard 63 reducerade totala koncentrationen av Al, Cd, Mn, Ni 

och Zn med 99,7 %, 69,8 %, 96,2 %, 92,9 % och 99,9 % respektive.  Det 

ska dock tas i beaktan att vattnets pH höjdes i genomsnitt tre enheter, från 

5,5–5,8 till 8,3–8,9. Om dessa värden tillsammans med en hög 
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redoxpotential studeras i dominansdiagramen (Figur 5 till Figur 7) syns det 

tydligt att den dominerande formen av Cd, Mn, Zn, Al och till viss del Ni är 

en stabil form. Detta innebär att det, efter ovanstående laboration, är svårt 

att avgöra hur stor del av dessa joner som adsorberats på olivinets yta 

respektive hur stor del som har fällt ut utan olivinets inverkan. Detta ger 

vidare oklarheter om hur en eventuell pH-förändring av provvattnet skulle 

påverka koncentrationerna.  

 

I Figur 15 går det att tydligt utläsa att en högre andel olivinpulver ger högre 

adsorption, främst för Mn och Ni. Det som är gemensamt för alla fem är att 

4 % olivinpulver ger i särklass sämst resultatet.  En nackdel med testerna är 

dock att adsorptionsgraden är så pass hög att trendkurvorna i Figur 14 visar 

på en avtagande effektivitet. Detta beror med största sannolikhet på den 

minimala mängden tillgängliga metaller att adsorbera, snarare än att 

effektiviteten avtas.  

 

Adsorptionstestet som utfördes med olivin utfördes under oxiderade 

förhållande med fri tillgång till syre. Detta scenario motsvarar dock inte 

verkligheten. Enligt Sibelco bör olivins sorptionsförmåga ej påverkas direkt 

av syretillgången, däremot kan aerobiska förhållanden leda till att 

metallerna fäller ut eller oxideras (tillsammans med syre) vilket i sin tur kan 

leda till en lägre metallkoncentration. Ett förhöjt pH leder i sin tur till lägre 

mobilitet hos många metaller. Detta kan vara ett missvisande resultat i 

denna rapport, då det inte går att fastställa hur stor del av metallerna som 

ändrade form på grund av olivinets inverkan och hur stor del som 

påverkades av tillgång till syre.  

 

I denna laboration användes Bluegard 63 som sorbent. Nackdelen med 

denna pulverprodukt är att den är för finkornig för att använda i en PRB. 

Produkten har tidigare enbart använts på ytor där förorenat grundvatten 

lämnar grundvattenakvifären och övergår till ytvatten. Även där har 

produkten gett ett väldigt bra resultat, men den metoden är inte tillämpbart 

på 3M SlipNaxos fastighet. Resultatet av att använda en så pass finkornig 

produkt i en barriär skulle sannorlikt resultera i att grundvattnet ändrade 

riktning då barriären skulle agera mer som en ogenomtränglig vägg. Därför 

vore det mer lämpligt att använda granulatet Bluegard G1-3. Den har en 

betydligt högre hydraulisk konduktivitet och har även samman specifika 

yta, 8 m
2
/g, då granulatet består av kulor som har tillverkats av 

sammanpressat pulver. 

 

Desorption 

Resultatet från desorptionstestet som genomfördes visar på att olivinpulvret 

släpper ifrån sig väldigt små mängder av de sorberade metallerna då det 

blandas med ett vatten med lägre pH, bortsett från Cd. Om koncentrationen 

av metallerna beror på att utfällda metaller mobiliseras vid lägre pH eller att 

dessa desorberas från olivinets yta är ej känt. Vattnet som laktestet utfördes 
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med hade pH-värde 5, vilket är ett något lägre värde än vad området 

vanligen uppvisar. Då resultaten efter desorptionstestet ligger långt under 

Livsmedelverkets gränser för dricksvatten är detta med största sannolikhet 

inte ett problem. Cd är det största problemet då 41,8 % av den tidigare 

adsorberade mängden desorberades under detta test. Detta beror antagligen 

på att Cd är väldigt pH-beroende och svårfångat (Kleiv et al. 2004). Det 

som bör utredas närmre är hur den förorenade sorbenten kommer att 

påverkas under en längre tid. Filtret i en eventuell PRB kommer att behöver 

bytas ut efter en viss tid, men hur lång tid det innebär beror på 

koncentrationerna av föroreningarna samt vattenflödet. Lämpligen bör 

vattenprover tas med jämna mellanrum nedströms barriären för att avgöra 

när effektiviteten avtar. 

 

 

Natriumsilikat 

Resultaten från titreringen med natriumsilikat varierade väldigt. I de fall där 

metallhalten minskade var den procentuella minskningen liten (bortsett från 

järn) i förhållande till olivinets resultat. Natriumsilikatet reducerade totala 

koncentrationen av Al, Cd, Mn, Ni och Zn med -1,0 %, -6,54 %, 0,75 %, 

3,04 % och 0,25 % respektive. Detta innebär att Al och Cd i genomsnitt 

ökade, i förhållande till referensvärdet, under laborationen. Enligt Tabell 13 

ökar konduktiviteten då mängden tillsatt natriumsilikat ökar, vilket tyder på 

att det bör finnas större andel lösta joner efter titreringen. Enligt Sibelco ska 

denna produkt främst vara effektiv för reducering av Al, främst genom 

bildning av aluminiumsilikat, i Norge är just detta det största 

användningsområdet. Silikatbildningsförmågan beror på mängden Ca, Mg, 

SO4
2-

, HCO
3-

, Cl mm som finns i vattnet. Dessa koncentrationer har dock 

inte analyserats, därför går det ej heller att säga vad den låga 

utfällningsgraden beror på. Matrialet har även en högre viskositet vid en 

lägre temperatur. Detta gör att natriumsilikatet inte blandas med vattnet till 

lika hög grad vid lägre temperaturer. Den optimala temperaturen för 

natriumsilikatets viskositet är ca 25ºC (Lejdahl 2014). Vattnet och 

natriumsilikatet hade en temperatur på ca 12 ºC, vilket troligen ledde till en 

sämre utblandning och därefter en sämre reaktionsförmåga. 

 

Natriumsilikat har en extremt buffrande kapacitet, vilket innebär att vätskan 

var tvungen att spädas ut innan titrering då utslaget annars blev för stort. 

Enligt Figur 5 till Figur 7 samt resonemanget ovan bör mobiliteten hos de 

studerade metallerna minska i och med ett höjt pH. Detta stämmer dock inte 

överrens med resultaten från titreringen. Det finns ingen tydlig trend som 

tyder på att ett högre pH leder till en minskad mobilitet i denna laboration, 

snarare tvärt om. Det som är av intresse är dock att Figur 16 visar att 

trenden för samtliga metaller liknar varandra. Detta tyder på att resultaten 

inte är slumpmässiga. 
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Orsaken till att koncentrationen av Al och Cd ökade efter titreringen är ej 

fastställd. En hypotes kan vara att det grundvatten som användes vid 

laborationstillfället redan från början hade en högre halt av dessa ämnen. 

Det kan även bero på natriumsilikatets innehåll, då produkten enligt Tabell 

18 i appendix kan innehålla halter av de studerade ämnena. Eventuellet 

spelade även filtreringen in, då partiklar och kolloider som adsorberar dessa 

ämnen filtrerades bort, medan i de ofiltrerade proven kan de ha frigjorts i 

och med förändrad temperatur, pH och främst tillgång till syre.  

 

Detta är dock en produkt som tidigare enbart har använts i vattendrag med 

höga flöden, vilket krävs för att en tillräcklig utblandning ska ske. 

Natriumsilikat skulle eventuellt kunna användas in situ om produkten 

framställdes med en lägre koncentration och viskositet. Testerna bör dock 

tillämpas i större skala för att få ett mer tillförlitligt resultat.  

 

 

Alternativa lämpliga metoder 
Det finns många tidigare studier och rapporter som visar på att nZVI är en 

effektiv saneringsmetod för ett flertal metaller. Produkten har även påvisats 

vara väldigt effektiv för sanering av klorerade kolväten på grund av 

materialets förmåga att reduktivt bryta ner kolväten. Det finns studier som 

visar på att nZVI kan verka under aerobiska förhållanden, men materialet är 

som effektivast under anaerobiska förhållanden då en reducerad miljö i 

många fall kan immobilisera metaller, om rätt joner finns närvarande. 

Referensproverna visar på en låg syrehalt enligt SGUs värden för 

grundvatten, vilket innebär att nZVI kan vara en lämplig in situ-metod på 

3M SlipNaxos fastighet. En reducering av miljön skulle kunna leda till 

reduktiv utfällning. Om svavel inte finns tillgängligt i marken kan det 

komma att behövas tillsätts då mottagande joner måste finns i systemet för 

att metallerna ska kunna fälla ut. Materialet är omtalat och aktuellt inom in 

situ-sanering och har uppvisat flertal bra resultat. Det hade varit givande 

och relevant att genomföra tester med nZVI i denna rapport då 

bakgrundsstudier tyder på att det skulle kunna ge väldigt bra resultat. 

Därför skulle det kunna vara lämpligt att utföra ett sådant test i eventuella 

framtida studier. Det finns även studier som visar på att Apatit är ett väldigt 

effektivt mineral att använda som sorbent (Chen et al. 1997, Conca et al. 

2006), främst för Pb, Zn och Cd, och skulle kunna vara ett aktuellt material. 

 

Det finns även ett flertal studier gjorda inom detta område som tyder på att 

en kombination av flera metoder kan vara den mest effektiva metoden. 

Czurda et al. (2001) menar exempelvis på att en PRB eventuellt inte är 

hundraprocentig, men kan förbättras genom komplettering av 

elektrokinetiska metoder. Chung et al. (2006) har samma hypotes, då 

elektrokinetik och PRB kombineras. Samma koncept gäller med ett flertal 

sorbentprodukter där en kombination av flera material leder till en önskvärd 

saneringsgrad. 
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En annan produkt som skulle kunna ge ett bra resultat för området i 

Västervik är en blandning av nZVI och olivinpulver eller granulat i enlighet 

med den studie Mariussen et al. utförde. Studien visade på upp mot 87 % 

adsorption då elementärt järn och olivin blandades. Olivingranulatet skulle 

kunna ytbehandlas med elementärt järn, alternativt skulle olivinpulvret som 

visade på en väldigt hög adsorptionsgrad kunna blandas med järnpellets i en 

RPB för att ge en högre hydraulisk konduktivitet.  

 

Elektrokinetiska metoder skulle även kunna vara ett annat alternativ då en 

förutsättning för denna metod är ett vattenmättat område med lågt flöde, 

samt att metoden har gett bra resultat i områden med stor andel lera. Denna 

teknik har varit framgångsrik flertalet gånger för As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb och 

Zn. 

 

Fortsatta studier 

Det finns fortfarande många frågetecken och oklarheter runt en eventuell in 

situ-sanering på 3M SlipNaxos fastighet. Det skulle vara lämpligt att bland 

annat utföra en geokemisk modellering över området där större hänsyn tas 

till vilka element och mineral som förekommer, vilka förhållande såsom 

pH, redox, temperatur, vattenflöde osv. för att se eventuella sekundära 

mineral som kan komma att fälla ut samt hur eventuella barriärers 

reaktivitet förändras i och med förändrade markförhållanden. En 

modellering skulle även kunna ge svar på oklarheter kring resultatet 

laborationen med natriumsilikatet gav. Det skulle även kunna vara aktuellt 

att pröva ytterligare några metoder såsom någon form av nZVI, apatit, 

elektrokinetik eller en blandning av dessa. 
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SLUTSATS  

 

Av de två materialen som har testats gav olivinpulvret i särklass det bästa 

resultatet. Trenderna visar på att en ökad andel olivinpulver ger ökad 

adsorption av metaller. Hur stor del av detta som beror på adsorption och 

hur stor del som beror på metallernas mobila egenskaper vid ett höjt pH-

värde är dock en fråga som kvarstår. Desorptionstestet som utfördes visade 

på en väldigt låg desorptionsgrad (< 0,45 %) för samtliga studerade ämnen 

med undantag Cd, som hade en desorptionsgrad på 41,2 %. Kadmium är 

svårfångat och var även det ämne som uppvisade lägst adsorptionsgrad i 

närvaro av olivinpulvret. Anledningen till den höga desorptionsgraden 

beror antagligen på att Cd är känsligare än andra studerade metaller för pH-

förändringar. Natriumsilikatet uppvisade en låg sorptionsförmåga under 

samtliga försök, från en ökning på 14 % till en minskning på 7 %. För att 

kunna förklara detta resultat behövs mer information om vattnets 

komposition samt eventuell modellering. Med avseende på de 

sorptionstester som har genomförts i detta arbete kan olivinpulvergranulat 

testas i större skala för att validera de positiva laboratorieresultaten 

 

De metoder som skulle kunna vara lämpliga som alternativ för 3M 

SlipNaxos grundvattensanering är en PRB med Bluegard G1-3, d.v.s. olivin 

i granulatform, eller nZVI. Dessa två produkter är de som enligt litteratur 

och försöket ger de bästa resultaten. Det skulle även kunna vara relevant 

med en kombination av ovan nämnda produkter, eller möjligtvis 

olivingranulat med ett ytskikt av nZVI. Innan någon av dessa metoder 

tillämpas bör de dock testas i fält och utvärderas, både produktens 

effektivitet in situ men även vilka miljömässiga konsekvenser 

användningen kan komma att leda till. 
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APPENDIX 
 

 

Tabell 12 redovisar exakt data från laborationstillfälle med Bluegard63 samt pH, konduktivitet och temperatur 

efter respektive försök. 

Provnamn Solid 

 (%) 

Bluegard 

(g) 

Grundvatten 

(ml) 

Skaktid 

(h) 

pH  Konduktivitet 

(µs/cm) 

Temperatur 

(ºC) 

12:1 12 54,02 450 24 8,76 970 18,7 
12:2 12 54,04 450 24 8,85 947 18,0 
12:3 12 54,00 450 24 8,87 955 18,2 
10:1 10 95,00 950 23,5 8,97 960 18,3 
10:2 10 95,00 950 23,5 8,97 935 18,1 
10:3 10 94,99 950 23,5 8,87 953 18,1 
8:1 8 36,06 450 24 8,67 940 18,0 
8:2 8 36,02 450 24 8,66 944 18,0 
8.3 8 36,00 450 24 8,67 955 18,1 
6:1 6 27,00 450 24 8,59 959 18,0 
6:2 6 27,03 450 24 8,64 962 18,1 
6:3 6 27,04 450 24 8,72 886 18,2 
4:1 4 18,00 450 24 8,26 960 18,5 
4:2 4 18,01 450 24 8,32 945 18,3 
4:3 4 18,01 450 24 8,29 945 18,1 

 

 

 
Tabell 13 visar data från laboration tillfälle med Natriumsilikat samt pH, konduktivitet och temperatur efter 

respektive försök. * konduktivitet innan påbörjad lab, ** konduktivitet efter lab. 

Provnamn Grundvatten 

(ml) 

Konduktivitet* 

(µs/cm) 

Natriumsilikat 

(ml) 

pH  Konduktivitet** 

(µs/cm) 

Temperatur 

(ºC) 

L1 200 600 0,2 5,99 617 12,5 
L2 200 571 0,6 6,0 637 12,5 
L3 200 581 0,55 5,99 644 12,4 
M1 200 599 2,1 6,50 802 13,7 
M2 200 601 1,8 6,50 783 14,1 
M3 200 607 1,7 6,50 795 14,5 
H1 200 644 2,4 7,03 855 14,5 
H2 200 621 2,3 7,01 858 14,5 
H3 200 612 3,0 7,00 895 12,6 

SH1 200 661 3,0 7,63 961 15,7 
SH2 200 612 2,6 7,61 902 12,9 
SH3 200 647 2,6 7,60 945 14,8 
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Tabell 14 Resultat från referensprov 1-3, beräknat medelvärde (M) och standardavvikelse(σ) samt 

gränsvärden (GV).  Samtliga värden anges i mg/l. 

Provnamn Al Ca Cd Fe Mn Ni Zn 

Ref 1 23,341 83,214 0,0036 0,193 0,727 0,232 2,678 
Ref 2 22,937 83,176 0,0036 0,181 0,720 0,227 2,582 
Ref 3 21,631 79,148 0,0035 0,195 0,735 0,222 2,644 
Mref 22,636 81,846 0,0036 0,189 0,727 0,227 2,635 

σref 0,7300 1,9079 4,7E-05 0,006 0,006 0,004 0,040 

GV 0,1 100 0,005 0,2 0,050 0,020 5,0 

 

 
 

 

Tabell 15 Resultat från laktest innehållande grundvatten och olivinpulver, samt beräknat medelvärde (M) 

och standardavvikelse(σ). Samtliga värden anges i mg/l. 

Provnamn Al Ca Cd Fe Mn Ni Zn 

12:1 0,056 37,414 0,001 0,078 0,006 0,005 <0,0002 
12:2 0,057 36,615 0,001 <0,003 0,006 0,005 <0,0002 
12:3 0,050 38,624 0,001 <0,003 0,006 0,005 <0,0002 
M12 0,054 37,551 0,001 0,0282 0,006 0,005 0,0002 

σ12 0,003 0,826 0 0,0354 0 0 0 
10:1 0,045 40,362 0,0012 <0,003 0,009 0,006 <0,0002 
10:2 0,048 43,827 0,0011 <0,003 0,009 0,007 <0,0002 
10:3 0,063 45,366 0,0012 <0,003 0,010 0,007 <0,0002 
M10 0,052 43,185 0,0012 <0,003 0,009 0,007 <0,0002 

σ10 0,008 2,093 7,15E-0,5 0 0,001 0,001 0 
8:1 0,055 51,378 0,0010 <0,003 0,013 0,010 <0,0002 
8:2 0,068 50,046 0,0009 <0,003 0,013 0,010 <0,0002 
8.3 0,056 51,600 0,0013 <0,003 0,014 0,010 <0,0002 
M8 0,059 51,008 0,0011 <0,003 0,013 0,010 <0,0002 

σ8 0,006 0,686 0,0002 0 0,001 0 0 
6:1 0,073 68,001 0,0011 <0,003 0,026 0,016 <0,0002 
6:2 0,071 77,153 0,0011 <0,003 0,028 0,016 0,0055 
6:3 0,083 72,227 0,0010 <0,003 0,018 0,012 <0,0002 
M6 0,075 72,460 0,0011 <0,003 0,024 0,015 0,0020 

σ6 0,005 3,740 5,6E-05 0 0,004 0,002 0,0025 
4:1 0,090 71,749 0,0009 <0,003 0,087 0,045 0,0004 
4:2 0,077 72,466 0,0010 <0,003 0,084 0,043 0,0008 
4:3 0,093 73,625 0,0013 <0,003 0,086 0,045 0,0016 
M4 0,087 72,613 0,0010 <0,003 0,086 0,044 0,0009 

σ4 0,007 0,773 0,0002 0 0,001 0,001 0,0005 

RV 0,1 100 0,005 0,2 0,050 0,020 5,0 
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Tabell 16 Resultat från desorptionstest 1-3, beräknat medelvärde (M) och standardavvikelse(σ) samt 

gränsvärden (GV). Samtliga värden anges i mg/l. 

Provnamn Al Ca Cd Fe Mn Ni Zn 

D :1 0,041 10,577 0,0010 <0,003 0,001 <0,001 <0,0002 
D:2 0,040 9,847 0,0012 <0,003 0,000 <0,001 <0,0002 
D:3 0,050 10,002 0,0010 <0,003 0,000 <0,001 <0,0002 
M:D 0,044 10,142 0,0010 0,003 0,0005 0,001 0,0002 

σ:D 0,0045 0,3138 8,3E-05 0 3,2E-05 0 0 

GV 0,1 100 0,005 0,2 0,050 0,020 5,0 

 
 

 

Tabell 17 Resultat från titrering mellan grundvatten och natriumsilikat, samt beräknat medelvärde (M) 

 och standardavvikelse(σ). Samtliga värden anges i mg/l. 

Provnamn Al Ca Cd Fe Mn Ni Zn 

6,0:1 23,368 89,366 0,0039 0,056 0,749 0,244 2,7388 
6,0:2 22,331 80,742 0,0038 0,107 0,721 0,226 2,6356 
6,0:3 22,943 81,814 0,0038 0,108 0,718 0,233 2,6574 
M6,0 22,881 83,974 0,0038 0,090 0,729 0,234 2,6773 

σ6,0 0,4258 3,8378 5,6E-05 0,025 0,014 0,008 0,0444 
6,5:1 21,605 74,360 0,0035 0,135 0,723 0,213 2,4939 
6,5:2 21,605 74,827 0,0035 0,133 0,709 0,219 2,6256 
6,5:3 22,448 80,017 0,0037 0,133 0,720 0,222 2,6698 
M6,5 21,883 76,401 0,0036 0,134 0,718 0,218 2,5964 

σ6,5 0,399 2,564 8,2E-05 0,001 0,006 0,004 0,0747 
7,0:1 23,577 81,708 0,0041 0,161 0,762 0,227 2,8006 
7,0:2 24,604 84,705 0,0039 0,152 0,726 0,220 2,7557 
7,0:3 19,713 67,045 0,0034 0,129 0,607 0,180 2,1506 
M7,0 22,631 77,834 0,0038 0,147 0,699 0,209 2,5689 

σ7,0 2,106 7,729 0,0003 0,014 0,0663 0,021 0,2964 
7,6:1 24,852 84,156 0,0039 0,158 0,745 0,221 2,7243 
7,6:2 24,084 84,357 0,0041 0,147 0,731 0,218 2,6733 
7,6:3 23,225 82,124 0,0042 0,147 0,747 0,220 2,6123 
M7,6 24,254 83,546 0,0041 0,151 0,709 0,220 2,6700 

σ7,6 0,664 1,009 0,0001 0,005 0,007 0,001 0,0458 

RV 0,1 100 0,005 0,2 0,050 0,020 5,0 
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Tabell 18  Gränsvärde för element i natriumsilikat (PQ Europe 2004) 

Sekundær-og 

sporelementer 

Grenseverdier 

kalk 

Kalkulert grenseverdi i 

elv etter tilsetning av 

kalk eller natriumsilikat
a
 

Estimerte 

grenseverdier i 

natriumsilikat
a
 

Estimerte 

grenseverdier i 

natriumsilikat
ab

 

 

mg/Kg µg/L mg/L NaSil mg/ kg SiO2 

Aluminium 

(Al) 
2000 10 1000 2649 

Krom (Cr) 50 0,25 25 66 

Kadmium (Cd) 0,5 0,0025 0,25 0,66 

Nikkel (Ni) 20 0,1 10 26 

Kobber (Cu) 20 0,1 10 26 

Bly (Pb) 20 0,1 10 26 

Sink (Zn) 50 0,25 25 66 

Kobolt (Co) 20 0,1 10 26 

Kvikksølv (Hg) 0,05 0,00025 0,025 0,066 

Vanadium (v) 20 0,1 10 26 
aBeregning er basert på 5 g kalk/1000 L, b Estimert basert på likning 1, med tetthet 1,368 g/ml, 27,6 % 
innhold av SiO2. 

 

 

 


