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Sammanfattning 
 
I Rosersberg har Trafikverket byggt en ny trafikplats under 2011-2013. 

Projektet stötte på komplikationer som ledde till att arbetet försenades främst 

på grund av förekomsten av arsenik i jord, berg samt grundvattnet. Dessa 

förseningar ledde till att projektet försenades med ca nio och en halv månad till 

en merkostnad på över 30 miljoner kronor till följd av över 200 (ÄTA).  

Detta projekt behandlar grundämnet arsenik i byggfasen och hur en hantering av 

ämnet bör gå till. Genom instudering av arbetsmaterial från projektet samt 

intervjuer med personer som varit inblandade har undersökningar gjorts och en 

sammanställning av dessa återfinns i rapporten.   

I rapporten har jag arbetat med att sammanfatta metoderna som Trafikverket 

arbetat med och hur projektet fortlöpt. Jag har även arbetat med att ta fram 

alternativa metoder för hantering och sanering av arsenik för grundvatten, jord- 

och bergmassor.  

Problemlösning som jag sökt svar på är: 

• Hur man stabiliserar arsenik och sedan hindrar det från att sprida sig från en 

nivå till en annan. 

• Hur man kan sanera och hantera arsenik när det förekommer i 

produktionsskedet, med en rimlig lösning. 

• Hur man återanvänder sanerade massorna. 

• Hur utförandet av sanering kan göras på kortare tid och med mindre 

kostnader. 

Dag- och grundvatten samlades i dammar som därefter pumpades ut till 

vägdiken för att därefter luftas genom självfall till Verkaån. Jordprover gjordes 

genom XRF och laborationsanalyser som därefter klassificerades till KM och 

MKM. Dessa massor kunde därefter deponeras eller återanvändas om massorna 

var rena.  

Sprängsten från ramp 118 och borrkax laktestades och därifrån gjordes en 

riskbedömning för spridning av arsenik. Sprängmassor som inte överskred 



 

naturvårdsverkets riktlinjer kunde användas i berglager och förstärkningslager i 

vägkonstruktionen.  

Framtagning av alternativa lösningar till sanering för grund- och ytvatten, jord- 

och bergmassor har gjorts. Genom reaktiv barriär/filterteknik kan yt- samt 

grundvatten renas effektivt. Jordmassor kan genom jordtvätt renas på plats vid 

bygganläggningen, denna metod kan rena upp till 20 ton/timme. Denna metod är 

effektiv då jordmassorna inte är alltför stora. Ur kostnadsperspektiv är denna 

metod inte alltför dyr då transportkostnader inte finns. Berg kan genom 

inneslutning deponeras i marken. Då tätning är korrekt omsluten bör inte den 

hydrauliska konduktiviteten överstiga 5*10^-10 m/s. Jag anser att dessa 

metoder är lämpliga i fall där arsenik förekommer i stora mängder.  

 

Nyckelord: naturlig arsenik, produktion, saneringsmetod, väg produktion.  



 

Abstract 
 
The Transport administration in Rosersberg had built a new interchange in 

2011-2013. The project faced a lot of complications that led mainly to the delay 

of the work because of the presence of arsenic in soil, rock and groundwater. The 

result of these complications was that, the project was delayed for about nine 

and half months, with additional cost of over 30 million as a result of over 200 

(ÄTA). This project deals with arsenic substance in the construction phase, and 

how the handling of the substance should be done. By studying the construction 

documents about the project, interviews with those involved, studies have been 

made with a summary of these can be found in the report. In this report I have 

worked to summarize the methods that the Transport Administration worked 

with, and how the project progressed. I have also worked to develop alternative 

methods for the management and remediation of arsenic in groundwater, soil 

and rock masses. 

Problems solving as I sought to answer are: 

 How to stabilize arsenic and then prevents its spreading from one level to 

another. 

 How to handle the error when it occurs in the production period, with a 

reasonable solution. 

 How to reuse the decontaminated masses. 

 How the execution can be done within a shorter period of time and with 

less costs. 

Surface and groundwater collected in ponds, then pumped out to the road 

ditches and then go down to Verkaån. 

Soil samples are made by XRF and lab analyzes are subsequently classified to KM 

and MKM. These masses then can be disposed of, or reused if they are clean. 

There was a risk of the spread of arsenic from blasted rocks of the ramp 118 and 

borrkax leaching tests. Bursting lots that did not exceed EPA’s guidelines could 

be used in rock layers and reinforcement layers in road construction. I have 

presented alternative solutions for the remediation of groundwater, soil and 

rock masses. By the reactive barrier/filter technology the surface and 



 

groundwater may be cleaned efficiently. Soil masses can be treated by 

soilwashing on the construction site. This method can clean up to 20 tons per 

hour. This method is effective when the soil masses are not too large. In terms of 

cost, this method is not too expensive when transportation is not available. Rock 

can be deposited by containment in the ground. When the seal is properly 

enclosed, the hydraulic conductivity should not be greater than 5*10^-10 m/s. 

I believe that these methods are suitable in cases where arsenic is present in 

large amounts.   

 

Keywords: natural arsenic, production, decontamination method, road 

production.



 

Förord 
 
Innebörden av begreppet arsenik var i början av detta examensarbete okänt av 

mig, men under de tio veckor av ständig forskning om detta ämne insåg jag att 

det verkligen är ett spännande och intressant ämne som förtjänar att fördjupa i. 

Denna rapport har skrivits under hösten 2013 samt vintern 2014 i samarbete 

med Trafikverket. Detta arbete är ett avslutande examensarbete i Byggteknik 

och Design inom inriktning produktion ekonomi och organisation vid Kungliga 

Tekniska Högskolan. I arbetet har jag samarbetat med Johan Jakobsson och Hai-

Kit Law. Vi har skrivit varsin rapport om arsenik i Rosersberg. Deras rapport går 

under namnet ”Påträffande av naturlig arsenik vid produktion och dess inverkan”. 

Dessa rapporter kompletterar varandra. 

Ett särskilt tack till examinator Per Magnus R Roald och handledare Sten Hebert. 

Jag även tacka Christina Eklööf, Rebecca Wennersten och Anders Hjärtedal från 

Trafikverket för deras engagemang. 

 
 
Stockholm, februari 2014 
 
 
Sevak Bidros 
 

  



 

Begreppsförklaring 

 

Tpl  Trafikplats 

E4  Europaväg 4 

KM  Känslig markanvändning (NVV riktvärde 10mg/kg för arsenik) 

MKM Mindre känslig markanvändning (NVV riktvärde 25mg/kg för 

arsenik) 

As  Arsenik 

TS  Torrsubstans 

ÄTA  Ändringar och tilläggsarbeten samt avgående 

XRF  X-ray fluorescence 

PPI  Projektportalen Investera 

μg/l  Mikrogram/liter 

mg/kg  Milligram per kilogram 

Möh  Meter över havet 

SGU  Sveriges geologiska undersökning 
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Centrala begrepp 
 

Definitioner 
 
Borrkax  Ett borrkax prov går till genom att man borrar i berg för att 

få ut en kornstorlek på 0-6 mm. Denna provmassa förs 
sedan till labbanalyser för att undersökas. 

 
Laktest Används för att uppskatta spridningsrisken av 

föroreningar. Testet görs genom en blandning av 
borrkaxmassa tillsammans med avjonat vatten skakas i ett 
prov. Ur testet fås en koncentration av utspädningen i 
vattnet som kan mätas. 

 
 
XRF XRF: ens funktion är att analysera metaller i jord genom att 

skicka iväg strålning som i sin tur återspeglar specifika 
atomenergier. Halterna registreras i en dator som kan läsas 
av direkt. 

 
Ramp 114 Anslutningsväg mellan 859 och trafikplatsen.  
 
Ramp 115 Ramp 115 är en avfartsramp från södra E4, denna avfart 

leder till Rosersberg.  
 
Ramp 116 Ramp 116 är en påfartsramp från Rosersberg till E4, denna 

påfart leder norrut. 
 
Ramp 117 Ramp 117 är även en påfartsramp till E4an för söderut. 
 
Ramp 118 Ramp 118 är även en avfartsramp från norrgående trafik. 

 

Lakvattenbildning  Bildas av nederbördsvatten tillsammans med grundvatten 

och ytvatten som trängs i jorden. Detta vatten tar i sin tur 

kontakt med kontaminerade massor och bildar 

lakningsvatten.  
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1. Inledning 
 
Världens ökande befolkning ställer allt hårdare krav på samhällets utformning 

och struktur. En bra och fungerande infrastruktur ser vi som en självklarhet. 

Marken utnyttjas i allt större utsträckning och byggs åt alla håll. När det väl 

byggs, blir det förändringar och vi väntar spänt på hur det kommer att se ut när 

byggnadsverken står färdig. Med lite tur så går det som planerat. Och ”turen” är 

ingen säker faktor som man kan räkna med. Det behövs bra planering, 

riskanalyser, riskbedömningar, bra ledarskap, rätt kompetens, och många olika 

former av utredningar för att förstå förutsättningarna för miljön, geologin och 

markarbeten.  

1.1 Bakgrund 
 
Stockholms snabba framväxt medför även efterfrågan på förhöjd vägkapacitet. För 

att möta behovet har man genomfört en nybyggnation av trafikplats Rosersberg 

som ansluts med E4. 2010 upphandlade Trafikverket konsultgruppen Reinertsen 

för att ta fram tekniska dokument som bygghandling, varav en av uppgifterna 

var att ta fram den geologiska informationen på plats gällande jordprov och 

bergprov. Bergprovtagningar togs med hjälp av kaxprov (borrkax).  

 
Syftet var att bedöma hur kvävet från berg i samband med bergschakt, påverkar 

omgivningen vid frigörelse efter sprängningen. Gällande bergprovtagningen var 

arsenikhalten enligt Naturvårdsverkets riktvärde, förhöjda men 

uppmärksammades inte. Då risken för problemet med arsenik inte framgick 

påbörjades bygget 2011 och avslutades sommaren 2013. 

 
Veidekke handlades upp som en utförandeentreprenör med 

konstruktionsansvar för byggnadsverk. Veidekke anlitade geokonsulten Geoveta 

för att genomföra och analysera proverna från grundvattenmätningar, 

portrycksmätningar samt vibrationsmätningar.  
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I Inledning av entreprenadarbetet ingick att kontrollera förekomst av 

tungmetaller i E4 vägslänter. I samband med analys, visade sig vägslänterna 

innehålla olika föroreningar som PAH-M, PAH-H, barium, bly, nickel, krom, 

alifater, kobolt och arsenik. Vilken den sistnämnda var den som dominerade. 

Arsenikhalten visade sig dessutom överskrida det som enligt Naturvårdsverkets 

har som riktvärde, ”mindre känslig mark” (MKM)(>25mg/kg).  

  
Det var främst mellan Arlandabanan och åkern öster om E4, under 

torrskorpsleran på åkern, som man identifierade höga värden av naturlig 

arsenik. Påföljden innebar kompletteringsuppdrag för Geoveta och ytterligare 

provtagningar. Dessa uppgifter används som anmälningsunderlag till Sigtuna 

kommun kring hanteringen av mark och grundvatten.  

 
Det var svårt på plats att avgöra om förekomsten av arseniken var från mänsklig 

påverkan eller naturligt förekommande. (Eklööf, 2013) 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med den här studien är att ge förslag på hur Trafikverket utifrån 

omständigheter ska kunna agera när arsenik påträffas i entreprenader. Studien 

ska kunna ge Trafikverket en alternativ saneringsmetod som man kan använda 

sig av vid påträffande av naturligt arsenik vid produktion i framtiden. 

Inom XRF-metoden finns det två olika klassificeringssätt som vi kommer att 

jämföra. Då Trafikverket använde sig av XRF-metoden för att klassificera de 

förorenade massorna som schaktades kommer hanteringsmetoden XRF att 

belysas extra mycket. Arbetet kommer att fokusera på hur dessa två 

klassificeringssätt skiljer sig åt och varför man väljer det ena sättet framför det 

andra. Arsenik är en naturligt förekommande metall som kan finnas i 

grundvatten, bergmassor och i jordmassor som dessutom inte är ett fullt kartlagt 

ämne, vilket gör att denna typ av arbete är högst väsentligt och viktigt för att 

kunna riskbedöma arsenikförorenad mark.  

Vid förekomst av arsenik är hanteringen betydelsefull för att förhindra en 

fortsatt spridning i naturen. Rapporten riktar sig främst mot de olika hanterings- 

och saneringsalternativen. 

Idén med studien är att kunna belysa ytterligare möjliga saneringsmetoder som 

kan vara tillämpningsbara för andra föroreningar av arsenik och hur de kan 

komma att påverka framtida byggverksamheter. 

Frågeställningar 

 Hur kan man hantera och sanera markföroreningar vid påträffande av 

arsenik och vilka möjliga alternativa hanterings- och saneringssätt finns 

det? 

 Vilket resultat avgör valet av saneringsmetod samt dess betydelse när det 

gäller påverkan vid produktionen? 
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1.3 Avgränsningar 
 
I mitt examensarbete begränsar jag mig till att beskriva Trafikverkets 

tillvägagångssätt med hänsyn till hantering och sanering vid påträffande av 

naturlig arsenik vid trafikplatsen Rosersberg. Framtagande av alternativa 

hanteringar och sanerings metoder har varit i fokus samt påverkan på miljön. 

Denna rapport kommer således enbart innehålla en grundläggande beskrivning 

av olika hanteringssätt samt provtagningar.  

1.4 Lösningsmetoder 

   
Insamling av fakta har gjorts i form av inläsningar av dokumentation från 

Trafikverkets interna databaser (Chaos och PPI), med hjälp av litteraturstudier 

samt tidigare utgivna examensarbeten som tar upp frågorna kring förorenat 

grundvatten och förorenade jord- och stenmassor. 

Intervjuer och platsbesök har genomförts hos Sigtuna kommun och Vectura. 

Eftersom en stor del av kostnaderna handlar om hur hanteringen av massorna 

togs om hand kommer studien att handla om alternativa metoder för att ta hand 

om förorenade massor men även olika metoder för själva klassificeringen av 

massorna. 

  

Intervjuer har gjorts med följande personer. 

Anders Hjärtedal- samordnande byggledare åt Trafikverket  

Christina Eklööf – Projektledare investering (projektdistrikt Öst/Stockholm) – 

Trafikverket 

Sigtuna kommuns – Miljö- och hälsoskyddskontoret 

Vectura – Miljösidan Elke Myrhede  
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1.5 Mål 
 
Målet med den här studien är att upplysa vilka saneringssätt som kan tillämpas 

när man påträffar naturlig arsenik i marken vid vägproduktionen, för att kunna 

skydda miljön. Därmed ges en översikt av ämnet samt bredare kunskap både i 

teorin och i praktiken. 

Studien ska belysa de mest lämpliga och effektiva hanteringsmetoderna för jord i 

den situationen som Trafikverket råkade utsättas för i Rosersberg.  

Rapporten innehåller en beskrivning av XRF-metoden som består av två olika 

klassificeringssätt där man klassar de förorenade massorna. Hanteringsmetoder 

för vatten och berg kommer att belysas i viss omfattning. 

Med detta arbete vill jag genom en beskrivning av hanterings och 

saneringsmetoder ge insikt på arbetet med arsenik. Detta ska förhoppningsvis 

kunna underlätta arbeten i framtida projekt.  Genom att urskilja vilka delar som 

kan förbättras inom området kan vi sedan komma fram till rekommendationer 

om hantering av likvärdiga projekt i framtiden samt att det kan vara ett 

hjälpmedel vid val av saneringsmetod.  
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2. Förekomst av naturlig arsenik 

2.1 Generellt om arsenik  
 
Arsenik är ett grundämne med atomnummer 33 och är luktfritt och smaklöst 

element som identifieras såsom halvmetall. Grundämnet gränsar till rena 

metaller och icke-metaller, arseniken förekommer oftast naturligt i berggrund 

med varierande halter och lakar sig med grundvatten och jord. 

Några av de viktigaste arsenikmineraler är arsenikkis som betecknas FeAsS och 

består av järn/arsenik/svavel. 

Arseniken kan förekomma i höga halter i anslutning till sulfidrika bergarter, 

skiffer och äldre sedimentbergarter. Dessa halter kan vara relativt höga. 

Riktvärden för Arsenik anges i Kap. 2.4. 

Arseniken kan förekomma i olika former som förorening, varav många är giftiga. 

Arsenikens giftighet varierar starkt beroende på vilken arsenikmineral det rör 

sig, organiska föroreningar eller oorganiska. Organiska föroreningar hittar man 

hos fiskar och skaldjur. Havsdjur som har tagit upp arsenik har oftast lågt 

haltvärde beroende på att skaldjur har en låg toxicitet och att arseniken 

utsöndras snabbt i människans urin. (Aastrup, Cato, Ek, & Selinus, 2005) 

Arsenik är relativt lättrörlig jämfört med metaller och är en negativt laddad jon, 

lösligheten med vatten påverkas därför av oxidationsförhållanden. Det finns 

även en annan skillnad mellan arsenik och tungmetaller, arseniken har en 

förhöjd löslighet med ökat PH-värde vilket ger en motsatt effekt till tungmetaller. 
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2.2 Hälsoeffekt och exponering  
 
Arsenik kan förekomma som två typer. Den ena kallas för oorganisk arsenik och 

klassas som den farligaste typen, eftersom människor utsätts oftast för oorganisk 

arsenik via dricksvatten och vissa livsmedel. Den andra typen kallas organisk 

arsenikförening, organisk arsenik tas upp via fisk och skaldjur. 

Länder som Kina och Indien drabbas hårt, i Sverige är haltnivåerna mycket lägre 

men i norra Sverige som i Skellefteåområdet förekommer det mer naturlig 

arsenik.  

Den oorganiska arseniken orsakar många hälsoproblem som kronisk hosta, 

leverskador, tumörer i hud, lungor, urinblåsa och njurar.  

Arsenik är cancerframkallande vid långvarig exponering. Pigmentförändringar i 

huden tyder på att kroppen har utsatts för arsenik under en längre tid. I sådana 

fall kan man mäta halter av arsenik i urinen för att uppskatta exponering av 

oorganisk arsenik. 

Nyare studier tyder på att detta ämne kan ha större effekt på små barn eftersom 

de är mer känsliga än vuxna. (Eliasson, 2012) 

 

2.3 Användningsområden 
 
Arsenik är lagligt att använda om den innesluts i ett medium, som till exempel 

glas för bildskärmar. Ämnet bör vara hårt bundet och bedöms då att inte ha 

någon skadeverkan på omgivande miljöer.  

Arsenik används för det mesta idag inom träskyddsmedel och konservering av 

uppstoppade djur. Den kan även användas inom bekämpningsmedel mot 

svampar, insekter, läkemedel och växter. Vid tillverkning av ovan nämnda 

produkter används Arsin(AsH3). Arsin är väldigt giftigt och förekommer i 

gasform, den är färglös och explosiv. På grund av de stränga krav som gradvis 

införts har arsenikhalterna i kemiska produkter minskat markant. (Aastrup, Cato, 

Ek, & Selinus, 2005) 
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2.4 Riktvärden 
 
Spår av arsenik i grundvatten kan visa sig finnas om bergarten eller jordarterna 

innehåller arsenik. Dricksvatten måste hålla hög kvalitet vad gäller smak, lukt 

och innehåll. Genom att göra regelbundna kontroller av vattnet kan man försäkra 

sig om att riktvärdena inte överskrids. 

Arsenik är ett ämne som är estetiskt och kan förekomma i vatten. Estetiska 

ämnen gör oss sjuka och är inte bra för kroppen.  

Naturvårdsverket har satt riktvärden för arsenik i dricksvatten till 10μg/l, 

överstiger halten 10μg/l anses det vara otjänligt vatten. 

Det är viktigt att skydda barn från sådan exponering och det är viktigt att nämna 

att gränsen för arsenik i dricksvatten är 10 μg/l. Barn kan inta stora mängder av 

arsenik om de äter jord och damm. Naturvårdsverket har satt upp ett mål för 

arsenik i jord till 10 mg/kg jord. (Naturvårdsverket, 2009) 

 

Tabell 1. Riktvärden som rekommenderas för Känslig mark och Mindre känslig mark. 

(Naturvårdsverket, 2009) 
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3. Platsbeskrivning 

3.1 Områdesbeskrivning 
 
Rosersberg befinner sig söder om Märsta i Sigtuna kommun med 1400 invånare, 

och norr om den nya trafikplatsen ligger Rosersberg villastad.  Industriområdet 

är beläget väster om trafikplatsen. 

E4 går parallellt med Arlandabanan som har en riktning både för norr och sydlig 

trafik genom området. Skansvägen ansluter till väg 859 väster om E4:an, och 

längre västerut går Ostkustbanan, detta för att knyta nya trafikplatsen 

Rosersberg södra industriområde och Rosersbergs samhälle till E4:an. För att gå 

vidare med detta projekt krävdes ett bygge av påfarterna för norr och 

södergående trafik. 

E4 är en nationell stamväg mellan Helsingborg och Haparanda. Sträckan mellan 

Upplands Väsby och Märsta är motorväg med fyra körfält. Vägen är 

hastighetsreglerad till högst 110 km/tim. Väg 859 som är parallellväg till E4 är 

till större delen hastighetsreglerad till 70 km/tim. I dess södra del är den 

hastighetsreglerad till 50 km/tim. Rosersbergs villastad och arbetsområde ligger 

längs väg 859. Kontakten mellan E4 och Rosersberg sker via trafik-platserna 

Arlanda, Märsta och Glädjen (Väsby). Trafikanter från Rosersberg får därför 

färdas sex till åtta km innan de kommer ut på E4. 

Huvudsyftet med en trafikplats i detta läge är att ansluta Rosersbergs södra 

arbetsområde och Rosersbergs samhälle till E4. Ett framtida regionalt gång- och 

cykelstråk är tänkt att i stora drag följa väg 859 från Upplands Väsby till Märsta. 

Med den nya trafikplatsen ansluts Rosersbergs södra arbetsområde och 

Rosersbergs samhälle till E4. Vilket innebär ett förändrat resmönster där 

trafikanterna i större utsträckning färdas på motorvägen. Åtgärderna och 

omfördelningen av trafik innebär hög trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet till 

Rosersberg med omnejd, kortare restider och därmed lägre fordonskostnader. 

Denna trafikplats har nyligen blivit en betydande del i området från de flesta 

riktningar, området är även tungt påverkad av vägar och järnväg. (Sigtuna 

kommun, 2009) 
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Bild 1. Anslutning till Trafikplatsen Rosersberg med nya ramper. (Sigtuna kommun, 2009) 
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3.2 Geologiska och topografiska läget 
 
SGUs berggrundskarta redovisar bergarterna i Rosersberg. Området består av 

magmatiska bergarter som granit/granodiorot/pegmatit och sedimentära 

bergarter som sandsten, gråvacka och glimmerrikt skiffer. 

 

Bild 2. SGUs berggrundskarta över Rosersberg. Det in ringade området består av granit och 

granodiorit. Ljusblåa områden består av sandsten, gråvacka och lerskiffer. De mörkröda områden 

består av högre grad av granit och granodiorit. (Rönnberg, 2011) 

 

En detaljerad geoteknisk undersökning av platsen har slutförts och resultatet är 

en förfinad bild av området för trafikplats Rosersberg. Detta område byggdes i 

det öppna landskapet runt Fysingen sjön, som ligger på nivån runt +5 möh. 

Rosersberg bostadsområde är beläget i utkanten på en ungefärlig nivå +25 möh.  

Detta landskap präglas av en sprickdal, där dalarna sträcker sig i öst-västlig 

riktning. Sprickan utmärks av en variation mellan områden med låglänta 

lerområden och morän i toppen. Det förekommer post glacial fin- och grovlera 
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på 8 meters djup öster om motorvägen. Lokala variationer kan förekomma på 

grund av geologiska eller topografiska variationer. (Sigtuna kommun, 2009) 

 

3.3 Nationella och kulturella arv 
 
Området står på en stark karaktär av ett spricklandskap som skiftar av låglänta 

lerområden och moränhöjder. Den utveckling som projektet skapar för området, 

bedömer kommunen har en stor betydelse för naturen och hur den upplevs. 

I Rosersberg finner man ett trädbevuxet höjdparti och området betraktas som 

ett rekreationsområde. Området består även av stora öppna ytor av odlingsmark.  

Både Verkaån och Fysingen kräver särskild uppmärksamhet på grund av dess 

biologiska, ekologiska och kemiska förutsättningar. Detta på grund av det rika 

djur- och växtriket, därför bör de skyddas från höga flöden av vatten och 

markföroreningar som arsenik. (Sigtuna kommun, 2009) 
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4. Provtagning och hantering av berg 

4.1.1 Provtagning av berg 
 
År 2010 samlades det in en mängd olika stenprover vid ramp 118. Prover från 

tre platser längs blivande läge för ramp 118 uppsamlades, detta inkluderade 

även ett urval av stenar från hela området och totalt samlades cirka 64kg sten. 

(Svendenius, 2010). Stenarna kunde med någorlunda lätthet tas bort med hjälp av 

en större hammare. Ramp 118 var den största tillgången till bergprover.  

Två skilda bergprover togs vid olika tidpunkter med borrkax, den ena på ramp 

118 för sprängstensmassor (finmaterialet) detta prov togs i december 2011. Ett 

prov på borrkax vid ramp 116 gjordes januari 2012.  

 

 

Bild 3. Bilden över karterade sprickor. Röda linjer motsvarar sprickriktning med angiven 
stupning. Gröna streckade fält representerar hög förskiffringsgrad. Blåprickar visar var 
bergprover tagits, och turkosa streck är staketen längs 

bergskärningarna. (Svendenius, 2010) 
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4.1.2 Lakningstest på berg 
 
Den högsta koncentrationen uppmättes i en siltig morän i ett djup mellan 3 och 4 

meter och den näst högsta halten i silt på 1,7–1,9 meters djup. 

 

 
 
 
 
 
 

Tabell 2. Halten av arsenik i jordprover tagna av Geoveta och Vectura 
vid Rosersberg 2011. (Trafikverket, 2012) 
 

Standardiserade laktester enligt (EN 123.457-3) utfördes på Sprängstensmassor 

och borrkax, provtagningarna bestod av finkorniga massor från ramp 116 och 

ramp 118. Provtagningar visade höga arsenik halter på 119 µg/l och 93 µg/l vid 

ett förhållande mellan vätska och fast fas 2(L/S 2). Dessa halter är mycket höga i 

jämförelse med Naturvårdsverkets riktvärden eftersom 70 µg/l anses vara 

acceptabelt vid (L/S 2).   

Naturvårdsverket beskriver det som en hög halt, där 75 µg/l anses vara en 

mycket hög halt av arsenik (provtagningen omfattade den finkorniga delen av 

massorna).  Stenprover har tagits från ramp 118 och påvisar bland annat på 

arsenikhalter av 79,4  g/l och 66,1  g/l. Av resultaten som uppmättes i jord -och 

urlakningstester som utfördes på sprängstensmassor från ramp 118 och borrkax 

från ramp 116, drog Trafikverket drog slutsatsen att arseniken i de områden 

som skulle bebyggas är naturligt förekommande av den ovanstående resultaten. 

(Trafikverket, 2012) 

 
  

Djup Medelhalt mg/kg Antal data 

0-1m 11,8 13 

1-2 m 20,6 7 

>2 m 19,8 9  
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4.1.3 Resultat från lakningstester på borrkax och sprängsten 
 
Ett lakningstest utfördes på båda proverna. Resultatet av arsenik, kadmium och 

koppar jämfördes med nedanstående bifogade tabeller. Resultaten av halterna 

visar att arseniken är högre i borrkaxet än i sprängda bergmassor. Detta kan 

bero på att det är nedkrossat mer än hos andra material, borrkaxet hade därför 

högsta urlaknings mängd av proverna. Kadmiumlakningen befann sig under 

detektionsgränsen, detta gäller även för kopparlakningen som är låg jämfört med 

arsenik. 

 

 Lakvatten L/S 
2 (mg/l) 

Lakvatten L/S 
10 (mg/l) 

Beräknad 
urlakad mängd 
L/S 2    (mg/kg) 

Beräknad 
urlakad mängd 
L/S 10   (mg/kg) 

Totalhalt   
(mg/kg) 

Sprängstensmassor 0,093 0,0523 0,186 0,595 124 

Borrkax 0,119 0,0801 0,238 0,867 204 

Tabell 3. Arsenik 
 

 Lakvatten L/S 
2 (mg/l) 

Lakvatten L/S 
10 (mg/l) 

Beräknad 
urlakad mängd 
L/S 2    (mg/kg) 

Beräknad 
urlakad mängd 
L/S 10   (mg/kg) 

Totalhalt   
(mg/kg) 

Sprängstensmassor <0,00005 <0,00005 <0,0001 <0,0005 0,11 

Borrkax <0,00005 <0,00005 <0,0001 <0,0005 0,011 

Tabell 4. Kadmium 
 

 Lakvatten L/S 
2 (mg/l) 

Lakvatten L/S 
10 (mg/l) 

Beräknad 
urlakad mängd 
L/S 2    (mg/kg) 

Beräknad 
urlakad mängd 
L/S 10   (mg/kg) 

Totalhalt   
(mg/kg) 

Sprängstensmassor 0,00254 <0,001 0,00508 <0,01 17 

Borrkax 0,0059 0,00292 0,0118 0,0343 15,2 

Tabell 5. Koppar 
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4.1.4 Hantering av bergmassor 
 
Den huvudsakliga risken med arsenik är påverkan på vatten och växter. För att 

säkerställa att dessa spridningseffekter och exponeringsvägar undviks kom 

Trafikverket fram till att:  

• sprängsten och krossat berg med hög arsenikhalt är alltid placerat ovanför den 

naturliga grundvattennivån.  

• sprängsten och krossat berg med hög arsenik koncentration, placeras i 

skyddade vägsluttningar.  

För minskning av risken för utlakning till vatten samt minskning av upptag via 

damm ansågs det att: 

• Förhindra utsläpp av krossande material. 

• Geotextil klass 4 eller 5 appliceras mellan jorden och bergkross. Geotextil 

skyddar mot erosion av finkorniga fraktioner som finns i vissa mängder i 

materialet.  

Miljö-och hälsoskyddsnämnden i Sigtuna kommun beslutade att ge Trafikverket 

tillstånd att schakta samt återanvända bergmassor och vatten med förhöjda 

halter av arsenik under vissa förutsättningar t ex att massorna hanterades på ett 

miljömedvetet sätt. 

Sprängsten användes som fyllnadsmaterial, förstärkningslager och bärlager. 

Massor som understeg 100 mg/kg ansågs inte behöva någon skyddsåtgärd, och 

fick användas som förstärkningslager och bärlager. 

Bergmassor från sprängning skulle återanvändas som förstärkningslager under 

asfalten vid ramperna till E4an samt yttre delar av E4an som diken.  

Denna metod anses vara ett bra sätt att hantera massor på, miljömässigt och ett 

bra alternativ av deponi. Anledningen till att det användes inom samma område 

var för att det sparade på resurser, materialen på platsen användes medan ingen 

tillförsel av förorenande ämnen förekom. Denna hantering har fördelen med att 

miljön inte påverkas negativt. (Rönnberg, 2011) 

Se även ” Påträffande av naturlig arsenik vid produktion och dess inverkan” 
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4.2 Grundvatten 

4.2.1 Grundvattenprovtagning med grundvattenrör i brunnar 
 
I Rosersberg strömmar grundvattnet från sjön Fysingen med en östlig samt 

sydostlig riktning. Detta medför att lokala omväxlingar kan förekomma på grund 

av geologiska och topografiska avvikelser. Fem vattenprover av grundvatten togs 

från befintliga grundvattenrör- och brunnar som tidigare använts för 

nivåmätning samt utvinning av grundvatten. Rören i brunnarna varierade i 

diameter och var av materialet järn. Proverna togs med hjälp av en mobil pump 

vid flertal ställen för att få en uppfattning om arsenikens mängd i vattnet. 

Grundvattnet analyserades när det gällde fraktionerade metaller och kolväten. I 

vissa prover där vattenvolymen varit låga var prioriteringen att analysera endast 

de ämnena med högsta sannolikhet av arsenik förekomst. En felkälla är att 

proverna som tagits, kom från brunnar och rör av metall, dessa rör var ämnade 

för nivåmätningar. Detta innebär att materialet inte är beständigt mot 

föroreningar då även rören kan ha avgett både metaller och oljerester. 

(Rönnberg, 2011) 

4.2.2 Bortledning av grund- och ytvatten 
 
Byggandet av Trafikplats Rosersberg krävde en permanent avsänkning av 

grundvattenytan i området. Man var tvungen att sänka grundvattennivån pga. 

delar av trafikplatsen skulle byggas under grundvattennivån.  

I byggskedet avleddes dagvatten bort genom dräneringsledning. 

Dräneringsledningen hade som funktion att leda bort dagvattnet till två 

sedimentationsdammar. Dessa två dammar ligger på östra delen av E4 som 

tillhör Trafikverket, damm 2 befinner sig på den västra delen om E4 som tillhör 

Sigtuna kommun. I dessa dammar samlas både grundvatten och dagvatten. De 

föroreningar som uppkommer i sedimentationsdammarna renades först med en 

seriekopplad sedimentationstankar och därefter pumpas med tryckledningar till 

vägdiken som leder dagvattnet samt det rena grundvattnet till Verkaån. Grund- 

och dagvattnet får en extra reningsbehandling efter sedimentationstankarna 

genom att luftas naturligt på sin väg genom diket till Verkaån. 
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I driftskedet dvs. det permanenta, hade Trafikverket en liknande reningsprocess. 

Dag- och grundvatten som samlades i Trafikverkets damm pumpades med tryck 

från dammen ut i diket. Vattnet renas naturligt genom luftning. Vattnet som 

rinner med självfall genom diket mot Verkaån kallas för luftning.  

Övervakning och kontroller av grundvatten görs kontinuerligt för att vara säker 

på att arsenikhalterna inte överstiger överenskomna riktvärdena och därmed 

riskera att försämra vattenkvalitén i Verkaån. 

Se nedanstående bild för bortledning av grundvatten och dagvatten. 

 

 

Bild 4. Skydd mot grundvattenflöde i skärningsslänt (Milljökonsekvensbeskrivning tillhörande 
planerad vattenverksamhet för trafikplats Rosersberg, 2010) 

 

4.2.3 Försiktighetsåtgärder  
 
För att minimera hälsorisken vid utgrävning har vatten funnits tillgängligt för 

akuta behov av sköljning, men även för normal handtvätt. De personer som 

befann sig på arbetsplatsen har informerats om riskerna, förgiftningssymptom 

och hur man skyddar sig från dessa. Hälsoriskerna vara känd redan innan 

arbetet påbörjas, det skulle ske både muntligt och skriftligt. 
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Risken för att föroreningarna skulle spridas var störst i byggfasen, däremot 

minskade risken när förorenade massor av arsenik utfördes. 

När reningsprocessen var slutförd kom det sig att halterna minskade betydligt 

mer än i tidigare tillstånd, denna process skedde genom pumpning av 

kontaminerat grundvatten. 
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4.3 Hantering och Jordprovstagningar 

4.3.1 Jordprovstagningar 
 
Prover togs från fyra provgropar längs vägslänter till E4:an som låg på två 

meters djup, dessa jordprover skickades i burkar till labbanalyser. Målet med 

mätningarna var att kontrollera förekomst av tungmetaller i vägslänterna som 

orsakades av fordonstrafiken på E4. I ett av proverna konstaterades förekomst 

av arsenik. Halten överskred Naturvårdsverkets riktvärden för MKM(mindre 

känslig mark). En kontroll gjordes för att säkerställa att arsenik inte fanns kvar i 

schaktbotten eller schaktväggar, det togs ytterligare prover i de 

schaktområdena. 

Totalt sett gjordes det 70 jordprover på 35 olika provgropar som utsågs som 

samlingsprover. Dessa är provpunkter som utfördes vid olika tidpunkter: 

• 2011-06-07 togs fyra prover från fyra olika provgropar längs väg slänten till 

E4:an. Syftet med provtagningen var att påvisa möjlig föroreningsgrad i vägslänt. 

• 2011-06-23 togs ytterligare fyra prover från två olika provgropar placerade 

väster om vägdiket längs E4:an. Syftet med provtagningen var att avgränsa de 

föroreningar som upptäcktes vid provtagningen 2011-06-07. 

• 2011-06-29 togs 36 prover från 15 olika gropar. Syftet med provtagningen var 

att avgränsa de föroreningar som upptäcktes vid provtagningen 2011-06-23. 

• 2011-07-06 avgränsades området med ytterligare 26 prover från 14 

provgropar för att avgränsa föroreningsområdet som upptäckts vid tidigare 

provtagningar. 

Vid ramp 115 och 116, öster om E4 testades arsenikhalten i matjord. Prover 

visade att matjord på upp till 1m djup var rena och kunde användas vid sidan av 

vägen. (Rönnberg, 2011)  
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4.3.2 Hantering med XRF och laboratorier 
 
Jordmassor testades med mätningar av XRF och arbetet kontrollerades med 

följden att massor kördes till ytterligare analys i laboratoriet.  

Kontroll utfördes om 500 ton jord, vilket förväntas vara en provtagning per dag. 

Det var beräknat att röra sig om ca 500 ton/dag jordmassor.  

I laboratoriet väljs 10-20 gram för jordprov (kan motsvara 100 till 1000 g), 

metallerna dras ut sedan in i en lösning. Med XRF mäts metaller i 1 cm2 med 2-4 

mm djup. Labprovet rapporteras i mg/kg TS medan XRF proverna i ppm i fuktiga 

massor. 

De jordmassor som togs till laboratorium var siktade och bestod av korn som var 

mindre än 2 mm. Detta är anledningen till att labprovet visade högre resultat än 

XRF mätningarna, XRF mätningarna gjordes osiktade.  

På samma sätt kan man faktiskt säga att laboratoriemätningar visar för höga 

halt, eftersom inte hela provmängden finns med i svaret utan bara finmaterialet 

<2mm. 

Mätningarna på jordmassor togs omgående på fält och detta gjordes med 

plastpåsar och direkt på massor. Med XRF kan flera provtagningar tas och 

erhålla ett medelvärde samtidigt som ett snabbt svar kommer ut. På så sätt 

bedömdes det att både av XRF och laboratorieanalys som erhölls nästföljande 

dag, kunde en indelning av massor göras för bortkörning. (E4 Trafikplats 

Rosersberg- Behandling av förorenade massor, 2011) 
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4.3.3 Klassificering av jordmassor 
 
Trafikverket rapporterade till miljö- och hälsoskyddsnämnden att de planerat att 

schakta jord och klassificera massorna som skulle föras bort eller återvinnas i 

Rosersberg. Massor med en föroreningshalt mellan KM och MKM kördes till 

Brännabacken i Åkersberga. De massorna med en föroreningshalt över MKM 

kördes till deponi på Högbytorp i Bro.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppskattade att säkerheten för att minimera 

risken för utsläpp till luft, mark och vatten är tillräckliga. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden ansåg att verksamheten är tillräckligt långt borta från 

befintliga bostäder för att risken av störningar inte skulle uppstå.  

Detta innebar att Trafikverket skulle erhålla fullständigt ansvar för att 

kontinuerligt övervaka verksamheten så att inte någon miljö- och 

personskaderisk skulle förekomma enligt förordningen 1998-901. Risken för 

utsläpp av damm och partikelhaltigt vatten till ytvattnet uppmärksammades 

särskilt. (Svendenius, 2010) 

 

4.3.4 Omlasningsyta 
 
Mellan E4 och Arlandabanan användes en yta för omlastning. Ytans storlek var 

ca 1600m2. Omlastningsytan utnyttjades för att sortera och lasta om massor 

beroende på föroreningsgraden. På omlastningsytan fanns en fiberduk i botten 

och på fiberduken hade man spridit ut 400 mm kross. Denna typ av hantering 

gjorde att lakvattenbindningen blev maximal och kunde därefter infiltreras i 

marken. 
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4.3.5 Hantering av jord 
 
Trafikverket beslutade att utforma vägslänter och diken med tätskikt. Tätskiktet 

och vägbanan förhindrar kontakten mellan vatten och massor, ser även till att 

arsenik inte kan ta sig till grund- eller ytvattnet. Ett borttagande av alla massor 

med förhöjda halter är ett alternativ som ger liten risk för påverkan på vatten, 

detta innebär att luftpåverkan från transporter och resursförbrukning från 

drivmedel även minskar. Både vattenkvalitet och resurshushållning genom 

återanvändning för att uppnå målen i miljöbalken.  

Miljö-och hälsoskyddskontoret förutsätter att de beskrivna försiktighetsåtgärder 

och kontroller kan utföras utan oacceptabel risk för vattenkvaliteten i 

strömvattentäkter. De täta diken som fanns med i arbetsplanen var för att 

förhindra en miljörisk vid olyckor med farligt gods. (Svensson, 2010) 

Trafikverket var överens om att använda rena massor < KM av jordartstypen 

lera, silt och dylikt som mellanlagring på ytan öster om norra väg 859 och väster 

om väg 859. En del återanvändning av rena moräner och dylika massor hade 

mellanlagrats på ytan öster om norra väg 859 och väster om väg 859. 

Massor mellan KM och MKM transporterades av Ragnsells till deponi 

Brännbacken i Åkersberga. Massor med en föroreningshalt mellan >MKM 

transporterades av Ragnsells till deponi i Högbytorp i Bro. (Rönnberg, 2011) 
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5. Alternativa hanteringar och saneringsmetoder 

5.1.1 Val av behandlingsmetod 
 
Efterbehandlingsprojekt är komplexa, de förbinder tekniska, naturvetenskapliga, 

toxikologiska, juridiska samt ekonomiska aspekter som i sin tur påverkar 

projektutformningen och dess utförande. Valet av efterbehandlingsmetod beror 

likaså på dessa olika aspekter, men är dessutom beroende av platsens 

förhållanden, metodens miljöpåverkan samt vilka åtgärds mål som har beslutats 

för projektet. Syftet med efterbehandlingen är att minimera och begränsa 

föroreningarnas spridning, mängd samt toxicitet.  

Utförandet av sanering kan ske på två sätt, in-situ och ex-situ. In-situ innebär att 

saneringen av kontaminerad jord sker direkt på platsen utan att behöva grävas 

upp. Ex-situ innebär att jorden först måste grävas upp för att kunna behandlas, 

behandlingen kan i sin tur ske antingen inom projektområdet eller på 

behandlingsanläggningar på annan plats. Renhetsgraden som uppnås beroende 

på metod och teknik är svår att bedöma i förhand, för att få en bild av hur 

resultatet kommer att bli görs s.k. pilot- eller fullskaleförsök. Nedan ges en 

kortfattad beskrivning av viktiga frågeställningar som påverkar valet av 

saneringsmetod: 

 Vilken typ av förorening skall saneras? 

 Hur höga halter finns av föroreningsämnet eller ämnena? 

 Består föroreningen av likartade ämnen eller är föroreningssituationen 

invecklad? 

 Vilka åtgärdskrav finns/vilken kommande markanvändning är tänkt för 

området? 

 Vilka markförhållanden råder det på platsen och vad utgör eventuella 

begränsningar för saneringsarbetet? 

 Vilka jordarter (finkorniga/grovkorniga) finns på platsen? 

 Hur stor är risken för spridning av föroreningar till omgivningen under 

arbetets gång? 

 Finns risk för förorening av grundvatten och kommer schaktarbeten att 

utföras under grundvattennivån? 

 Medför saneringen miljönytta? 

Den mest använda saneringsmetoden för förorenad mark/jord på land är ex-situ, 

alltså uppschaktning med efterföljande transport och deponering. Att förstöra 
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organiska föroreningar samt koncentrera de oorganiska föroreningarna är det 

främsta syftet med behandlingsmetoderna.  
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5.1.2 Jordtvätt 
 
Jordtvätt är en mekanisk process där de förorenade massorna i jorden behandlas 

med vatten under högtryck. Denna metod har onekligen ekonomiska fördelar, 

men även fördelar ur miljösynpunkt. (Svevia, 2013) 

- Miljösynpunkt 
Jordtvätten är en in-situ metod, vilket betyder att de massor som skall saneras 

undviker transporternas miljöpåverkan. Samtidigt kan de renade massorna 

användas för återfyllning av det sanerade området. 

 
- Ekonomisk synpunkt 
En mindre mängd jordmassor transporteras bort samtidigt som stora delar av de 

förorenade massorna kan återvinnas. Den mobila jordtvätten är enkel att 

installera, delarna läggs i containrar och förflyttas med lastbilar. Denna process 

ser till att etableringskostnaden är låga och jordtvätten av massor kan komma 

till bruk snabbt. Totalt sätt tjänar man på transportkostnaderna och återvinning 

av jordmassorna, den mobila jordtvätten ser även till att behovet av nya inköpta 

massor och transport inte behöver göras. 

- Så här fungerar jordtvätten 
Jordtvätten sker i etapper, i det första stadiet placeras de förorenade massorna, 

som grävts upp i en hög. 

Steg två går ut på att en hjullastare lägger all kontaminerad jordmassa i en 

matarficka som i sin tur skickar vidare massorna till tvättning. 

I den tredje processen handlar det om att mata in jordmassorna i en tank där de 

rörs ihop med vatten, det höga trycket får föroreningsämnena att lösas med 

vattnet. 

Den fjärde processen går ut på att separera jordmassan i två fraktioner, där ena 

är grov och den andra är fin. Vattnet från den grova fraktionen sorteras med såll 

med hjälp av avvattningsdäck. Därefter kommer den rena jorden ut och är färdig 

för kontroll innan den används som återfyllning. 

I det femte steget pumpas de fina partiklarna och vatten från avvattningsdäcket 

till en separator, efter tillsatts av kemiska ämnen klumpar föroreningar ihop sig 

och en del små partiklar. När dessa partiklar har klumpat ihop sig hamnar de 
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nere vid botten, det som blir kvar efter att vattnet separerats kan behandlas 

ytterligare eller köras på deponi. 

I container sex och sju renas vattnet via olika filter. Därefter samlas vattnet i en 

vattentank som är container åtta och pumpas tillbaka in i systemet vid behov.  

Container nio är en el container, här alstras all el till containerna som får styra 

arbetet. 

 

 
Bild 5. Jordtvätt i steg (Svevia, 2013) 

 
 
Föroreningar som är lämpliga att behandla med jordtvätt är: 

 Metaller 

 Polycykliska aromatiska kolväten 

 Olja 

Resultatet av jordtvätt är en fin fraktion med en hög koncentration av 

föroreningar, och en fast massa bestående av de större partiklarna med låg 

föroreningshalt. Metoden begränsas av jordens kornstorleksfördelning och 

fungerar bäst om andelen finjord av silt och lera i de massor som ska behandlas 

är lägre än 25 %.  
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5.1.3 Stabilisering och solidifiering (s/s) 
 
Med hjälp av olika ämnen som adsorberar eller stöter ifrån sig föroreningar i 

jorden kan man stabilisera jorden, denna process sker vid tillsättning av kemiska 

medel. Exempel på oorganiska samt organiska tillsatser är kalk, asfalt, cement, 

svavel, betonit samt silikater. Cement är den tillsatsen som förekommer mest i 

stabiliseringen för jord. Cementstabilisering är en stelningsprocess vars resultat 

är, en minskning av hydraulisk permeabilitet samt minskad 

kemikalielakningsbenägenhet. Denna metod menar på att definiera de 

förorenade områdena, därmed förhindrar detta spridningen till omgivningen. 

Både solidifiering och stabilisering kan utföras in-situ. Solidifierings metoden går 

ut på att tillsätta bindemedel till jorden som i sin tur blandas och stelnar, 

slutprodukten är en tätare och mer kompakt monolit. Solidifiering innebär ofta 

en särskild grad av kemisk fixering, därav reducerar denna metod 

kontamineringen i vattenflödet. Två faktorer, oxidationsförhållandet samt 

komplexbildningen, är av stor betydelse för denna metod, 

stabiliseringseffektiviteten påverkas och formas beroende på förekomsten av 

metaller. (Naturvårdsverket, 2009) 

5.1.4 Inneslutning och barriärteknik  
 
Inneslutning innebär förekomst av kontaminering i barriärmaterialet som 

omsluts och förhindrar läckage av förorening, detta förhindrar på så sätt vatten- 

samt syre tillförseln till det kontaminerade materialet. Med både syntetiska och 

naturliga barriärmaterial kan avfall och förorenad jord kapslas. Bentonitmattan 

består av en blandning mellan syntetiska och naturliga barriärer, ett lager av 

bentonit har lagts i form av granulat mellan två fiberdukar.  

Den hydrauliska konduktiviteten för barriärmaterialet bör inte överstiga 

5∗10−10m/s, detta för att maximera effektiviteten för processen. 

Bottentätningen kan bestå av polymert foder som t.ex. HDPE, EPDM, lera samt 

betonit. Dessa skikt är placerade systematiskt. Ovanpå bottentätningen läggs ett 

dräneringsskikt av sand och grus.  

Skulle man välja polymermaterial brukar det användas materialseparerande 

Geotextil mellan tätskikt och dräneringsskikt för att skydda tätskiktet mot vassa 
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gruspartiklar. En avgörande komponent i barriärtekniken är 

materialseparerande, denna komponent agerar i en inneslutning som utgörs av 

de olika skikten, komponenten förhindrar spridningen av material och 

relaterade funktionsnedsättningar. Ett tätskikts sluter samman kapseln, detta 

skyddar från syrepenetration samt utfällnings infiltration. Ytterligare ett 

skyddsskikt appliceras för att förhindra frostpenetration samt erosion. På så sätt 

är kapseln avslutad med ett tätskikt skydd från att infiltrera utfällning och syre 

penetration, med ett skyddsskikt för att förhindra frostpenetration och erosion. 

(Helldén, Juvonen, Liljedahl, Broms, & Wiklund, 2006) 

 

5.1.5 Reaktiv barriär och filterteknik 
 
Filter och reaktiv barriär är metoder som anläggs för att förhindra spridning av 

föroreningar till yt- och grundvatten, känsliga områden som 

brunnar/dricksvattentäkter, recipienter eller skyddsområden. Filter och 

reaktiva barriär kan installeras som permanent lösning. 

Med filterteknik menas att vattenlösta eller vattenburna föroreningsämnen 

koncentreras i filter. Filtret består av grovkornigmatris, sorbent och ett förfilter. 

Förfilter har som huvudfunktion att avskilja partiklar. Matrisens roll är att 

bevarar filtrets stabilitet och permeabilitet. 

Sorbenten som finns i filtret är ett verksamt ämne som hjälper till i 

sorptionsmekanismer. 

Ett exempel på sorptionsmaterial i filteranläggningar är: 

 Aktiverat kol/granulat 

 Betonit 

 Kalciumkarbonat 

Mekanisk avskiljning av föroreningar är den mest framträdande över kemisk-

fysikalisk adsorption. Den mekaniska metoden har en stor inflytande vid rening 

av förorenade partiklar, främst av förorenade metaller i grund- och ytvatten. 
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Exempel på sorptionsmekanismer i ett markfilter är: 

 Fysikalisk adsorption (bindning till partikelytor) 

 Elektrostatisk adsorption (växel verkande mellan joner och laddade 

partikelytor) 

 Kemisk adsorption (kemisk bindning mellan lösta ämnen och sorbentfas) 

Sorptionsfilter kan anläggas i ett dikessystem nedströms så att grund- och 

ytvatten kan passera via filtret med självfall. Sorptionsfilter som grundläggs med 

nedströms (självfall) kallas vanligen för ett passivt system, där pumpning inte 

krävs. Sorptionsfilter kan även anläggas aktivt vilket betyder att filtret utsätts för 

pumpat vatten. 

Reaktiv barriär innebär ett filter för grundvatten placeras i nedströms. Reaktiv 

barriär innebär kassetter med aktiverat kol för fastläggning av organiska 

föroreningar eller olika jonbytesmaterial som oxiderande järn och 

kalciumkarbonat en fastläggning främst för metallföroreningar. 

De faktorer som styr resultatet vid tillämpning av filterteknik och reaktiv barriär 

är: 

 Jordlagrets permeabilitet 

 Undersöka om pumpning krävs 

 Föroreningens fördelning mellan vattenlöslig och adsorberande fas, detta 

gäller filterkonstruktioner för lakvatten. 

De förutsättningar som styr anordningen för ett filter eller aktiv barriär är 

dimensionerande flöde och tillgången av naturlig gradient. Filtermaterialets 

sorptionskapacitet kontrolleras enklast genom provtagning av det undersökta 

vattnet, detta görs före och efter att vattnet har passerat filtret. 

Generellt kan slutsatsen dras att filter- och desorptionsförsök på kontaminerat 

vatten ger bättre underlag för val av filtermaterial, dimensionering av filter och 

filtrets reningsgrad. (Helldén, Juvonen, Liljedahl, Broms, & Wiklund, 2006) 
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5.1.6 Insitu-behandling  
 
Rening av jord kan under vissa förhållanden ske utan uppgrävning. Denna 

behandling kan göras på olika sätt, ett exempel är, vakuumsugurlakning, ett 

annat exempel på en in-situ metod är bio ventilering. (Helldén, Juvonen, Liljedahl, 

Broms, & Wiklund, 2006) 
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5.1.6 Sammanfattning av saneringsmetoder 
 
I nedanstående tabell sammanfattas ovanstående saneringsmetoder i korthet. 

Vissa jämförelser kan göras överskådligt, däremot är alla faktorer inte inräknade 

i tabellen då metoderna har vissa enskilda faktorer som inte kan jämföras med 

varandra. 

Jordtvätt Inneslutning och 
barriärteknik 

Stabilisering 
och 
Solidifiering  

Reaktiv barriär och 

filterteknik 

Generellt:  
Jordtvätt är en 
mekanisk 
process där de 
förorenade 
massorna i 
jorden 
behandlas med  
vatten under 
högtryck. 
Den görs in-situ. 
Föroreningar 
som är lämpliga 
att behandla 
med jordtvätt är: 
Metaller, 
polycykliska 
aromatiska 
kolväten och 
olja. 
 
Kapacitet: 20 
ton/h. 
 
Jordtyper: 
Lämpad om lera 
och silt är lägre 
än 25% av den 
totala mängden 
 
Yta: Anläggning 
upptar stor yta. 
 

Ungefärlig 

kostnad: 

100-700 kr/ton 
 

Generellt:  
Inkapsling av jord 
och bergmassor.  
Inneslutning innebär 
förekomst av 
kontaminering i 
barriärmaterialet 
omsluts för att 
förhindra läckage av 
föroreningar. detta 
förhindrar på så sätt 
vatten- samt syre 
tillförseln till det 
kontaminerade 
materialet. 
 
Kapacitet: 
Hydraulisk 
konduktivitet för 
barriärmaterialet bör 
inte överstiga 
5∗10−10m/s, detta 
för att maximera 
effektiviteten för 
processen. 
 
 

 

Generellt:  
Denna process 
sker vid 
tillsättning av 
kemiska medel.  
 
Exempel på 
kemikalier: 
oorganiska samt 
organiska 
tillsatser som 
kalk, asfalt, 
cement, svavel, 
betonit samt 
silikater. 
 
Denna metod 
menar på att 
omsluta de 
förorenade 
områdena, 
därmed 
förhindrar denna 
spridning av 
föroreningar till 
omgivningen. 
 
Jordtyper: 
Lämpad för leror 
och silt. 
Denna process 
kan göras In-situ 

Generellt: 
Filter och reaktiv barriär 
är metoder som anläggs 
för att förhindra 
spridning av föroreningar 
till yt- och grundvatten. 
Sorptionsfilter kan 
anläggas i ett dikessystem 
nedströms så att grund- 
och ytvatten kan passera 
via filtret med självfall. 
 
Kapacitet: 
Filtermaterialets 
sorptionskapacitet 
undersöks enklast genom 
provtagning av det 
testade vattnet före och 
efter att det har passerat 
filtret. 
 
Renar: 
Impregneringsplatser 
(PAH, arsenik, krom, 
koppar)  
Kloralkaliindustri (dioxin, 
kvicksilver m m) 
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Tabell 6: Förklarar de olika metoderna för hantering av föroreningar i korthet 
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6. Generella provtagningar 

6.1.1 Hantering av jordprovstagningar 
 
Denna metod beskriver provtagningen av jord utförligt, både genomförande och 

i miljöändamål.  

Generellt sett när en jordprovshantering utförs, bör den uppfylla samma kvalitet 

som på laboratorieanalyser. För att få en likartad kvalitet på provet skall provet 

placeras i rätt typ av provkärl och förslutas tillräckligt samt markeras tydligt. 

Proverna kan tas från lager med misstänkta föroreningar, det kan vara från 

avvikande lager. Proverna behöver inte placeras med andra jordtyper, de kan tas 

var för sig. De så kallade ”frysetiketter” kan användas då de håller bra i fuktiga 

och kyliga miljöer. (Svenska Geotekniska Föreningen, 2004) 

Det finns två kvalitetsklasser för jordprovstagningar, en standardnivåhalt av 

föroreningar medan den andra står för en högre kvalitetsnivå. Standardnivå av 

föroreningshalter innebär att halterna inte överstiger Naturvårdsverkets 

riktvärden och är acceptabla för återanvändning. Kvalitetsklassen som utgör 

högre kvalitetsnivå innebär att högre halter av föroreningar kan förekomma, 

dessa massor får konsekvenser som deponi. Exemplet omfattar delar av 

provtagningsstrategin, urvalsstorlekar, märkning av prover, dokumentationer 

samt rengöring.  

Miljömarkundersökningar genomförs med skiftande syften och kvaliteten i 

undersökningarna ska lämpas till syftet. 
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6.1.2 Rengöring 
 
I samband med fältstudier är provtagningar med hög renlighetshalt av stor 

betydelse, detta eftersom syftet med renlighet är att förhindra ytterligare 

föroreningar att påverka stickprovet. Renlighet vid provtagningar förhindrar: 

1. Spridning från en nivå halt till en annan. 

2. Spridning från en provtagningspunkt till en annan. 

3. Spridning att komma i kontakt med personal och utanför 

undersökningsområden. 

 

6.1.3 Försiktighetsåtgärder vid provtagning  
 
Stor vikt bör läggas på utrustningen som skall användas på fält, det är högst 

nödvändigt att maskiner och verktyg är rena vid förflyttning från högre 

föroreningsområden till områden som har mindre föroreningar. Provtagning 

från ett lågt-kontaminerat område bör tas först.  

Hantering av gamla rengöringsvätskor bör prioriteras, vätskan anses vara 

kontaminerad och bör därför hanteras på ett miljösäkert sätt. Skyddsutrustning 

för individens hälsa och säkerhet är ett krav, skyddsutrustningen kan komma till 

användning vid arbete med lösningsmedel för att förhindra inhalering. Denna 

typ av utförandearbeten bör helst ske i öppna och ventilerade utrymmen.  

Hantering av provtagningar är viktigt, faktorer som ljus, temperatur och tid har 

alltid en påverkan på provets sammansättning. Därför är det avsevärt att ta 

hänsyn till transport och lagring av provet. (Svenska Geotekniska Föreningen, 

2004) 
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6.2 Provtagning med XRF (röntgen fluorescens spektrometer) 
 
Analysering av metaller på jord sker med hjälp av ett instrument s.k. XRF. Vid 

strålning av ett prov återspeglas specifika atomers energier (fluorescens). 

Energin för varje element som analyseras registreras i en dator, därefter 

omvandlas intensiteten till halter med enheten mg/kg. Halterna avser den totala 

halten av element, det vill säga även elementen i jordpartiklarnas 

mineralstruktur. Metoder och resurser kan delas upp i två olika typer, 

röntgenrör samt radioaktiva isotoper med olika halveringstider. Detta görs 

eftersom halveringstiden avklingar isotopkällans hållfasthet med tiden. 

Åtskilliga ämnen kan analyseras parallellt. 

 

 

Bild 6. XRF instrument (Svenska Geotekniska Föreningen, 2004) 

 

6.3 Fördelarna med XRF 
 
Det har visat sig finnas betydande fördelar med röntgenmetoden. Som exempel 

kan man ta att röntgenmetoden uppvisar analyser på kortare tid, analyserar ett 

större spektrum. Den medför även lättare licensiering samt transport vid icke 

radioaktiv källa. Inom miljötekniska markundersökningar är XRF mycket 

användbar p.g.a. dess förmåga att bevara precisionen över tiden. Trots att 

koncentrationsvärdena erhålls exakta, bör dessa endast betraktas som 

indikativa. Däremot visar XRF-instrumenten ett justerat resultat av provets 

innehåll, men provresultaten kan variera på det undersökta området. (Svenska 

Geotekniska Föreningen, 2004) 
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6.4 Tillämpning 
 
En XRF-analys för ett prov kan hanteras på två sätt; vid tillämpning av det ena 

tillvägagångsättet placeras mätinstrumentet i direktkontakt med jordmassan. 

Direktkontakten kan antingen ske med marken eller med en mindre jordmassa i 

plastpåse, sedan kan analysen utföras utan ytterligare särskild förberedning. 

Väljer man det andra tillvägagångsättet skall man samla ett rent delprov, placera 

det i en provkropp av plast med klar botten av tunn plastfilm. Provet analyseras 

sedan efter att man fört provkroppen i ett tillhörande tillbehör till 

mätinstrumentet. Exemplariska resultat fås genom att mäta ett redan torkat och 

sållat ekologiskt fraktionsmaterial. Torkning av prov kan ske i rumstemperatur, 

men temperaturen får inte överstiga 40 ℃. Eftersom laboratorieanalyser 

normalt sätt är noggrannare används dessa för att kontrollera provets totala 

innehåll. (Svenska Geotekniska Föreningen, 2004) 
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6.5 Tillvägagångssätt för Grundvattenprovtagningar och hantering 
 

Att analysera de kemiska, fysikaliska samt de biologiska ämnena i vatten är 

huvudsyftet med vattenprovtagning. För att få en bild av grundvattnets 

strömningsmönster görs mätningar av grundvattennivåer. Dessa mätningar 

utförs alltid som miljötekniska markundersökningar. Genom analyser av 

vattenströmningen kan man bedöma spridningen av föroreningarna. Dessa 

grundvattensströmningar beror på förhållanden mellan geologiska och 

topografiska faktorer, men även av den mänskliga inverkan på omgivningen. Det 

inträffar att man tar mätningar i minst tre olika punkter, men från samma 

akvifär. Detta görs för att uppnå noggrannare värden på flödesriktningen, 

dessutom utförs mätningarna i öppna system som grundvattenrör. Alla 

mätningar skall färdigställas i samband, men innan provtagningarna. (Svenska 

Geotekniska Föreningen, 2004) 

 

Bild 7. Grundvattenrör (Svenska Geotekniska Föreningen, 2004) 

Planering före provtagning  
 
Flera åtgärder bör vidtas i detta skede:  

1. Hur stora mängder vatten som erfordras för varje analys.  

2. Flaskorna skall beställas från labbet i förväg.  
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3. Kontroll av kemiska reagens transport, dessa skall ske på ett tillförlitligt 

sätt.  

4. Kontrollera avgångs-och frakt tider för paket. För att får ett noggrannare 

resultat på provet, krävs det för vissa att prover att dessa transporteras 

och analyseras på samma dag. 

5. Funktions kontrollera provtagningsutrustningen och se till att den inte är 

upptagen. 

6.  Det är väldigt viktigt att transporten inte påverkar proverna. 

Om filtrering ska göras på metall prover bör den utföras senast eller inom 12 

timmar efter provtagning. 
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7. Intervjufrågor kring påträffande av arsenik i TPL 
Rosersberg 
 

1. Finns det någon bra förklaring i Rosersberg till varför en del av områdena 

innehåller mer och andra områden innehåller mindre arsenik? 

2. Hur skulle du tolka om du fick dessa provresultat på proverna? 

3. Vad innebär det för konsekvenser när man påträffar arsenik under 

produktion? 

4. Är det fullt möjligt att sanera vi påträffande av arsenik i takt med att man 

utför produktionen? 

5. På geokemiska kartan framgår det att man kan påträffa höga 

koncentrationer arsenik i området för trafikplatsen Rosersberg, vad för 

försiktighetsåtgärder bör man vidta? 

6. Vad finns det för alternativa hanteringsmetoder som gäller för massor 

med höga arsenik halter? 

7. Vilka faktorer påverkar behandlingsmetod inför produktion? 

8. Vilka konsekvenser får man när man använder sig av de alternativa 

behandlingsmetoderna och hur påverkar det produktionen? 
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7.1 Svar på Intervjufrågor 
 

1. Ja naturlig förklaring finns, det är berggrunds relaterat, arsenik finns i 

berg med vissa stråk. Inlandsisen kan vara en av orsakerna till varför 

vissa stråk har högre halter än andra. 

 

2. Givetvis skulle jag tolkat det som högt värde på arsenik, borrkax 2(LS2) 

visar ett värde 119 µg/l och 93 µg/l av arsenik. Jämför man det med 

Naturvårdsverket riktvärden så anses det vara väldigt högt. 

 

3. I det här fallet blev bygget stoppat. Bergsprängda massor skulle få ligga i 

högar samtidigt som det tog plats, hanteringen av massor skulle betyda 

dyra kostnader och ett annat sätt av hantering än vad man trodde. 

Avledning av grundvatten behövde göras både till kort och lång sikt. 

Dessa är konsekvenser man kan få vid sen upptäckt av markföroreningar. 

 

4. Ja, sanering på plats var möjligt, handlar mer om en hanterings fråga inte 

sanering.  Naturlig arsenik: det som gjordes var att kolla var Arseniken 

fanns. Det borrades uppifrån och prover togs ända ner till berg, de kom i 

alla fall under leran, de tittade hur det såg ut och arseniken försvann inte 

med djupet vilket det borde göra om det skulle vara onaturligt, i alla fall 

under leran borde det inte finnas. Högsta halten hittades i moränen under 

leran, morän är malt berg så det var solklart att det var naturligt. 

 

5. De säkerhetsåtgärder som bör tas i fortsättningen är, undersökning av 

markförhållanden, alltid genomföra provtagningar på jordmassor och 

grundvattnet. 
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6. -Jordtvätt är ett alternativ, för att jordtvätt ska vara lönsamt behöver det 

finnas stora mängder av jordmassor som är förorenade. I det här fallet var 

det inte så stora mängder att det hade varit lönsamt. 

 

-En annan metod för hantering av förorenade massor är att bygga in 

massorna i barriärer runt om i området. Detta är en indirekt deponi, 

syftet är att massorna inte får komma i kontakt med vatten. Inneslutning 

av massor i barriärer kan göras på plats. 

 

-Stabilisering är också ett alternativ. Denna process sker vid tillsättning 

av kemiska medel. Exempel på oorganiska samt organiska tillsatser kan 

vara kalk, asfalt, cement, svavel, betonit samt silikater. Cement är den 

tillsatsen som förekommer mest i stabiliseringen för jord. 

Cementstabilisering är en stelningsprocess vars resultat är, en minskning 

av hydraulisk permeabilitet samt minskad kemikalielakningsbenägenhet. 

Denna metod menar på att definiera de förorenade områdena, därmed 

förhindrar detta spridningen till omgivningen. Både solidifiering och 

stabilisering kan utföras in-situ. 

 
7.  Tiden är viktigast eftersom tid är pengar, om saneringsmetod stör 

produktionen då väljs den inte, har man gott om tid så kan man alltid 

välja andra metoder än att köra till deponi. Klassificering av massor är 

viktigt, lägg upp de berörda massor och kontrollera vad det är för kvalitet, 

hur mycket massor är det och kan vi använda det i vägen eller i 

konstruktionsmaterial. Provtagningar är en viktig faktor som måste 

klargöras för att tidigt innan produktionens start känna till att arseniken 

kan finns eller andra föroreningar. En otydlig provtagning kan innebära 

stora konsekvenser som kostnader, förseningar i tidsplan, miljöpåverkan 

och hälsorisk för byggarbetarna. 

 

8. Val av sanerings eller hanteringsmetod kan innebära både fördelar och 

nackdelar, beroende på hur mycket föroreningar det finns och i vilka 
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koncentrationer. Massor som ska hanteras på ett visst sätt bör man få in 

metoden i bygghandlingen för att undvika onödiga kostnader och 

byggstopp, det som ska till deponi bör få ett fler tal anbud. Med 

noggranna provtagningar och tydliga klassificeringar kan transporten 

effektiviseras och mindre massor till deponi. I Rosersberg skulle det 

kunna köras jordtvätt vid sidan om och kunnat återanvända massorna. 

Vet man hur mycket massor som är förorenade och som ska schaktas så 

är det fullt möjligt att jordtvätta. Den hantering som jag har nämnt i 

kapitel 4. blev kostsamt för Trafikverket från transporten, detta skulle 

kunna undvikas med jordtvätt som är både miljömässigt och kostar 

mindre i transport samt tid. 
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8. Resultat 
 
Huvudsyftet med detta examensarbete är att belysa Trafikverkets problematik 

med arsenik i Rosersberg. Trafikverket använde sig av sanering- och 

hanteringsmetoder för grundvatten, jord- och bergmassor.  

Provtagningar för jordprover gjordes med XRF och även laborationstest gjordes 

på vissa jordmassor. Provtagningar som gjordes med XRF klassades till KM eller 

MKM. De massor som översteg MKM skickades till deponi i Högbytorp i Bro. 

Massor mellan KM och MKM bortforslades till deponin Brännbacken i 

Åkersberga. Rena massor kunde återanvändas.  

Dag- och grundvatten leddes till diket längs E4:s västra sida som rinner ut i 

Verkaån. Reningen görs genom luftning i diket, detta leder till att vattnet får ett 

acceptabelt värde enligt naturvårdverkets riktvärden när det väl är framme i 

Verkaån.  

Bergmassor testades med borrkax, därefter gjordes lakningstest på både 

sprängsten och borrkaxen. Laktest gjordes för att få en uppfattning av 

arsenikkoncentrationen i lakvattnet. Bergmassor med Arsenikvärdena< 100 

mg/kg ansågs inte behöva någon skyddsåtgärd och kunde användas som bär- 

och förstärkningslager.   

I rapporten är det även beskrivet hur viktigt det är att göra provtagningsanalyser 

och hanteringen av proverna innan produktionen. Detta för att kunna bedöma 

graden av föroreningen, och minska toxiciteten av föroreningen och hur man kan 

förhindra att föroreningar sprids. Faktorer såsom temperatur, ljus och tid kan 

påverka provets sammansättning och det är viktigt att ta hänsyn till lagring och 

transport av prover. 
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8.1 Slutsats 
 

Av ovanstående resultat kan vissa slutsatser dras. Provtagningar i tidigt skede 

som ska ge en uppfattning om markens och omkringliggande miljöers innehåll av 

farliga ämnen är av betydelse. Då projektets förseningar på nio och en halv 

månad berodde på en dålig uppfattning om markens förhållanden så inser vi att 

en noggrann undersökning kan bespara tid och pengar, som i detta fall 

resulterade i merkostnader på arseniken på ca 130 miljoner kronor. Därför bör 

det tillämpas vissa strategier och skyddsåtgärder för att skydda miljön under 

byggprocessen. Dessa är: 

 Noggranna provtagningar av jord- och bergmassor 

 Vattnets kvalitet ska undersökas 

 Analyser av miljöpåverkan från byggarbetsplatsen 

 Åtgärdsplan med rimlig tidsram 

 Därefter sanering och hantering lokalt om möjligt  

Samtliga provtagningsmetoder som användes är resultatrika, ytterligare 

alternativa provtagningsmetoder har inte undersökts. I detta arbete har fokus 

lagts på att se över alternativa saneringsmetoder som ska fungera i varierande 

arbetsmiljöer. Detta innebär att vissa metoder kan anses bättre lämpade 

beroende på transportsträckor och kostnader.   

Metoder som har undersökts är jordtvätt, solidifiering, stabilisering, 

filterteknik/reaktiv barriär och inneslutning barriärteknik. Varje 

hanteringsmetod har varsin egenskap.  

Solidifiering och stabilisering är konstruerade för oorganiska föroreningar och 

de leder till att minska lakningsbenägenheten för kemiska föroreningar och 

hydraulisk permeabilitet. Båda kan göras på plats eller på schaktmassor. Studien 

belyser att stabiliseringsmetoden är en bra metod, men den passar inte alla 

områden, eftersom den riktar sig specifikt på oorganiska föroreningar. 

Naturligtvis innebär detta inte att denna metod bör försummas, eftersom vi i 

framtiden kan träffa på områden som består av oorganiska föroreningar. Min 

slutsats kring denna metod är att den är användbar och fungerar som alternativ 

metod för att stabilisera jorden och hindra spridningen av arsenik. 
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Jordtvätt är en mekanisk process där förorenade massor i jorden behandlas av 

en tvättvätska. Denna process har fördelar, i fråga om miljö. 

Jordtvättsanläggningen är placerad nära den plats som skall saneras så att 

transporternas miljöpåverkan undviks. Ur ekonomisk synpunkt, är denna metod 

fördelaktig då kapaciteten för en sådan anläggning är 20 ton/h och en stor del av 

de förorenade massorna återvinns. De jordmassor som inte kan renas 

transporteras bort. På så vis fastställs låga transportkostnader, samt att 

behandlingen kan komma igång snabbt när saneringsanläggningen väl är på 

plats. Jag rekommenderar denna lösning för anläggningar som har goda 

utrymmen för en reningsanläggning och där jordmassornas volymer för rening 

inte överstiger 20 ton/h. 

I kapitel 5.1.5 har filterteknik av typen Sorptionsfilter studerats, denna metod 

anses vara rimlig för rening av dag- och grundvatten med innehåll av arsenik. 

Den främsta fördelen med Sorptionsfilter är dess förmåga att effektivt filtrera 

bort metallerna från vattnet. Denna metod rekommenderas eftersom den inte 

har någon negativ miljöpåverkan, samt pga. dess långa livslängd. Sorptionsfiltret 

kan dessutom användas både under produktion- och driftskedet. I fortsättningen 

kan Trafikverket använda denna metod som en alternativ lösning vid 

utpumpning av dag- och grundvatten till diken. 

Genom klassificeringen av massor kan man skilja på rena samt kontaminerade 

massor. Rena massor används för återfyllning, medan massor med allt för höga 

värden kan behandlas med metoden inneslutning av barriärmaterial. 

Inneslutning förhindrar den skyddade föroreningen från kontakt med vatten och 

syre. Avfall och förorenad jord kan kapslas med både naturliga och syntetiska 

barriärmaterial. Alla tätningsskikt läggs på varandra på ett välorganiserat sätt så 

att inget kan komma i kontakt med den nedgrävda föroreningen. Denna teknik är 

mycket viktig framförallt för materialseparerande ämnen, metoden är även en 

mycket viktig komponent eftersom det förhindrar förflyttning av material och 

relaterar funktionshinder i de olika lagren.  Denna metod är av stor vikt då 

massor ska deponeras, denna lösning rekommenderas för samtliga fall där 

deponi är ett faktum.  
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Fälthandbok för Miljötekniska markundersökningar. 
www.sgf.se  
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