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Detta examensarbete har gjorts på uppdrag av Skanska Väg & Anläggning Norr, som ser 

ett ökat utbud av marksaneringsentreprenader. Syftet med denna rapport är att Skanska 

ska få övergripande kunskap i ämnet i form av en lättläst rapport. 

 

Länsstyrelsen i Västerbotten uppger det totala antalet förorenade områden i länet till 
minst 1200 st. I MIFO, vilket är det inventeringsverktyg som samtliga Sveriges 

länsstyrelser använder sig av, är för närvarande 618 st förorenade områden registrerade i 

Västerbotten. Antalet träskyddsanläggningar uppgår till 37 st varav fyra stycken har fått 

den högsta riskklassningen. 

 
Impregnering av trä började vid mitten av 1800-talet att utföras industriellt på sliprar 

och ledningsstolpar. Medlet som användes då var en kopparsulfatlösning som kallas 

kopparvitriol. Kreosot började användas år 1901 av Statens Järnvägar för att impregnera 

sliprar och det är det mest använda träskyddsmedlet i Sverige. Ett annat träskyddsmedel 

som har använts i stor utsträckning under åren är CCA- medel som består av 

tungmetallerna krom, koppar och arsenik. I dagsläget finns tre typer av träskydds-
anläggningar i drift, tryck- och vakuumimpregnering samt doppningsanläggningar. 

 

På grund av de farliga ämnena i träskyddsmedel är arbetsmiljön väldigt viktig att tänka 

på när ett efterbehandlingsprojekt utförs. För personal som arbetar på en marksanering 

finns flera olika exponeringsvägar att ta hänsyn till som exempelvis inandning av 
dammpartiklar och gaser, intag via munnen och direktkontakt med hud och 

slemhinnor. Vanligtvis används olika skyddsklasser där olika klädsel krävs beroende på 

vilken förorening det handlar om, hur lätt den sprids och i vilken mängd den finns. 

 

När det gäller efterbehandling av förorenad jord vid träskyddsanläggningar kan man 
som regel hitta högsta halterna av föroreningar vid platsen där själva anläggningen stod, 

där lagringstankar och upplagsplatser fanns samt där utkörningsspåret för nyimpregnerat 
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virke var beläget. De efterbehandlingsmetoder som finns kan delas upp i tre grupper; 

destruktions-, koncentrations-/separations- och immobiliseringsmetoder. Utöver dessa 

finns även det mest använda alternativet, deponering, vilket närmast kan sägas vara en 

immobiliseringsmetod.  
 

I denna rapport har tre efterbehandlingar av träskyddsanläggningar utförda av Skanska 

studerats. Två av dessa är gjorda i Norrbotten och en i Västernorrland. Samtliga 

saneringar har utförts på liknande sätt med urgrävning och transport av massorna till en 

deponi som huvudmetod. På Hanssons såg i Luleå, renades även grundvattnet med 
filterteknik och där krävdes även förbränning av en mindre mängd jordmassor som var 

kraftigt förorenade med pentaklorfenol.  

Under arbetet med detta examensarbete har många tankar och funderingar uppkommit. 

Nedan sammanfattas de viktigaste slutsatserna som författarna har kommit fram till: 

 Marknaden för efterbehandlingar har ökat och kommer att fortsätta att öka. Det 

märks dock fortfarande att rutin och erfarenheter saknas bland alla inblandade 

aktörer. Trots att marksanering är relativt nytt finns ganska mycket information 

att tillgå.   

 Beställaren bör prioritera en entreprenör med, inom sin organisation, tidigare 

erfarenhet av efterbehandling. Även miljökontrollanten bör ha erfarenhet och 

ska ha bra balans på noggrannhet och på vad som är praktiskt möjligt att utföra. 

 Stor vikt måste läggas på arbetsmiljön. Kontinuerlig information om 

hälsofarligheten är viktig för att rätt skyddsutrustning används.  

 Med bättre förundersökningar kan kostnaderna minskas bland annat genom att 
en säkrare bedömning av föreningsutbredningen görs samt att mindre 

provtagning under utförandeskedet krävs. Dessutom underlättas planeringen av i 

vilken ordning området ska saneras.  

 För att snabbt bedöma om marken blivit ren från metaller eller om ytterligare 

urgrävning krävs kan jordmassor i vissa fall mätas med XRF utan att torkas och 
siktas. Detta ska göras på relativt torr jord och bör bara göras om 

föroreningshalten ej ligger nära något gränsvärde.  
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 Idag läggs största delen förorenade massor på deponi. Det är en enkel och relativt 

billig metod. Tyvärr innebär den bara att de förorenade massorna flyttas till ett 

annat kontrollerat ställe. Det finns många andra bra metoder som vi måste få upp 

ögonen för och våga prova. Kanske måste krav i förfrågningsunderlagen ställas på 
att andra metoder ska användas. 

 Ett problem med deponering är att det idag finns få deponier för farligt avfall, 

särskilt i norra Sverige, och det innebär ofta långa och kostsamma transporter. 

Ansökningar om deponeringsplatser från kommuner där efterbehandlingar skall 

ske måste skickas in på ett tidigt stadium.  

 Möjligheten att skicka förorenade massor till annat EU-land finns. Svenska 

förordningen (1995:701) säger dock att förorenade massor ej får skickas till ett 

land som inte kan ta hand om avfallet på ett sätt som enligt miljö- och 

hälsosynpunkt skulle vara godtagbart i Sverige.  

 Tydligare vägledning från myndigheter, om vad som räknas till farligt avfall 
respektive icke farligt avfall, måste till. Olika bedömningar i olika kommuner 

kan idag förekomma. Detta har givetvis en stor betydelse för kostnader och 

intäkter vid deponering eller annan mottagning av förorenad jord. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 

This work is commissioned by Skanska who have noticed an increased amount of 
projects in the area of soil remediation. The purpose of this report is to give Skanska 

knowledge in the area in the form of a comprehensive report that is easy to read. 

 

According to the state government in Västerbotten the number of contaminated sites in 

Västerbotten is at least 1200. In MIFO, which is a tool to catalogue contaminated sites 
in Sweden, there are 618 sites registered in Västerbotten. The number of wood-

preserve facilities is 37. 

 

Impregnation of wood started in the middle of the 19th century with impregnation of 

railroad sleepers and poles. Creosote was used for the first time in Sweden in the year 
1901 by the Statens Järnvägar to impregnate railroad sleepers and it is the most 

frequently used protection liquid for wood. Another common protection liquid is CCA 

which contains chromium, copper and arsenic. Nowadays there are three types of 

impregnation- technics in use, pressure, vacuum and dipping. 

 
Due to the dangerous substance in wood-protection liquids the working environment 

is very important in soil remediation projects. There are several different ways of 

exposure to have in mind for personal working on a contaminated site, for example; 

dust and gases, intake through the mouth and direct contact with the contaminated soil. 

 
When it comes to remediation of a wood-impregnation site you can find the highest 

content of pollution in the following places: 

 

 Where the actual impregnation occurred 

 Where the liquid tanks were placed 

 The path to and where the impregnated wood were stored 
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Techniques for remediation of soil can be divided into three categories; destruction, 

concentration/extraction and immobilisation methods. The most frequently used 

method today is excavation and disposal on landfills, which can be regarded as a kind of 

immobilisation method. 
 

In this report three remediation projects have been studied, all done by Skanska. Two 

of these were in Norrbotten and one in Västernorrland. All three have been done in a 

similar way with excavation and disposal of the soil on landfill as the main method. In 

one of the sites, Hanssons sawmill in Luleå, there were two other methods used; 
remediation of the groundwater with filtration and incineration of a small amount of 

soil. 

 

During the work with this master thesis several thoughts have come to our minds. Our 

most important conclusions are listed below: 

 The market of soil remediation has increased and will continue to do so in the 

near future. There is a lot of information available in forms of books and on the 

Internet. We have noticed a lack of knowledge and experience in the field of 

soil remediation probably because this is a relative new kind of work.   

 A proprietor should give priority to a contractor that has experience in this field. 

 The working environment must be highly prioritized. 

 With a remediation investigation that is done in a proper way the whole project 

can save money. It will make the planning of the work for the contractor easier 

and the proprietor do not have to worry about an increased amount of work. 

 To make a quick judgement if the soil is contaminated with metals, the XRF- 
method can be used on unprepared samples. If the soil is rather dry the content 

of contamination will be about the same as for a prepared sample. 

 The most common remediation method today is excavation and disposal on 

landfill. It is a method that is rather easy to execute and cheap. We have come to 

the conclusion that several other methods got the potential to take over as the 
leading method in Sweden. 

 One problem with excavation and disposal of soil is that there are very few 

landfills in the northern Sweden that can take heavily contaminated soil and that 
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results in long transportations. To prevent this extra cost municipalities can apply 

for an own landfill for hazardous waste. 

 There is a possibility to send contaminated soil to other countries that are 

members of EU. There is a Swedish law which says that trading with 
contaminated soil and waste cannot be done with a country that cannot take 

care of the soil or waste in a way that would be accepted in Sweden.  

 There is a need of clearer guidance from the government in what is regarded as 

hazardous waste and what is not. Today there are different judgements in 

different municipalities and it affect the cost on projects.  
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1 INLEDNING 
 

Detta kapitel tar upp de miljömål som finns uppsatta när det gäller 
förorenade områden. Kapitlet tar även upp en metodbeskrivning samt 
examensarbetets syfte och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Trä är ett av människans äldsta byggnadsmaterial och det finns både för- och nackdelar 
med materialet. En av nackdelarna är att det inte är väderbeständigt. Trä som är 

oskyddat och som blir utsatt för regn eller fukt kommer förr eller senare att brytas ned. 

Tanken med impregnering av trävaror är att skjuta upp eller eliminera 
nedbrytningsprocessen och därmed öka livslängden. Trä är och har länge varit en av 

Sveriges största exploaterade naturtillgångar och mångas levebröd. När impregnering 

startade på mitten av 1800-talet och fram till 1969 fanns inga lagar om hantering av 

kemikaliska ämnen. När Miljöskyddslagen trädde i kraft 1969 blev situationen bättre 

och den småskaliga impregneringen minskade. Produktionen lades till de större 
sågverken och impregneringsanläggningarna där utsläppen av föroreningar fortsatte. 

Detta har, tillsammans med okunskap om föroreningarnas farlighet och ett nästan 

obefintligt miljötänkande under flera årtionden, lett till att det finns ett stort antal platser 

i landet som behöver saneras.  

1.1.1 Nationella miljömål 

I april 1999 fastställde Sveriges riksdag 15 stycken olika miljökvalitetsmål som skall 

uppnås inom en generation. Ett av miljökvalitetsmålen ”Giftfri miljö” lyder: 

”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället 

och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden” [1]. 
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Detta miljömål är i sin tur uppdelat i sex delmål varav det delmål som handlar om 

förorenade områden lyder: 

”Förorenade områden skall vara identifierade och för minst 100 av de områden som är mest 
prioriterade med avseende på riskerna för människors hälsa och miljön skall arbetet med 
sanering och efterbehandling ha påbörjats senast år 2005. Minst 50 av de områden där 

arbete påbörjats skall dessutom vara åtgärdade” [1]. 

Naturvårdsverket har även lämnat förslag till regeringen på nya mål för perioden 2005 

till 2010 för efterbehandling och sanering av förorenade områden: 

”Åtgärder skall under perioden 2005-2010 ha genomförts vid så stor andel av de 
prioriterade förorenade områdena att miljöproblemet i sin helhet i huvudsak lösts inom 45 
år. Det innebär att till utgången av 2010 skall 130 prioriterade områden ha åtgärdats av 
ansvariga eller av samhället. Bland dessa skall samtliga områden som innebär akuta risker 
vid direktexponering och sådana områden som idag, eller inom en nära framtid, hotar 
betydelsefulla vattentäkter eller värdefulla naturområden vara utredda och vid behov 
åtgärdade vid utgången av 2010” [1]. 

1.1.2 Regionala miljömål för Västerbotten 

Länsstyrelserna i landet har tillsammans med kommuner, näringsliv och andra regionala 
aktörer preciserat och konkretiserat de nationella miljömålen till regionala mål. I 

Västerbottens har följande regionala delmål antagits: 

”Före utgången av 2005 ska förorenade områden i länet vara identifierade och för några av 
de mest prioriterade med avseende på riskerna för människors hälsa och miljön ska arbetet 
med sanering och efterbehandling ha påbörjats senast år 2005. Minst två av de områden där 

arbete påbörjats ska dessutom vara åtgärdade” [2]. 

1.2 Syfte 

Skanska Sverige AB Väg och anläggning Norr ser ett ökat utbud på marknaden för 

marksaneringar. Västerbotten har länge levt på skogsindustrin och det finns ett stort 
antal nedlagda sågverk och impregneringsanläggningar i länet. Skanska vill att 

studenterna skall ge både företaget och studenterna kunskap i området inför framtida 

marksaneringar. Denna rapport ska ge läsaren en lättläst och övergripande kunskap om 

sanering av träskyddsanläggningar. 
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1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet skall avgränsa sig till saneringsarbeten på träskyddsanläggningar. Detta 
på grund av att denna typ av saneringsarbete utgör en betydande del av marknaden 

inom sanering i Västerbotten.  

1.4 Metodbeskrivning 

Första steget var att skaffa kunskap i ämnet och för detta krävdes omfattande 
litteraturstudier. Studenterna gick även på utvalda föreläsningar inom miljögeoteknik på 

Luleå tekniska universitet. 

Andra steget, när studenterna fick kunskap inom ämnet kunde tydligare ramar sättas. 

Detta för att examensarbetet inte skall svälla ut för mycket. Ämnet som valts är aktuellt 

nu, det finns väldigt mycket att beröra och därför var det viktigt att tillsammans med 

Skanska och Luleå tekniska universitet hitta lämpliga ramar.  

Tredje steget var att titta på utförda projekt som Skanska Sverige AB tidigare utfört och få 
ta del i erfarenheterna för dessa. De projekt som studerades var Tväråns såg i Gällivare 

kommun, Hanssons såg i Luleå kommun och Forsmo i Sollefteå kommun 

Fjärde steget gick ut på att sammanställa all information och alla erfarenheter som 

studenterna har tagit del av under arbetets gång. Alla dessa steg mynnade tillslut ut i en 

examensrapport. 
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2 LÄGET I VÄSTERBOTTEN 
 

Västerbottens industrihistoria har medfört att förorenade områden finns i 
alla länets kommuner. I detta kapitel beskrivs de inventeringsmetoder som 
används av Länsstyrelsen för att klassificera riskobjekt i länet och i vilka 
kommuner/verksamheter identifierade förorenade områden finns. Kapitlet 
tar även upp länets 10 största riskobjekt.  

2.1 Västerbottens läns industrihistoria 

Gruvbrytningen och träindustrin i Västerbottens län började i mindre skala redan på 

1700-talet. I slutet av 1800-talet blev dessa industrier mer omfattande och utbredda. 
Älvdalar och älvmynningar blev träindustrins säte. Närhet till en älv var en förutsättning 

för många sågverks energibehov, då dessa ofta drevs med hjälp av vattenkraft. Vid 

kusten fanns de bästa förutsättningarna för utskeppning av det förädlade virket till andra 

delar av landet. Detta tillsammans med flottningen av timmer gjorde de kustnära 

städerna och samhällena till naturliga platser att placera en stor del av träindustrin på.  

Vid upptäckten av Bolidenmalmen tog gruvbrytningen verklig fart i länet och 

Rönnskärsverken i Skelleftehamn etablerades som följd av denna upptäckt. 

Rönnskärsverken är idag Nordens största koppar-, bly-, silver- och guldproducent.  

Verkstadsindustrin i länet är, och har i stor utsträckning varit, kopplad till gruv- och 
träindustrin och detta är en förklaring till varför industrin i länet har sitt starkaste fäste i 

Skellefteåregionen [3]. 

2.2 Miljörisker i länet 

Det enskilt största miljöförorenade området i länet är Rönnskärsverken i Skelleftehamn. 
Verksamheten släpper årligen ut stora mängder stoff och tungmetaller i både luft och 
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vatten. Verksamheten har pågått under lång tid och hela området, liksom sediment i 

havsbotten runt verksamheten, är förorenat av tungmetaller. 

Avfall från sulfidmalmsgruvorna i Skellefteåfältet utgör en allvarlig miljörisk i länet 

eftersom tungmetaller kan frigöras vid oxidation. Avfallet finns av två huvudtyper; 

gruvvarp (ofyndat gråberg) och anrikningssand från anrikningsverken. 

Träindustrin är och har varit en av länets dominerande branscher. Före virkestorkarnas 

intåg var träimpregnering vanligt förekommande vid många sågverk. På dessa platser där 
impregneringsverksamhet har förekommit eller förekommer kvarstår ofta stora problem 

med föroreningar av tungmetaller, kreosot och andra impregneringsmedel i mark och 

grundvatten [3]. 

2.2.1 Branschkartläggningen, BKL 

I början av 90-talet gjordes den första inventeringen av miljöfarliga områden, den så 

kallade Branschkartläggningen. I denna inventering riskklassificerades branscherna 

beroende på hur miljöfarlig branschen var. Riskklass 1 betydde störst risk för 

miljöpåverkan och riskklass 4 lägst. I Västerbottens län bedöms det finnas minst 1200 

förorenade områden och den siffran kan med största sannolikhet öka då underlaget inte 
är fullständigt. I siffran ingår förutom objekt från BKL även kommunala deponier, 

skjutbanor samt en uppskattning av antalet objekt som inventeras av särskilda 

verksamhetsutövare, t ex SPIMFAB (Svenska petroleuminstitutets miljösaneringsfond), 

Försvaret, Banverket och Vattenfall [3]. 

I tabell 2-1 redovisas antal identifierade objekt i länets kommuner fördelat per riskklass i 

BKL. 
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 Tabell 2-1 Antal identifierade objekt per kommun i BKL 

 
 
Kommun 

Antal 
Identifierade 

Objekt 

 
 

Klass1 

 
 

Klass2 

 
 

Klass3 

 
 

Klass4 

Ej risk- 
klassade 
objekt 

Bjurholm 3  1 1 1  
Dorotea 17   12 4 1 
Lycksele 42 2 5 28 5 2 
Malå 14 2 5 6 1  
Nordmaling 10  2 8   
Norsjö 24 3 6 11 4  
Robertsfors 13  3 7 3  
Skellefteå 134 7 34 50 13 30 
Sorsele 7  2 5   
Storuman 8  1 5 2  
Umeå 119 2 19 39 55 4 
Vilhelmina 13 1 2 7 1 2 
Vindeln 18  2 12 4  
Vännäs 15  1 10 4  
Åsele 17  4 8 5  

Summa 454 17 87 209 102 39 

2.2.2 MIFO 

Med anledning av regeringens proposition 2000/01:130 har Naturvårdsverket tagit fram 

en ny inventeringsmetod kallad MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade 

Områden). I denna metod prioriteras de branscher som enligt BKL tilldelats riskklass 1 
och 2. MIFO används idag av alla länsstyrelser. Den bygger på grundliga kart- och 

arkivstudier samt översiktliga undersökningar med provtagningar och analyser i utvalda 

punkter. 

Metoden är indelad i två faser [4]: 

Fas 1 –orienterande studie och riskklassning. Denna fas leder till de bakgrunds-

material som behövs för att göra en uppskattning av hur miljöfarligt området är. 

Fas 2 – översiktlig undersökning och ny riskklassning. Denna fas leder till en bild av 

vilka, och hur stora åtgärder som behövs. 

All data som samlas in registreras i en databas, MIFO-databasen. Dessa data ligger till 

grund för vidare analyser när ett område ska saneras. På samma sätt som för BKL finns 

fyra riskklasser där klass 1 är mycket hög risk och klass 4 är liten risk. 
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Fram till 2004 har främst inventeringsarbete i de branscher som visas i tabellen nedan 

skett. 618 objekt har registrerats i MIFO- databasen varav 234 har riskklassats. 

Tabell 2-2 Fördelingen av objekt per bransch och riskklass i MIFO-databasen. 
 
 
Bransch 

Totalt 
antal 

objekt 

Risk-
klassade 
objekt 

 
 

Klass1 

 
 

Klass2 

 
 

Klass3 

 
 

Klass4 

Anläggning för 
miljöfarligt avfall 

 
93 

 
7 

 
 

2 
 

5 
 

Bilfragmentering 1 1   1  
Bilskrotar 41 38  9 21 8 
Garverier 12 1  1   
Gjuterier 5 2  2   
Gruvor 75 35 4 7 12 12 
Kemtvättar 78 50   15 35 
Massa och Papper 8 7 1 5 1  
Oljedepåer 27 22  11 6 5 
Träimpregnering 37 37 4 16 11 6 
Ytbehandling 31 25  5 17 3 
Verkstadsindustri 52 9  3 4 2 
Övriga objekt 158      

Summa 618 234 9 61 93 71 

2.2.3 Länets 10 största riskobjekt 

Nedan följer en lista över de 10 objekt som enligt MIFO bedömts innebära störst risk i 

länet. Det är en del av den så kallade 30-listan som alla länsstyrelser tagit fram på 
uppdrag av Naturvårdsverket. 30-listan innehåller de mest prioriterade objekten i länet 

med avseende på hälso- och miljörisker. För närvarande finns 29 objekt med på 

Västerbottens lista. Nedanstående 10 objekt är rangordnade efter den risk de anses 

utgöra och är således de allvarligaste riskklass 1- objekten i länet. Dock finns ett objekt 

med på listan, Hornsträsket, som ej ännu har blivit riskklassat men ändå anses enligt 

Länsstyrelsen platsa på listan [3]. 

De övriga 19 objekten på listan är inte rangordnade och nämns heller inte i denna 

rapport. 

1. Rönnskärsverken, Skellefteå kommun 

Rönnskärsverken är ett smältverk beläget i Skelleftehamn som har varit i drift sedan 

1930-talet. Industriområdet är ca 150 ha stort och är delvis uppbyggt på avfallsmaterial 

 8 



  
 KAPITEL 2 – LÄGET I VÄSTERBOTTEN 
  

som består av slagg och anrikningssand som producerades vid ett anrikningsverk som 

drevs på området under åren 1934-54. Rönnskärsverken anses vara en av landets större 

punktkällor för utsläpp av tungmetaller och hela området samt intilliggande havsmiljö är 

förorenat. 

En plan för efterbehandling på delar av området lämnades in till Länsstyrelsen under 

2003 och till Naturvårdsverket har en avslutningsplan för deponier inom 

Rönnskärsområdet lämnats in. 

2. Holmsunds före detta träimpregnering, Umeå kommun 

Nedlagd träskyddsanläggning i Holmsund utanför Umeå där det har påvisats höga halter 

av CCA- medel (krom, koppar, arsenik) samt PAH, se kap 4.3 Organiska ämnen, i mark 

och grundvatten. 

Länsstyrelsen anser att det behövs en detaljerad markundersökning för att bättre 

klarlägga riskerna med området. 

Det föreligger för tillfället en tvist om det ekonomiska ansvaret för vidare 

undersökningar då företaget som bedrev verksamhet på området saknar finansiella 

medel. 

3. Robertsfors före detta träimpregnering, Robertsfors kommun 

Nedlagd träskyddsanläggning i Robertsfors där undersökningar har visat på höga halter 
av arsenik i hela området, men även punktvis föroreningar av koppar, bly, nickel, zink 

och krom i mark och grundvatten. Enligt de beräkningar som utförts finns 70 000 ton 

jordmassor som är förorenande med 28 ton arsenik. 

Det finns ingen ansvarig verksamhetsutövare och sanering kommer att utföras under 

2005 med statliga och kommunala pengar. Urgrävning och deponering av de 

förorenade massorna har bedömts som den mest lämpliga åtgärden tekniskt och 

ekonomiskt sett. Kostnaden beräknas uppgå till 73 miljoner kr. 

4. Scharins industriområde, Skellefteå kommun 

De olika verksamheter som har bedrivits inom området är sågverk med doppning, 

massatillverkning och boardindustri. Området ligger vid Ursviken utanför Skellefteå. En 

fördjupad markundersökning som utförts på området visar att mark och byggnader 

 9 



  
 KAPITEL 2 – LÄGET I VÄSTERBOTTEN 
  

innehåller förhöjda halter av metaller, framförallt arsenik, bly, krom, koppar och zink, 

men även organiska föroreningar som PAH, klorfenoler och dioxin. Även oljeläckage 

från oljecisterner kan ha förekommit på området. Urgrävning, deponi och till viss del 

även jordtvätt anses vara miljömässigt och tekniskt mest fördelaktigt enligt Tyréns [5].  

Någon ansvarig verksamhetsutövare finns ej och därför har de miljötekniska 

markundersökningarna gjorts med statliga medel. Under förutsättning att 
Naturvårdsverket beslutar att bidra med pengar bedöms efterbehandling kunna utföras 

under 2006-2007. 

5. Hornsträsket, Lycksele kommun 

Hornsträsket, som är 6,4 km2 stor, ligger nordväst om Kristineberg i Lycksele kommun. 

I närheten av sjön finns ett antal nedlagda och i de flesta fall även efterbehandlade 

gruvor. Hornsträsket är förorenat av tungmetaller och tillståndet i sjön har försämrats 

från mitten av 90-talet. Området är ej riskklassat. 

Undersökningar och utredningar har gjorts för att utreda varför tillståndet i sjön 

försämras. Utredningarna ska redovisas i början av 2005. 

6. Nedre Umeälvens sediment, Umeå kommun 

På områden nära Umeälv finns en skrotverksamhet samt ett träsliperi. Verksamheterna 

har medfört utsläpp av PCB och kvicksilver till Umeälven.  

7. Kristinebergsgruvan, Lycksele kommun 

Kristinebergsgruvan är en sulfidmalmsgruva som fortfarande är i drift med flera 

tillhörande avfallsdeponier.  Tidigare har även ett anrikningsverk funnits på platsen.  

Efterbehandlingsarbeten pågår med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. 

8. Bolidengruvan, Skellefteå kommun 

Bolidengruvan är en nedlagd sulfidmalmsgruva som var i drift mellan åren 1925-1967. I 

objektet ingår anrikningsverk samt flera avfallsdeponier.  

Efterbehandlingsarbeten pågår under tillsyn av Skellefteå kommun. 
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9. Burträskbygdens Träförädling, Skellefteå kommun 

Det är en träskyddsanläggning som är satt i konkurs. En markundersökning gjord 2002 

visade på mycket höga halter av arsenik, koppar och krom i marken. Någon ansvarig 

verksamhetsutövare bedöms inte finnas. 

Under 2005 görs fördjupade markundersökningar, åtgärdsutredning mm som bekostas 

av statliga bidrag. 

10. Kankbergsgruvan, Skellefteå kommun 

Kankbergsgruvan är en vilande sulfidmalmsgruva med avfallsdeponi som inte ännu är 

efterbehandlad. Från avfallsdeponin finns risk för läckage av tungmetaller.  

2.3 Mottagningskapacitet av förorenade massor i länet 

Den efterbehandlingsmetod som oftast används idag är urgrävning och deponering. Ett 
av problemen med den metoden är att hitta deponier som har tillstånd att ta emot 

förorenade massor. För att slippa långa och kostsamma transporter vill man helst hitta 

avfallsdeponier så nära saneringsplatsen som möjligt.  

För närvarande finns det ingen deponi i Västerbotten som har tillstånd att ta emot farligt 
avfall men två företag ligger inne med ansökningar hos miljödomstolen för sådana 

tillstånd, UMEVA som driver avfallsanläggningen på Dåvamyran utanför Umeå och 

Ragn-Sells som söker för en ny avfallsdeponi för 30 000 ton farligt avfall i Robertsfors, 

delvis med anledning av saneringen av Robertsfors före detta träimpregnering [6]. 

Vägverket Produktion Nord har tillstånd att behandla 10 000 ton förorenade massor per 

år på en fastighet invid Dåvamyrans avfallsdeponi, Umeå kommun. Behandlingen får 

ske genom kompostering respektive jordtvätt [3]. 

EkoTec AB i Skelleftehamn har tillstånd att behandla högst 50 000 ton 

(torrsubstansvikt) per år förorenat med petroleum, halogenererade kolväten eller 

lösningsmedel. Metoden som Ekotec AB använder sig av är biologisk nedbrytning [7].
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3 UTFÖRANDE AV ETT SANERINGSPROJEKT 
 

En efterbehandling av ett område är en tidskrävande process med många 
olika moment. Entreprenadarbetena är tidsmässigt ofta en mindre del av 
processen men vanligtvis den mest kostsamma. Detta kapitel beskriver 
övergripande hela processen från länsstyrelsens inventering till dess att ett 
förorenat område är efterbehandlat och återställt.  

3.1 Genomförande  

Ett saneringsprojekt initieras ofta av en kartläggning av potentiella förorenade platser 

utförd av en Länsstyrelse och/eller en kommun. Det kan även initieras av en 

exploatering eller upptäckt av miljöstörningar/skador.  

Samtliga Länsstyrelser i landet använder sig idag av MIFO- modellen vid det inledande 
skedet, se kapitel 2.2.2 MIFO. De data som registreras i MIFO- databasen analyseras 

och används som grund för att bestämma om ett område ska saneras. Detta kallas 

förenklad riskbedömning, se kapitel 5.1.2, och görs på företrädesvis riskklass 1 och 2 

områden enligt MIFO. Nästa steg är att göra en förundersökning samt provtagning på 

området. Med utgångspunkt från detta utreds saneringsbehovet och vilka 
saneringsmetoder som kan vara aktuella. Man tittar även på vilka krav myndigheter 

ställer och vilka generella riktvärdena för föroreningshalter som finns, se kapitel 5.2.1 

Generella riktvärden.  

På vissa områden med höga bakgrundshalter tas platsspecifika riktvärden för 

föroreningshalter fram, eftersom de generella riktvärdena kan vara orimliga att ha som 

åtgärdsmål. Används platsspecifika riktvärden måste en fördjupad riskbedömning göras [8]. 

Ansvarsfrågan samt huvudmannaskap för saneringen bör tas upp i ett tidigt skeende i 

processen. Detta kan vara en tidsmässigt långtgående process om det är svårt att hitta 
någon kostnadsansvarig eller om denne inte vill eller kan ta på sig det ekonomiska 

 13 



  
 KAPITEL 3 – UTFÖRANDE AV ETT SANERINGSPROJEKT 
 

ansvaret. Staten får i många fall gå in som ekonomisk ansvarig och utföra saneringar 

genom Länsstyrelserna med kommunen som huvudman. Kommunen får då vanligtvis 

stå för ca 10% av de totala kostnaderna. För en kommun kan det vara en vinstaffär att 

utföra en sanering med statliga medel på grund av skatteintäkter som genereras om en 
lokal entreprenör anlitas och/eller om deponering sker i kommunen. Vid ett tidigt 

skeende är det även viktigt att klargöra vilka problem som kan uppstå vid behandling av 

den förorenade jorden och vilka möjligheter till deponering eller andra åtgärdstekniker 

som finns. 

När en detaljerad undersökning och provtagning har utförts på området görs en 

utvärdering, vanligtvis av en konsult. Utifrån intrycken från fält, uppmätta 

föroreningshalter, föroreningarnas spridningsrisk, platsens känslighet och riktvärden 
utarbetas ett åtgärdsförslag med en miljömässig, ekonomisk och teknisk acceptabel 

lösning. Denna delges beställaren och ofta även direkt till myndigheterna. 

Alla inblandade parter, utom entreprenören om denne ej redan är utsedd, samlas för ett 

informationsmöte där parterna lägger upp riktlinjer för arbetet. Förslag på 

saneringsmetod presenteras och tillståndsmyndigheten bör redogöra för vilka tillstånd 

och anmälningar som krävs. Syftet med att ha detta informationsmöte är att alla parter 

skall ha klart för sig projektets upplägg och mål. 

I detta läge är det dags att börja med anbudsförfrågan. Beställaren bör vara medveten 
om att ett saneringsprojekt många gånger växer och blir dyrare än beräknat. Detta på 

grund av att exakta mängdberäkningar är svåra att göra trots en noggrann 

markundersökning och provtagning. Det är viktigt för beställaren att anbudsförfrågan 

skrivs på ett sådant sätt att eventuell mängdökning eller andra avvikelser från 

ursprungsplanen täcks upp på ett så bra sätt som möjligt [8]. 

Saneringsarbetet utförs av upphandlad entreprenör och vanligtvis finns en 

miljökontrollant på plats. Miljökontrollantens uppgift är att kontrollera att de riktvärden 
som antagits för jorden och vattnet uppnås. Arbetet sker genom provtagning och analys. 

Transporteras material till deponi är det viktigt att transporten sker på ett sådant sätt att 

förorenad jord inte kan spridas utanför området. Det innebär att fordon som ska åka ut 

från området måste tvättas samt att täckta flak på fordonen används.         
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När saneringen är genomförd görs en slutrapport där hela projektet beskrivs och 

föroreningsnivån som uppnåtts i området anges. Tillståndsmyndigheten kan nu friklassa 

området om uppställda krav uppnåtts. 

3.2 Lagar och ansvar 

Från och med 1 januari, 1999 gäller Miljöbalken (SFS 1998:808) i 

lagstiftningssammanhang när det gäller förorenad jord och efterbehandling.  

Ett viktigt datum för utredning av vem som bär ansvar för sanering är 1 juli 1969 vilket 
är  den dagen då föregångaren till Miljöbalken trädde i kraft, Miljöskyddslagen. Före 

detta datum fanns i Sverige inga bestämmelser för handhavande av miljöfarliga 

kemikalier. Det medför att verksamheter som inte varit i faktisk drift efter den 30 juni 

1969 inte kan ställas som ansvarig för de miljöskador och förorening av mark de 

åstadkommit. 

De kapitel i Miljöbalken som är av relevans för ett område med förorenad jord och 

efterbehandling är främst kapitel 10 som handlar om förorenade områden. Till viss del 

har även kapitel 1, 2, 5 och 6 betydelse. 

Kapitel 10 tar upp ansvar för utredning och efterbehandling, upplysningsskyldighet och 

miljöriskområden. Kapitlet kan tillämpas på byggnader, mark och vattenområden. Det 

är den som bedriver eller bedrivit miljöfarlig verksamhet som är ansvarig för 

efterbehandlingen. Är marken förvärvad av en annan är den nya markägaren ansvarig 

om förvärvet skett efter miljöbalkens inträdande och om han känner till eller borde ha 

känt till att marken är förorenad [9].  
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4 FÖRORENINGAR 
 

För att få en överblick över det stora antalet miljöfarliga ämnen som 
använts i träskyddsmedel har en indelning efter ämnenas sammansättning 
i tre grupper gjorts: metaller, oorganiska ämnen och organiska ämnen. 
Vidare tas det i detta kapitel upp vilka egenskaper samt hälso- och 
miljörisker föroreningarna har. 

4.1 Metaller 

I den första gruppen, metaller, är de miljöfarliga ämnena främst de så kallade 

tungmetallerna1. Vid efterbehandlingsarbete har Naturvårdsverket prioriterat sex 
stycken tungmetaller: arsenik (halvmetall), bly, koppar, krom, kadmium och 

kvicksilver. Övriga metaller som kan klassas som miljöfarliga är zink, selen, tenn, 

vanadin, silver, tallium, nickel, kobolt, barium och antimon. Metaller är grundämnen 

och kan därmed inte förstöras. Metaller kan vara mobila som joner men genom 

adsorption, utfällning och mineralisering kan dessa göras immobila, det vill säga mindre 

rörliga, och därmed mindre miljöfarliga. 

De vid träskyddsanläggningar mest förekommande metallerna är arsenik, koppar, krom 

och zink. 

Arsenik, As 

Arsenik förekommer naturligt i jordskorpan, särskilt höga halter kan finnas i 

berggrunden i områden där sulfidmalmer förekommer, exempelvis i det så kallade 

Skellefteå- fältet. Grundämnet arsenik tillhör gruppen halvmetaller som kan sägas ligga 

mellan metaller och icke-metaller i avseende på ledningsförmåga för elektricitet och 

värme [10]. Arsenik har relativt hög rörlighet jämfört med andra metaller och 

rörligheten varierar främst beroende på jordens sammansättning samt markens pH. 
                                                 
1 Till tungmetaller räknas de metaller som har en densitet >5,0 g/cm3
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Arsenik uppträder framförallt tillsammans med syre i två olika former, arsenat (As5+)och 

arsenit (As3+), men kan även bilda föreningar med till exempel bly och kalcium. Den 

femvärda arsenaten är den mindre toxiska av de två. 

I aerob2 miljö är arsenat vanligast och den har den egenskapen att den binder hårt till 

jord med högt innehåll av ler och järn-/aluminiumoxider. Arsenat binder hårdast till 

partiklar vid ett lågt pH [11]. 

I anaerob3 miljö bildas ett ämne som kallas arsenit, denna förening skiljer sig från arsenat 
när det gäller rörligheten. Arsenit binder hårdast till partiklar vid pH 6-7 och är mer 

lättrörlig vid både lägre och högre pH [12]. 

Koppar, Cu 

Koppar är en metall som förekommer naturligt i berggrund, mark och vatten. I 

berggrunden är den vanligaste formen kopparsulfid. Kopparjonen, Cu2+, bildar 

föreningar med främst syre men kan även bilda svårlösliga komplex med organiska 

material. Koppar i mark ökar i löslighet vid ett sjunkande pH och räknas till de mest 

stabila metallerna vid ett neutralt pH [13]. 

Vid utsläpp av koppar på mark återfinns metallen vanligtvis i de översta jordlagren, 
bundna till jordpartiklar och organiskt material. Vid utsläpp i vatten kan koppar bli 

vattenlösligt och transporteras bort med vattnet.  

Krom, Cr 

Krom är en tungmetall som förekommer i berggrund, djur och växter. Det är främst två 

former av krom som påträffas i miljön, trevärt krom, Cr3+, och sexvärt krom, Cr6+. 

Trevärt krom är den vanligaste formen. 

Generellt sett är krom svårlösligt i vatten, dock kan vissa former av sexvärt krom vara 

lättlösliga. Krom binder hårt till jordpartiklar och organiskt material vilket medför att 

det återfinns i närheten av utsläppskällan [14]. 

 

 
                                                 
2 Aerob - miljö där syre finns tillgängligt 
3 Anaerob - miljö där det saknas syre 
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Zink, Zn 

Zink är en av jordskorpans vanligaste metaller och påträffas framförallt som zinksulfid. 

Människor och djur behöver zink för bland annat metabolismen av proteiner i kroppen.  

Zink räknas som en av de mest rörliga tungmetallerna i mark och vatten, framförallt i 

sura och oxiderade miljöer, och återfinns därför ofta utspridda över ett stort område från 

källan [15]. 

4.2 Oorganiska ämnen 

Till gruppen miljöfarliga oorganiska ämnen hör starka syror och baser, cyanider, fluorider, 
svavel- och bromföreningar. Även starka oxidanter som exempelvis ozon kan räknas in 

i denna grupp. Miljöfarligheten av dessa ämnen kan reduceras med hjälp av fastläggning, 

mineralisering, nedbrytning, reducering, buffring med mera. 

4.3 Organiska ämnen 

Organiska ämnen är kemiska föreningar som innehåller grundämnet kol. För länge sedan 
trodde man att organiska ämnen ej kunde framställas i laboratorium utan endast bildas 

av levande organismer med hjälp av någon mystisk kraft, livskraften. I dag kan man 

framställa näst intill alla organiska ämnen syntetiskt. På grund av kolatomens 

bindningsegenskaper är det enkelt att framställa nya organiska ämnen och man har 

nyligen katalogiserat ca 5 miljoner organiska ämnen. Organiska ämnen kan brytas ner 
och omvandlas. Nedbrytningen tar olika lång tid beroende på vilka ämnen det är och 

vilka miljöer de finns i. Ämnen som bryts ner mycket långsamt benämns 

svårnedbrytbara eller persistenta. 

Eftersom antalet organiska ämnen är så stort nämns i denna rapport bara några av de 

vanligaste organiska miljöfarliga ämnena som finns, se tabell 4-1. Många av dem 

återfinns i olika kombinationer i träskyddsmedel var av författarna har valt att belysa tre 

av dessa.  
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Tabell 4-1 Sammanställning av organiska ämnen, vanliga i träskyddsindustrin 
Gruppnamn Beskrivning Exempel 
Alifatiska 
kolväten 

Raka eller grenade 
kolkedjor 

Petroleumkolväten 

Enkla aromater (BTEX) som bensen, toluen, 

etylbensen, xylen 
Aromatiska 
föreningar 

En bensenring 

Fenoler som fenol, kresol 

Alifatiska klorkolväten som koltetraklorid, 

trikloretylen (TCE), tetrakloretylen (PCE) 

Klorbensener som mono-, di-, och triklorbensen 
Klorerade 
kolväten 

Kolväten med klor 

Klorfenoler som pentaklorfenol (PCP) 

Icke cancerogena PAH: Naftalen, antracen, fluoren, 

acenaftalen, fenantren, pyren, m.fl. Polycykliska 
aromatiska 
kolväten, PAH 

Två eller flera 
bensenringar Cancerogena PAH: Benso(a)pyren, chrysen, 

benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, m.fl. 

Polyklorerade bifenyler (PCB) som aroclor 1016, 
aroclor 1260, PCB-28, PCB 160  

Klorerade 
polycykliska 
kolväten 

Två eller flera 
bensenringar med 
klor Dioxiner som 2-, 3-, 7-, 8-TCDD  

Herbicider (Ogräsmedel) som fenoxisyror, aziner 

Fungicider (Svampmedel) 
Pesticider Bekämpningsmedel 

Insekticider (Insektsmedel) som lindan, aldrin, 

DDD/DDE/DDT 

Dioxin 

Dioxin är ett samlingsnamn för kemiska föreningar som har en speciell struktur och 

innehåller ämnet klor. Det finns 75 olika varianter av polyklorerade dioxiner (PCDD) 

och den mest toxiska och bäst studerade dioxinen kallas TCDD. Dioxiner bildas i 

mycket små mängder vid tillverkning av klorföreningar som klorfenoler, fenoxysyror 

och polyklorerade bifenyler (PCB). Dioxiner bildas också vid förbränningsprocesser där 

klorinnehållande ämnen förekommer [16]. 

Generellt har polyklorerade dioxiner låg vattenlöslighet, låg flyktighet och hög 
fettlöslighet. Detta medför att dioxinerna lätt tas upp av jord- och sedimentpartiklar 

speciellt vid höga halter organiskt material. Flera studier har visat att lakning av TCDD- 

dioxin från jord är väldigt liten och att transport huvudsakligen sker med hjälp av 

partiklar [17]. 
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Klorfenol  

Klorfenoler är en grupp föreningar med 1-5 kloratomer på en fenolring. Det finns fem 

grupper av klorfenoler, mono-, di-, tri-, tetra-, och pentaklorfenol uppdelade efter antal 

kloratomer i stigande ordning. Den vanligast förekommande föreningen i 

träskyddsmedel är pentaklorfenol.  

Pentaklorfenol är relativt svårlöslig i vatten. Adsorption i mark och vatten sker lättare 
vid låga pH och föreningen är därför mest rörlig i neutrala till basiska markförhållanden 

[18]. 

PAH  

Polycykliska aromatiska kolväten, PAH, ingår i träimpregneringsmedlet kreosot som 

framställs av stenkolstjära, se kapitel 7.3.1. PAH- föreningar är uppbyggda av två eller 

flera sammanväxta bensenringar. PAH är en komplex grupp av föreningar där många 

anses som ofarliga medan andra är toxiska.  

Partikelbunden PAH kan transporteras långa distanser för att sedan torr- eller 
våtdeponeras. PAH- föreningar är relativt svårlösliga i vatten och binder starkt till 

jordpartiklar och organiskt material [19]. 

4.4 Föroreningars hälso- och miljöfarlighet 

Ett ämne kan betraktas som hälsofarligt om det har en skadlig effekt på människor när 

dessa exponeras för ämnet. 

Miljöfarligheten hos ett ämne betraktas som dess skadeeffekter på individer, 

populationer och strukturer inom ekologiska system. Vid bedömning av ämnets 

miljöfarlighet undersöks bland annat ämnets toxicitet, nedbrytbarhet och 

bioackumulerbarhet [20]. 

Människan kan komma i kontakt med mark- och vattenföroreningar på flera olika sätt, 

se bild 4-1, till exempel genom:   

 Inandning av dammpartiklar och gaser  
 Intag via munnen, exempelvis förtäring och snusning  

 Direktkontakt med hud och slemhinnor 
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Figur 4-1 Olika exponeringsvägar [20] 

Vissa ämnen som arsenik och fenol kan ge skador redan vid enstaka 

exponeringstillfällen, man säger att ämnena uppvisar akuttoxiska effekter. Andra ämnen 

som PAH:er med flera medför kroniska skador efter upprepad exponering under lång 

tid. Nedan redovisas olika ämnens skadeeffekter både för människa och miljö. 

Arsenik och oorganiska arsenikföreningar 

Dessa absorberas snabbt och effektivt i mag-tarmkanalen och är mycket giftiga med en 

dödlig dos på 1-2 mg/kg kroppsvikt. Arsenikens giftighet beror bland annat på kemisk 

sammansättning, löslighet (bl.a. beroende på pH) och exponeringsvägar. Akut 

förgiftning genom tex. förtäring leder till kräkningar, diarréer och slutligen 

chocktillstånd. En längre exponering kan ge eksem, färgförändringar i hud, lever- och 

njurskador, nervskador, blodförändring och hjärtproblem. 

Arsenik är mycket giftigt för land- och vattenlevande organismer. För växter är det 
tillgängligheten som är den styrande faktorn. Odlingsförsök har visat att om gränsvärdet 

överskrids blir det betydligt sämre skördar [21]. 

Koppar 

I små doser är koppar ett livsnödvändigt ämne. Om intaget överstiger 15-75 mg/kg 

kroppsvikt kan dock skador på mag- och tarmkanalen uppstå. I vissa fall kan skador 

även uppstå på lever och njurar. Damm och rök innehållande koppar kan irritera 

luftvägar och ögon, ge illamående, magsmärtor och diarre. 

Längre exponering kan ge blodförändringar. 
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Effekten av för mycket koppar hos växter är negativt för rotutvecklingen och kan ge 

missfärgning av blad. 

Krom 

Trevärt krom, Cr3+, är ett spårämne som är nödvändigt för människor. Kromföreningar 

som däremot innehåller sexvärt krom , Cr6+,  är mycket giftiga. Den dödliga dosen 
uppges vara 10 mg/kg kroppsvikt och det sexvärda kromet är frätande och cancerogent. 

Krom i träskyddsmedel är av sexvärd form men reduceras till trevärt när det kommer ut 

i naturen. 

Trevärt krom är i regel inte giftigt för land- och vattenmiljö.  

Zink  

Zink är också ett livsnödvändigt ämne för människan. Intag av väldigt höga doser kan 

däremot leda till förgiftning med illamående och försämrad muskelkoordination som 

symptom. Skillnaden mellan normal dos och toxisk dos är mycket stor. Både trevärt 

krom och zink är generellt mindre giftiga metaller än koppar. 

PAH, Kreosot  

Hälsoeffekterna av kreosot är främst förknippade med dess innehåll av polycykliska 

aromatiska kolväten, PAH. För PAH anses hudkontakt med förorenad jord vara den 

värsta exponeringsvägen och hudcancer den allvarligaste effekten. Tidiga symptom är 

hudirritationer, illamående och huvudvärk.  

PAH har hög toxicitet gentemot vattenlevande organismer. I markmiljö har effekter 

liknande brännskador och minskad tillväxt noteras på växter i direkt kontakt med 

impregnerat virke. 

Klorfenoler 

Klorfenoler tas lätt upp av mag- och tarmkanalen, andningsvägarna och genom huden. 
Toxiciteten ökar med antalet kloratomer i molekylen. Dödlig dos av pentaklorfenol 

anses vara cirka 30 mg/kg kroppsvikt. Vid kronisk exponering har irritation av hud och 

andningsvägar, huvudvärk samt effekter på lever och njurfunktion iakttagits.   

Klorfenoler, särskilt pentaklorfenol, ackumuleras i hög grad i levande organismer och 

uppvisar hög toxicitet mot vattenlevande organismer och varmblodiga djur.  
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Dioxin 

TCDD- dioxinen tas lätt upp genom mag- och tarmkanalen och kan även tas upp 

genom huden och lungorna. TCDD-dioxinen är precis som de andra dioxinerna en 

mycket stabil kemisk förening som bryts ner långsamt i kroppen [16]. 

Vid lång tids exponering av dioxin är klorakne den enda omtvistade symptomen på 
människor. Det är en plågsam och långvarig hudsjukdom. Hos flera djurarter har 

cancer, försämrat immunförsvar och utvecklingsstörningar uppträtt efter lång tids 

exponering av låga doser TCDD. 1977 klassade IARC (International Agency for 

Research on Cancer) TCDD- dioxin cancerframkallande även hos människor.  

TCDD- dioxin är mycket farligt i direktkontakt, enligt Greenpeace [22] räcker några 

miljondels gram per kilo kroppsvikt för att döda däggdjur. För forskarna, går 

meningarna isär om hur farligt dioxin är när det gäller normal exponering som intag av 
kött, fisk, modersmjölk mm. En del forskare ser med största farlighet på ämnet, medan 

andra hävdar att de nivåer som människan normalt exponeras för inte utgör någon som 

helst fara. 
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5 BEDÖMNING AV ETT SANERINGSOBJEKT 
 

För att kunna bedöma om ett område är aktuellt för sanering måste en 
rad faktorer studeras för att avgöra om så är fallet. Till exempel, vilka 
förutsättningar finns för att uppnå vinst för människa och miljö? En stor 
del av Länsstyrelsens arbete med förorenad mark går ut på att klassa och 
bedöma olika objekts risk och utifrån det prioritera de farligaste objekten. 
Detta kapitel handlar om riskbedömning och olika riktvärden. 

5.1 Riskbedömning 

Med hjälp av olika utredningar och undersökningar bedöms vilka risker för människa 
och miljö som finns i och kring ett förorenat område. Det kan göras med varierande 

ambitionsnivå beroende på vilken typ av område och förorening som finns. 

Naturvårdsverket har tre olika ”ambitionsnivåer” på riskbedömning; riskklassning, 

förenklad riskbedömning samt fördjupad riskbedömning.  

Utgångspunkterna för dessa nivåer av riskbedömning är följande [23]: 

 Föroreningars farlighet – bedömning av hur hälso- och miljöfarliga föroreningarna 

är. 

 Föroreningsnivå – bedömning av hur förorenat objektet är uttryckt i halter och 

mängder. 
 Utbredning/spridningsförutsättningar – bedömning av dagens utbredning och 

förutsättningar för vidare spridning i miljön. 

 Känslighet/skyddsvärde – bedömning av hur människor, djur och växter kan 

exponeras och hur allvarligt man ser på denna exponering. 
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5.1.1 Riskklassning 

Riskklassning av förorenade områden görs i samband med inventeringar. Generella 

riktvärden för föroreningshalter, se kapitel 5.2.1, används vid bedömning av 

föroreningsnivå. Både MIFO och BKL har fyra riskklasser, där riskklass 1 innebär 

mycket stor risk och riskklass 4 innebär låg risk för hälso- och miljöskador. 

5.1.2 Förenklad riskbedömning 

Förenklad riskbedömning görs på förorenade områden som är aktuella för en 

efterbehandling. Detta görs för att avgöra om markområdet är förorenat till den grad att 

åtgärder krävs och i så fall ner till vilka nivåer av föroreningshalter saneringen skall 
utföras. Förenklad riskbedömning kan även användas för att avgöra om renade massor 

kan återföras eller användas på en annan plats. 

5.1.3 Fördjupad riskbedömning 

Om de generella riktvärdena inte kan användas görs en fördjupad riskbedömning på 

objektet. Vid fördjupad riskbedömning används platsspecifika riktvärden. 

5.2 Riktvärden i förorenad mark 

Riktvärden för föroreningshalt i mark, gäller både generella och platsspecifika 

riktvärden, bestäms utifrån nedanstående faktorer [24]:  

Toxiska effekter – Effekter på människan och ekosystemet som orsakas av 

föroreningen. 

Jordens sammansättning – Halten finkornig jord samt organisk halt har betydelse för 

hur föroreningar kan spridas. 

Markanvändning – På mark där industri bedrivs tolereras högre föroreningshalter. 

Områden som klassas som industritomter är ej användbara för bostäder. Se även 

nedan. 

Grundvattensituationen – I grundvattentäkter sätts riktvärdena lägre än på områden 

där inget grundvattenuttag sker. 
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Ytlig eller djupt liggande jord – Ytlig jord sprids i vissa fall lättare, främst via damm 

och direkt intag till människor och djur. Därför medges högre riktvärden för djupt 

liggande jord. 

Riskbedömning – Vilken risk för toxisk påverkan som kan accepteras. 

5.2.1 Generella riktvärden 

Generella riktvärden för föroreningar i mark är framtagna av Naturvårdsverket 1997 

och visas i sin helhet i Naturvårdsverkets Rapport 4638 Generella riktvärden i förorenad 
mark. De generella riktvärdena har tagits fram för att kunna användas på ett stort antal 

objekt i landet. Att tillägga är att värdena gäller för mineraljordar ovan grundvattenytan 

och att de ska betraktas som rekommendationer, alltså är de ej juridiskt bindande [25]. 

Riktvärdena baseras på vilken typ av markanvändning som är tänkt efter att området är 
sanerat. Naturvårdsverket har delat in markanvändningen i tre klasser där olika generella 

riktvärden gäller, se tabell 5-1.  

Naturvårdsverkets tre typer av markanvändning [25]: 

KM   Känslig Markanvändning – Framtida användning är t ex bostäder, 

daghem, odling, djurhållning mm. Grundvattenuttag kan ske. 

MKM GV Mindre känslig markanvändning med grundvattenskydd. Framtida 

användning är t ex kontor, industrier vägar mm. Grundvattenuttag 

kan ske. 

MKM Mindre känslig markanvändning. Framtida användning som ovan men 

grundvattenuttag får ej ske. 
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De vanligaste ämnena vid träskyddsanläggningar och deras generella riktvärden på 

områden med olika markanvändning redovisas i tabell 5-1. 

Tabell 5-1 Riktvärden för vanligt förekommande föroreningar vid träskyddsanläggningar [25]. 

Metaller [mg/kg TS] Riktvärde KM Riktvärde MKM GV Riktvärde MKM 

Arsenik, As 15 15 40 
Koppar, C 100 200 200 

Krom, Cr (sexvärd)  5 15 20 

Kvicksilver 1 5 7 

Zink 350 700 700 

Organiska ämnen [mg/kg TS]    

Cancerogena PAH  0,3 7 7 
Övriga PAH 20 40 40 
Pentaklorfenol 0,1 3 5 
Summa Klorfenoler (utom 
pentaklorfenol) 

2 10 10 

Dioxiner [ng/kg TS] 10 250 250 

5.2.2 Platsspecifika riktvärden 

Eftersom de generella riktvärdena ofta leder till orimliga saneringskrav i mindre känsliga 

områden tas ibland platsspecifika riktvärden fram. Platsspecifika riktvärden beräknas 

utifrån samma faktorer som de generella riktvärdena men här tas hänsyn till vilka 

bakgrundshalter som finns i jorden, jordens organiska halt och spridningsvägar. Om 

däremot platsspecifika krav ställs i känsliga områden kan det leda till ett större krav på 
saneringen med orimlig kostnadsbild som följd. Används inte de generella riktvärdena 

måste som tidigare nämnts en fördjupad riskbedömning utföras.   
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6 MARKKEMI 
 

De lokala mark- och grundvattenförhållandena är mycket viktiga att ha 
kunskap om vid efterbehandling av förorenade områden. I detta kapitel 
kommer en kort förklaring om hur föroreningar uppträder och sprids i 
marken. 

6.1 Geologiska och hydrologiska förhållanden 

De geologiska och hydrologiska förhållanden som råder påverkar ett flertal faktorer som 
man bör ta hänsyn till under efterbehandlingsarbetets gång, bland annat föroreningars 

förekomstform, bindningsförmåga, nedbrytningstid och spridningsförutsättningar. 

Jordartssammansättningen och den organiska halten är ur geologisk synvinkel det som är 

avgörande för spridningshastigheten hos föroreningar. I finkorniga, täta material som silt 
och lera går spridningen av föroreningar långsammare än i ett grövre, mer permeabelt 

material såsom sand eller grovkornig morän. Även i torvmarker och våtmarker där 

andelen organiskt material är hög sprider sig föroreningar långsamt, detta beror på att 

adsorbtionsförmågan är hög i sådana material.  

Den lokala grundvattennivån och flödesriktningen är ur det hydrologiska perspektivet 

de mest intressanta faktorerna vid en efterbehandling. Med kunskap om detta kan 

spridningsvägarna för föroreningen, alternativt källan till föroreningen, lokaliseras. Vissa 
föroreningar, exempelvis bensin och diesel, flyter på grundvattenytan och då kan dessa 

föroreningar lättare lokaliseras och saneras om grundvattenytan i området är uppmätt 

[3]. 

Jordarterna i Västerbottens län utgörs främst av morän och torvmarker och i älvdalarna 

finns även sediment avsatta. Under högsta kustlinjen som ligger 250 meter över havet, 

är det vanligt att jordtäcket består av ett tunt lager utsvallad morän. I dalgångar finns 

ofta ansamlingar med finare partiklar såsom silt, ler och ibland även sulfidjord [3]. 
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6.2 Mark som recipient 

Följande faktorer har störst betydelse för en jords adsorptionsförmåga: 

Specifik yta4-  Ju större specifik yta desto högre adsorption 

pH-  Inverkar på vattenlösligheten hos en 

förorening. 

Katjonutbyteskapacitet, CEC- Mängden joner ett material kan adsorbera 

Lermineral har väldigt stor specifik yta, upp till 100 m2/g för illit som är det vanligaste 

lermineralet i svenska jordar. Även torv har väldigt stor specifik yta, > 600 m2/g och silt 

ligger i storleksordningen 0,01-1 m2/g.  

Lermineral har vanligtvis en negativ ytladdning och detta tillsammans med en stor 

specifik yta ger en hög kapacitet att adsorbera positiva joner. Metalljoner är vanligen 

positivt laddade och kan därför adsorberas på lermineralets negativt laddade yta. I surare 
mark, dvs lägre pH, blir det flesta metaller mer vattenlösliga och de adsorberas då inte 

lika mycket till mineralytorna. Det har förklarats med att metalljonerna konkurrerar 

med vätejoner om adsorptionsplatserna [26]. 

Silt adsorberar på samma sätt som lermineral. Torv, som bildas av växter som 

förmultnat, är likvärdig lermineralet när det gäller både katjonutbyteskapacitet och 

specifik yta. Skillnaden är att den är en organisk förening och därmed binder den andra 

organiska föreningar bättre, exempelvis bensin, oljor, PAH, dioxin mm.  

Grövre material som sand och grus är i det närmaste inerta5 och saknar därmed i stort 

sett förmågan att adsorbera [24]. 

 

                                                 
4 Specifik yta – kontaktytan runt partiklar dividerad med dess massa. 
5 Inert – reaktionströg, reagerar inte med andra ämnen. 
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7 TRÄSKYDDSANLÄGGNINGAR 
 

Träskyddsindustrin har länge varit en betydande del av Sveriges 
näringsliv. I snart två århundraden har industriell träimpregnering utförts 
och det har satt sina spår. Idag impregneras årligen ca 1 000 000 m3 
sågat trä, främst furu [27]. 

För att få förståelse för hur impregneringsindustrin har utvecklats tar detta 
kapitel upp vilka impregneringsmetoder och vilka olika träskyddsmedel 
som har använts under årens lopp. 

7.1 Historia 

Träskyddsbehandling har bedrivits i industriell 

skala sedan mitten av 1800-talet. Det började 
med Kungliga Järnvägsstyrelsens försök att 

impregnera sliprar med Boucheri- metoden 

och kopparsulfatlösning (kopparvitriol) som 

träskyddsmedel. Året därpå började den 

dåvarande Kungliga Telegrafstyrelsen med att 
träskyddsbehandla ledningsstolpar med samma 

metod, se kap 7.2.1. 

År 1900 köpte Statens Järnvägar ett eget 

mobilt impregneringsverk från Tyskland och 

inledde året därpå träskyddsbehandling med 

kreosotolja genom tryckimpregnering. Kungliga Telegrafstyrelsen började vid denna tid 

att övergå från att impregnera med kopparsulfat till att impregnera med kreosot. I slutet 

på 1920- talet började även Vattenfall impregnera med kreosot. 

Figur 7-1 Tryckimpregnering år 1958    
 [ www.paras.fi] 
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Under andra världskriget upphörde importen av kreosot. I detta läge introducerades 

metallbaserade vattenlösliga träskyddsmedel för tryckimpregnering, så kallade saltmedel 

(CCA, CZA mm). Ungefär i samma skede började industrin att impregnera sågade 

trävaror. 

När kriget tog slut kunde kreosot åter importeras och Statens Järnvägar återgick till 

detta medel. Televerket fortsatte däremot delvis med saltmedel eftersom kreosoten 

förorsakade stora arbetsmiljöproblem. 

Vid mitten av 1960- talet introducerades impregneringsmedel med de verksamma 

beståndsdelarna upplösta i organiska lösningsmedel, så kallade lösningsmedelsbaserade 

medel. Denna typ av organiska lösningsmedel var baserade på klorfenol till dess att 

klorfenol förbjöds vid årsskiftet 1977/78. År 1974 inleddes impregnering med medel 

baserade på organiska tennföreningar, genom s.k. vakuumimpregnering. Denna typ 
förbjöds år 1995 och ersattes av organiska fungicider som är ett bekämpningsmedel, se 

tabell 4-1 [21].  

7.2 Impregneringsmetoder 

Många olika metoder har tillämpats vid industriell träskyddsbehandling. De 
huvudsakliga metoderna som har tillämpats i Sverige är saftförträngning enligt Boucherie, 

open tank-impregnering, tryckimpregnering, vakuumimpregnering och doppning.  

7.2.1 Saftförträngning enligt Boucherie  

Saftförträngning enligt Boucherie var en metod där träskyddsmedlet tillfördes när 

stockarna var obarkade och råa. En tank med träskyddsmedel placerades 10-12 meter 

högre än stockarna och genom slangar anslutna till rotändan pressades sedan 
träskyddsmedlet genom stocken med hjälp av tryckfallet som uppkom. Impregneringen 

var väldigt långsam och tog cirka 5 dagar. Det syntes tydligt när stocken var 

färdigbehandlad eftersom träskyddsmedlet då droppade ut ur toppändan och kvistar. 

I Sverige användes kopparsulfat (CuSO4) och en mindre del zinksulfat (ZnSO4) som 

träskyddsmedel. 

Kungliga Järnvägsstyrelsens, senare Statens Järnvägar, använde sig av denna metod på 

två platser mellan 1858 och 1873 och Kungliga Telegrafstyrelsen på åtta platser mellan 

1859 och 1939. Ingen av dessa anläggningar är i drift idag. 
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Dessa anläggningar stod ofta uppställda utomhus med varken tak eller tätt underlag. När 

stockarna barkades efter behandlingen deponerades barken nära anläggningen. På dessa 

platser hittar man ofta höga halter av koppar i marken [28]. 

7.2.2 Open tank- impregnering 

Open tank- impregnering är en av de äldsta impregneringsmetoderna som finns. Vid 

denna metod sänktes virket ner i ett kar av trä eller betong, med ett tättslutande lock. 

Varm ånga leddes in i karet och när virket var uppvärmt pumpades kall 
impregneringslösning in i karet. Vid nedkylningen uppstod ett undertryck som gjorde 

att impregneringsmedlet sögs in i träet. Denna metod var relativt långsam, behandlingen 

kunde pågå mellan 38-47 timmar. 

Till denna impregneringsmetod använde man nästan uteslutande det s.k. BIS-saltet 

(Bolidens impregneringssalt). De verksamma beståndsdelarna i detta salt bestod av krom, 

zink och arsenik. 

Open tank-impregnering bedrevs i Sverige mellan 1935 och 1954 på ett 15-tal platser. 

Även dessa anläggningar stod uppställda utomhus och spill uppstod vid upptagning av 

det impregnerade virket. Slam och impregnerat sågspån deponerades ofta i anslutning 

till anläggningen [28]. 

7.2.3 Tryckimpregnering  

Tryckimpregnering bedrivs än idag och kan utföras med några olika processer och med 

ett flertal olika träskyddsmedel. Gemensamt för alla processer är att virket går genom en 

cylinder som är helt lufttät. Under cylindern sitter en tank där impregneringsvätskan 
förvaras. Genom pumpar kan vätskan transporteras till cylindern och åstadkomma tryck 

eller vakuum.  

I Sverige har tre olika metoder använts; Fullcell, Rüping och Lowrymetoderna. Vad 

som främst skiljer de olika metoderna åt är vid vilket tryck impregneringsvätskan sprutas 

in och åtgången av impregneringsvätska. 

Vid tryckimpregnering har huvudsakligen tre typer av träskyddsmedel använts: kreosot, 

metallbaserade - vattenlösliga medel (saltmedel) och lösningsmedelsbaserade medel. 

Saltmedel indelas vanligen i krombaserade medel och ammoniakaliska kopparmedel. 
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Tryckimpregnering med kreosot har bedrivits sedan sekelskiftet . I början på seklet 

mellan 1910-1923 impregnerades stora mängder sliprar med ett medel som kallades 

kresokalcium. Det bestod av kreosot, kalkmjölk och en mindre tillsatts av zinkklorid 

(ZnCl2). 

Impregnering med kreosot har, på grund av att Statens Järnvägar flyttade runt sin 

mobila anläggning, förekommit på många platser i landet. Enligt egen uppgift har SJ 
bedrivit kreosot- impregnering på minst 50 ställen i landet. Periodvis har också 

impregnering med vattenbaserade träskyddsmedel förekommit på de flesta av dessa 

platser. 

Tryckimpregnering med krombaserade saltmedel har pågått i Sverige sedan 

1940. I början impregnerades nästan bara ledningsstolpar, men från mitten av 1960- 

talet dominerar sågade trävaror. 

De krombaserade saltimpregneringsmedlen är vattenlösliga och innehåller salter och 

oxider av koppar, krom, arsenik, zink, bor, fluorider och fosfor i varierande 

kombinationer tex. CCA (koppar, krom, arsenik), CCP (koppar, krom, fosfor) osv.   

Tryckimpregnering med krombaserade saltmedel har bedrivits på ca 300 platser i 
Sverige. Under 1960- och 1970- talen ökade antalet anläggningar kraftigt. I samma 

skede lanserade Anticimex en liten impregneringsanläggning som hyrdes ut vilket 

medförde flera till ytan mindre förorenade områden [21]. CCA- medel och kreosot 

används fortfarande i stor skala för att skydda trä mot vattenkontakt. Kreosot är endast 

tillåten för yrkesmässig användning [29]. 

Tryckimpregnering med ammoniakaliska kopparmedel har bedrivits sedan 

1956, då ett s.k. KP-salt lanserades. Detta medel bestod av ett kopparsalt och 
pentaklorfenol i en vattenlösning med ammoniak och kolsyra. Pentaklorfenol ersattes 

senare av andra organiska komponenter.  

Ett 60-tal små anläggningar har under någon period bedrivit impregnering med dessa 

träskyddsmedel. Ett fåtal anläggningar används än idag, dock med mer miljövänliga 

medel. 

Tryckimpregnering med lösningsmedelsbaserade medel bedrevs småskaligt i 

Sverige på ett 15– tal platser mellan 1963 -1978. Vanligast var att man använde 
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klorfenolbaserade medel i anläggningar där även impregnering med vattenlösliga 

saltmedel har förekommit. 

Vid de äldre tryckimpregneringsanläggningarna är de mest förorenade platserna in- och 

utkörningsspåret till cylindern. Ofta lades spåren direkt på marken utan någon 

uppsamlingsanordning. Den enda uppsamlingsanordning som fanns var ett kärl under 

cylinderluckan som samlade upp den vätska som fanns i botten av cylindern då man 
öppnade luckan. I många fall avleddes spill från impregneringsprocessen och rester från 

rengörningen av cylindern i dagvattenledningar. Större anläggningar var ofta försedda 

med stora underjordiska lagringstankar och läckage från dessa har förekommit. 

7.2.4 Vakuumimpregnering 

En anläggning för vakuumimpregnering är uppbyggd på samma sätt som en 

tryckimpregneringsanläggning, skillnaden är att ett undertryck skapas i tanken och 

därmed sugs medlet in i träets porer. Organiska tennföreningar användes som 

verksamma beståndsdelar fram till förbudet 1995. Numera utgörs de verksamma 

beståndsdelarna av organiska fungicider (svampmedel), se tabell 4-1. 

Eftersom dessa anläggningar byggdes relativt sent var kravet på både miljö och 

arbetsmiljö betydligt högre än tidigare.    

7.2.5 Doppning 

Vid doppning sänks ett helt paket brädor under kort tid (1-5 minuter) ner i ett öppet 
kar med impregneringslösning. Doppning används för att skydda träet mot angrepp av 

blånadssvampar. 

Metoden började användas på 1940- talet och i början användes flourbaserade medel. 

Efterhand övergick man till klorfenolbaserade medel fram till dess att de förbjöds. 

Därefter har en lång rad andra organiska ämnen använts som verksamma beståndsdelar. 

Äldre anläggningar uppvisar samma typ av föroreningsproblem som open tank- 

anläggningar. Spillet hamnade på marken under och bredvid doppningsanläggningen 

och i doppningskaret samlades slam och träavfall som ofta deponerades i närheten av 

behandlingsplatsen. 
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Det saknas uppgifter över antalet platser där doppning har bedrivits. Men med 

uppskattningar och olika inventeringar har man kommit fram till att totala antalet 

doppningsanläggningar i landet uppgår till 400-500 stycken. Eftersom torkning av virke 

i virkestorkar har ökat, har doppning minskat kraftigt i omfattning men fortfarande 

förekommer doppning på ett antal platser i landet [21]. 

7.3 Träskyddsmedel 

Förbrukningen av impregneringsmedel i Sverige har varierat, särskilt perioden 1900 – 
1949. Fram till idag har kreosot helt klart använts i störst mängd. Kreosoten följs av 

CCA-medel och därefter kommer organiska tennföreningar.  

För att förklara de olika träskyddsmedlen och försöka få någon struktur på vilka ämnen 

som har använts, delas i denna rapport träskyddsmedlen in tre grupper: kreosot, 

vattenlösliga medel och lösningsmedelsbaserade medel.  

7.3.1 Kreosot  

Kreosotolja framställs genom destillation av stenkolstjära som i sin tur utvinns ur 

stenkol. Precis som för bensin består kreosotolja av ett hundratal olika kolföreningar. 
Sammansättningen för olika kreosotoljor varierar beroende på sammansättingen i 

ursprungsmaterialet stenkol. Till största del består kreosot av PAH och fenoler. Andelen 

PAH i kreosot varierar mellan 85 – 90 % och andelen fenolföreningar ligger runt 10%. 

En mindre andel består av andra komponenter som kväve-, svavel- och syre- 

heterocykliska föreningar [24]. 

Föreningarna som ingår i kreosot har olika egenskaper. PAH är svårlösliga i vatten 

medan fenolföreningarna är mycket vattenlösliga. Detta innebär att vid ett 
kreosotutsläpp kommer fenolföreningarna att lösa sig i grundvattnet och transporteras 

bort. Medan PAH- föreningarna i stor utsträckning kommer att fastna på partiklar och 

på organiskt material i jorden. Om man undersöker gamla kreosotutsläpp finner man att 

stora delar av kreosoten finns kvar i marken där utsläppet ägt rum. Det som har skett är 

att sammansättningen på kreosoten har förändrats och det som finns kvar är de 

svårnedbrytbara och ej vattenlösliga komponenterna [24]. 

På 1960-talet fastställde Western European Institute for Wood Preservation två 
kvalitetsklasser för kreosot, typ A som används för sliprar och typ B som främst 

användes till stolpar. I Sverige har typ B varit dominerande även för sliperimpregnering. 
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På senare delen av 1980-talet började man använda modifierade kreosotoljor med lägre 

halter av lättflyktiga ämnen och bensapyren. [21]. 

I de riktvärden för förorenad mark som Naturvårdsverket tagit fram, se tabell 5-1, delar 

man in PAH i två summerade riktvärden; summa cancerogena PAH och summa övriga 

PAH. I vilken klass PAH- föreningar hamnar beror på deras kemiska sammansättning. 

Det vill säga antalet bensenringar föreningen är sammansatt med.  

7.3.2 Vattenlösliga medel  

Som tidigare nämnts i denna rapport är krombaserade saltimpregneringsmedlel vattenlösliga 

och innehåller salter, syror och oxider av krom, koppar, arsenik, zink, bor, fluorider 
och fosfor i varierande kombinationer tex. CCA (koppar, krom, arsenik), CCP 

(koppar, krom, fosfor), CFA (krom, fluor, arsenik). 

CCA- medel har varit den dominerande typen av saltmedel. Enligt amerikansk standard  

indelas CCA-medel  i tre typer: A, B och C. I Sverige har framförallt typ B förekommit 

men från årsskiftet 1993/94 används endast CCA typ C. Sammansättningen kan variera 

enligt tabell 7-1 [21]. 

Tabell 7-1 Sammansättning (i viktprocent) av CCA-medel enligt amerikansk standard. 
Metall Typ B (%) Typ C (%) 

Arsenik (As2O3) 42,0 – 48,0 30,0 – 38,0 
Koppar (CuO) 18,0 – 22,0 17,0 – 21,0 

Krom (CrO3) 33,0 – 38,0 44,5 - 50,5 

Vid impregnering används en tvåprocentig lösning med ett pH på ca 1,8. När medlet 
tränger in i träet förändras pH-värdet och komponenterna i lösningen börjar reagera. 

En av de viktiga processerna är att sexvärt krom reducerads till trevärt. Det trevärda 

kromet binder sig till arsenat och bildar kromarsenat [28]. 

De första Ammoniakaliska kopparmedlen bestod av två komponenter, ett så kallat K-salt 

bestående av kopparkarbonat (CuCO3) och ett P-salt bestående av pentaklorfenol 

(C6Cl5OH) som blandades i en vattenlösning med ammoniak och kolsyra. När 

pentaklorfenol förbjöds årsskiftet 1977/78 ersattes det med andra typer av 
kopparbaserade medel vanligtvis Cuprinol Tryck och Cuprinol Tryck 86. De senaste 

åren har nya vattenlösliga medel utvecklats, vissa helt metallfria [21]. 
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7.3.3 Lösningsmedelsbaserade medel 

När man i mitten av 1960-talet började använda lösningsmedelsbaserade ämnen bestod 

dessa av pentaklorfenol. I samband med vakuumimpregneringens intåg i mitten av 70- 

talet kom dock de lösningsmedelsbaserade träskyddsmedlen att innehålla organiska 

tennföreningar som verksamma beståndsdelar.  

I vissa vakuumimpregneringsmedel förekommer lindan och diklorfluanid som är 

tillsatser av bekämpningsmedel. Lindan har använts i liten omfattning för behandling av 
trä som gått på export till länder med termiter. Diklorfluanid används fortfarande i 

begränsad omfattning som skydd mot angrepp av missfärgade svampar på 

trädgårdsmöbler. 

Även för blånadsskyddsdoppning var pentaklorfenolbaserade ämnen dominerande fram 

till förbudet. Efter förbudet användes framförallt medel baserade på kvartära 

ammoniumföreningar och guazatintriacetat. Kvicksilverbaserade ämnen användes under 

1940-talet i mindre mängd. Någon samlad bild över alla doppningsmedel som har 

använts finns inte.  
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8 ARBETSMILJÖ VID SANERING AV 
TRÄSKYDDSANLÄGGNINGAR 

 

Arbetsmiljöverket har gett ut boken Marksanering - om hälsa och säkerhet 
vid arbete i förorenade områden (2002) [20]. Tanken med boken är att 
den ska fungera som en handbok om arbetsmiljö vid saneringsarbeten. 
Informationen i följande kapitel är hämtad ur den boken. Det går att läsa 
mer om arbetsmiljön under saneringsfasen av Hanssons såg, Tväråns såg 
och Forsmo i kapitel 10, Erfarenheter. 

8.1 Allmänt 

Vid utförande av sanering i förorenad mark finns vissa hälso- och säkerhetsrisker som 
inte förekommer vid vanliga markarbeten. Dessa risker bör identifieras. Dessutom ska 

en hälso- och säkerhetsplan göras där olika hälsorisker med projektet tas upp. 

Det finns ett antal lagar, förordningar och föreskrifter om arbetsmiljö som är tillämpbara 

vid saneringsarbeten, dock finns ännu inte några som är specifikt framtagna för 

ändamålet. Arbetsmiljöverkets bok Marksanering, som nämns ovan är en praktiskt 

användbar tolkning och sammanställning av de aktuella föreskrifterna.  

Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger enligt arbetsmiljöverket på arbetsgivaren. 

Arbetsgivaren måste vidta nödvändiga åtgärder för att minska hälso- och säkerhetsrisker 
på arbetsplatsen. Stora krav ställs på arbetsledningens alla led i detta avseende, men även 

yrkesarbetarna/maskinförarna har ett arbetsmiljöansvar enligt lagen. De ska följa 

gällande föreskrifter, se till att vid behov nyttja de skyddsåtgärder som finns samt 

medverka i arbetsmiljöarbetet. 

Byggherren ansvarar för att en arbetsmiljöplan upprättas om särskilt riskfyllda arbeten 

ska utföras eller om arbetets omfattning överstiger ett visst antal dagar och/eller antal 
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personer. Bland de riskfyllda arbeten som definieras i Arbetsmiljöverkets 

författningssamling, AFS, 1999:3 finns; 

 Arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara 

för hälsa och säkerhet. 

 Arbete som innebär risk för fall till lägre nivå, att begravas under jordmassor 

eller sjunka ner i lös mark. 

Detta medför att i de allra flesta fall av saneringsarbeten skall det upprättas en 
arbetsmiljöplan. Vanligtvis överlåter byggherren detta till huvudentreprenören i 

samband med kontraktskrivningen. 

8.2 Hälso- och säkerhetsrisker 

Alla typer av arbeten inom förorenade områden kan innebära ett flertal risker för hälsa 
och säkerhet. Innan ett fältarbete startas är det viktigt att noggranna inventeringar görs 

av vilka tidigare verksamheter och använda kemikalier som förekommit på området, 

samt på vilka ställen föroreningskällor kan finnas. Detta arbete bedrivs delvis av 
länsstyrelsen när de riskbedömer området enligt MIFO. Dock bör ytterligare 

inventeringar göras innan projektstart eftersom MIFO- inventeringen kan vara för 

övergripande. Föroreningssituationen vid träskyddsanläggningar är ofta komplex då 

många olika träskyddsmedel har använts under åren. Utöver träskyddsmedel kan olja 

eller gas påträffas och dessa kan medföra andra risker och särskilda skyddsåtgärder kan 

behöva göras. 

8.2.1 Kemiska hälsorisker 

Det finns en rad kemiska ämnen som kan påträffas vid efterbehandling av en 
träskyddsanläggning. Kroppen påverkas olika dels beroende på människans 

motståndskraft mot ämnet och dels på om det är en akut eller långvarig exponering 

kroppen utsätts för. Den skyddsutrustning som finns på marknaden håller oftast hög 

kvalitet och ger ett bra skydd om den används på rätt sätt. 

Arbetsmiljöverket (AFS 2000:4) har vissa regler för att förebygga och ha beredskap för 

exponeringsrisker av kemiska ämnen inom ett förorenat område och dessa är: 

 Möjlighet att skölja bort skadliga ämnen från hud och ögon ska finnas. 

 God personlig hygien ska iakttas. 

 40 



  
 KAPITEL 8 – ARBETSMILJÖ VID SANERING AV TRÄSKYDDSANLÄGGNINGAR 
 

 Förorenade arbetskläder och skyddskläder ska snarast bytas ut. 

 Arbets- och skyddskläder ska förvaras så att spridning av farliga kemiska ämnen 

förebyggs. 

 Mat eller dryck får inte tillredas, förtäras eller förvaras där föroreningar 
förekommer. 

 Tobaksvaror får inte användas och kosmetika får inte appliceras där föroreningar 

förekommer. 

8.2.2 Partikelbunden spridning 

Många av de vanligaste föroreningarna är bundna till partiklar och risken för spridning 

finns därmed främst vid schaktarbeten, transporter och hantering (ex. siktning, 

harpning) av förorenade massor. Spridningsrisken ökar avsevärt vid torr och blåsig 

väderlek. För att förebygga spridning av partiklar kan exempelvis följande åtgärder 

vidtas: 

 Storlek på mellanupplag och öppna schaktytor minimeras. 
 Mellanupplag och lastbilsflak täcks. 

 Rena körytor eftersträvas. 

 Våtsopning av transportvägar utförs vid behov. 

 Dammbindande åtgärder utförs. 

 Rengörningsrutiner för fordon och personal upprättas. 

8.2.3 Gasutsläpp 

Vid schaktarbeten och arbeten i sediment kan lättflyktiga ämnen frigöras. Dessa utgör 

främst akuta risker för personal som befinner sig nära källan eftersom gaser späds ut i 

luften relativt snabbt. Om risk för gasutsläpp finns bör kontinuerliga kontroller av luften 

göras och vid behov höjs skyddsnivån.  

Om det sker ett gasutsläpp eller en upptäckt att lättflyktiga ämnen frigörs bör man 

försöka stoppa utsläppet genom att snabbt täcka över ytan med massor. Vid behov 

utryms området och räddningstjänst kontaktas. Vidare schaktning bör utföras med så 

små öppna schaktytor som möjligt och personal bör inte befinna sig i vindriktningen. 
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8.2.4 Brand och explosion 

Vid förekomst av vissa lättantändliga gaser eller kolväten finns risk för brand eller 

explosion. Föroreningssituationen på träskyddsanläggningar är vanligtvis sådan att inga 

gaser eller kolväten finns, men vid exempelvis tankställen kan de dock existera. Bränder 

kan uppstå vid schaktning där gnistor uppstår mellan grävskopa och stenblock. 

Släckning av sådana bränder sker lämpligen genom att kväva branden med jordmassor. 
Risk för brand och explosion ökar även vid förhöjd syrehalt eller vid plötsligt utsläpp av 

gas under tryck. 

8.2.5 Värmeslag 

Risk för värmeslag finns vid varma dagar då temperaturen i en skyddsdräkt kan bli 

väldigt hög. Risken ökar vid användande av skyddsmask. Då symptom för värmeslag 

som kraftig trötthet, yrsel, illamående, huvudvärk mm, uppstår bör den drabbade kylas 

ned och förses med vätska. För att förebygga värmeslag bör man prova ut skyddskläder 

individuellt för ökad komfort samt ta paus och dricka ofta. 

8.2.6 Ras, skred och fall 

Vid allt schaktarbete finns risk för ras-, skred- och fallolyckor. Vid saneringsarbeten i 

förorenade områden finns även risk för att en person som blir fastklämd under 
jordmassor kan komma i direktkontakt med kemikalier. Därför bör, som vid allt 

schaktarbete, försiktighet iakttas.  

8.3 Skyddsnivåer 

Olika arbeten kräver olika nivå på det personliga skyddet. Arbetsmiljöverket har tagit 
fram tre generella skyddsnivåer A, B och C som används vid de flesta saneringar runt 

om i landet. 

 Skyddsnivå A 

− Mycket stor risk för akut skada på andningsvägar, hud och ögon 
föreligger 

− Lufttäta, kemikalieresistenta arbetskläder med ansiktstäckande, luft-

försörjande utrustning används. 
 

 42 



  
 KAPITEL 8 – ARBETSMILJÖ VID SANERING AV TRÄSKYDDSANLÄGGNINGAR 
 

 Skyddsnivå B 

− Risk för skada på andningsvägar, hud och ögon föreligger 

− Kemikalieresistenta arbetskläder, andningsmask samt skyddsglasögon 
används 

 Skyddsnivå C  

− Ingen kontakt med hälsofarliga ämnen förväntas 
− Vanliga heltäckande arbetskläder används 

Under normala förhållanden vid exempelvis schaktarbeten tillämpas skyddsnivå C. 
Nivån höjs om direktkontakt med föroreningar kan förekomma eller om det finns 

förhöjda halter av föroreningar i luften.  

8.4 Personlig skyddsutrustning 

Det är viktigt att skyddsutrustningen är anpassad efter 
både användaren och det arbete som ska utföras. Det 

ligger på arbetsgivarens ansvar att analysera och bedöma 

riskerna med arbetet och därmed vilken nivå det 

personliga skyddet ska ligga på. Arbetsgivaren är även 

ansvarig för att den personliga skyddsutrustningen 

fungerar och att rutiner för rengörning, underhåll och 

reparation upprättas. 

Vid sanering av en träskyddsanläggning är vanliga 

heltäckande arbetskläder inklusive arbetshandskar 

(skyddsnivå C), se figur 8-1, i de flesta fall tillräckligt. 

Stövlar är alltid lämpligt att använda då de är lätta att 

skölja och utgör ett bra skydd mot kemikalier. Vid 
upptäckt av kraftigt förorenad jord höjs i vissa fall 

skyddsnivån och då måste kemikalieresistenta kläder 

användas, exempelvis engångsoveraller. 

Figur 8-1 Exempel på skyddsklädsel 
vid skyddsnivå C [20] 

Skyddsoveraller av typen engångs- eller korttidsoverall är tillverkade av kemikalie-

resistent fibertyg i polypropylen eller tyvek. Dessa ska kasseras i behållare avsedda för 

förbrukad skyddsutrustning som ska finnas i en rengöringsbod. 
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8.5 Zonindelning 

En indelning av arbetsområdet vid en större marksanering kan se ut på olika sätt men 
området delas vanligtvis in i olika zoner beroende på föroreningshalten. En 
rengörningskorridor för personal och fordon ska finnas för att förebygga spridning av 

förorenade partiklar. En generell bild på hur zonindelningen på ett arbetsområde kan se 

ut visas i figur 8-2 nedan.  

 

Fordonstvätt

Skyddszon 1

Skyddszon 2 Rengörningsbod

Buffertzon

Gräns för arbetsområde

Figur 8-2 Arbetsområdet indelning [20]

I de olika zonerna gäller olika regler och nivå på personlig skyddsutrusning. 
Zonindelningen görs för att minska hälso- och säkerhetsriskerna för personalen samt 

minska spridning av förorenad jord till rena områden. 

8.5.1 Skyddszon 1 

Skyddszon 1 är ett område med låg föroreningshalt där arbete med schakt, lastning och 

transport sker. Gränsen bör avgränsas med avspärrningsband eller dylikt. In- och utfart 

ur skyddszonen sker genom en rengörningskorridor. Normalt sett är Skyddsnivå C 

lämpligt för denna zon. 

8.5.2 Skyddszon 2 

Skyddszon 2 är ett område med hög föroreningshalt där arbete med schakt, lastning och 
transport sker. Det kan vara området där tankar, doppningskar eller andra 
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föroreningskällor funnits och föroreningshalten utgör en ökad hälsorisk. Platser där 

material hanteras genom exempelvis siktning eller harpning kan även de få 

benämningen skyddszon 2. Normalt sett är Skyddsnivå B, eller i vissa fall Skyddsnivå A, 

lämplig i denna zon. 

8.5.3 Buffertzon  

Med buffertzon avses en remsa på ett par meter innanför arbetsområdesgränsen där 

jordspill och annat stänk av jord eller föroreningar hamnar.  

8.5.4 Rengörningskorridor 

All passage in och ut ur området av fordon och personal måste gå genom en 

rengörningskorridor. För fordon gäller det att de ska passera en fordonstvätt där 

förorenad jord som sitter fast på däck, skopor, flak etc. sköljs bort. En fordonstvätt kan 
se ut på olika sätt, ibland kan en vanlig högtryckstvätt och en spolplatta vara tillräcklig 

och i vissa fall kan en automatisk/halvautomatisk fordonstvätt vara lämpligare, se figur 

10-7. 

En rengöringsbod är ofta två eller flera manskapsbodar som är anslutna med varandra 

där personal och utrustning rengörs, se figur 8-3. Rengöringsboden består vanligtvis av 

två delar, en ”smutsig” del där utrustning och skyddskläder lämnas och personalen 
tvättar sig och en ”ren” del där föroreningar hålls ute. I den rena delen finns matsal, 

omklädningsrum och kontorsplatser. 
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Figur 8-3. Exempel på en rengöringsbod för personal 

Ofta har miljökontrollanten sitt fältlaboratorium i anslutning till den smutsiga delen av 

rengöringsboden. 
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9 EFTERBEHANDLING AV FÖRORENAD JORD 
 

Markföroreningar vid impregneringsplatser utgörs i allmänhet av en 
blandning av organiska och oorganiska föroreningar. Detta beror till 
största delen på alla olika impregneringsmetoder och impregneringsvätskor 
som har funnits under åren. I detta kapitel tas olika metoder för 
efterbehandling upp. 

9.1 Efterbehandlingsproblem 

De efterbehandlingsproblem man kan stöta på vid en impregneringsanläggning är först 

och främst: 

 Förorenad jord med höga halter av impregneringsmedel inom 

impregneringsområdet. 
 Förorenat grundvatten med höga halter av PAH och tungmetaller samt 

ansamlingar av kreosot ovanpå täta jordlager som ler eller silt i 

grundvattenakviferen6 eller på akviferbotten. 

 Förorenade sediment i vattendrag eller sjöar nedströms området. 

9.2 Vanliga föroreningskällor 

Föroreningar inom ett impregneringsområde brukar som regel vara lokaliserade till 

följande platser: 

 Vid själva impregneringsanläggningen 
 Vid lagringstankar för impregneringsvätska 

 På upplagsplatser 

 På utkörningsspår för nyimpregnerat virke 

                                                 
6 En akvifer kan sägas vara en underjordisk sjö, där vattnet är bundet till marken och har låg genomströmning. 
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Vid utredning av föroreningsspridningen kan det därför vara till stor hjälp att skaffa 

kännedom om hur träskyddsanläggningen var disponerad/utformad. 

9.3 Efterbehandlingsmetoder 

Det finns ett flertal efterbehandlingsmetoder att tillgå vid sanering av en 

träskyddsanläggning. De flesta är s.k. ex situ-metoder där den förorenade jorden grävs 
upp och behandlas antingen i en mobil anläggning på området eller vid en stationär 

behandlingsanläggning. 

Metaller är grundämnen och de är oförstörbara Däremot kan de göras mindre farliga för 

människa och miljö genom att omvandla dem till fast mättad fas så att inga joner finns, 

eller koncentrera och sedan ta hand om dem. 

Organiska ämnen kan destrueras så de bildar oorganiska föreningar t ex koldioxid och 

vatten. 

De efterbehandlingsmetoder som redovisas här är beprövade metoder som anses fungera 

på föroreningar som kan påträffas vid en träskyddsanläggning. Varje enskild metod löser 

i allmänhet bara en del av föroreningsproblemet. Vanligtvis måste flera metoder 
kombineras för att uppnå eftersträvade ekonomiska mål och miljömål med saneringen. I 

tabell 9-1 finns en sammanställning över efterbehandlingsmetoder och vilka 

föroreningar de är användbara till. 
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Tabell 9-1 Efterbehandlingsmetoder 
Metod Förorening 
Deponi Alla föroreningar 
Destruktionsmetoder  
Förbränning Alla organiska föreningar (t ex PAH och klorfenoler) 
Biologisk nedbrytning, främst kompostering PAH och pentaklorfenol 
Kemisk oxidation Organiska föreningar (t ex PAH och klorfenoler) 

Dehalogenering 
Halogenerade ämnen (t ex klorfenoler, klorerade dioxiner 
och furaner)  

Koncentrations-/separationsmetoder  
Termisk avdrivning PAH, pentaklorfenol, dioxiner/furaner och kvicksilver 
Markventilation Flyktiga organiska ämnen 
Jordtvätt/kornseparering CCA, pentaklorfenol och PAH 
Elektrokinetik CCA 
Filterteknik PAH och CCA i grund- och ytvatten 
Immobiliseringsmetoder  
Vitrifiering (förglasning) CCA (organiska föreningar) 
Inneslutning CCA 
Solidifiering/Stabilisering CCA 

9.3.1 Deponi 

Att lägga förorenade massor på deponi där det råder kontrollerade former är den i 

dagsläget vanligaste åtgärden vid saneringar av träimpregneringsanläggningar. Ofta 

kombineras deponi med jordtvätt, se kapitel 9.3.8, för att minska deponeringsmassorna. 

Deponin består huvudsakligen av botten- och topptätningslager, lak- och 

ytvattendiken, och kontrollbrunnar, se figur 9-1. Bottenskiktet ska bestå av ett minst 

fem meter tjockt lager lera eller konstgjort skikt som motsvarar fem meter lera och 

ovanför detta ett dräneringsskikt som så småningom kommer att leda lakvatten ut från 
deponin. Under avfallet finns ett geologiskt filter. Ovanpå avfallet finns ett tätskikt, ett 

dräneringsskikt och däröver ett grävskydd och jord. Toppskiktet ska ha högre täthet än 

bottenskiktet vilket innebär att deponin måste kunna släppa ut mer vatten än vad som 

kommer in. Utsläppen, som består av vatten som lakar ur salter och tungmetaller, får 

endast ske i så liten mängd att naturen i omgivningen kan ta hand om det. En deponi 

för farligt avfall får laka ut max en liter per kvadratmeter och år [30]. 
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Figur 9-1 Bild på hur en deponi för farligt avfall är uppbyggd [30] 

9.3.2 Förbränning 

Vid förbränning omvandlas organiska föreningar till oorganiska restprodukter. 

Temperaturen i förbränningsugnen bör vara >1200oC. Metoden kan användas på alla 

typer av jordar. Vid förbränning av jord innehållande tungmetaller krävs särskilt 

omhändertagande av restprodukterna, t ex deponering.  

Förbränning som efterbehandlingsmetod har används vid bland annat fd Hanssons Såg i 

Luleå. Där transporterades kraftigt pentaklorfenolförorenade jordmassor till SAKAB i 

Kumla för destruktion [21]. 

9.3.3 Biologisk nedbrytning 

Metoden går ut på att, med hjälp av mikroorganismer som lever i jorden, bryta ned 

farliga organiska föreningar så att dessa blir mindre farliga. Till detta krävs en komplex 
flora av bakterier. Även svampar har visat sig kunna bryta ned vissa organiska föreningar 

men de används inte i stor skala ännu. 

För att kunna överleva behöver bakterier tillgång till kol, väte, kväve, fosfor och syre. I 

kreosot och oljor som består av olika kolväten finns just kol och väte. Om man tillsätter 
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kväve fosfor och syre i en förorenad jord finns förutsättningar för bakterietillväxt i 

marken. Dessa bakterier konsumerar då de kolväten som finns i jorden [26]. 

Biologisk nedbrytning kan indelas i två grupper: 

 In situ- behandling 

 Kompostering 

In situ- behandling innebär att syre och näringsämnen tillförs marken utan att gräva upp 

massorna. Denna metod är i första hand avsedd för behandling på svåråtkomliga ställen 

som exempelvis under byggnader. 

Kompostering innebär en förflyttning av jordmassor till en behandlingsanläggning där syre 

och näringsämnen kan tillföras under kontrollerade former. Ekotec har en 

behandlingsanläggning i Skelleftehamn där man får behandla upp till 50000 ton 

förorenad jord per år. 

9.3.4 Kemisk oxidation 

Denna metod kan i vissa fall användas vid efterbehandling av jord som innehåller 
organiska föroreningar. Metoden har prövats på PAH och klorfenoler. 

Tillvägagångssättet är att ett oxidationsmedel, vanligtvis väteperoxid eller ozon, förs in i 

jorden varvid en nedbrytning av organiskt material sker. Vissa metaller t ex järn eller 

koppar kan fungera som katalysatorer och processen påskyndas av UV-ljus. För att 

uppnå ett bra resultat krävs att jorden är homogen och har god genomsläpplighet. 

Denna efterbehandlingsmetod används inte i någon större utsträckning i Sverige [21]. 

9.3.5 Dehalogenering 

Metoden går ut på att göra om toxiska halogenerade ämnen till mindre toxiska. Detta 

sker genom tillsats av en reagens som reagerar med det halogenerade ämnet och 
omvandlar detta. Omvandlingsprodukterna utgörs vanligtvis av föroreningar som måste 

behandlas vidare. Denna efterbehandlingsmetod används inte i någon större 

utsträckning i Sverige [21]. 

9.3.6 Termisk avdrivning 

Termisk avdrivning innebär en upphettning av den förorenade jorden till 100-800oC 

beroende på föroreningens kokpunkt. Det är en process som görs i en behållare där 

 51 



  
 KAPITEL 9 – EFTERBEHANDLING AV FÖRORENAD JORD 
 

jordmaterialet värms upp och föroreningar förångas. Föroreningarna samlas upp och 

förbränns i en efterförbränningskammare [21]. 

Vid ett utvecklingsprojekt på kv Lyftkranen i Stockholm utförde Skanska/Cedeca 

rening av jordmassor innehållande olja och PAH med hjälp av metoden termisk 

avdrivning med vattenångdestillation. Hög reningshalt uppnåddes, 97% för cancerogena 

PAH, 99% för övriga PAH samt 99% för oljor [31]. 

9.3.7 Markventilation 

Metoden har sin tillämpning vid uppsamling av de lättflyktiga organiska lösningsmedel 

som ingår i lösningsmedelsbaserade träskyddsmedel. Det är en in situ-metod som går ut 
på att undertryck skapas i jorden genom en vakuumpump kopplad till nedstuckna rör 

och gas sugs ut. Metoden har begränsningar vid sanering av träskskyddsanläggningar 

eftersom de organiska komponenter som ingår i träskyddsmedel i allmänhet har låg 

flyktighet. Metoden kan dock användas på ämnen som naftalen och fenoler, som kan 

betecknas som halvflyktiga [21]. 

9.3.8 Jordtvätt 

Jordtvätt kan indelas i tre typer; Jordtvätt/kornseparering, Lösningsmedelsextraktion 

och In situ soil-flushing 

Jordtvätt/kornseparering är en vanlig metod som ofta tillämpas som en förbehandling till 

deponering. Metoden kan utföras både i mobila anläggningar eller i fasta anläggningar. 
Mobila anläggningar tar upp stor yta, uppemot 15 000 m2 och de kräver mycket vatten. 

Vattenåtgången ligger i storleksordningen 0,5-3 m3 vatten för 1 m3 behandlad jord. 

Den förorenade jorden genomgår ett antal behandlingssteg: 

 Grovsiktning/krossning 
 Spolning/skrubbning 

 Flotation 

 Avvattning 

 Behandling av processvattnet 

Föroreningar ligger till största delen bundna till ler- och siltfraktioner och redan efter att 

första spolningen/skrubbningen har utförts på sand- och grusfraktioner kan dessa anses 
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som rena och användas som fyllnadsmaterial. Ler- och siltfraktioner behöver som regel 

behandlas vidare genom ytterligare tvättning för att uppnå uppsatta åtgärdsmål. När ler- 

och siltfraktionen har koncentrerats genom kornseparering är det vanligt 

förekommande att den körs direkt till deponi utan tvättning. För att jordtvätt ska vara 

lönsam bör finjordshalten ej överstiga 20% av den totala massan. 

Tvättvätskan utgörs vid jordtvätt av vanligt vatten. I vissa fall tillsätts olika medel för att 
öka reningsgraden. Tvättvätskan, där största mängden föroreningar har samlats, renas 

genom flotation och avvattning och restprodukterna förs sedan vidare till deponi eller 

destruktion. 

Lösningsmedelsextraktion skiljer sig från jordtvätt/kornseparering i det avseendet att 

lösningsmedel används som extraktionsmedel. De lösningsmedel som vanligtvis används 

är; Propan, Butan, Aceton, Metanol och Diklormetan. 

In situ soil-flushing är en metod som innebär att vatten pumpas genom jorden för att 

skölja ut föroreningar. Sura vattenlösningar används för rening av tungmetaller medan 
basiska lösningar är lämpade för rening av fenoler. Metoden är ej tillämpbar där flera 

olika föroreningar förekommer [26]. 

9.3.9 Elektrokinetik 

Elektrokinetik är i första hand en in situ-metod men den kan även användas på 

uppgrävda massor. Metoden utvecklades för sanering av förorenade markområden 

innehållande tungmetaller som arsenik, zink, koppar och krom och metoden kan 

användas både över och under grundvattenytan. Finns stora metallföremål eller material 

med hög buffertkapacitet som t ex kalk i jordmassorna kan metoden ej användas. 

Elektrokinetik bedöms vara mest lämplig för måttligt permeabla jordar som t ex silt och 

lerhaltiga jordar. 
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AnodKatod

Metoden innebär att ett elektriskt spänningsfält skapas i marken med hjälp av 

elektroder, katoder(-) och anoder(+), som grävs eller trycks ned i marken. Laddade 

metalljoner transporteras i det elektriska fältet till elektroderna, positiva joner till 

katoder och negativa joner till anoden, se figur 9-2. 

Figur 9-2 Elektrokinetik 

Med metoden kan, enligt företaget Elektrokinetics Inc. (USA), reningsgraden för 

tungmetaller uppgå till 75-95% inom en behandlingsperiod av 2-3 månader. Vid en 
sanering av en träskyddsanläggning i Nederländerna uppgick reningsgraden av arsenik 

till 67% [26]. 

9.3.10 Filterteknik 

Filterteknik kan användas för rening av vattenburna föroreningar både i ytvattnet och 

grundvattnet. Filtret kan bestå av syntetiska material, jord, aktivt kol, torv eller en 

kombination av dessa. Tungmetaller, PAH, PCB, dioxin mm kan fångas upp i filtret 

och därefter föras vidare till deponi eller annan behandling. 

Vid fd Hanssons såg i Luleå användes filterteknik för att rena grundvatten från koppar, 

se kapitel 10.2.8. Fordonstvättar är oftast kopplade till någon form av 

vattenbehandlingsanläggning där filterteknik används [26]. 

9.3.11 Vitrifiering (förglasning) 

Detta är en in situ-metod som på samma sätt som elektrokinetikmetoden utförs med 

hjälp av elektroder som förs ned i marken (max 9m). Elektrisk energi används sedan för 
att värma upp jorden till 1600-2000oC. Den förorenade jorden smälts och bildar en 

glas- eller kristalliknande massa med ingen eller mycket liten lakningsbenägenhet. Om 

organiska föroreningar finns så förbränns dessa. Lättflyktiga metaller som kvicksilver, 
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arsenik och övrig gas som bildas samlas upp i någon form av vakuumtält ovanför själva 

behandlingen. Dessa gaser förbränns eller tas om hand i ett adsorptionsfilter för vidare 

behandling.  

Metoden används främst där förorening av tungmetaller finns men organiska 

föroreningar är inget hinder då dessa förbränns. Energiåtgången uppgår till 0,5-1 

kWh/kg behandlad jord och behandlingskapaciteten ligger mellan 4-6 ton/h. 

Behandling kan endast ske på jordar ovan grundvattenytan. 

9.3.12 Inneslutning 

Denna immobiliseringsmetod kan sägas vara en deponi som byggs på det förorenade 
området. Området täcks/innesluts med ett tätskikt av exempelvis lera, bentonit, Cefyll 

(cementstabiliserad flygaska), geomembran eller betong för att förhindra urlakning eller 

spridning. Sverige har varit restriktiva till användning av geomembraner av plast och 

gummi på grund av begränsad beständighet. Naturliga barriärmaterial, främst lera och 

bentonit samt restprodukten Cefyll anses ha en längre beständighet varför dessa är de 
främsta barriärmaterialen i Sverige. Kontrollplaner som täcker väldigt många år måste 

upprättas vid en inneslutning av en förorening.  

9.3.13 Solidifiering/Stabilisering 

Solidifiering innebär att jorden omformas till en fast kropp med låg permeabilitet och 

urlakning, härigenom reduceras partikelspridningen kraftigt. Detta sker med ett 

bindemedel, vanligtvis cement eller cementliknande material, som blandas in i jorden.  

Med stabilisering menas att man med hjälp av tillsatser ändrar vissa faktorer i marken som 

gör föroreningarna mindre toxiska, starkare bundna eller i mindre lösliga former. 

Tillsatser som används är t ex kalk som ändrar markens pH- värde. 

Solidifiering/stabilisering kan göras antingen in situ med maskiner försedda med ett 

blandarverktyg som injekterar bindemedlet eller på uppgrävda massor. Metoden kan 

utföras på alla jordar och föroreningstyper, dock är sandiga jordar mest lämpade. Finns 

block, stora stenar, virke etc. i marken bör jorden siktas före åtgärden [26].
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10 STUDERADE PROJEKT 
 

I detta kapitel beskrivs efterbehandling av tre olika 
träimpregneringsanläggningar. Den ena är före detta Tväråns Såg i 
Gällivare som var förorenad med CCA- medel och den andra är före 
detta Hanssons såg i Luleå som var förorenad med koppar och dioxin. 
Det tredje projektet ligger i byn Forsmo i Sollefteå kommun och där var 
jorden förorenad med kreosot och CZA-medel (krom, zink och arsenik). 
De tre saneringsprojekten är ganska likvärdiga utförandemässigt men 
skiljer något i föroreningssituationer och kostnader. Tanken är att läsaren 
skall få en uppfattning om föroreningssituationerna, hur de olika 
saneringarna gick till och hur det dagliga arbetet sköttes med avseende på 
miljö och arbetsmiljö. 

10.1 Tväråns såg 

10.1.1 Allmänt 

Under år 2002 har Skanska Väg och Anläggning Norr, distrikt Norrbotten, genomfört 

saneringsarbeten på Stallarområdet i Gällivare där före detta Tväråns såg bedrivit 

träimpregneringsverksamhet. 

Beställare var Gällivare kommun, service- och tekniknämnden. Projektet finansierades 

till 95% av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen och resterande del stod Gällivare 

kommun för [32].  

10.1.2 Områdesbeskrivning 

Området begränsas i väster av Vassara träsk där en gång- och cykelväg passerar mellan 

området och sjön, se figur 10-1. I norr och öster ligger huvudsakligen industrimark och 

Malmbanan med Gällivare station. Närmaste bostadsområde ligger ca 250 meter norr 

om området.  
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Figur 10-1 Situationsplan över området kring Tväråns såg [32] 

Området domineras av siltiga, sandiga jordarter med en mäktighet på mer än fyra meter 
som inom det aktuella området överlagras av ca 0,2 till 0,6 meter grusig fyllning. Den 

siltiga sanden underlagras av morän. Grund- och ytvatten avrinner mot Vassara träsk 

som utgör en del av Vassara älv. Höga flöden i Vassara älv råder i samband med 

snösmältning [32]. 

10.1.3 Tidigare verksamhet 

Stallarområdet där Tväråns såg bedrev sin verksamhet har tillhört SJ. När malmbanan 
elektrifierades 1920 byggdes transformatorbyggnaden, se figur 10-2. År 1953 upphörde 

SJ:s verksamhet och i byggnaden påbörjades då träimpregneringsverksamhet. Fem olika 

bolag har ägt och bedrivit träimpregneringsverksamhet. Det sista verksamma företaget 

var Tväråns såg som gick i konkurs i början av 1980-talet. Gällivare kommun köpte 

fastigheten av konkursboet 1982. 

Träimpregnering utfördes med CCA-medel där arsenik var den dominerande 

beståndsdelen. De värst drabbade områdena var i transformatorbyggnaden där 
blandningskärlen varit belägna, i området kring transformatorbyggnaden och kring 

trycktuben. Arsenikhalterna var högst på markytan och ner till 0,5 meters djup och 
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avtog sedan med djupet. På vissa ställen vid transformatorbyggnadens norra del fanns 

mycket höga halter ända ner till över tre meters djup. 

 

Figur 10-2 Transformatorbyggnaden på Stallarområdet [Foto Skanska] 

Flera provtagningar av olika företag gjordes och alla visade på alldeles för höga halter 

arsenik. Objektet bedömdes tillhöra riskklass 1. År 2000 gjorde MRM konsult AB 
Luleå en åtgärdsutredning för att ta fram lämplig saneringsmetod. Utredningen visade 

att risken för omgivande miljö var liten, men att risken för förgiftning vid direktkontakt 

med de förorenade massorna var stor. Vissa ytliga prover visade på arsenikhalter på över 

20 000 mg/kg. Utredningen föreslog att de förorenade massorna skulle grävas ur och 

deponeras [32]. 

10.1.4 Åtgärdsmål 

En projektgrupp bestående av representanter från Länsstyrelsen i Norrbottens län, 

Gällivare kommun, SGU projektstöd och J &W tog fram följande övergripande åtgärdsmål 
[32]: 

 Marken skall kunna utnyttjas för lättare industriändamål eller 
naturmark/grönområde med lågt utnyttjande. 

 Risken för negativa effekter på människor och miljö skall minimeras. 
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 Närliggande recipient, Vassaraträsket, ska skyddas från påverkan av miljö- och 

hälsofarliga ämnen. 

Det detaljerade/mätbara åtgärdsmålet var att minst 90% av mängden arsenikföroreningar, 

som överskrider 40 mg/kg TS i jord, inom området ska avlägsnas. 

10.1.5 Omfattning 

Entreprenaden var av typen generalentreprenad och bestod av tre delar; att schakta och 

transportera förorenade massor till deponi, sanering och rivning av tegelbyggnaden och 

de två betongplattorna som var förorenade och slutligen återställning av området. 

Under hela projektet fanns en miljökontrollant som var tillsatt av beställaren närvarande. 

Miljökontrollanten skötte provtagningar och styrde schakterna [33]. 

10.1.6 Saneringsmetod 

Valet av åtgärdsmetod styrs av flera faktorer som bland annat föroreningstyp, 
koncentration, mängd, tidsaspekter och kostnader. Sett från ett ekonomiskt och tekniskt 

perspektiv visar sig i det flesta fall urgrävning och deponering vara den bästa 

åtgärdsmetoden, så även för Tväråns såg. Andra metoder som jordtvätt och solidifiering 

diskuterades men ansågs inte lämpliga när det fanns risk för pH förändringar, som skulle 

kunna leda till en ökad rörlighet för arseniken [33].  

10.1.7 Utförande 

Området delades in i ett rutnät med rutor om 10 x 10 meter som låg till grund för 

provtagning och klassificering, se figur 10-3. Entreprenören Skanska upprättade en 

schaktplan baserad på tidigare 
utförda undersökningar, se figur 

10-4. Området delades sedan in i 

tre delområden som sanerades i 

etapper. Det var viktigt med en bra 

planering av schaktningen så att 
maskinerna inte skulle behöva köra 

på rena ytor.  

Utifrån schaktplanen upprättades 

provtagnings- och analysplaner. I Figur 10-3 Området schaktat i rutnät, 10x10m [Foto Skanska] 
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planerna angavs gränserna för provtagningsområdet, vilken typ av provtagningsmetod 

som användes, indelningen av enhets-volymer/enhetsytor, placeringen av provpunkter, 

provmängd, provmärkning, provhantering, beredning av jordproverna och förvaring 

samt vilka analyser som skulle utföras [33].  

Vid provtagning före schakt togs vanligtvis fem stickprov, jämnt fördelade över ytan. 

Dessa blandades sedan till ett samlingsprov för hela jordvolymen. Efter schakten togs 
prover på schaktbotten och ibland på slänterna för att bedöma om den var ren eller om 

man behövde schakta djupare. 

 

Figur 10-4 Schaktplan med förväntat schaktdjup [32] 

Fältmätning med hjälp av XRF- mätare (röntgenflourescens) gjordes på samtliga 

samlingsprover. Med en XRF- mätare kan halten av tungmetaller i jorden mätas. 
Samlingsproven torkades i aluminiumformar i 150 °C under minst två timmar. Därefter 

siktades provet med en 2 mm sikt och packades i en ny provpåse som XRF- analysen 

utfördes på. I enstaka fall utfördes analysen direkt på otorkade stickprover och ett 

medelvärde räknades fram för en preliminär klassning av jordvolymen. 

Av jordproverna skickades 9% av de 412 samlingsproverna till laboratorium för att 

kontrollera fältmätningarna. Enstaka stickprov där oljeföroreningar misstänktes 

analyserades även med PID, ett instrument som mäter flyktiga kolväten i luft [32]. 
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För att lätt kunna åskådliggöra saneringens fortskridande användes en väggkarta, se figur 

10-5. Efter utförd provtagning och analys klistrades lappar med olika färger på kartan 

som angav om rutorna klassats som rena eller om massorna hamnar i någon av klasserna 

ett eller två. På lapparna angavs i vilken schaktruta provet tagits samt på vilken nivå 

föroreningshalten låg. Arbetet dokumenterades även med digitalkamera.  

Figur 10-5 Väggkarta över området [Foto Skanska] 

10.1.8 Rivning av transformatorbyggnaden  

Saneringen av transformatorbyggnaden började med att byggnaden tömdes på 

inventarier. Några fat med okänt innehåll skickades till miljödepå för omhändertagande. 

Puts och målarfärg slipades bort från golv, väggar 

och tak med hjälp av fräsar och en rivningsrobot. 
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Figur 10-6 Sanering av träull [Foto 
Skanska] 

Figur 10-7 Sugning av nedriven väggputs [Foto Skanska] 
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Slipdamm sögs upp med dammsugare och ibland även med sugbil, se figur 10-6. 

Slipdammet transporterades till Kavahedens deponi i Gällivare. Förorenat material från 

väggar och tak krossades och sorterades på plats för att sedan köras på deponi. I rummet 

där man hade de stora karen med impregneringsvätska fanns förorenad träull som sögs 
ut med hjälp av en sugbil, se figur10-7. Impregneringskaren trycktes ihop av 

grävmaskinen och kördes sedan på deponi. 

För att bestämma föroreningsgrad och bedöma hur mycket av de olika byggnadsdelarna 

som skulle saneras, utfördes mätningar med XRF- instrument direkt på vägg- och 

golvmaterial.   

När byggnaden var helt sanerad inuti började själva rivningen. Vid rivningen anlitades 

Rivteknik AB från Skellefteå. Först togs takplattorna som innehöll asbest ner. 

Asbestsaneringen utfördes av en entreprenör som var godkänd för denna typ av 
sanering. Takplattorna plastades in och kördes sedan på deponi. Med en krok på 

grävmaskinen revs sedan hela byggnaden. Trä och metall sorterades i containrar och 

kördes sedan på deponi eller återvinning. Rent tegel krossades och användes som 

vägmaterial och förorenat tegel kördes på deponi. Till sist grävdes fundament och 

grundkonstruktioner upp och deponerades [33]. 

10.1.9 Vatten   

Grundvattenprover och mätning av grundvattenytans nivå utfördes fem gånger under 

perioden juni till oktober. Proverna skickades på analys till SGAB Analytica och 

analyserades med avseende på metaller. Halterna i grundvattnet kommer att fortsätta 

följas upp.  

Under transformatorbyggnaden schaktades det så djupt att grundvattnet kom upp i 
gropen. Detta vatten provtogs direkt och pumpades till en anlagd infiltrationsyta. 

Proverna analyserades med avseende på metaller och ett prov analyserades även med 

avseende på oljeföroreningar. På infiltrationsytorna togs jordprover som mättes med 

XRF- instrument och de sanerades senare på samma sätt som för övriga ytor. 
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10.1.10 Reningsanläggning 

Figur 10-8 Fordonstvätt [Foto Skanska] 

Fordonen som användes inom området rengjordes på en spolplatta innan de kördes ut. 

När de kört sista lasset för dagen kom de tillbaka och spolade av flaket. Spolplattan var 

byggd av betong och 

spolmunstycken satt i 

höjd med underredet på 
lastbilarna, se figur 10-8. 

Spolningen startade 

automatiskt när bilarna 

körde upp på plattan 

vilket underlättade för 
chaufförerna eftersom det 

beräknade totala antalet 

transporter var cirka 1000 

stycken. 
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Avloppet från fordonstvätten gick först till en uppsamlingscontainer och pumpades 

därifrån upp till en sedimentationscontainer. Vattnet rann sedan med självfall till nästa 

container som innehöll filtermassa för filtrering. Till sist rann det renade vattnet till den 

fjärde och sista containern, varifrån rent vatten kunde pumpas ut på marken, se figur 

10-9. Även avloppsvattnet från rengöringsboden gick till reningsanläggningen. I 

rengöringsboden fanns tvättmöjligheter för personalen. Dessutom skedde både 

rengöring av provtagningsutrustningen och torkning av jordproverna här. 

Figur 10-9 Vattenreningscontainrar [Foto Skanska] 

Vatten från reningsanläggningen provtogs före tömning av slutcontainern. Eftersom 

vattnet aldrig överskred gränsen på 2000 µg As/l kunde det infiltreras på området. Om 
halten hade överskridit 2000µg As/l var det bestämt att vattnet skulle renas ytterligare 

med kemisk fällning7. Containern fick tömmas totalt sex gånger. 

10.1.11 Transporter 

Beroende på klassificeringen av jordmassorna kördes dessa till olika deponeringsceller på 

Kavahedens deponi. Där vägdes de in och sorterades som massor för klass 1- deponi för 

farligt avfall och klass 2- deponi för icke farligt avfall. För att förhindra spridning var 

bilarna täckta, se figur 10-10, och som tidigare nämnts spolades däck och underrede av i 

                                                 
7 Kemisk fällning - Avskiljning av partiklar med hjälp av fällningskemikalier. 
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reningsanläggningen. Varje bil försågs med ett transportdokument som visade vad som 

transporterades och vilken deponiklass lasset tillhörde. Alla transporter antecknades på 

en lista av både miljökontrollanten och entreprenören. Vågsedlar från Kavahedens 

deponi och andra återvinningsföretag sparades av entreprenören och överlämnades 
sedan till miljökontrollanten. Miljökontrollanten gjorde stickprov på bilarna för att 

kontrollera så att bilarna var täckta, rengjorda och att de hade sitt transportdokument 

[32].  

Figur 10-10 Lastbilar med täckt flak användes vid transporter [Foto Skanska] 

De massor som användes för att återfylla schakterna togs från andra schaktarbeten i 

Gällivare. Även dessa massor provtogs både före och efter de hade planerats ut. 

10.1.12 Arbetsmiljö     

Innan man påbörjade saneringsarbetet informerades all personal om riskerna. 
Föroreningarna koppar, krom, arsenik och PAH beskrevs och man diskuterade 

symptom och åtgärder vid förgiftning.  

En rengöringskorridor som förband rengöringsboden med en kontorslokal som fanns på 

området etablerades. Rengöringsboden var utrustad med omklädningsskåp, tvätt- och 
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dusch- utrymmen, brandsläckare samt sjukvårdsutrustning för första hjälpen och för 

ögonsköljning.  

Skydds- och miljöronder genomfördes varje vecka. Avvikelser som påpekades var hål i 

golv och väggar i transformatorbyggnaden. Dessa åtgärdades snarast. Skyltar sattes upp 

och avfallsbehållare för använda skyddskläder köptes in. En anmärkning som kvarstod i 

flera skydds- och miljöronder var att överbyggnaden mellan rengöringsbod och 

kontor/fikarum inte blev färdig i tid.  

Arbetsområdet var avgränsat med viltstängsel. Under saneringsarbetet fick man vid ett 

tillfälle höja skyddsnivån från C till B. Detta var under rivningen av transformator-

byggnaden. Oavsett vilken skyddsnivå som gällde spärrades området runt byggnaden av 

med band och endast behöriga personer med rätt skyddsutrustning fick tillträde [33].  

10.1.13 Dokumentation 

Resultatet av miljökontrollen dokumenterades i analysprotokoll, transportlistor och 

provtagningsplaner som samlades i miljökontrollantens kontor. Utfört arbete beskrevs 

fortlöpande i dagbok. Alla data överfördes sedan till en databas, ett miljöinformations-

system. 

10.1.14 Resultat  

Totalt schaktades och deponerades 13 017 ton jordmassor från Tväråns såg. 7 834 ton 

av dessa gick till deponi för farligt avfall och 5 174 ton till deponi för icke farligt avfall. I 
den miljötekniska undersökningen uppskattades mängden schaktmassor från noll till en 

meters djup till mellan 7 700 - 8 200 ton. Sammanlagt schaktades ca 40 procent mer än 

den förväntade mängden. Detta berodde på att man provtog nya ytor bredvid en 

förorenad yta och i vissa fall var även det området förorenat.  

Schaktdjupet varierade mellan 20 cm till 50 cm för varje schaktvolym. Största totala 

schaktdjupet uppnåddes under transformatorbyggnaden och var drygt 3 meter. På 

området utanför transformatorbyggnaden schaktades det som djupast till 1,6 meters 

djup. 

I huvudsak var det arsenikhalten som avgjorde klassningen av massorna eftersom de 
övriga metallerna låg under gränsvärdet. Baserat på arsenikhalterna i samlingsproven och 

de bortschaktade volymerna för varje ruta, beräknades arseniken i de bortschaktade 

volymerna motsvara ca 4,1 ton.  
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Målet var att sanera och riva transformatorbyggnaden, ta tillvara på rent tegel samt att 

schakta bort förorenad jord och ersätta den med rena schaktmassor. I dag är området ett 

grönområde och grillplatser har anlagts. Sannolikheten att vid en förnyad provtagning 

hitta en halt på över 40 mg/kg TS beräknas till 10 procent. Läckaget till Vassara träsk 
har minskat med minst en faktor på 10. Fortsatt grundvattenprovtagning kommer att 

göras två gånger per år under tre år. Alla inblandade anser att saneringen av Tväråns såg 

var ett lyckat projekt och att målen som sattes upp blev uppfyllda. 

Kostnaderna för hela efterbehandlingsprojektet har tagits fram av Länsstyrelsen och 

slutade på ungefär 16,3 miljoner fördelat på poster enligt nedan [32]: 

Förberedande markundersökningar            367 000 kr  

Miljökontroll, provtagning, analyser                    1 003 700 kr 

Projektledning, projektstöd          779 100 kr 
Besiktning, efterkontroll      109 300 kr 

Information, lokalhyra      105 900 kr 

Projektering      567 800 kr 

Entreprenadarbeten                    6 503 200 kr 

Deponeringsavgifter                    6 864 000 kr 

Summa                              16 300 000 kr 

Entreprenörarbetena ökade från ett ursprungligt anbud på ungefär 3,8 miljoner till 6,5 

miljoner vilket förklaras med att anbudet var utformat med reglerbara mängder. Även 

ett antal extrabeställningar tillkom som t ex fordonstvätten med vattenuppsamlings-
anordningen. Att notera är att de största kostnaderna för hela projektet ligger i 

deponeringsavgifter [32]. 

Figur 10-11 nedan visar hur området ser ut idag då det återställts till ett ströv- och 

parkområde med grillplatser och planteringar. Den gamla granitsockeln från 

tegelbyggnaden blästrades och placerades sedan ut som utsmyckningar efter 

strandpromenaden enligt stadsarkitektens förslag. 
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Figur 10-11 Tväråns såg efter färdigställande [Foto Skanska] 
 

10.2 Hanssons såg 

10.2.1 Allmänt 

Skanska Väg och Anläggning Norr, distrikt Norrbotten, har under sommaren 2003 och 

en del under 2004 arbetat med efterbehandlig av förorenad mark vid före detta 

Hanssons såg som ligger i Gäddvik, Luleå. Beställare var Luleå kommun som hade 

ekonomiskt stöd av Naturvårdsverkets rambidrag för förorenade områden. 

10.2.2 Områdesbeskrivning 

Hanssons såg hade sin verksamhet på ett industriområde längst ute på Gäddviksudden i 

Luleå. Området är ett flackt strandområde vid Lule älv cirka tre till fyra meter över 

älvens nivå. Viss slyskog har växt upp men området är i huvudsak öppet. 

Marken domineras av sandiga jordarter med minst fyra meters mäktighet. 
Grundvattenytan ligger på ungefär två till tre meters djup beroende på älvsnivån. 

Ungefär 350 meter uppströms ligger gränsen till skyddsområdet för Gäddviks 

reservvattentäkt. Grundvattnet borde inte röra sig mot reservvattentäkten, men 

förutsättningarna skulle kunna ändras vid ett kraftigt vattenuttag [35]. 
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10.2.3 Tidigare verksamhet 

På Hanssons såg har impregnering bedrivits under perioden 1961-1975. Enligt uppgifter 

har impregnering skett med cuprinol och pentaklorfenol. Detta medförde att 

föroreningar i form av dioxiner och koppar förekom i halter som översteg 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. I grundvattnet 
kunde höga halter av koppar påvisas. I figur 10-12 syns området som enligt 

förundersökningarna skall saneras. Rutan markerar var impregneringsanläggningen var 

belägen, där förväntades också de största föroreningshalterna. Dessutom fanns en punkt 

inne i skogen, ovanför området, med förhöjda halter som misstänktes vara ett 

mellanupplag eller eventuellt ett ställe där tunnor kan ha dumpats. [34] 

Figur 10-12 Flygbild av fd Hanssons såg med ursprungliga arbetsområdets gräns inritat [Foto WSP] 

Dioxiner fanns i halter över det generella riktvärdet och var koncentrerade till de 

ytligaste jordlagren. Enligt undersökningar sträckte sig föroreningarna till max 0,6 

meters djup. 

Koppar fanns i högre halter i ett delområde där impregneringsanläggningen varit 

belägen. Kopparföroreningen sträckte sig ned till ett djup av 4 meter under markytan.  

Det förorenade områdets storlek var vid projektets början cirka 20x30 meter.  
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10.2.4 Åtgärdsmål  

Det övergripande åtgärdsmålet som togs fram var att markanvändningen ska vara 

obegränsad, med undantag för uttag av grundvatten. 

Det detaljerade åtgärdskravet var att marken ska kunna användas utan restriktioner ned till 

nivån 2,5 meter under mark. Efter slutförd sanering ska belastningen av koppar till 

Luleå älv understiga 1 kg/år. För dioxinerna upprättades ett särskilt åtgärdsmål som 

innebar att de kvarstående halterna av dioxiner ska understiga Naturvårdsverkets 
riktvärde för känslig markanvändning. I praktiken innebär det att alla massor som 

innehåller dioxiner tas bort. Riktvärdena för dessa åtgärdskrav bestämdes till:  

Dioxin:  10 ng/kg TS mätt som TEQ(Totala TCDD-ekvivalenter). 

Koppar:  100 mg/kg ned till nivån 2,5 meter under befintlig markyta. 

Under saneringsarbetena upptäcktes att utbredningen av dioxinförorenad jord var mer 
omfattande i både plan och profil än vad som tidigare framgått. För att kunna finansiera 

projektet blev man tvungen att revidera åtgärdskravet till 110 ng/kg TS. Denna ökning 

låter stor men 110 ng/kg utgjorde kravnivån för det föreslagna platsspecifika värdet 

beräknat utifrån åtgärdsmålet. Här kan även nämnas att Naturvårdsverkets riktvärde för 

MKM när det gäller dioxinförorenad mark är 250 ng/kg TS. 

Åtgärdsmålet på de kopparföroreningar som fanns i grundvattnet uttrycktes aldrig i 

detalj men det fanns ett krav mot entreprenören på 85% reningsgrad vid en kopparhalt 
av 3 mg/l. Detta innebär ett åtgärdsmål av 450µg/l. Naturlig bakrundshalt bedöms vara 

<5 µg/l och Livsmedelsverkets hälsorelaterade gränsvärde är 2000µg/l [35]. 

10.2.5 Omfattning  

Även denna entreprenad var av typen generalentreprenad och bestod av tre delar. Första 
delen gick ut på att schakta och transportera förorenad jord till deponi. Andra delen 

bestod av att pumpa upp förorenat grundvatten. När saneringsmålen var uppfyllda 

började den tredje och sista delen av entreprenaden som var återställning av området 

[33]. 
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10.2.6 Saneringsmetod 

Metoden som användes var urgrävning och deponering av jordmassorna, vilket ansågs 

vara den mest ekonomiskt och tekniskt fördelaktiga metoden även i detta 

saneringsprojekt. 

Ett undantag från deponi gjordes då man hittade höga värden av pentaklorfenol från en 

nergrävd tunna och då användes istället metoden förbränning. För att rena grundvattnet 

pumpade man upp vattnet och lät det rinna genom ett filter för att sedan återinfiltreras i 

marken.  

En av beställaren uppköpt miljökontrollant fanns med hela tiden på projektet. 
Miljökontrollanten skötte provtagningar och styrde schaktarbetet. Halterna av dioxin 

och koppar som blev kvar på schaktbotten dokumenterades genom laboratorieanalys 

[33]. 

10.2.7 Utförande  

I det förorenade området upprättades ett rutmönster med 6x6 meters rutor där 

miljökontrollanten klassat varje ruta utifrån en föroreningssituation. Schakten delades 

upp i två etapper. Schaktetapp 1 omfattade dioxinförorenad jord som i förväg blivit 

klassad och områdesbegränsad medan schaktetapp 2 omfattade kopparförorenad jord 
med löpande provtagning. Delar av området omfattades av både etapp 1 och 2 eftersom 

den jorden innehöll både dioxin- och kopparföroreningar. I etapp 1 styrdes schakten av 

dioxinhalten i jorden. Schakten skulle avbrytas när underliggande massor uppfyllde 

åtgärdskravet 110ng/kg. I etapp 2 avslutades schakten när åtgärdskravet avseende 

koppar, 100mg/kg, var uppnått. För de ytor som omfattades av både schaktetapp 1 och 

2 avslutades schaktetapp 1 då dioxinhalten var under 250 ng/kg. Detta riktvärde 
accepterades eftersom den jorden ändå skulle tas omhand i etapp 2. Efter att schaktrutan 

bedömts som ren täcktes schaktbotten in med geotextil eller presenning, se figur 10-13.  

Massorna delades in i fyra olika klasser beroende på föroreningsgrad enligt tabell 10-1. 
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Tabell 10-1 Klassning av jordmassor 

Klassning och schakt av dioxinförorenade massor gjordes i deletapper. Inledningsvis 

schaktades de massor som bedömts vara förorenade av dioxin utifrån tidigare 

undersökningar. Därefter kontrollerades det underliggande materialet. Schakten fortsatte 

till dess att provtagningar av schaktbotten visade att åtgärdskravet uppfylldes.  

Analys av dioxin utfördes av Analytica AB som nyttjar en ackrediterad tjeckisk 

underleverantör. För analys av koppar användes även XRF- instrument. 

Klass Förklaring  Föroreningsgrad  Hantering anläggning 

1 Friklassade massor Dioxin <110 ng/kg TS 
Koppar <100 mg/kg TS 

Fri användning inom området. 
Krav: Verifierande analys.  

2 Massor förorenade med 
dioxin och ev.koppar  

Dioxin >110 ng/kg TS 
Koppar >100 mg/kg TS 

Deponering på SAKABs anläggning 
Norrtorp i Kumla.  

3 Massor förorenade med 
koppar och begränsad halt 
dioxin 

Dioxin <250 ng/kg TS 
Koppar >100 mg/kg TS 

Deponering på VAFABs anläggning 
Gryta i Västerås. 

4 Massor med begränsad 
mängd dioxin 

Dioxin 110-250 ng/kg TS Deponering på UMEVAs anläggning 
Dåva i Umeå. 

Figur 10-13 Täckning av schaktbotten med geotextil och presenning [Foto Skanska] 
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Vid schakt inom det område där dioxinhalten var som högst påträffades röd- och 

blåfärgade massor som misstänktes innehålla rester av impregneringsmedlet 

pentaklorfenol. Provtagning visade att så var fallet. Utbredningen kunde avgränsas med 

hjälp av färgen och massorna omhändertog som en egen klass. 

I början använde man sig av hjullastare för att schakta men övergick ganska snabbt till 

att använda grävmaskin, särskilt vid större djup. Hjullastaren användes då till att 
transportera massorna till upplag inom arbetsområdet. Dessa upplag var tätade med 

geotextil i botten och presenningar som hölls kvar med vikter på toppen. Det var också 

viktigt att hålla arbets- och transportytor fuktiga för att förhindra dammspridning samt 

att planera schaktningen så att maskinerna ej behövde köra på rena ytor [36]. 

10.2.8 Vatten 

Det kopparförorenade grundvattnet behandlades genom att vattnet pumpades till en 

reningsanläggning8. Tre pumpbrunnar 

installerades nedströms det koppar-
förorenade området och de samlade 

upp grundvattnet. Pumpbrunnarna 

bestod av ett 300 mm markavloppsrör 

som slitsades vid änden på röret. Även 

botten perforerades med små hål så att 
vatten skulle kunna tränga in. Ett filter 

placerades i botten på röret som låg i 

anslutning till ca 2 m3 tvättad makadam. 

I brunnarna fanns en dränkbar pump 

med nivåvippa som pumpade 
grundvattnet vidare till en nedgrävd 

filterbrunn med ett torvfilter se figur 

10-14. Torvfiltret dimensionerades 

för att klara 85 % rening vid en 

koppar belastning av 3 mg/l. Till denna reningsanläggning fördes även vattnet från 
fordonstvätten. Vattnet rann sedan med självfall till en infiltrationsbrunn och vidare ner 

till grundvattnet igen [36].  

Figur 10-14 Filterbrunn för rening av förorenat vatten 
[Foto Skanska] 

                                                 
8 Anläggningen och pumpbrunnarna levererades av Dahlgrens Cementgjuteri AB i Skellefteå. 
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10.2.9 Transporter 

Bilarna spolades av i en spolningsanläggning av samma utförande som Skanska använde 

vid saneringen av Tväråns såg i Gällivare. Transportdokument var ett måste, och alla 

transporter antecknades på en lista av både miljökontrollanten och entreprenören. Alla 

vågsedlar sparades av entreprenören och överlämnades sedan till miljökontrollanten. 

Miljökontrollanten gjorde stickprov på bilarna för att kontrollera så att bilarna var 

täckta, rengjorda och att de hade sitt transportdokument [33].  

10.2.10 Arbetsmiljö 

Före projektets start fick all personal en kort utbildning i arbetsplatsens säkerhetsfrågor. 
Arbetsområdet var under hela projekttiden inhägnat och tillträde på arbetsområdet var 

begränsat. Ingång till säkerhetszonen skedde genom en rengöringskorridor liknande den 

som beskrevs i saneringsprojektet av Tväråns såg i Gällivare. 

Kontroller visade att andningsskydd och skyddskläder användes i stor omfattning. 

Maskinförarna skyddade sig med hjälp av ett övertryck i hytten som förhindrar att 

damm kan tränga in.  

Arbetsområdet var avgränsat med viltstängsel. Under saneringsarbetet fick man vid ett 

tillfälle höja skyddsnivån från C till B, och det var när man stötte på de röd- och 

blåfärgade massorna som visade sig vara pentaklorfenol 

 

Figur 10-15 Rengörningskorridor [Foto Skanska] 
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En rengörningskorridor sattes upp i samråd med miljökontrollanten och enligt hälso- 

och miljöplanen, se figur 10-15. Den bestod av två sammankopplade manskapsbodar, 

båda med tvättmöjligheter. I den ”skitiga” boden togs kläder och skor av och där fanns 

även möjlighet att göra sig av med den skyddsutrustning som var förbrukad. 
Miljökontrollanten hade även sitt laboratorium i denna bod. I den ”rena” boden hade 

arbetsledaren sitt kontor och där fanns även ett fikarum [37]. 

Ett problem som uppstod var att personalen upplevde det jobbigt att byta skor varje 

gång man skulle genom rengörningskorridoren. Detta löstes med att skoskydd i plast 

köptes in. Dessa var enkla att dra på och de förhindrade att förorenad jord följde med in 

i kontorsboden [37]. 

Till rengörningskorridoren hörde även fordonstvätten och meningen var att alla fordon 

skulle passera genom den vid utfart från området. När sedan arbetsområdet utvidgades 
blev dock fordonstvätten obrukbar för lastbilar på grund av dess placering, den kunde 

dock användas till rengörning av lastmaskinen och grävmaskinen. Lastningen av jord 

efter utvidgning av arbetsområdet skedde på ett sådant sätt att lastbilarna ej behövde 

köra på förorenad jord. Detta kunde ske efter miljökontrollantens godkännande [37].  

10.2.11 Resultat 

De utförda schaktarbetena ökade framförallt i plan och slutade på nästan 3500 m2. 

Detta tyder på att förundersökningen inte har varit tillräckligt omfattande, se figur 10-

16. Även dioxinets spridning på djupet var större än förväntat. Detta kan delvis förklaras 

med den tunna med pentaklorfenol som man hittade. Där blev schaktdjupet betydligt 

större än förväntat. Detta medförde att den totala schaktmassan ökade från förväntade 

2000 ton till 3700 ton. Av dessa kördes 2756 ton dioxinförorenade klass 2 massor till 
SAKAB i Kumla, 580 ton Kopparförorenade klass 3 massor till VAFAB i Västerås och 

346 ton Dioxinförorenade klass 4 massor (110-250 ng/kg) till UMEVA i Umeå 
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Figur 10-16 Det mörkblåa är det enligt förundersökningen föreslagna schaktplanen. Det ljusblåa är de 
schaktytor som tillkom [37] 

Som tidigare nämnts frångicks åtgärdskravet på 10 ng/kg TS för dioxinföroreningarna 
för att begränsa schakten. Den bortschaktade mängden dioxin beräknades till ca 5,6 mg 

(TEQ) och mängden koppar som omhändertogs beräknades till 210 kg. 5,6 g dioxin 

låter väldigt lite, men enligt Naturvårdsverket ligger alla Sveriges industriers totala årliga 
utsläpp på under 5,4 g. För att man ska förstå hur farligt ämnet är hävdar Greenpeace att 

ett gram dioxin räcker för att hela jordens befolkning ska få sin högsta acceptabla dos 

[22]. 

Åtgärdsmålen är numera uppnådda och de förorenade massorna är bortförda. Området 

har återställts efter det att schaktbotten godkänts, se figur 10-17. Resultaten av dioxin 
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och koppar i mark underskrider uppställda åtgärdskrav. En fiskebod som revs vid 

saneringsarbetet återställdes med en ny och en del asfaltsytor anlades. 

 

Figur 10-17 Området efter återställningsarbete [Foto och illustration Skanska] 

Det kopparförorenade grundvattnet som behandlades genom pumpning till ett torvfilter 
visade kraftig varierad reningsgrad mellan de olika mättillfällena. Vid de flesta tillfällena 

varierade reningsgraden mellan 35 och 90 procent.  

På grund av mängdökningarna ökade entreprenadsumman till 8,5 Mkr från anbudet 

som låg på cirka 3,8 Mkr.  Detta berodde till största delen på de ökade reglerbara 

mängderna, men också på de förhöjda halterna som kom från den nergrävda tunnan 

som hittades. Dessa massor på cirka 100 ton hade för hög halt för att deponeras direkt 
och kördes därför till förbränning först. Detta ledde till ökade deponeringkostnader som 

ej tagits upp i förfrågningsunderlaget. En annan kostnad som blev större än förväntat var 

analyserna av dioxin. Dessa analyser tog uppemot 2,5 vecka och medförde att projektet 

fick stå stilla under vissa perioder av projekttiden. Detta blev kostsamt för beställaren då 

förfrågningsunderlaget grundades på endast ett stopp för väntan på provsvar [33]. 

De ökade mängderna ledde också till en försening som innebar att färdigställandet fick 

skjutas upp till sommaren 2004. Allt saneringsarbete utfördes dock under sommaren 

2003.  
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Totala kostnaden för saneringen blev enligt Länsstyrelsen i Norrbotten 10,6 miljoner 

kronor fördelat enligt nedanstående lista: 

Förberedande markundersökningar            820 000 kr  

Miljökontroll, provtagning, analyser                    1 323 500 kr 

Projektledning, projektstöd          237 300 kr 

Besiktning, efterkontroll        74 400 kr 
Information mm        47 200 kr 

Projektering      362 000 kr 

Entreprenadarbeten                       859 500 kr 

Transporter                    2 350 800 kr 

Deponeringsavgifter                    4 498 300 kr 

Summa                               10 600 000 kr 

Även i detta projekt kan de höga deponeringsavgifterna påpekas. Här utgör 

deponeringskostnaderna nästan hälften av hela projektsumman. Den höga kostnaden 

kan här förknippas med den dyra deponeringsavgiften för dioxinförorenade massor. 

10.3 Forsmo bruk 

10.3.1 Allmänt 

Forsmo är ett samhälle med ca 200 invånare och ligger drygt 10 km norr om tätorten 

Sollefteå. Under år 2004, och fortsatt under 2005, har Skanska Väg och Anläggning 

distrikt Västernorrland genomfört saneringsarbeten på några fasigheter i Forsmo. 

Beställare var Sollefteå kommun som hade ekonomiskt stöd av Naturvårdsverket. 

10.3.2 Tidigare verksamhet 

Träimpregneringsverksamhet har bedrivits med en mobil anläggning på bland annat 

fastigheterna Sand 3:18 och Eds-Västerås 3:37 i Forsmo i många år under 1930- till 
1950 talet. Området har även använts som upplagsområde för ledningsstolpar och slipers 

impregnerade på andra ställen. Som impregneringsmedel användes kreosot samt 

arsenikbaserad impregneringsvätska (CZA, krom, zink, arsenik). Totalt täcker den 

förorenade marken en yta på drygt två hektar. 

Ett större spill av arsenikbaserad impregneringsvätska skedde år 1940 i området. 

Arsenikhalterna har efter det kontinuerligt mätts och 1944 fick fastighetsägarna återigen 
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klartecken att nyttja brunnarna. Kommunalt vattenledningsnät togs i bruk 1957 och 

därefter har inget behov av eget dricksvatten funnit i området. 

Under 1983 och 1988 togs ytprover på jord av miljö- och hälsoskyddskontoret i 

Sollefteå kommun. Föroreningssituationen ansågs vara mycket allvarlig inom detta 

område. Undersökningarna resulterade i att stora delar av området inhägnades 1989. 

Nuvarande ägare till fastigheterna där impregnering och lagring har bedrivits är 

Affärsverket Statens järnvägar där Jernhusen AB har förvaltningsuppdraget [38]. 

10.3.3 Åtgärdsmål 

Studien har visat att området innebär en potentiell risk för negativa effekter på både 

människa och natur. Både djur, barn samt vuxna som vistas på området riskerar att 

exponeras för förorenad jord främst via exponeringsvägarna damm, intag av jord och 
hudkontakt. Föroreningarna kan också spridas till grundvatten och till närliggande 

ytvatten. 

Det övergripande åtgärdsmålet som togs fram var att undanröja risken för påverkan på 

människors hälsa och att närboende skulle kunna utnyttja området till rekreation [39]. 

10.3.4 Omfattning 

Denna entreprenad var av typen generalentreprenad och omfattade följande:  

 Uppsättande av ny inhägnad av arbetsområde, därefter borttagande av befintligt 

staket. 

 Schaktning i etapper inom enhetsrutor, med provtagning och analys före och 

efter varje schaktetapp (provtagning görs av beställarens upphandlade 

kontrollant)  

 Borttransport av förorenade massor till mottagare som är godkänd för respektive 
föroreningskategori. 

 Avjämning, fyllnad/sluttäckning, påförande av matjord och ytsådd av åtgärdat 

markområde. 

 Plantering av buskar och träd samt iordningställande av grönområde 

Eftersom området är i anslutning till stambanan skulle om möjligt alla längre transporter 

ske via järnväg. Transporter med lastbil skulle göras enbart till lastplats för järnväg, till 
godkänd mottagare inom regionen och där järnvägstransport i övrigt ej är möjlig. 
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Redan i anbudet skulle entreprenören för klass 1 avfall ange ett alternativ som baserats 

på järnvägstransporter [39]. 

10.3.5 Utförande 

Även i denna efterbehandling användes metoden urgrävning och deponering eftersom 

den ansågs vara mest ekonomiskt och tekniskt fördelaktig. 

Saneringsområdet indelades i rutor om 30 x 30 m som schaktades ut med pallhöjder på 

20 cm. Efter första pallen delades rutan ner till 10 x 10 m för de övriga schaktpallarna. 

Efter varje schaktetapp gjordes provtagning av miljökontrollanten. När underliggande 

massor uppfyllde åtgärdskravet avbröts schakten. 

Som saneringsmål användes de acceptabla resthalterna som har tagits fram i 

huvudstudien med utgångspunkt från Naturvårdsverkets generella riktvärden, se tabell 

10-2, men dock med hänsyn till platsspecifika värden.  

Tabell 10-2 Eftersträvade föroreningshalter efter utförd sanering 
 Saneringsmål, 

0-0,5 m djup 
(mg/kg TS) 

Saneringsmål, 
0,5-2 m djup 
(mg/kg TS) 

Saneringsmål, 
>2 m djup 
(mg/kg TS) 

Arsenik, As 10 35 40 
Zink, Zn 350 700 700 
Krom, Cr (sexvärt)  6 20 20 
Krom, Cr (trevärt) 120 250 250 
Krom-tot 30 100 100 
Cancerogena PAH 2 40 40 
Övriga PAH 10 10 10 

Före varje schaktetapp skall den aktuella schaktvolymen i respektive enhetsruta klassas i 

kategorier efter föroreningsgrad innan den grävs upp, se tabell 10-3. Detta sker för att 
beslut skall kunna fattas om mottagare av massorna samt vilka transportkrav som skall 

gälla (farligt avfall/icke-farligt avfall). Prover togs på hela området med bland annat 

XRF- mätare, även ris och ved som avverkades provtogs för att få rätta 

klassindelningen, se figur 10-18 [38]. 
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Figur 10-18 Avverkning [Foto  Skanska] 

Klassningen i föroreningskategorier har gjorts med utgångspunkt från RVF:s föreslagna 

haltgränser (RVF rapport 02:09, Bedömningsgrunder för förorenade massor). Enlig 
denna bedömning utgör uppgrävda massor farligt avfall om halten arsenik överskrider 

1000 mg/kg TS. Samma haltgräns gäller för sexvärt krom och PAH föreningar. Sådana 

jordmassor ska bedömas som farligt avfall i fråga om tillståndsfrågor och transportkrav.  

För att deponering skall vara tillåten på deponi för icke farligt avfall måste arsenikhalten 

enligt RVF:s bedömningsgrunder underskrida 100 mg/kg TS. Här måste påpekas att 

bedömningen av vad som klassas som farligt- och icke-farligt avfall kan variera från 

kommun till kommun. Alla kommuner använder sig inte av RVF:s rapport. Tyvärr 
finns det i dagsläget ingen separat bedömningsgrund för detta, men ett preliminärt 

förslag från kommunerna har gått ut till Naturvårdsverket på att upprätta en sådan.  
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Tabell 10-3 Föroreningsklasser 

Klass Förklaring  Föroreningsgrad  Hantering anläggning 

1 Icke farligt avfall Arsenik < 100 mg/kg TS 
PAH < 200 mg/kg TS 
Cancerog. PAH < 150 mg/kgTS 

Lastas på lastbil och körs till 
kommunens tipp 

2 Ickefarligt avfall  Arsenik 100-1000 mg/kg TS 
PAH 200-1000 mg/kgTS 
Cancerog. PAH 150-400 mg/kg TS 

Lastas på tåg och körs till 
Högbytorp 

3 Farligt avfall  Arsenik >1000 mg/kg TS 
PAH >1000 mg/kg TS 
Cancerog. PAH >400 mg/kg TS 

Lastas på tåg och körs till 
Högbytorp 

10.3.6 Lastning och transporter 

Schaktning skedde med grävmaskin som lastade materialet direkt till en hjullastare med 

vågutrustning på skopan, se figur 10-19.  

 

Figur 10-19 Lastning och vägning [Foto Skanska] 

Massor i klass 2 och 3 lastades på tåg och kördes till Högbytorp. Varje delruta som blev 
klassad fick ett eget transportdokument som angav antal ton, vilken klass och container-

nummer. Klass 1 -massor lastades på lastbil och kördes till kommunens tipp. För att 
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förhindra damning täcktes tågvagnarna med presenningar och lastbilarna fick köra 

genom en sluss med vattenspridare.  

Alla transporter antecknades av både miljökontrollanten och entreprenören.  

10.3.7 Schakt under grundvattennivå 

Bassänger byggdes med fiberduk i botten och sand som filter. Hit pumpades vattnet 

som infiltrerades. På samma sätt byggdes bassänger för mellanupplag av massor där 

vatten dräneras ut, se figur 10-20 [39]. 

Figur 10-20 Filtreringsbassäng samt bild på inhägnad [Foto Skanska] 

10.3.8 Arbetsmiljö 

Hela området inhägnades och duk monterades på nät för att hindra damm att spridas till 

intilliggande område, Se figur 10-20.  
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Området fick inte beträdas utan viss skyddsutrustning, minst stövlar och heltäckande 

klädsel. För att komma in på området var man tvungen att gå genom en saneringsbod 

med en ren och en smutsig del, där bland annat skyddskläder och en stöveltvätt fanns. 

Vattnet från stöveltvätten samlades upp i en speciell tank. 

I handlingen framgick tydligt att ingen dammspridning fick förekomma eftersom 

arsenik sitter på dammkornen och varken luktar eller smakar. För att förhindra damning 

placerades sprinklers ut över hela området. 

På området som var mest förorenat med kreosot hjälpte det inte med vatten, utan salt 

fick spridas ut. Av saltet bildades en tunn hinna som gjorde att vinden inte kunde sprida 

dammet. 

Kreosoten och saltet gjorde att materialet blev väldigt segt och svårt att hantera på 

grund av hög ytspänning. För att sänka ytspänningen användes medlet Biowetett. 

Samtidigt gjordes en uppblandning med renare material på djupet för att ytterligare 

förenkla schaktning och lastning [39].  

10.3.9 Resultat 

Schaktens yta ökade med en hektar och slutade då på ca tre hektar och schaktvolymen 

som beräknades till 22 800 ton ökade till 29 300 ton. 

Anbudssumman på ca 21 miljoner kronor minskade till ca 15 miljoner kronor på grund 

av ändrad fördelning mellan klasserna, se tabell 10-4, men omförhandlingar om à-

priserna sker i skrivande stund [39]. 

Tabell 10-4 Mängdfördelning av förorenade massor 

Klass Enligt handling Utfall 
1 5 800 ton 19 750 ton 

2 11 850 ton 9 570 ton 

3 5 150 ton 349 ton 
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11 DISKUSSION 
 

Förutom att vi dragit stor lärdom av detta examensarbete har många 
tankar, frågor och funderingar uppstått. I detta kapitel ska dessa tankar 
och funderingar diskuteras djupare och till viss del redas ut. 

11.1 Allmänt 

På grund av de nationellt och regionalt ställda miljömålen är det författarnas åsikt att 
marknaden inom efterbehandlingar kommer att öka.  Detta gör att många aktörer med 

kunskap om ämnet kommer att behövas. Under arbetet med detta examensarbete har vi 

funnit att det redan idag finns mycket skrivet om marksanering, trots att ämnet är 
relativt nytt. Det märks även tydligt att allmänintresset har ökat inom saneringar men 

generellt sett saknas det fortfarande erfarenhet och kompetens inom området. Genom 

att noggrant studera det material som idag finns tillgängligt kan många problem, som ett 

efterbehandlingsarbete vanligtvis innebär, förhoppningsvis undvikas. 

11.2 Organisation 

Vid upphandling av entreprenör bör beställaren prioritera en entreprenör som inom 
organisationen har erfarenhet av efterbehandlingsarbeten. Det optimala är att de som 

kommer närmast projektet som arbetsledare, platschef och projektchef har tidigare 

erfarenhet. Om organisationen har kunskap och erfarenhet av liknande jobb är chansen 

till en lyckad efterbehandling utan komplikationer mycket större. Att som entreprenör 

arbeta med en sanering innebär noggranna dokumentationer med mycket pappersarbete 

och dessutom krävs bra planering och ordning ute på arbetsplatsen. Platschefen bör 
därför vara en ordningsam person som har bra hand med papper. Pappersexercisen är 

nödvändig för att kunna säkerställa ett gott slutresultat. 

Miljökontrollanten som är uppköpt av beställaren, och inte är partisk på något sätt, har, 

förutom entreprenören, också en stor del i att se till att föreskrifter följs vad gäller miljö, 
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arbetsmiljö och kvalitet. Det bästa är att även miljökontrollanten har erfarenhet från 

tidigare saneringsprojekt. En miljökontrollant med rätt balans på noggrannhet och på 

vad som är praktiskt genomförbart ger ett seriöst intryck och påverkar folk att inte 

slarva med skyddsutrustning och allmän ordning. För ett bra resultat är det också viktigt 

att en öppen dialog mellan miljökontrollant och entreprenör hålls. 

11.3 Hälsa och säkerhet    

En av de viktigaste sakerna att tänka på vid utförande av ett saneringsprojekt är hälso- 
och säkerhetsrisker. Arbetsmiljöverkets bok ”Marksanering” [20] är en mycket bra 

grund för att hålla arbetsmiljön på en hög nivå. Denna bok är ett resultat av statens 

beslut om att satsa pengar på marksanering. Boken kan användas som stöd vid 

upprättande av hälso- och säkerhetsplan samt som en hjälp ute på arbetsplatsen.  

Vid projektstart är det viktigt att hålla en ordentlig genomgång för all personal om 
föroreningssituationen på området och vilka hälsorisker den medför. Övriga lokaliserade 

riskmoment bör även tas upp på detta möte. Även nytillkommen personal och 

besökande skall ta del av information om hälso- och säkerhetsrisker på området. 

Skanska har under hösten 2004 infört obligatorisk säkerhetsgenomgång för alla som 

sätter sin fot innanför områdesgränsen vid alla Skanskas byggen och det är mycket 

positivt.  

Skyddsutrustning kan vara besvärligt att bära och personalen som arbetar vid en 
arbetsplats vill självklart kunna anpassa sina kläder efter väderleken. I heltäckande 

arbetskläder som engångsoverall och gasmask kan det en varm- och solig dag kännas 

jobbigt och omotiverat, särskilt när det är vindstilla och inga synbara föroreningar finns. 

Vi har fått intrycket att det ibland slarvas med heltäckande arbetskläder, vilket inte är 

bra. Givetvis är det svårt för platschefen och miljökontrollanten att springa som poliser 
och se till att rätt klädsel används, men det som går att göra är att återigen att informera 

och påminna om hälsoriskerna. Förhoppningsvis går utvecklingen av skyddsklädernas 

komfort framåt och vi kommer i framtiden att få skyddskläder som andas bättre.  

11.4 Förundersökningar 

I de tre olika saneringar som beskrivits i detta examensarbete har, enligt våran åsikt, 

förundersökningarna inte varit tillräckligt noggrant utförda. Det har visat sig i samtliga 
fall att föroreningssituationen har varit en annan än den i handlingarna när det gäller 
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djup, utbredning och mängder. Att det ser ut på det viset kan ha många förklaringar. 

Största problemet är att efterbehandlingar är väldigt kostnadskrävande, vilket gör att 

man sparar in på förundersökningar. Både analyser, konsultarvoden och framförallt 

saneringskostnader är höga. I undersökningsfasen finns därför inget ekonomiskt 
utrymme för ordentlig analys av jord- och vattenprover och till följd av detta måste 

vissa beräkningar och uppskattningar om föroreningssituationen göras.  Även om så 

noggranna statistiska beräkningar som möjligt görs ser man den egentliga 

utbredningssituationen först när massorna är uppgrävda och man provtar schaktbotten 

och schakthögar. Risken är också att beställaren i många fall avgränsar det förorenade 

området för snävt på grund av att saneringskostnaderna blir så stora.  

På saneringen av Hanssons såg blev väntetiderna för analys av dioxin väldigt långa och 
totalt handlade det om ett par veckor. Detta berodde på en stor oförväntad utbredning 

av dioxin och långa väntetider på dioxinanalyser som inte kunde göras på plats utan 

skickades iväg. En anledning till den begränsade förundersökningen tror författarna kan 

vara att dioxin är väldigt svårt att spåra eftersom det inte sprider sig i jordprofilen enligt 

något som helst mönster utan utbreder sig i det närmaste slumpmässigt. En annan 
anledning kan vara att analyserna av dioxin är väldigt dyra. Analys av ett dioxinprov 

kostar cirka 6000 kr och väntetiden på provsvar är ungefär två veckor. Allt detta blir 

såklart en bedömningsfråga för beställaren. Blir en otillräcklig förundersökning med 

följder som väntetider, flyttning av spolplatta mm billigare än en bättre utförd 

förundersökning? 

När det gäller de stora mängdökningarna på Tväråns såg kan en orsak, enligt Lars-

Gunnar Karlsson (service- och teknikförvaltningen, Gällivare kommun), vara att två 
olika konsulter gjorde förstudierna och därmed kan en del information ha kommit bort 

i hanteringen. När sedan de kompletterande undersökningarna i huvudstudien utfördes 

baserades dessa på ej kompletta förundersökningar. En annan orsak tror Lars-Gunnar 

beror på att beräkningen av föroreningssituationen gjordes utifrån för få 

observationspunkter. 

Trots dessa aspekter är det av både vår och många inblandade entreprenörers åsikt att 
förundersökningarna går att göra bättre. Vi menar att man i kommande efter-

behandlingsprojekt bör lägga ner mer arbete på huvudstudierna för att bättre kartlägga 

föroreningsutbredningen. Detta kommer att medföra säkrare underlag för 

kostnadsbedömningar i åtgärdsfasen och därmed kan saneringskostnaderna minskas. 
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Martin Sundvall, som var arbetsledare för saneringen av Tväråns såg och Hanssons såg, 

menar att det även rent tekniskt kan vara bra att i förväg ha lyckats avgränsa 

föroreningarna. På så sätt kan rätt volym förorenad jord schaktas på en och samma gång. 

Detta är speciellt viktigt om marken är instabil och inte ger någon bra möjlighet för 

maskinerna att ta sig tillbaka på för att fortsätta schakten.  

11.5 Provanalyser, XRF 

Den vanligaste provtagningsmetoden i ett efterbehandlingsprojekt där tungmetaller 
förekommer är uteslutande mätning med XRF- instrument. Att metoden används så 

pass mycket beror på att XRF-mätning är en relativt snabb och enkel metod. Från 

mätning till provsvar tar det två till tre timmar. Som tidigare nämnts är det mycket 
sällan att förundersökningen är så ordentligt gjord att entreprenören, innan man börjar 

gräva i de olika rutorna, exakt vet vilka volymer som skall grävas bort utan att behöva 

provta massorna. I de tre projekt vi studerat har kontinuerlig provtagning skett för att 

friklassa eller bedöma hur förorenad marken är. Det arbetssättet kräver en stor 

provtagningsresurs under själva saneringen men ger fördelen att detaljstyra massor 
fortlöpande. Snabba provsvar är ett måste vid detta arbetssätt. Slutsatserna som 

författarna har dragit vid studier av tre saneringsprojekt där XRF-mätning har utförts 

löpande är att det har fungerat bra. I något fall uppfattade entreprenören takten lite låg, 

men med rätt planering blev väntetiderna korta och arbetet flöt på bra.  

Ett provtagningssätt som författarna funnit extra intressant är att utföra XRF- 

provtagning på oberedda prover. Med det menas att man sorterar bort stora stenar, 

rötter, mm och mäter direkt på den uppgrävda massan istället för att torka och sikta 
proverna innan man mäter. Detta sätt kan spara väldigt mycket tid, problemet är att 

noggrannheten ej blir densamma som för beredda prover. I Siv Lanttos examensarbete 

(Umeå universitet, HT2002) utreds om man kan lita på värden av oberedda prover. Siv 

gjorde sina fältförsök vid saneringen av Tväråns såg och det hon kom fram till var att 

det går bra att använda sig av snabbresultaten på prover där halterna inte ligger i 
närheten av gränsvärdet. Exempelvis finns det ingen anledning att bereda prover som 

har halter långt över riktvärdet, det är alltså inte alltid intressant att veta exakt hur 

förorenat det är utan det räcker att veta att det är mer förorenat än vad riktvärdet 

tillåter. På samma sätt är det inte så intressant att veta hur ren en yta är, det räcker i det 

flesta fall att veta att halten är långt under gällande riktvärde. Av 90 stycken provtagna 
rutor i Siv Lanttos undersökning överensstämde 84 stycken enheter med den verkliga 

klassindelningen. Att proverna stämde så pass bra överens beror till stor del av det torra 
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fina vädret som rådde under hela försökstiden. Alltså vet man inte hur bra proverna 

skulle ha stämt överens om det hade varit en regnig sommar. 

Under slutskedet av saneringen vid Tväråns såg vågade man sig ibland på att använda så 

kallade snabbresultat för preliminär bestämning om djupare schakt behövdes. Då mättes 

oftast flera stickprov för sig och sedan togs ett medelvärde av stickproven ut. Efter 

schaktning blandades ett samlingsprov som bereddes och detta provsvar säkerställde då 
att området var renklassat. Vi tycker att detta låter som en väldigt bra och tids-

besparande metod men det förutsätter att den används på rätt sätt och att proverna helst 

är väldigt torra.    

11.6 Metoder 

I nästan alla saneringsprojekt som vi stött på under arbetet med denna rapport har 

deponering används. Detta trots att det finns flera andra alternativ som är väl värda att 
tänka på. Att deponering används är inte alltid den bästa lösningen eftersom det trots allt 

innebär att man flyttar de förorenade massorna till en annan, kontrollerad plats. Att 

deponering används så ofta beror till största delen på att det alltid verkar vara den 

enklaste och billigaste lösningen, men också på att någon riktigt ”revolutionerande” 

metod ännu inte finns. Det är av författarnas åsikt att andra metoder måste utvecklas 
och göras mer konkurrenskraftiga. Kanske måste ett krav i förfrågningsunderlaget 

tillsättas på att andra metoder skall användas eller att Naturvårdsverket ej bidrar med sitt 

ekonomiska stöd om inte andra metoder än deponering föreslås.  

Nedan diskuteras några av de mest intressanta metoderna som skulle kunna ersätta eller 

användas som komplement till deponering. 

11.6.1 Destruktionsmetoder 

De destruktionsmetoder som vi funnit mest intressanta är förbränning och biologisk 

nedbrytning. Förbränning kan främst användas vid små punktkällor av organiska 

föroreningar, till exempel om en nedgrävd tunna med pentaklorfenol eller liknande 

hittas. Förbränning är dock inte ekonomiskt försvarbart vid stora jordvolymer och det 

bör anses mer som ett komplement till andra efterbehandlingsmetoder.  

Biologisk nedbrytning är en mycket intressant metod på grund av att kreosot är det mest 
använda impregneringsmedlet i landet. Även jordar som innehåller andra organiska 

föroreningar går att behandla med metoden. Den största användaren av kreosot har varit 
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Statens Järnvägar, numera Banverket, som har utfört impregnering av ett stort antal 

träsliprar genom åren. 

11.6.2 Koncentrationsmetoder 

Jordtvätt är en metod i denna kategori som är väl beprövad och där utvecklingen gått 

långt. Metoden kan användas på i stort sett alla jordarter och den behandlade jorden kan 

uppnå en hög reningshalt. Tekniken finns men metoden anses inte lönsam när det är 

silt- och lerhaltiga jordar och därför används den ganska sparsamt här i Sverige. I USA 
är användandet mer utbrett och där renas ofta jorden mer än här hemma. I Sverige är 

det vanligaste att använda jordtvätt för att tvätta de grövre fraktionerna, från sand och 

uppåt. Dessa massor är relativt enkla att tvätta eftersom den största mängden 

föroreningar ligger bunden i de finare materialen. Författarna anser att metoden bör 

användas flitigare och även på silt- och lerjordar, men den utvecklingen kommer nog 

inte att ses så länge deponering är billigare. 

Elektrokinetik har stor potential att utvecklas och användas vid svenska 
träimpregneringsanläggningar. Metoden utvecklades för tungmetaller och den kan 

uppvisa en reningsgrad upptill 95% vid en behandling på 2-3 månader. Det finns flera 

anledningar till varför inte metoden används oftare, bland annat rädsla från beställarsidan 

att använda den samt den vanligtvis komplexa föroreningssituation som råder vid 

svenska impregneringsanläggningar. Metoden skulle kunna kombineras med andra 
metoder för att möta den komplexa föroreningsbilden men tyvärr ökar kostnaderna 

avsevärt då. 

11.6.3 Immobiliseringsmetoder 

Vitrifiering är helt klart en intressant metod som förglasar jorden så att lakbarheten blir 
obefintlig. Denna metod förbränner även organiska föreningar och därmed minskar 

behovet av alternativa behandlingsmetoder. Metoden kan passa att användas vid 

impregneringsanläggningar som är belägna på platser som inte skall användas i 

framtiden.  

De andra immobiliseringsmetoderna som tas upp i detta examensarbete, inneslutning och 

solidifiering/stabilisering, är enkla att utföra och kräver relativt liten organisation. Även 

dessa metoder tycker vi bör användas i större utsträckning än vad som görs idag.  
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11.7 Deponier 

En av de största svårigheterna idag, speciellt i Norrland, är hitta något ställe som tar 
hand om de förorenade massorna. I Västerbotten finns idag ingen deponi som har 
tillstånd att ta emot massor som klassas som farligt avfall. Som tidigare nämnts i 

rapporten ligger ansökningar från ett företag från Umeå och ett från Robertsfors inne 

hos miljödomstolen. Problemet är att om uppgrävda massor inte kan deponeras i 

närheten av arbetsområdet kan det bli långa transporter som medför stora kostnader. 

Ofta är transport och deponeringskostnaden den överlägset största kostnaden av hela 

entreprenörsumman. På saneringen av Tväråns såg löste kommunen detta på ett mycket 
bra sätt. De ansökte redan i ett tidigt skede om tillstånd för att deponera de massor som 

fanns vid sågen på en närliggande plats. Detta medförde att kostnaderna för projektet 

kunde hållas nere på grund av de korta transporterna och kommunen fick intäkter i 

form av deponeringsavgifter. Det hela blev en bra affär för både kommunen och miljön.  

Ett annat bra exempel som alla inblandade aktörer drog vinning av var att vid 

saneringen i Forsmo använda sig av tågtransporter av de förorenade massorna. Eftersom 
saneringsplatsen låg så nära järnvägen var tågtransporter av massorna ett krav som skrevs 

in i förfrågningsunderlaget.   

11.7.1 Deponi i andra länder 

En stor förändring har skett när det gäller omhändertagande av farligt avfall i andra 
länder sedan 1980-talet. Tidigare skedde handeln över gränserna relativt fritt och med 

skärpta miljökrav i västvärden hamnade ofta avfallet i u-länder. Där hanterades avfallet 

till en lägre kostnad men tyvärr inte på bästa sätt ur miljö- och hälsosynpunkt. 1989 

undertecknades ett internationellt avtal, Baselkonventionen, för att stoppa handeln till 

u-länder [30]. Inom EU finns däremot ett fritt handelsläge mellan medlemsländer, även 

om det finns restriktioner i form av lagar och förordningar. 

Lettland, Estland, Litauen och Polen är länder som i framtiden kan tänkas bli stora 
importörer av farligt avfall och förorenade massor från Sverige nu när de är medlemmar 

i EU. En helt annan fråga är om det är etiskt riktigt att skicka våra föroreningar till 

andra länder, men det diskuteras inte vidare i detta examensarbete. 

EG-förordningen (259/93) reglerar transporter av avfall till andra länder både inom, till 

och från EU-medlemsländer. Här indelas avfall i tre klasser, grön, gul och röd, där röda 

klassen är den högsta och mest miljöfarliga klassen. Vid gränsöverskridande transporter 
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med gult och rött avfall krävs transporttillstånd som utfördas av Naturvårdsverket. En 

ansökan om ett sådant transporttillstånd skall innehålla uppgifter om avfallet och 

uppgifter om mottagaren och vilka tillstånd mottagaren har att efterbehandla eller 

deponera avfallet. Svenska förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter 
är ett komplement till EG-förordningen. Den säger att Naturvårdsverket är 

tillsynsmyndighet och krav finns på att man inte får skicka avfall till ett land som inte 

kan ta hand om avfallet på ett sätt som ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt är godtagbart 

i Sverige.  

11.7.2 Farligt avfall och icke farligt avfall 

Vi tror att en tydligare vägledning från myndigheter om vad som räknas som farligt 

avfall och icke farligt avfall skulle klargöra många tveksamheter. I dag hanteras ett och 

samma avfall enligt olika regler beroende på vem som gör bedömningen. Det finns inga 
direkta haltgränser att använda sig av och detta gör att avfall som klassificeras som farligt 

i en kommun inte nödvändigtvis behöver vara farligt avfall i en annan kommun.  

Om det skulle finnas en tydligare vägledning från Naturvårdsverket och myndigheter 

skulle det underlätta för kommunerna som skall göra bedömningen. Detta har givetvis 

även en stor betydelse på kostnader och intäkter för deponering eller annan mottagning 

av förorenad jord.  

11.8 Framtida forskning 

Förslag till fortsatta studier inom detta område kan vara att titta djupare på metoder som 
kan ersätta deponering. Finns det idag någon metod som med lite utveckling kan ersätta 

deponering eller måste helt nya metoder utvecklas? Enligt vår åsikt finns många bra 

metoder som borde testas ordentligare.  

Ett annat intressant område att titta djupare på, exempelvis genom ett examensarbete, 

kan vara transport av förorenad jord till andra länder. Finns det pengar att tjäna? Hur 

krångligt är det? Är det etiskt riktigt att vi inte själva tar hand om avfallet? 
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12 SLUTSATSER 
 

Avslutningsvis presenteras de slutsatser som vi kommit fram till under 
arbetet med denna rapport. 

 Marknaden för efterbehandlingar har ökat och kommer att fortsätta att öka. Det 
märks dock fortfarande att rutin och erfarenheter saknas bland alla inblandade 

aktörer. Trots att marksanering är relativt nytt finns ganska mycket information 

att tillgå.   

 Beställaren bör prioritera en entreprenör med, inom sin organisation, tidigare 

erfarenhet av efterbehandling. Även miljökontrollanten bör ha erfarenhet och 

ska ha bra balans på noggrannhet och på vad som är praktiskt möjligt att utföra. 

 Stor vikt måste läggas på arbetsmiljön. Kontinuerlig information om 

hälsofarligheten är viktig för att rätt skyddsutrustning används.  

 Med bättre förundersökningar kan kostnaderna minskas bland annat genom att 

en säkrare bedömning av föreningsutbredningen görs samt att mindre 

provtagning under utförandeskedet krävs. Dessutom underlättas planeringen av i 
vilken ordning området ska saneras.  

 För att snabbt bedöma om marken blivit ren eller om ytterligare urgrävning 

krävs kan jordmassor i vissa fall mätas med XRF utan att torkas och siktas. Detta 

ska göras på relativt torr jord och bör bara göras om föroreningshalten ej ligger 

nära något gränsvärde.  

 Idag läggs största delen förorenade massor på deponi. Det är en enkel och relativt 

billig metod. Tyvärr innebär den bara att de förorenade massorna flyttas till ett 

annat kontrollerat ställe. Det finns många andra bra metoder som vi måste få upp 

ögonen för och våga prova. Kanske måste krav i förfrågningsunderlagen ställas på 

att andra metoder ska användas. 
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 Ett problem med deponering är att det idag finns få deponier för farligt avfall, 

särskilt i norra Sverige, och det innebär ofta långa och kostsamma transporter. 

Ansökningar om deponeringsplatser från kommuner där efterbehandlingar skall 

ske måste skickas in på ett tidigt stadium.  

 Möjligheten att skicka förorenade massor till annat EU land finns. Svenska 

förordningen (1995:701) säger dock att förorenade massor ej får skickas till ett 

land som inte kan ta hand om avfallet på ett sätt som enligt miljö- och 

hälsosynpunkt skulle vara godtagbart i Sverige. 

 Tydligare vägledning från myndigheter, om vad som räknas till farligt avfall 
respektive icke farligt avfall, måste till. Olika bedömningar i olika kommuner 

kan idag förekomma. Detta har givetvis en stor betydelse på kostnader och 

intäkter för deponering eller annan mottagning av förorenad jord.  
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