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Trendsättare inom behandlingstekniker
för förorenade områden
RGS 90 Sverige AB arbetar med
sanering av förorenade områden samt omhändertagande av
förorenade jordar, biobränsle
samt bygg- och rivningsavfall.
Vi jobbar nationellt med
behandlingsanläggningar över
hela landet och har kontor från
Örnsköldsvik i norr till Malmö i
söder, bland annat i Stockholm,
Göteborg och Norrköping.
Huvudkontoret finns i Göteborg.

Projekten inom marksanering omfattar både stora och små urschaktningar
av områden förorenade med dioxiner, petroleumföroreningar, lösningsmedel
och metaller, men vi är också marknadsledande i Sverige på utförande av
in-situ behandlingar.
I den här broschyren vill vi presentera de vanligaste teknikerna inom
in-situ sanering, dess fördelar och användningsområden samt vikten av att
känna till metodernas möjligheter, begränsningar och effektivitet vid olika
förutsättningar.
RGS 90 har utfört över 200 projekt, där föroreningen åtgärdats helt eller
delvis genom behandling in-situ, och utför just nu saneringar över hela
landet.
Vill du veta mer om projekten? Hör då av dig till något av våra kontor,
så guidar någon av våra duktiga medarbetare dig till lämplig person.

In-situ (på plats) behandling
Aktivt
ämne

I princip handlar det om
metoder för sanering av
förorenade områden som
inte lämpar sig för sanering
med traditionella metoder,
eller för områden där
förlängd behandlingstid inte
är ett problem.

Injicerings
brunn

Endast
godkända
utsläpp
till luft
och vatten

Extraktions
brunn

Grundvattenyta
Förorening
PRINCIPBILD IN-SITU

Hit hör föroreningar på stora djup, föroreningar lösta
i grundvattnet, områden innefattande föroreningar
utbredda på stora arealer och förorening inom områden
för vilka en längre behandlingstid är accepterad. Andra
användningsområden är föroreningar på svåråtkomliga
platser (under hus, vägar, spårområden, invid ledningar
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Renings
utrustning

etc), föroreningar inom fastigheter med verksamhet i
drift och föroreningar vilka kan åtgärdas genom stabilisering (förhindra att förorening lakar till grundvattnet).
In-situ metoder passar miljömedvetna beställare
som föredrar att vidta åtgärder istället för att förflytta
föroreningar.
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Behandlingstekniker
FYSIKALISKA METODER

KEMISKA METODER

BIOLOGISKA METODER

STABILISERING

• Vattenrening
• Airsparging
• Vakuumextraktion
• Multifasextraktion
• Elektrisk markvärmning

• Kemisk oxidation
• Kemisk reduktion

• Stimulerad biologisk
nedbrytning
• Bioventilering
• Naturlig självrening

• Kemisk fällning/fixering
• Stabilisering/solidifiering
• Sediment – avvattning –
stabilisering/solidifiering.

Avlägsning av förorening
i bunden-, gas-, löst
och fri fas

Metoder för behandling av
svårnedbrytbara organiska
föroreningar och föroreningar
i medelhöga koncentrationer.
Följs med fördel av biologiska
metoder.

Stimulering av den
naturliga mikrobiella
nedbrytningsprocessen

Metoder som syftar till
att minska utlakning av
föroreningsämnen till
grundvatten/ytvatten

FÖRUTSÄTTNINGSOPTIMERADE BEHANDLINGSTEKNIKER

Kemisk

Fysikalisk

EFFEKTIVITET

Biologisk

Var metod för sig kan vara effektiv,
men lika ofta ineffektiv om man inte
känner till metodernas begränsningar.
Genom kombinationer av metoder
kan man uppnå optimal effekt under
hela saneringsförloppet. I takt med att
föroreningssituationen ändras, behöver
också metoderna utvärderas, justeras
och ibland även ersättas med andra.

KONCENTRATION
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Fysikaliska
behandlingsmetoder
VAKUUMEXTRAKTION, SVE

Underjordscistern

(SOIL VAPOUR EXTRACTION)

Behandling med vakuumextraktion/
SVE innebär att man, via i marken
installerade brunnar, suger ut de
markgaser (förorening i gasform) som
samlas i den omättade zonen (ovanför
grundvattenytan). Uppsamlade gaser
kan renas via kolfilter eller förbrännas
i katalysator.
Tekniken, används med fördel på
fastigheter i drift, då behandling kan
ske helt under mark. Ofta utnyttjas
tekniken i kombination med andra
metoder och den används med fördel
vid höga föroreningskoncentrationer.

Lämpligt gasrenings
system

Utsläpp till
omgivning

Blower

Luft

Luft

Fri fas produkt

Gasfas

Adsorberad fas

Löst fas

AIRSPARGING

Behandling med airsparging innebär att
man, via i marken installerade brunnar,
blåser in luft för att få flyktiga föroreningar
i grundvatten att övergå i gasfas samt för
att syresätta marken och på så vis stimulera den naturliga mikrobiella nedbrytningen. Befintliga bakterier använder syret
tillsammans med näring för att bryta ner
organiska föroreningar såsom petroleum
produkter.
Tekniken används med fördel på
fastigheter i drift, då behandling kan ske
helt under mark och oftast i kombination
med vakuumextraktion. Ett annat användningsområde är vid höga förorenings
koncentrationer i jord och grundvatten,
men då efter att eventuell förorening i fri
fas avlägsnats.
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Luft

Gasrening
Vakuumpump
Extraktionsbrunn

Marknivå

OMÄTTAD ZON

Förorening
i gasform

Grundvattenyta
Oljeskiktets
fluktuationsområde
Luftvägar

Brunn utrustad med filter
för utförande av airsparing

MÄTTADE ZONEN
jord och grundvatten
innehållande
oljeförorening

Genom att blåsa in luft under en identifierad förorening, leder utförandet av air
sparging till att föroreningar lösta i grundvattnet övergår till gasfas eller bryts ner via
mikrobiella processer som gynnas av syrerika miljöer. Via extraktionsbrunnar som
installerats i den omättade zonen och kopplats till en vakuumpump samlas förore
ning i gasfas upp och leds vidare för destruktion via t.ex. kolfilter eller katalysator.
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MULTIFASEXTRAKTION

BIOVENTILERING

Behandling med multifasextraktion innebär att man
via, i marken installerade brunnar, vilka är utrustade
med filter både ovan och under vattenytan, suger upp
förorening med vakuum för att samla in förorening
både i gas-, löst och fri fas.
Insamlade gaser förbränns i katalysator eller
tas om hand med kolfilter. Uppumpad vätska/fri fas
skiljs åt i en oljeavskiljare och den fria fasen leds till
en mellanlagringstank medan vattnet leds vidare för
ytterligare rening, via till exempel kolfilter, innan det
släpps till recipient.
Tekniken används med fördel på fastigheter i drift,
då behandling kan ske helt under mark, och oftast
som ett första steg för att avlägsna förorening i frifaskoncentrationer. Uppföljning görs ofta i form av kompletterande behandling med till exempel bioventilering
eller airsparging.

Behandling med bioventilering innebär att man, via
i marken installerade brunnar, blåser in luft i marklagren ovan grundvattenytan för att syresätta marken
och stimulera den naturliga mikrobiella nedbrytningen.
Befintliga bakterier använder syret tillsammans med
näring för att bryta ner organiska föroreningar såsom
petroleumprodukter.
Tekniken används med fördel på fastigheter i drift,
då behandling kan ske helt under mark, och oftast
som ett uppföljande/avslutande steg till exempelvis
vakuumextraktion.

Exempel på flödesschema vid utförande av multifasextraktion med Bustermetoden

Insamling av föroreningar i gas-, löst- och fri fas

EXEMPEL REFERENSPROJEKT AIRSPARGING, VAKUUMEXTRAKTION, MULTIFASEXTRAKTION

• Värnamo, sanering av mark och grundvatten vid en f.d. kemtvätt, Värnamo Kommun
• Karlstad, f.d. depåområde, Preem
• Arvidsjaur, bangård/spårområde, Trafikverket
• Kalmar, bensinstation i drift, Statoil
• Malmö, f.d. depåområde samt under industribyggnad i drift, Preem
• Växjö, sanering efter oljeläckage under byggnad, VKAB

RGS 90 · Avancerade tekniker för kostnadseffektiva och skonsamma saneringar av förorenade områden

5

Kemiska behandlingsmetoder
KEMISK OXIDATION /KEMISK REDUKTION (ISCO/ISCR)

Behandling med kemisk oxidation/kemisk reduktion utförs
genom tillsats av en oxidations- eller reduktionskemikalie
skapar en kemisk reaktion, vilken leder till nedbrytning
av föroreningen till koldioxid, vatten och salter i det ideala
fallet. Metoden används för att behandla organiska föroreningar med höga koncentrationer i de omättade och mättade zonerna (ovan respektive under grundvattenytan).
Tillsats av oxidations- eller reduktionsmedlet kan ske
genom direktinjektering med borrvagn eller direkt via
brunnar utrustade med filter.

Pump

Beredning
av kemikalielösning

Injektionsbrunn

Förorening

Konventionell tillämpning av kemisk oxidation in-situ via installerade brunnar.
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Kemisk oxidation av bensen genom väteperoxid och hydroxylradikaler

12 Väteperoxid H2O2

>

24 Hydroxylradikal OH*

+ 1 Bensen C H
6

6

>

6 Koldioxid CO2

+

12 Vatten H20

KEMISK OXIDATION (ISCO)

Kemisk oxidation är en effektiv teknik vid höga föroreningskoncentrationer. Vid utförande av ISCO tillsätts
en behandlingskemikalie som orsakar oxidation när
den kommer i kontakt med organiskt material som
föroreningar i mark och grundvatten. ISCO är därmed
en ”kontaktsport”, vilket betyder att tillsatt behandlingsmedel måste komma i kontakt med den aktuella
föroreningen medan den är verksam. I och med detta
är behandlingens effektivitet begränsad. Flera kända
behandlingsmedel har en mycket begränsad verkningstid. Väteperoxid till exempel, som är en vanlig behandlingskemikalie, bryts ner till syre och vatten inom

KEMISK REDUKTION (ISCR)

Kemisk reduktion (ISCR) innebär att man istället för en
oxiderande kemikalie tillsätter ett reducerande ämne
som till exempel nollvärt järn, för att reducera exempelvis
klorerade lösningsmedel. I övrigt utförs metoden i likhet
med kemisk oxidation och den erbjuder liknande för- och
nackdelar. Behandlingen är effektiv vid högre föroreningskoncentrationer.
Både kemisk oxidation och kemisk reduktion kan med
fördel användas på fastigheter med verksamhet i drift.

några timmar eller högst några dagar och ger därför
en kortvarig effekt. En annan begränsning kan vara de
restprodukter eller miljöer som en del behandlingsmedel lämnar efter sig då behandlingen verkat ut.
RGS 90 utför sanering med kemisk oxidation med
hjälp av den specialframtagna behandlingskemikalien
RegenOx. RegenOx är verksam i upp till en månad per
tillsats och tillsätts oftast i tre omgångar
RegenOx är mycket säkert ur arbetsmiljösynpunkt.
Ingen värmeutveckling, endast standard skydds
utrustning behövs (handskar, heltäckande kläder).

Oxidation

Reduktion

atom avger en elektron

atom tar upp en elektron

EXEMPEL REFERENSPROJEKT KEMISK OXIDATION

• Skånes Fagerhult, station i drift, OKQ8
• Helsingborg, förorening under moské i drift, SPIMFAB
• Himle, station i drift, IDS
• Moheda, sanering av bl.a. flygbränsle, Försvarsmakten
• Malmö, f.d. depåområde samt under industribyggnad i drift, Preem
• Hjortsberga, f.d. sågverk, SGU
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Biologiska
behandlingsmetoder
STIMULERAD BIOLOGISK NEDBRYTNING

Behandling med stimulerad biologisk nedbrytning innebär
stimulering av den naturliga bakteriefloran i mark och grundvatten genom tillsats av till exempel syre, näring och väte.
De olika naturliga mikroberna i marken har vid olika miljöer
olika möjligheter. Vid tillsats av näring och syre stimuleras
tillväxten av heterotrofa bakterier, vilka är lämpade för ned
brytning av bland annat petroleumämnen
Tillsätts väte för sänkning av redoxpotentialen till ca -150 mV
stimuleras bakterier, så kallade Dehalococcoider, som vid
dessa förhållanden kan bryta ner klorföroreningar såsom
klorerade kolväten.
För stimulerad biologisk nedbrytning av petroleum arbetar
RGS 90 med de fysikaliska metoder som nämnts ovan samt
med behandlingsmedlet ORC Advanced (Oxygen Release
Compound) från Regenesis Ltd.
ORC är mycket säkert ur arbetsmiljösynpunkt; ingen
värmeutveckling och inga frätrisker. Endast standardskydds
utrustning behövs (handskar, heltäckande kläder).
Medlet är effektivt vid lägre föroreningskoncentrationer och
används med fördel som ett avslutande steg efter att behandling med fysikaliska eller kemiska metoder utförts för att nå
lägre åtgärdsmål.
Tillsats av ORC kan ske direkt i schaktvägg genom att ett
pulver eller pellets strös ut med hjälp av grävskopa, via injektering i brunnar eller via direktinjektering med borrbandvagn.
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Stimulerad anaerob reduktiv för deklorering,
naturlig nedbrytning av klorföroreningar, arbetar
RGS 90 med behandlingsmedlet HRC (Hydrogen
Release Compound) och 3DMe (Regeneses Ltd).
HRC är en lågvolymprodukt för tillsats i täta
jordar medan 3DMe är en högvolymprodukt för
genomsläppliga jordar.
Båda behandlingsmedlen är mycket säkra ur
arbetsmiljösynpunkt; ingen värmeutveckling och
inga frätrisker. Endast standard skyddsutrustning
behövs (handskar, heltäckande kläder).
HRC och 3DMe är effektiva vid både höga och
låga föroreningskoncentrationer.

EXEMPEL REFERENSPROJEKT
STIMULERAD AEROB BIOLOGISK NEDBRYTNING, AEROB

• Sollefteå, nedlagd station, verkstad i drift, SPIMFAB, direktinjektering
• Viskafors, station i drift, applicering i schaktvägg, OKQ8
• Moheda, sanering av läckage av bl.a. flygbränsle, Försvarsmakten, direktinjektering
• Kallinge, station i drift, Statoil, direktinjektering
• Malmö, f.d. raffenaderi, återvinningscentral i drift, Nynäs Petroleum, i schaktvägg
• Kristianstad, under varuhus i drift (Coop Forum), OKQ8, direktinjektering
• Malmö, f.d. depåområde, Preem, tillsats i befintliga brunnar
• Fjällbacka, f.d. drivmedelsanläggning, OKQ8, direktinjektering

EXEMPEL REFERENSPROJEKT
STIMULERAD ANAEROB BIOLOGISK NEDBRYTNING

• Linköping, f.d. ytbehandlingsindustri, direktinjektering
• Värnamo, f.d. kemtvätt, Värnamo kommun, direktinjektering samt multifasextraktion
• Hjortsberga, f.d. sågverk, SGU, direktinjektering
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Rening av
grundvatten
VARFÖR?

Föroreningar i mark sprids i första hand via grundvatten. I många fall är
därför vattenpumpning och rening av vattnet den snabbaste och enklaste
metoden för att förhindra fortsatt spridning när förorening väl upptäckts. I
samband med schakt i förorenad jord kan länshållning av schakten behövas.
Då är det bästa alternativet att rena vattnet, innan det leds vidare till avlopp
eller vattendrag.
HUR?

Vid rening av vatten avskiljs först det som sedimenterar av fast material
(slam/partiklar). Vid oljeförorening avskiljs även olja som flyter upp i fri fas
på vattnet. Olja och lösningsmedel som finns kvar i vattnet efter detta kan
vid behov avskiljas i aktivt kolfilter.
För tungmetaller går metodiken ofta ut på, att se till att metallen övergår
från löst form till fast partikelform (eventuellt via tillsats av kemikalier) och
därefter fånga upp partiklarna t.ex. i ett sandfilter eller liknande. I vissa fall
kan det vara bättre att fånga upp metallerna direkt från lösning via filter
bestående av speciella jonbytarmaterial. De olika metoderna kan även vid
komplicerade fall kombineras så att de olika föroreningstyperna avskiljs i
flera steg enligt ovan.

EXEMPEL
REFERENSPROJEKT
VATTENRENING:

• Holmsund,
behandling av stora
mängder schakt- och
grundvatten förorenat
med polyaromatiska
kolväten och arsenik
vid f.d. impregneringsanläggning
• Tuve,
behandling av schakt
och grundvatten förorenat med främst olja och
bly vid f.d. bensinstation.

VAD?

Grundvatten som förorenats av industriell verksamhet kan vara påverkat
av en mängd ämnen, till exempel petroleumbaserade ämnen såsom olja,
diesel, bensin eller lösningsmedel. I vissa sammanhang har man även
använt klorerade lösningsmedel, som har högre densitet än vatten, och
hamnar därmed djupare ner i grundvattnet. Vanligt är att det även förekommer tungmetaller såsom bly, koppar, zink, krom, nickel etc.

Funktionsprincip för vattenrening.
Vattnet pumpas in till vattenreningen med dränkbara pumpar. Först
går vattnet till en oljeavskiljare som avskiljer oljan gravimetriskt.
Sedan leds vattnet vidare till en tank varifrån det pumpas genom

Provtagning
Provtagning

Provtagning

ett kolfilter innan det släpps ut. Pumparna i brunnarna styrs via
en högnivågivare och ett oljelarm i den första oljeavskiljartanken.
Det finns även fjärravläsning och PLC styrning så att man kan ha
kontroll på driften och upprätta logg över pumpad mängd mm.
Provtagning

Data: Vattentankar 1- 20 m3/st
Kolfilter 50 - 1000 kg (ev. flera i serie)

Vattenpumpning

Kolfilter 1

Max flöde 1-10 m3/tim
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Alternativa
behandlingsmetoder
KEMISK ELLER FYSIKALISK STABILISERING

Grundämnen, såsom metaller, kan inte destrueras/brytas ner på kemisk eller
biologisk väg. Man är därför hänvisad till att fysiskt avlägsna grundämnena
genom bortgrävning eller jordtvätt.
Det går dock att binda förorening till jorden, så att den inte kan spridas via
vatten (urlakning). För detta utförande finns flera olika metoder beroende på
föroreningstyp.
Dessa innefattar bland annat fällning via pH–justering, vilken lämpar sig
bra för t.ex. bly, koppar och zink. En annan är komplexbindning av föroreningar
med hjälp av jonbytarmaterial. Man kan också välja samfällning med till
exempel järn för att behandla föroreningar som arsenik och sexvärt krom.
En annan typ av metod är solidifiering där man till exempel tillsätter cement/kalk
eller liknande bindemedel som försvårar vätsketransport genom materialen.

ELEKTRISK MARKVÄRMNING, ERH

Behandling med elektrisk markvärmning (ERH) utförs genom upphettning av
marken för att få föroreningen att förångas och stiga upp till ytan. Elektroder
installeras i det förorenade markområdet och elström leds genom jorden som då
värms upp till över kokpunkten för vatten. Volymökningen när vatten kokar driver
ut lösningsmedlen som tas omhand via vakuumextrationssystem (SVE) med
gasrening vilka installeras ovan mark.
Metoden kan även användas för minskad viskositet och förbättrad pumpning
(multifasextraktion). Den lämpar sig också för behandling av höga föroreningskoncentrationer i jord och i grundvatten, på stora djup eller i berg.
Elektrod

Neutral (0-punkt)

Elektrod

Uppvärmd zon
Produktionen av ånga är likartad
över hela den uppvärmda zonen

Jordpartiklarna verkar som enskilda resistorer
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Spets
kompetens
och lång
erfarenhet
Basen för RGS 90:s starka
erbjudande är vår personal. Här finns teknisk
spetskompetens inom
olika behandlingstekniker såväl för anläggning
som för sanering on-site
och in-situ.
Du kan förvänta dig
kompetenta, högskoleoch universitetsutbildade
projektledare med inriktning på biologi, kemi och
miljö. Arbetsledarna har
stor erfarenhet av markoch anläggningsarbeten.
Alla är dessutom utbildade
miljöprovtagare för jord
och grundvatten.
Vi har stort fokus på
intern kunskapsåterföring
och internt samarbete
eftersom många av våra
projekt innebär utmaningar inom flera olika
områden. Projektorganisationen är nationell, och det
finns ett tätt samarbete
över regiongränserna.
Det finns med andra
ord både kapacitet och
kunskap.
Över hela landet.

Tekniska resurser
Behandlingsutrustning
Multibuster med katalysator
Multibuster med kolfilter
Blåsmaskiner för bioventing
Vattenreningar 100 m3/dygn
Vattenreningar 24 m3/dygn
Stora tryckfilter med backspolning (sand/ko)
Doseringsutrustning för fällning/flockning
Växlingsventilställ
Fördelningsrör
Oljeavskiljare klass 1 NS3
Injekteringsutrustning
Kolvpump med sond för injektering
av lågvolymprodukter
Injekteringspump för injektering
av högvolymprodukter
Borrsond med bergborrkrona och manschett
Geoprobesond för lösa jordarter
Packer för injektering i brunnar
Cipaxbehållare
Blandningspump
Fatpump med flödesmätning
Geoteknisk borrvagn Geotech 605
(special för injektering)
Detektionsutrustning
PID
Metalldetektor (max. djup 5 m)
Flödescellsmätare (redox, pH, syre)
Gasmätare för syre och koldioxid
XRF-instrument
Fältanalysinstrument
(kyvett-fotometerinstrument)

17st
4 st
6 st
3 st
13 st
2 st
4 st
13 st
91 st
3 st

1 st
1 st
4 st
2 st
6 st
20 st
5 st
2 st
1 st

12 st
2 st
3 st
2 st
1 st
1 st

Maskinpark på anläggningarna
(tillgängliga även för projekt)
Sorteringsverk
(olika modeller)
Powerscreen Warrior 1400
sorteringsverk för jord
Komtech XXL sorteringsverk
för biologiska material
Dopsstadt SM 620 till jord och kompost
Hjullastare
(olika modeller och verktyg)
Volvo 180G med lång bom och snabbfäste
Volvo 120 F med standardskopa och flisskopa
Grävmaskin
(olika modeller och verktyg)
Volvo 210 med sorteringsgrip, tiltskopa.
betongkrasch och hammare
Komatsu 24 med sorteringsgrip, betongkrasch
och hammare
Krossanläggningar
(olika modeller för flis och avfall)
CBi 6400 magnum
Powerscreen betongkross
Komtech Terminator 5000 för avfall
Doppstadt AK 600 fliskross

Region Nord · Örnsköldsvik · 0660-37 58 20
Region Syd · Malmö · 040-680 15 90

www.rgs90.se

HK /Region Väst · Göteborg · 0771-48 90 90
Stockholm · Solna · 0733-43 95 45

1 st
2 st

2 st
5 st

5 st
1 st

1 st
3 st
4 st
5 st

Material som lagerhålles för projekt
ORC Avanced = aerobt biostimulerande medel
RegenOx = kemsikt oxidationsmedel
HRC = Väteavgivande medel främst för reduktiv
dekloreringör (lågvolym för täta jordarter)
3DMe = väteavgivande medel för reduktiv deklorering
(högvolymprodukt)

Trendsättare inom behandlingstekniker.
Region Öst · Norrköping · 011-26 60 90

4 st

