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1 INLEDNING

1.1 Allmänt
Regeringens övergripande miljöpolitiska mål är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Målet för efterbehandling av
förorenade områden finns under miljökvalitetsmålet. Giftfri miljö som är ett av de fem-
ton miljömål som riksdagen antog 1998. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö innebär att
miljön skall vara fri från ämnen och metaller, som skapats i eller utvunnits av samhället
och som kan hota människors hälsa och den biologiska mångfalden. För förorenade
områden innebär målet att förorenade områden är undersökta och vid behov åtgärdade.
Under varje miljökvalitetsmål finns delmål preciserade. För efterbehandling och sane-
ring av förorenade markområde gäller att senast 2005 ska

 förorenade markområden vara identifierade
 minst 100 områden vara föremål för efterbehandlingsåtgärder
 minst 50 områden vara åtgärdade

Naturvårdsverket har ett anslag för efterbehandling av förorenade områden. Anslaget
uppgår till ca en miljard att fördelas under de kommande två åren. Pengarna får använ-
das till  utredningar och åtgärder där det inte finns någon ansvarig enligt lag. Bidragen
fördelas över länsstyrelserna och kan gå till kommun eller annan huvudman. En rad
frågeställningar finns såsom

 hur stort är problemet?
 vilka regler, lagar och förordningar gäller?
 vilken teknik finns?
 vem ska göra jobbet?

Behandling av förorenad jord omfattar ett antal steg enligt följande, också presenterat i
Figur 1.

 Planerad slutanvändning av området
 Undersökning av förhållandena inom området
 Riskvärdering (förhållandenas inverkan på omgivningen) och behovet av åtgärder
 Bestämning av mål/kriterier för behandlingen
 Val av behandlingsmetod
 Utförande av behandlingen med lämpliga åtgärder för att förhindra spridning av

föroreningar under arbetets utförande
 Verifiering av funktion
 Beaktande av begränsningar i användningen av området i överlåtelsehandlingar
 Långsiktig övervakning för att säkerställa att uppställda krav uppfylls



SGI 2003-03-27

6 (36)

Figur 1. Schematisk bild av ingående steg vid behandling av förorenad mark.

Föreliggande förstudie behandlar endast stegen, val av metod och utförande av behand-
lingen och med avseende på Stabilisering/Solidifiering (S/S) genom djupstabilisering
med kalk-cementpelare eller masstabilisering.

1.2 Stabilisering/solidifiering
Vid stabilisering/solidifiering (S/S) binds föroreningarna fysikaliskt eller innestängs i en
stabiliserad massa (solidifiering) eller omvandlas kemiskt genom reaktioner mellan för-
orening och tillsatt stabiliseringsmedel i avsikt att reducera mobiliteten av föroreningen
(stabilisering). Målsättningen med alla S/S utföranden är att innestänga eller immobili-
sera föroreningen inne i själva jorden eller avfallet istället för att avlägsna föroreningen.
Stabilisering medför också att jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper förbätt-
ras.

Att utföra stabiliseringen in-situ är mindre energikrävande och kräver mindre arbetskraft
än ex-situ som kräver uppgrävning, transport och deponering av det behandlade materi-
alet.

S/S har använts huvudsakligen för att behandla icke-organiska föroreningar, tungmetal-
ler, men under senare tid även organiska föroreningar.
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Stabilisering/Solidifiering (S/S) är en metod under utveckling som i USA visat sig vara
en kostnadseffektiv metod för behandling av förorenad jord och för behandling av risk-
fyllt avfall.

2 SYFTE

Denna förstudie har syftat till att för den svenska teknologin med djupstabilisering med
kalk-cementpelare inklusive masstabilisering belysa området efterbehandling av förore-
nad mark avseende

 Vad är gjort?
 Vilka är erfarenheterna?
 Vilka är möjligheterna för den svenska teknologin?
 Hur gå vidare?

Med förorenad mark avses både naturlig jord med föroreningar och av människan ska-
pade jordar/material med föroreningar såsom fyllningar och avfall.

3 BEHANDLING AV FÖRORENAD MARK I USA

3.1 Förekommande metoder
Behandling av förorenad mark med S/S är en etablerad teknologi i USA enligt Envi-
ronmental Protection Agency (EPA). 1995 användes S/S i ungefär 30 % av alla åtgärds-
projekt för förorenad jord inom EPA:s Superfund program (US Government contami-
nated land clean-up programme) och var härigenom den mest använda metoden. I Figur
2 visas den procentuella fördelningen av metoder för behandling av förorenad jord för
alla Superfund projekt. I USA används S/S för att behandla både metaller och några
organiska föroreningar.
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Figur 2. Procentuell fördelning av metoder för behandling av förorenad jord inom
Superfund projekt i USA.

S/S i USA utförs genom borrning ner i den förorenade jorden med stora roterande skru-
var under samtidig injektering av en flytande cementslurry. Den resulterande bland-
ningen av förorenad jord och cement är kemisk stabil och fysikaliskt låst i den stabilise-
rade pelaren. I Figur 3 visas exempel på utrustning för denna teknik.
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Figur 3. Exempel på utrustning för S/S i USA.

Övervakning krävs under utförandefasen av S/S för att inte någon inverkan av betydelse
skall uppkomma för människor och omgivning. I USA kräver EPA Regulations även
övervakning efter färdigställandet. Denna övervakning har omfattat grundvattnet och
laktester.

3.2 Val av metod
Vid val av metod måste ett flertal faktorer beaktas, såsom metodernas tillämplighet vid
de aktuella förhållandena, effektivitet och myndigheternas acceptans av respektive me-
tod. Ofta är det dock kostnaden som är mest betydelsefull vid avgörande av metod. En
teknik- och kostnadsjämförelse mellan ett antal in-situ metoder för behandling av för-
orenad mark har framtagits av Grubb and Sitar, University of California, 1994. I Tabell
1 (Senneset, 1998) visas metodernas tillgänglighet och kostnad (US $ per m3 ).
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Tabell 1. In-situ metoders tillgänglighet och kostnad.

De i tabell 1 angivna tillgängligheten och kostnaden är som nämnts från 1994. Därefter
har troligen en fortsatt utveckling skett som sannolikt varit olika omfattande för de olika
metoderna. Tabellen är därför inte representativ för dagens förhållanden. Den visar dock
att Stabilisering/solidifiering är en tillgänglig metod och att kostnaden kan variera
mycket, alltifrån den lägsta till den högsta nivån.
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I tabell 2 visas internationellt (främst USA) erfaren saneringseffektivitet med de mest
använda metoderna för sanering av förorenade träimpregneringsanläggningar fram till
1997 (US EPA, 1997). I tabell 3 ges information om kostnader internationellt (främst
USA) för sanering av träimpregneringsanläggningar fram till 1997 (US EPA; 1997).

Tabell 2. Internationellt (främst USA) erfaren saneringseffektivitet med de mest
använda metoderna för sanering av förorenade träimpregneringsanlägg-
ningar fram till 1997 (US EPA, 1997).

PROCENTUELL FÖRÄNDRING a/METOD
PAH tot Bens(a)pyren PCP TCDD TEQ Metaller

JORD
Jordtvättning -69  -90 -72  -85 b/ -5  -83 0  -71 -37  -55
S/S -69  -96 c/ -76  -93 c/ -23  -99 c/ -73  -99 c/ 0  -91 c/
Termisk avdriv-
ning

-99,9 
>-99,9

>-99 -97 -57 Ingen info

Förbränning >-99,9 >-99 >-99 Ingen info +2  -93
Kemisk extrak-
tion

-93  >-99 -83 -61  >-99 -96 Ingen info

Dehalogenering
(BCD)

Ej applicerbar Ej applicerbar >-99 >-99 d/ Ej applicerbar

Biologiska me-
toder

0  -97 0  -61 0  -72 -35  -56 Ej applicerbar

VATTEN
Oxidation (UV) 0  -31 -51 -58  -99 -99 Ingen info
Gran. aktivt kol Ingen info Ej kalkyl. e/ Ej kalkyl. e/ -53 Ingen info
Hydraulisk in-
neslutning f/

Ej applicerbar Ej applicerbar Ej applicerbar Ej applicerbar Ej applicerbar

Biologiska me-
toder

-12  -97,9 -93  -95 0  ≈-100 Ej kalkyl. e/ Ingen info

a/ Procentuell jämförelse i obehandlat och behandlat material. Föroreningsreduktion:
minustecken före siffran.
b/ Exklusive jordtvätt som enbart använt avjoniserat vatten (inga tillsatser i vattnet).
c/ Procent reduktion i lakvatten från laktester.
d/ Beräkning baserat på PCDD/PCDF isomerer istället för TCDD-TEQ.
e/ Ej kalkylerbart, beroende på att sluthalt eller ursprungshalt låg under detektionsgräns.
f/  Metoden reducerar inte halterna, varför kalkylering av reduktion inte är applicerbar.
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Tabell 3. Information om kostnader internationellt (främst USA) för sanering av
träimpregneringsanläggningar fram till 1997 (US EPA; 1997).

METOD KOSTNADS-
INTERVALL a/

ÅR VIKTIGA
KOSTNADSFAKTORER

Jord
Jordtvättning
     Behandling:  b/
     Projekt:         c/

 270  1800
1080  1800

1993
1994

Deponering restprodukter

S/S
     Behandling:
     Projekt:

 880  2250
  450  4347

1995-96
1992-95

Heterogenitet jord, bindare vs
jord

Termisk desorption
     Behandling:
     Projekt:

Ingen info
 900  5400 1992-93

Deponering restprodukter, fukt-
halt

Förbränning
     Behandling:
     Projekt:

1260  1710
Ingen info

1989 Värmevärde och fukthalt

Kemisk extraktion
     Behandling:
     Projekt:

 846  1008
 675  3600

1992
1994

Deponering restprodukter

Dehalogenering (BCD)
     Behandling:
     Projekt:

Ingen info
1800  4500 1990

Förorenat media, förbehandling

Biologiska metoder
     Behandling:
          Slurryreaktor
          Kompostering
          Landfarming
     Projekt:
          Slurryreaktor
          Kompostering
          Landfarming

 441  945
1683  2610

          243

  864  2412
1683  2790

Ingen info

Före 1994
1996
1992

1990-94
1996

Förbestämda sluthalter
Förbestämda sluthalter
Förbestämda sluthalter

Förbestämda sluthalter
Förbestämda sluthalter
Förbestämda sluthalter

Vatten
Oxidation (UV)
     Behandling:
     Projekt:

 9  31
  7  139

1993
1993-94

Elektricitet

Granulerat aktivt kol
     Behandling:
     Projekt:

             3
 3  15

1995
1991

Föroreningshalt

Hydraulisk inneslutning
     Behandling:
     Projekt:

Ingen info
    32  806 d/

Ingen info
1992

Ingen info
Nödvändigt arbetsdjup u. my

Biologiska metoder e/
     Behandling:

     Projekt:

             7  34

118  213

1991

1992

Lokalisering av anläggning (bl a
in situ-brunnar vs reaktor/-er)
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a/ SEK/ton för jord, SEK/m3 för vatten. 9 SEK/$. Intervall är för angivet år, ej justerat
för dagens prisnivå.
b/ Behandlingskostnader inkluderar endast utgifter för operation av utrustning (bl a
uppstart, kostnad för köp/leasing, leverans och konsumtion under processen, arbetskost-
nader, underhåll inkl material).
c/ Projektkostnader inkluderar behandlingskostnader och tilläggskostnader kopplade till
saneringen (bl a utöver behandlingskostnader även preparering av markområdet, nöd-
vändiga tillstånd, övriga förberedelser, behandling/deponering av restprodukter, gräv-
ning, analyser, avveckling). Underlaget för projektkostnader är större (fler rapporter) än
för behandlingskostnader, varvid projektkostnader har ett bredare, och mer relevant,
kostnadsintervall.
d/ SEK/m2 av inneslutande hydraulisk vägg.
e/ Behandlingskostnader baseras här på kostnadsuppskattningar för ex situ fix-film re-
aktor.

4 STABILISERINGSMEDEL OCH TEKNOLOGIER.
GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

4.1 Förorenad mark
Förorenad mark omfattar ett mycket stort antal olika föroreningar, icke-organiska,
tungmetaller och organiska. S/S har använts huvudsakligen för att behandla icke-
organiska föroreningar, tungmetaller, men under senare tid även organiska föroreningar.

Föroreningarna i mycket olika miljöer avseende naturliga jordarter, fyllningar samt av-
fall från industriell verksamhet. Vidare varierar grundvattenförhållandena. När risk för
föroreningspridning föreligger finns föroreningarna ofta i relativt permeabla jordar så-
som exempelvis sand.

Under gångna år har studerats effekten av ett stort antal stabiliseringsmedel. I USA har
tagits fram kriterier för val av bindemedel för immobilisering av avfall och har även
tillämpats för immobilisering av jordar. Vanligt använda dimensioneringskriterier och
typiska väden är (Al-Tabbaa, Perera, 2002)

- tryckhållfasthet >350 kPa vid 28 dygn
- pH 7-11 hos lakvatten
- tillåten värden hos lakvatten 100 ggr dricksvattenstandard
- permeabilitet <10-9 m/s
- uppfylla ASTM 1988; 1990 for freeze-thaw och wet-dry durability
- acid neutralisation capacity anligt Environmental Canada test method

Dimensioneringskriterier och värden anpassas för att uppfylla de platsspecifika kraven
avseende mekaniska egenskaper och lakning.

De stabiliseringsmedel som varit aktuella och skulle vara användbara i den svenska
djupstabiliseringsmetoden är
- cement, vanligtvis standard Portland cement (OPC),
- granulerad massugnsslagg,
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- kalk, vanligtvis bränd kalk eller släckt kalk
- flygaska

Vid användning av cement erhålls immobilisering av föroreningar genom inneslutning
av föroreningar i cementpastamatrisen och/eller genom reaktioner mellan föroreningar
och hydratiseringsprodukter. Cementbaserad S/S är bäst lämpad för oorganiska avfall,
speciellt de som innehåller tungmetaller (Al-Tabbaa, Perera, 2002). Organiska förore-
ningar kan var mer problematiska eftersom de stör hydratiseringsprocessen (Al-Tabbaa,
Perera, 2002). Ibland har flygaska eller granulerad masugnsslagg använts tillsammans
med cement.

Vid användning av flygaska kan detta ske med klassad flygaska eller ej klassad flygas-
ka. Klassad flygaska kan vara lämpligt som bindemedel för såväl oorganiska som orga-
niska föroreningar. Kalk/cement erfordras för att erhålla de puzzolana reaktionerna.
Flygaska-kalk S/S avfall sämre beständighet och högre utlakning än de S/S som inne-
håller cement (Al-Tabbaa, Perera, 2002). Flygaska har används tillsammans med ce-
ment i en andel som beror på kraven på S/S-produkten. Flygaska kan även användas
som restmaterial och härvid bindas med främst cement varvid även en solidifiering er-
hålls.

Vid S/S används ofta kalk för att erhålla ett pH-värde vid vilket metaller är minst lösli-
ga. En kompromiss avseende pH måste göras vid förekomst av flera metaller eftersom
deras löslighet har olika pH-beroende. Allmänt gäller att lägst löslighet råder vid pH ca
8-9 och att lösligheten ökar med ökande pH och även vid minskande pH. Vid pH 12 har
lösligheten ökat med ca en 10-potens och vid pH 5 á 6 med några 10-potenser. Med
hänsyn till svårigheten att kontrollera pH används oftast kalk i kombination med andra
medel såsom cement eller flygaska (Al-Tabbaa, Perera, 2002) eller slagg.

Försök i Sverige har visat att granulerad masugnsslagg har hög kapacitet för att absobe-
ra ett flertal tungmetaller (Lind, 2002). Resultaten visar att en i stort sett 100%-ig ab-
sorbtion av tungmetaller, förutom nickel vid pH>5. Möjliga användningsområden kan
exempelvis vara aktiva barriärer runt förorenade områden och stabilisering av avfall och
lösa jordar innehållande tungmetaller. Lakförsök enligt NEN 7341 visar att utlakningen
från granulerad masugnsslagg är mindre än utlakningen från naturmaterial, se Figur 4.
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Figur 4. Utlakning av bly från olika naturmaterial och masugnsslagg. (Lind, 2002)

Utförandet av S/S kan ske ex-situ eller in-situ. För- och nackdelar med dessa två ut-
föranden samt deras lämplighet vid förorenad jord visas i tabell 4 (Evans et al., 2001).
In-situ metoder innebär antingen mekanisk inblandning eller inblandning genom högt
tryck. Inblandning med högt tryck liknar konventionell injektering; har inte använts
kommersiellt p g a svårigheter att kontrollera var injekteringen hamnar samt att det
krävs ca 2m överlagringstryck för att inte injekteringen skall ge ”blow-out”. Mekanisk
inblandning sker vanligtvis med skruvar varvid S/S-pelare erhålls. Dessa utförs över-
lappande för att säkerställa en fullständig behandling av det förorenade området eller för
att åstadkomma en barriär runt det förorenade området. Blandningsverktyget är oftast en
skruv med en diameter av 1 till 4 m för stabiliseringar ned till ca 10 m djup. Utrustning-
arna har oftast flera stänger, ibland med flera skruvar i rad. I Figur 5 visas några exem-
pel på inblandningsverktyg. Blandningsverktyget väljs med hänsyn till förhållandena i
den förorenade jorden.

Alla utförda stabiliseringar i England har skett med våta stabiliseringsmedel (slurry).
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Tabell 4. För- och nackdelar hos ex-situ respektive in-situ S/S system och deras
lämplighet vid förorenad jord. (Evans et al., 2001)
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Figur 5. Exempel på inblandningsverktyg. (Al-Tabbaa, Perera, 2002)
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I en utredning åt Banverket har SGI (Larsson, Nilsson, 2002) kartlagt potentiella efter-
behandlingsmetoder för Banverkets förorenade områden. I jämförelsen mellan metoder
för in situ och ex situ behandling av jord och grundvatten har för Solidifie-
ring/Stabilisering (S/S) in situ angivits

angående metoden som sådan (skala bra, medel, dåligt):

bra för
• tillgängligthet
• tillförlitlighet
• saneringstid
• totalkostnad

angående föroreningar (skala bra, medel, dåligt)

bra för
• oorganiska ämnen (metaller)
• radioaktiva ämnen

medel för
• icke-halogenererade semi-flyktiga kolväten (t ex PAH)
• halogenererade semi-flyktiga kolväten (t ex PCP, PCB)

dåligt för
• icke-halogenererade flyktiga kolväten (t ex BTEX)
• halogenererade flyktiga kolväten (t ex tri-/per-/kloreten)
• drivmedel (diesel, bensin, eldningsoljor)
• sprängämnan

4.2 Restprodukter/avfall
Produkten Cefyll har funnits på marknaden sedan mitten av 80-talet och är cementstabi-
liserad flygaska från kolförbränning. Viktiga tekniska egenskaper hos Cefyll är tryck-
hållfasthet 5 – 15 MPa och permeabilitet 10-9 – 10-10 m/s.

Främst har Cefyll använts som bär- och förstärkningslager i vägbyggnadstekniska kon-
struktioner, i lager- och transportytor samt i olika konstruktioner som tätskikt, oftast
tätskikt för farligt avfall. Exempel är en metallhydroxiddeponi på ca 16 000 m2  för Ave-
sta Sheffield, Torshälla, gruvrester på ca 25 000 m2  vid Bersbo, Åtvidaberg,  kreosot-
och arsenikförorenad jord i flera etapper om ca 1 500 m2, Katrineholm. I samtliga dessa
exempel har dränerings- och vegetationsskikt anbringats. Andra exempel är tätskikt för
yta för hantering av farligt avfall, Gryta avfallsstation, Västerås, tätning av inloppskanal
till kraftverk, Skultuna, samt slitsmur för invallning av kreosotförorenad mark, Blek-
holmstorget, Stockholm (där SNV har sina lokaler idag).

Monofill är ett system för solidifiering av farligt avfall. Hittills har det största använd-
ningsområdet varit solidifiering av flygaska från sopförbränning. Med ökade krav på
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hantering, förbehandling och laktester torde marknaden öka väsentligt för bland annat
solidifiering.

Sedan 1988 har metoden använts i fullskala vid Högdalens sopförbränningsanläggning i
Stockholm. SGI gjorde 2001 en långtidsuppföljning av deponerat material. Utlaknings-
testerna visar att halterna av miljöfarliga ämnen är mycket låga, ofta under detektions-
gränserna.

Typiska tekniska egenskaper hos Monofill är tryckhållfasthet ca 10 MPa och permeabi-
litet 10-9 – 10-10 m/s. Metoden har även använts för solidifiering av kvicksilverhaltigt
avfall i Karlskrona, på NSR i Helsingborg och i Skutskär samt för anrikningsrester från
jordtvätt på flera platser i landet.

Ett annat intressant exempel är en yta för behandling av oljeförorenad jord inne på
Spillepengs deponeringsplats, Malmö. Där har flygaska från sopförbränning som solidi-
fierats med Monofill-metoden använts som konstruktionsmaterial i det kombinerade
bärlagret/tät-skiktet.

Cefyll och Monofill visar att inblandning av bindemedel i flygaska respektive sopför-
bränningsavfall (Farligt Avfall) ger ett material med såväl hög hållfasthet, 5-15 MPa
som låg permeabilitet, 10-9 - 10-10 m/s.

4.3 Andra tillämpningar av stabilisering/solidifiering
Föreliggande utredning är begränsad till stabilisering/solidifiering med hjälp av djupsta-
biliseringstekniken och masstabiliseringstekniken. Nämnas kan dock följande tillämp-
ningar.

Stabilisering/solidifiering har utförts av flygaska för användning som vägbyggnadsma-
terial, varvid cement, Merit 500 och kalk utnyttjades (Pousette, Mácsik, 2003).

Vid uppbyggnad av deponi för förorenade massor har kalk använts i buffertlager.
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5 UTFÖRDA PROJEKT

5.1 Principer
S/S används för att skapa dels aktiva eller passiva barriärer och dels bärkraftig mark för
exploatering/byggande. Med aktiva barriärer menas barriärer som innehåller ämnen som
reagerar med föroreningar som transporteras genom grundvattenströmning till barriären.
Föroreningarna stannar härigenom i barriären. Med passiva barriärer menas barriärer
som har så låg permeabilitet så att ingen genomströmning sker varför föroreningarna
stannar innanför barriären. I Figur 6 visas principen för dessa barriärer (Al-Tabbaa ,
Perera, 2002).

Figur 6. Aktiv (A) respektive passiv (B) barriär.
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5.2 Praktikfall
I det följande redovisas ett antal exempel på projekt där S/S använts.

5.2.1 Third Street gasworks, Cambridge, Boston, USA
Inom ett stort område där fram till 50-talet en gasproducerande anläggning varit i drift
skulle bl a kontors- och hotellbyggnader uppföras och tillhörande parkeringsytor anläg-
gas. Föroreningarna bestod av koltjära och diesel. In-situ S/S valdes för att låsa förore-
ningarna. Hollow-stemmed augers används för att injektera cementslurry i jorden i form
av överlappande pelare för att stänga in föroreningarna. Pelarna nedfördes i ett under-
liggande lerlager med låg permeabilitet på 10-20 m djup. 8 % cement tillsattes till den
sandiga, leriga förorenade jorden. Genom att ingenjörsegenskaperna hos jorden förbätt-
rades blev området redo för återanvändning. S/S visades sig vara en kostnadseffektiv
metod för beställaren. Dessutom blev miljöpåverkan väsentligt mindre då tusentals färre
lastbilstransporter genomfördes för bortförande av den förorenade jorden och dittrans-
port av återfyllningsmaterial. I Figur 7 visas en plan över del av S/S.

Figur 7. Hollow-stemmed auger användes för att skapa överlappande pelare.

5.2.2 Port Newark wood processing site, USA
Inom området har tidigare utförts behandling av järnvägsslipers och telegrafstolpar med
kreosot. Jorden var därför förorenad med arsenik och krom. Även organiska förorening-
ar förkom. Jorden bestod av överst ca 3 m blandning av naturlig jord och fyllning och
därunder på 3-9 m djup av sand underlagrad av morän. Jorden hade en vattenkvot av ca
20 %. Kreosotföroreningen fanns ner till ca 0,6 m djup. Fältundersökningarna indike-
rande att S/S behövde utföras ner till 3 m djup. S/S utfördes genom in-situ inblandning
av en cementslurry, 10% cement, som pumpades ner till ett roterande blandningverktyg
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fastsatt på armen till en grävmaskin. Av Figur 8 och 9 framgår inblandningsverktyget
respektive utförandet av inblandningen.

Figur 8. Ett roterande blandningsverktyg för S/S vid Port Newark.

Figur 9. Utförande av S/S vid Port Newark.
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5.2.3 West Drayton, UK
Det första fältförsöket i UK med in-situ stabilisering utfördes 1994-1995. Platsen bestod
av 1,7 m fyllning underlagrat av 3-4 m naturligt lagrad sand och grus samt med en
grundvattenyta på ca 2 m djup. Den naturliga vattenhalten var ca 10 %. Jorden och
grundvattnet var förorenat av en blandning av tungmetaller och organiska föroreningar.
Stabiliseringen utfördes med en skruv ned till 2,3 m djup med ett antal kombinationer
av olika stabiliseringsmedel, cement, flygaska, kalk och bentonit. I alla fall användes en
slurry. Resultatet har undersökts genom provtagning 2 månader och 4,5 år efter utföran-
det. Endast resultaten efter 2 månader har publicerats till dags datum. Dessa visar ex-
empelvis att tryckhållfastheten är 990-1480 kPa, permeabiliteten 0,6-2,6*10-9 m/s, ut-
lakningen av koppar, zink och bly 0,13-0,31, <0,005-0,23 respektive 10,1-10,9 mg/L
(TCLP) (Al-Tabbaa and Evans, 1998, Al-Tabbaa et al, 1998, Al-Tabbaa and Boes,
2002). Utvecklingen med tiden kommer enligt uppgift att publiceras senare.

5.2.4 Ardeer Site, UK
Inom det aktuella området har tidigare under många år tillverkats sprängämnen och ke-
mikalier. Dessutom dumpades förorenat avfall från tillverkningen av silikon inom en del
av området. Ett stort antal olika tungmetaller förkom till stor del koncentrerat till ett
delområde karakteriserat av lågt pH-värde. Cementbaserad S/S valdes för att kemiskt-
neutralisera och fysiskt stabilisera den förorenade jorden. Bachy-Soletanche´s Colmix-
process med fyra skruvar användes. Slurryn bestod av cement, kalk och flygaska. En
lägre permeabilitet erhölls varför risken för utlakning av föroreningar minskade, pH-
värdet ökade till nivåer vid vilka tungmetaller är orörliga samt hållfastheten hos jorden
ökade varför framtida terrängmodulering möjliggjordes. Dessa förbättringar avseende
pH, permeabilitet och hållfasthet förhindrade framtida förorening av den närliggande
floden. I Figur 10 visas den utrustning som användes (Al-Tabbaa, Perera, 2002). S/S
utfördes ner till 5 m djup.



SGI 2003-03-27

25 (36)

Figur 10. Använd Colmix-utrustning för S/S av föroreningar
(Al-Tabbaa, Perera, 2002).

5.2.5 Hammarby Sjöstad, Stockholm
Nedanför den gamla Luma-fabriken i Hammarby Sjöstad är sedimenten utanför stran-
den förorenad med kvicksilver där en ångbåtsbrygga skulle anläggas. Kvicksilverhalten
var så hög att myndigheterna krävde att de förorenade massorna skulle muddras upp och
transporteras till Sakab för deponering. Såväl muddring som transporter skulle medföra
stora miljöbelastningar. In-situ stabilisering av de förorenade massorna blev istället valt.

Den förorenade jorden bestod av gyttja med en vattenkvot av 225 %. Den stabiliserades
med en blandning av snabbcement och Merit 5000 i proportion 50/50 och med en total
mängd av 125 kg/m3. Lakförsök på den stabiliserade joden har utförts. Dessa visar att
utlakningen av kvicksilver styrs främst av den kemiska miljön. Försöken visar att den
kemiska miljön kommer att vara gynnsam för fasthållning av kvicksilver och ett flertal
andra tungmetaller under flera hundra år. Det uppmätta utlakningen är mycket liten,
motsvarande bakgrundsvärdena i sjön. Inverkan på hälsa och miljö bedöms vara helt
försumbart. Laboratorieförsöken visar även att en hög hållfasthet erhölls hos den stabili-
serade jorden (Kemakta Konsult AB, 2001).
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Stabiliseringen utfördes med en konventionell djupstabiliseringsmaskin som kunde gå i
torrhet på den sand som utfyllts inom en spont, vilken behövdes av andra skäl, se
Figur 11 (Cementa faktablad).

Figur 11. Stabilisering av förorenad jord i Hammarby Sjöstad med konventionell
djupstabiliseringsmaskin.
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Provtagning efter utfört arbete visar ett gott stabiliseringsresultat. Lakförsök visar på en
utlakning motsvarande bakgrundsvärdena. I Figur 12 visas resultat av lakförsök (Ce-
menta faktablad). Resultaten visar att urlakningen är mindre från fältprov (röda linjen)
än från laboratorieprover (blåa linjer).

Figur 12. Urlakningstakt för fältprov respektive laboratorieprov, Hammarby Sjöstad.

5.2.6 Sörnäs strand, Helsingfors
Sörnäs strand i Helsingfors är ett gammalt industri- och hamnområde där hamnområdets
bottenmassor innehåller tungmetaller och PCB. Området omvandlas successivt till ett
bostadsområde. De förorenade massorna fick ej placeras till havs, inte heller fanns nå-
gon deponiplats. Det beslutades att muddermassorna skulle placeras mellan en stödbank
mot havet och befintlig strandlinje samt stabiliseras för att ge massorna tillräcklig håll-
fasthet och samtidigt undvika att föroreningarna sprids, se Figur 13. Snabbcement med
en mängd av 110 kg/m3 användes. De förorenade stabiliserade massorna täcktes med ca
2 m morän. Med en temporär överlast reducerades de långsiktliga sättningarna i de sta-
biliserade massorna och den underliggande leran. I Figur 14 visas utförandet av stabili-
seringen.
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Figur 13. Principbild för stabiliseringen i Sörnäs strand, Helsingfors.

Figur 14. Utförandet av stabiliseringen i Sörnäs strand, Helsingfors med
stabiliseringsmaskinen till höger.
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5.3 Demonstrationsprojektet Lyftkranen, Stockholm

I Stockholm genomfördes under 1998-1999 projektet ”Lyftkranen – teknikdemonstra-
tion för efterbehandling. Ett utvecklingsprojekt för sanering av förorenad jord och sedi-
ment” i ett samarbete mellan Miljöteknikdelegationen, Naturvårdsverket och Stock-
holms Stad (Rapport 5020, Naturvårdsverket).De föroreningstyper som fanns i massor-
na var koltjära, olja och tungmetaller. De metoder som provades var termisk avdrivning,
bioslurry metoden, in situ geooxidation, jordtvätt och kemisk lakning. Stabilise-
ring/solidifiering ingick således ej bland de studerade metoderna. I slutsatserna av pro-
jektet framhålls att det är synnerligen viktigt att planera och projektera ett sanerings-
projekt i detalj. Vidare framhålls att hantering av sjösediment är besvärligt (mudd-
ring/schaktning, avvattning, transport, behandling och skyddsåtgärder). Dessutom fram-
hålls att det inte framkommit någon riktigt bra metod för behandling av finkornig me-
tallförorenad jord/sediment. De termiska metoderna var de som fungerade bäst för de
aktuella organiska ämnena.

6 MARKNAD

En marknadsanalys har inte ingått i denna förstudie. Det kan dock konstateras att det
bör finnas en stor marknad för S/S med den svenska djupstabiliseringstekniken. Förore-
nade områden finns i Sverige och inte minst i det gamla Östeuropa. Huvudskälen till att
använda S/S är att metoden bör kunna vara relativt snabb och kostnadseffektiv. Meto-
den har också potential att kunna ge en förstärkt (mer bärkraftig) jord och samtidigt en
fysikalisk/kemisk fastlåsning av föroreningar. Metoden har vidare möjlighet att be-
handla områden med flera olika föroreningar.

Inte bara förorenade jordar och fyllningar utan även industriellt avfall bör vara möjligt
att stabilisera.

7 HINDER FÖR ANVÄNDNING

Som tidigare har nämnts är S/S en etablerad metod i USA. Däremot har i UK gjorts en-
dast ett begränsat antal prov i fält och kommersiella projekt. Huvudskälen för den be-
gränsade användningen i UK är

1) bristen på förtroende för metodiken hos beställare och myndigheter på grund av
• begränsade data på långtidsbeteendet avseende lakning och hållfasthet
• det faktum att föroreningarna stannar i jorden
• okunnighet om behandlingsbara föroreningar
• valideringsosäkerheter

2) bristen på grundläggande kunskap om mekanismer/reaktioner
stabiliseringsmedel-föroreningar
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3) avsaknaden av ”Good practice guidance documents” och erforderliga QA/QC-
system

4) framtida ansvar och risker förknippade med S/S

5) kostnaden jämfört alternativa metoder

Många av dessa hinder torde vara giltiga även för situationen i Sverige.
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8 FORSKNINGSBEHOV

Det behövs validerade metoder för prognostisering av långtidsfunktionen avseende håll-
fasthet/integritet och lakning. För detta behövs väldokumenterade uppföljningar av
långtidsfunktion hos S/S-behandlade förorenade områden. Kontroll, mätning, doku-
mentation och redovisning bör ske på ett standardiserat sätt. Ett led i utvecklande av
prognosmetoder, beteende och miljöpåverkan är att öka kunskapen om laboratorieför-
söks utförande och representativitet för in-situ förhållandena. Detta gäller lakförsök och
accelererade långtidsförsök. För att på ett trovärdigt sätt dokumentera långtidsfunktio-
nen i fält behöver utvecklas mätsystem avseende kemiska och fysikaliska förändringar
med tiden. En del av långtidsfunktion är beständighetsfrågan.

För att kunna göra ett val av stabiliseringsmedel behövs ökade kunskaper om vilka sta-
biliseringsmedel som är lämpliga/mindre lämpliga för att behandla olika föroreningar.
Det finns behov att utveckla robusta stabiliseringsmedel med breda användningsområ-
den, dvs stabiliseringsmedel som kan behandla flera olika föroreningar och i olika jor-
dar. Ökad kunskap om reaktionerna mellan stabiliseringsmedel och föroreningar be-
hövs. Detta skulle ge möjlighet att få fram vilket stabiliseringsmedel (inklusive tillsats-
medel) som behövs för att nå de krav som ställs i olika fall. Speciella stabiliseringsme-
del kan komma att behöva utvecklas för vissa föroreningar.

Föroreningar förekommer i olika typ av jordar inkl fyllningar samt avfall. Dessa jor-
dar/fyllningar har mycket varierande sammansättning och fasthet. Även grövre föremål
kan förekomma i den förorenade jorden/fyllningen. Behov av S/S finns ofta i permeabla
jordar/fyllningar. Dessa förhållanden ställer större krav på den utrustning som skall an-
vändas vid stabiliseringen än de krav som gäller vid normal djupstabilisering i svensk
jordar. Dessutom är kraven på homogenitet stora, speciellt vid barriärer runt förorenade
områden. Detta medför stora krav på jämn inblandning av stabiliseringsmedel i själva
pelarna och i överlappningszonen mellan två pelare. Forskning och utveckling inom
inblandningsteknik i de förhållanden som är aktuella vid förorenande områden avseende
jordar/fyllningar och även avfall samt grundvattenförhållanden.

Forskningen redovisas normalt i forskningsrapporter. Det finns dock ett behov att sam-
manfattande redovisningar/information. Dessa bör inkludera forskningsresultat och do-
kumenterade uppföljningar av praktikfall samt utmynna i information om utförda pro-
jekt, vägledning för användning av S/S (projektering, utförande, kontroll och uppfölj-
ning) samt information om begränsningar, risker, kostnader m m. Ett led i detta arbete
är att skapa en databas med forskningsresultat och dokumentation av praktikfall. Ovan
nämnda projekt avseende långtidsfunktion bör utföras som demonstrationsprojekt. I
redovisningarna skall beställare få tydliga råd. Även information till icke-specialister
behövs.

För att få tilltro till metoden krävs ett QA/QC-system.

En viktig förutsättning för all forskning och utveckling liksom den praktiska tillämp-
ningen är att klarlägga vilka nivåer på föroreningars koncentration som accepteras och
som således metoden måste klara. Koppling till lagstiftningen görs.
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9 BEFINTLIGA NÄTVERK

9.1 Starnet
STARNET (Stabilisation/solidification Treatment And Remediation NETwork) är ett
nätverk finansierat av EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council).
Det omfattar ledande ingenjörer, forskare, organisationer och myndigheter verksamma
inom S/S teknologier i UK. Det övergripande syftet är att bygga ett nätverk av nyckel-
personer som är villiga att tillsammans verka för forskning och implementering av S/S
teknologier i UK: Nätverkets co-ordinator är Dr Abir Al-Tabbaa vid Cambridge Univer-
sity.

Det huvudsakliga vetenskapliga och tekniska områden som behandlas är
• Val av bindemedel
• Val av teknologi
• Provning och utförande
• Långtidsbeteende och miljöpåverkan
• Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll
• Vägledning för praktisk tillämpning

Nätverket kommer att anordna 3 workshops under perioden 2002-2004. Den första hölls
3 juli, 2002 vid Cambridge University och behandlade ”S/S Binders and Technologies:
Current Practice and Research Needs”. Nätverket avser också att anordna en internatio-
nell konferens i början av 2004.

Ytterligare information om STARNET kan erhållas på hemsiden
www-starnet.eng.cam.ac.uk eller genom att kontakta Ramesh Perera, tfn +44 1223
766683 eller e-mail asrp2@eng.cam.ac.uk

9.2 Nicole
Nicole (The Network for Industrially Contaminated Land in Europe) är ett nätverk för
att utbyta och sprida kunskap och idéer om all aspekter på industriellt förorenad mark.
Medlemmar är industriföretag, företag med metoder att behandla förorenad mark, uni-
versitet och andra forskningsorganisationer samt myndigheter. Nätverket verkar för
tvärvetenskaplig, samordnad FoU och kunskapsöverföring för att europeisk industri
skall kunna identifiera, värdera och handha förorenad mark mer effektivt tekniskt och
kostnadsmässigt. Sedan 1999 är Nicole finansierat via medlemsavgifter.

Mer informations finns på hemsidan, www.nicole.org

9.3 Renare Mark
Syftet med nätverket är att vara ett "Forum för att främja utvecklingen inom efterbe-
handling av föroreningar i mark och vatten".
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Målet är att skapa en ökad kontakt mellan olika grupper i samhället som berörs av pro-
blematiken, driva aktuella frågor och samarbeta med nordiska och europeiska nätverk i
seminarier, konferenser och workshops i syfte att främja utvecklingen inom efterbe-
handlingen.

För att kunna bedöma och åtgärda en förorening på bästa sätt krävs erfarenhet och kun-
skap som nu håller på att växa fram i Sverige. Metoder och tekniker från utlandet börjar
dyka upp och debatteras samtidigt som det svenska regelverket ifrågasätts och kom-
menteras.

Marksaneringsområdet kräver att flera olika kompetenser arbetar tillsammans för att
lösa ett miljöproblem vilket gett ett behov av att skapa ett svenskt nätverk inom efterbe-
handling.

Nätverket Renare Mark är öppet för alla och dess uppgift är att öka kontaktytorna och
arrangera möten, konferenser och utbildningar men även att skapa arbetsgrupper och
sträva framåt i specifika frågor inom marksaneringsområdet. Flera arrangemang kom-
mer att genomföras varje år i form av seminarier och workshops i nätverket för sig eller
i samarbete med t.ex. mässor, forskare och andra nätverk. Etableringen av hemsidan är
ett viktigt steg i spridandet av aktuell information.

Hemsidan finns på www.renaremark.nu

9.4 NordSoil
NordSoil står för Nordic Network for Soil and Groundwater Remediation. Nätverket
som existerat sedan 1997 har som mål att vara en plattform för olika aspekter rörande
förorenad jord och grundvatten samt varaen informationskanal för alla slgs organisatio-
ner inkluderande lokala och nationella mundigheter i de nordiska och baltiska länderna.
I juni 2002 hölls en nordisk konferens i Köpenhamn med temat ”Environmental Aspects
of Soil Remediation”. På programmet stod bl a ”Soil treatment and in situ techniques”.
Nästa konferensplaneras hållas i Riga i oktober/november 2003.

Hemsidan finns på http://www.nordsoil.org

http://www.nordsoil.org
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10 FÖRSLAG TILL HANDLINGSPLAN

Följande handlingsplan föreslås:

1. Bilda en grupp bestående av nyckelpersoner från Naturvårdsverket, byggande verk,
konsulter, entreprenörer, materialindustrin och forskarvärlden (10-20 personer).

Anordna en workshop för denna grupp för diskussion av föreliggande förstudie,
även utifrån Naturvårdsverkets rapport ”Kunskapsförsörjning inom efterbehandling
av förorenade områden” (Naturvårdsverket, 2002) och framtagande av vision, stra-
tegi och översiktlig plan. Vid workshopen inventeras dessutom behovet (markna-
den) av S/S med avseende på förekomst av ”lämpliga” föroreningar och härvid rå-
dande förhållanden avseende jord-fyllning-avfall-grundvatten. Även kompetensbe-
hovet behandlas vid workshopen.

2. Klarlägg möjligheterna till samarbete inom EU inkluderande EU:s forskningspro-
gram och USA. Genomför eventuellt studieresa till i första hand USA och UK.

3. Prioritera tillämpningar. Prioritera några FoU-behov.

4. Genomför några avgränsade FoU-projekt (eventuellt som ex-jobb).

5. Skapa nätverk med arbetsgrupper med tvärkompetens. Förankra verksamheten hos
myndigheter och potentiella beställare.

6. Genomför mer långsiktig FoU och demonstrationsprojekt samt implementering.

11 INTERNET

Det finns hemsidor där ytterligare information kan hämtas.

www.concrete.cv.ic.ac.uk/iscowaa/nnapics/intro.html
Databas MONOLITH

www.biotek.lu.se/coldrem
Coldrem,

www.bca.org.uk
British Cement Association

www.ciria.org.uk
CIRIA. Är en forskningsorganisation i UK

www.epa.gov
The US Environmental protection Agency

http://www.concrete.cv.ic.ac.uk/iscowaa/nnapics/intro.html
http://www.biotek.lu.se/coldrem
www.bca.org.uk
www.ciria.org.uk
www.epa.gov
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www.environment-agency.gov.uk
The Environment Agency i UK

www.naturvardsverket.se
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