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Sammanfattning 
Tierps nedlagda deponi har fastighetsbeteckning Tierp 2:1, 2:66 och utgör negativ 
miljöbelastning på miljö och samhälle. Deponin riskklassificeras till riskklass 1 och 
utgörs av mycket hög föroreningsnivå av arsenik, bly och kvicksilver. Områdets 
spridningsförutsättning, känslighet och skyddsvärde  i mark och grundvatten bedöms 
som mycket stor. För att minska på miljöbelastningen av metallföroreningar följs bland 
annat Miljöbalken (MB) (1998:808) 10 kap, 5§ och de kommunala målen. För att på 
bästa sätt verka efter MB och de kommunala målen behöver sanering tillämpas.  
 
Detta examensarbete syftar till att jämföra olika alternativ genom en multikriterieanalys 
(MKA) för att få fram bästa alternativ för sanering av fastigheten Tierp 2:1, 2:66. MKA 
metoden syftar till att beslutsfattare betygsätter och värderar kriterier med avseende på 
det specifika alternativet. Värderingen normaliseras och multipliceras med dess betyg 
för att få ut den totala poängen för det kriteriet. Alla kriteriers poäng summeras sedan 
ihop och alternativets hållbarhetsindex redovisas. I kap 5 redovisas resultatet av 
hållbarhetsanalysen, där det alternativ med högst hållbarhetsindex har högst hållbarhet.  
 
Vid val av kriterier och genomförande av MKA följdes Rosén et al (2015, ss 626-627). 
Artikeln innehåller detaljerad beskrivning av linjär additiv metoden (LAM) och hur 
hållbarhetsindexet ska redovisas. De kriterier som Rosén et al (2015) använder delas in i 
den ekologiska, sociala och ekonomiska sektorn, dock har en del kriterier utelämnats då 
de inte ansågs relevanta för fastigheten Tierp 2:1, 2:66. Förslag på alternativ för 
minskad koncentration av metallföroreningar är barriärteknik och inneslutning, jordtvätt 
off-site samt solidifiering och stabilisering enligt Åtgärdsportalen. Övriga alternativ 
reducerar inte bly. Efterbehandlingsmetoderna och fastigheten Tierp 2:1, 2:66 
markförhållande, föroreningsnivå och känslighet och skyddsvärde samt en allmän 
områdesbeskrivning presenteras i litteraturundersökningen. Efterbehandlingsmetoderna 
beskriver bland annat det tekniska utförandet, reduktion av föroreningar, energi- och 
resursåtgång. I resultatet för litteraturundersökningen redovisas även schaktning. 
Schaktning är ingen efterbehandlingsmetod, utan nyttjas som en metodkombination till 
jordtvätt off-site då den förorenade jorden måste grävas upp för sanering.  
 
Resultatet av MKAn visade att jordvätt off-site är det bästa saneringsalternativet för 
fastigheten Tierp 2:1, 2:66, medan solidifiering och stabilisering rankades på en andra 
plats. Resultatet avspeglar beslutsfattarnas meningar och viktningar av kriterierna. För 
att identifiera metodens känslighet genomförs en känslighetsanalys för att identifiera det 
mest kritiska kriteriet. Det mest kritiska kriteriet är det kriterium som kräver minst 
förändring av vikten för att solidifieringen och stabiliseringen ska rankas före 
jordtvätten. Känslighetsanalysen följer Triantaphyllou och Sánchez (1997), vilket 
resulterade till kompilationer vid genomförandet. Triantaphyllou och Sánchez (1997) 
nyttjar en enklare viktningsmetod då betyget multipliceras med viktningen för ett 
underkriterium, medan Rosén et al (2015, ss 629) multiplicerar betyget med vikten för 
domän, nyckelkriteriet och underkriteriet. Slutsatsen är att ”transportkostnaden” är det 
mest kritiska kriteriet då betygsättningen differerar som mest mellan de två alternativen.    
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Abstract 
Tierp's abandoned landfill has the property designation Tierp 2:1, 2:66 and constitute a 
negative impact on the environment and society. The landfill has the risk class 1 
because of the very high pollutants level of arsenic, lead and mercury. And that the 
hydraulic conductivity, sensitivity and protection value for soil and groundwater 
classified with very high risk. To reduce the environmental impact of the diffrent metal 
impurities the Swedish environmental code (SEC) 10 Chapter, 5§ and the municipal 
goals is followed. To maintain the SEC and the municipal goals remediation need to be 
inserted.  
 
The objective of this investigation is to comparing different options through a 
multicriteria analysis (MCA) to get the best option for remediation of the property 
designation Tierp 2:1, 2:66. The objective of MCA is that the decision makers grades 
and values different critria  with regard to the specific option. To identify the 
sustainability of that criterion, should the valuation be normalized and multiply with 
associated grade. Chapter 5 presents the results of the sustainability analysis, where the 
option with the highest sustainability index has the highest sustainability. 
 
In selecting criteria and in the implementation of a MCA the Rosén et al (2015, 626-
627) is followed. The article describes how the linear additive method is to be 
performed and how sustainability index should be presented. The chosen criteria are 
divided into the ecological, social and economic sector. However, some criteria has 
been persuaded because of irrelevance. Suggestions options come from the Swedish 
website Åtgärdsportalen. Åtgärdsportalen recommend  subsurface engineered barriers, 
soil washing off-site and solidification and stabilization to reduce metal impurities. 
Other options has not the abillity to reduce metal impurities for example lead. 
Remediation options, soil conditions, pollutants level and sensitivity and protection 
value is presented in the literature study. The literature study describes the technical 
execution, reduction of pollution and the energy- and resource consumption of 
remediation options. In the literatur study you can also find a discrptions about 
excavation and removal. Excavation and removal is not remediation option, but 
supplemented with soil washing off-site to make the treatment possible.  
 
The result from the MCA shows that the soli washing is the best option for the property 
designation Tierp 2:1, 2:66. And that the solidification and stabilization is the second 
best option. The decision making reflects the decision makers preferences and 
sentences. To identify the sensitivity of the MCA method, a sensitivity analysis is 
performed. The objective of the sensitivity analysis is to find the most critical criterion 
so that the solidification and stabilization can turn to the best option. To perform a 
sensitivity analysis Triantaphyllou and Sánchez (1997) is followed, which resulted to 
complications during implementation. Triantaphyllou and Sánchez (1997) use a more 
simple weighting method when the sustainability index just based on sub-criterion. 
Compared to Triantaphyllou and Sánchez (1997) the Rosén et al (2015, ss 629) based 
on sub-criterion, key criterion and domain. The conclusion is that "transport cost" is the 
most critical criterion, since the rating differs most between the two options. 
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Definitioner 
 
Centrifugalkraft Centrifugalkraften existerar egentligen inte, men uppfattas som en 
kraft till exempel när en slägga roteras. Enligt NE uppslagsverk är centrifugalkraften 
”kraften som flyr från mittpunkten” 
 
Domän Ekologiska domän, sociala domän och den ekonomiska domän. Den 
ekonomiska domän härrör ekonomiska aspekter.  
 
Ex-situ Sanering av jorden sker ovan markytan och sker antigen off-site eller on-site. 
Kombineras med schaktning 
 
Gravimetri Tyngdkraftsmätning 
 
Hydrocyklonering  En process som ofta används vid jordvätt för separation av olika 
kornfraktioner med hjälp av centrifugalkraften 
 
Hydraulisk konduktivitet  Vätskans genomsläpplighet i markmatrisen under en viss 
tid 
 
Hållbarhetsindex Översikt av alternativets, domän eller nyckelkriteriets hållbarhet 
 
In-situ Jordmassan behandlas i jordmatrisen, vilket sker on-site 
 
Kriterier Olika aspekter som avgör val av alternativ 
 
Känslighetsanalys Analys utformad för att identifiera de mest kritiska kriterierna 
 
Off-site Behandlingsmetoden sker på annan plats. Frakt av den förorenade jorden 
tillkommer 
 
On-site Behandlingen sker på plats 
 
Multikriterieanalys (MKA) MKA syftar till att identifiera bästa alternativ utifrån 
viktning och betygsättning av olika kriterier 
 
Nollalternativ Ingen saneringsalternativ  
 
Sanering Rengöring. Vid behandling av förorenad jord, rengöring av jorden 
 
Viktning Kriteriets vikt multipliceras med kriteriets betyg      
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
I Sverige finns det totalt 25 000 förorenade områden och av dem är 1000 riskklassade 
till riskklass 1 och 7000 riskklassade till riskklass 2. De förorenade områdena innebär 
en risk för miljö och samhälle (Naturvårdsverket, 2017). För att värna om hållbar 
utveckling verkar Naturvårdsverket och Länsstyrelsen till att minska påfrestningen på 
miljön, samt verkar efter generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen. Länsstyrelsen 
har som mål att de stora miljöproblemen ska vara lösta till nästa generation utan att öka 
miljö- och hälsoproblemen i andra länder (Länsstyrelsen Stockholm, 2017). På uppdrag 
av den svenska regeringen stödjer Naturvårdsverket miljöpolitiken genom finansiella 
bidrag till vetenskapliga anslag, samt till forskning, miljöövervakning och 
internationella miljö- och klimatarbeten. Naturvårdsverket stödjer även 
friluftsorganisationer och lokala klimatinvesteringar, samt föreslår åtgärder till 
kommunala miljöarbeten (Naturvårdsverket, 2016).  
 
Enligt miljökvalitetsmålet ”giftfri miljö” ska åtgärder sättas in då det förorenade 
området utgör negativt belastning på miljö och samhälle, till dess att påverkan är 
försumbar (Naturvårdsverket, 2017). Enligt Miljöbalken (MB) (1998:808) 10 kap, 5§ 
andra och tredje stycket ska inte det förorenade området utgöra någon skada på miljö 
och samhälle om 10 kap, 1§, första, andra och tredje stycket gäller.   
 
Tierps nedlagda deponi avslutades före 16 juli 2001 och omfattas inte av deponerings 
förordningen (2001:512). Verksamheten räknas som en miljöfarlig verksamhet (U-
verksamhet) enligt MB kap 9 då deponin anslutandes 1984 och är inte anmälnings- eller 
tillståndspliktig (Rihm, 2014). Enligt MB 2 kap, 8§ ska den som bedriver/har bedrivit 
eller orsakat/orsakar en belastning på miljö och samhälle stå till svars till dess att 
belastningen är försumbar enligt 10 kap, 1§. Saknas ansvarig verksamhetsutövare, 
bedrivs efterbehandlingsarbetet av Naturvårdsverket och SGU tillsammans med privata 
aktörer (SGU, 2017).  
 
För att värna om miljökvalitetsmålet en giftfri miljö krävs det att jordmatrisen för 
fastigheten Tierp 2:1, 2:66 saneras från olika metallföroreningar. Saneringsalternativen 
måste förmå kapaciteten att behandla arsenik, bly och kvicksilver då metallerna har hög 
allvarlighet och påverkan från dessa metaller (Tierps kommun, 2011). Vid användning 
av jordtvätt utlakas metallerna genom tvättning och separation av olika jordfraktioner. 
För att effektivisera reduktionen kan pH-justerande vätskor tillsättas för ökad utlakning 
(Åtgärdsportalen, 2015e). För att minska spridningsförutsättningen genom att innesluta 
metallföroreningarna kan till exempel cement additiv tillsätts i jordmatrisen 
(Åtgärdsportalen, 2015j).    
 

1.1.1. Fastigheten Tierp 2:1, 2:66 
De verksamheter som förorenat fastigheten Tierp 2:1 och 2:66 är bland annat det aktiva, 
kommunala reningsverket, gamla järnbruken och Tierps nedlagda deponi. Tierps 
nedlagda deponi var aktiv mellan 1930-1984 där hushålls-, industri-, miljöfarligt avfall 
förekom. Utifrån provtagningarna 1988, 1989, 1992 och 1995 från kontrollprogrammet 
som syftar till övervakning av prioriterade nedlagda deponier, är föroreningsvolymen 
från deponin större än 100 000 m3 (Tierps kommun, 2011). 
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På fastigheten finns även ett reningsverk som anlades 1972. Totalt samlas det in 2 150 
ton slam från kommunala och enskilda reningsverk i Tierp och Söderfors, och från 
slamavskiljare med mera. Slammet avvattnas och används sedan som sluttäckning av 
Gatmot deponin (Tierps kommun, 2011).  

1.1.2. Kommunala mål 
För att värna om en giftfri miljö och minska på miljöbelastningarna för Tierps kommun 
har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, enligt NFS 2006:6 och kap 2  MB, tagit 
fram en renhållningsordning. Renhållningsordningen innehåller avfallshantering och en 
avfallsplan och ansvaras av renhållningsansvaret och berörda intressenter. 
Avfallsplanen innehåller en planering för att åtgärda miljöbelastningar från pågående 
eller tidigare verksamheter, till dess att utsläppen är försumbara eller inte påverkar miljö 
och samhälle negativt. Tierps kommuns Avfallsplan 2012 har tagits fram av 
renhållningschefen i Tierps kommun med stöd från Miljö- och avfallsbyrån i 
Mälardalen AB (Tierps kommun, 2012a).  
 
 
1.2. Problem 
Tierps nedlagda deponi på fastigheten Tierp 2:1, 2:66 har länge bedömts som en farlig 
verksamhet och utgör en negativ belastning på miljö och samhälle. För att öka fältets 
ekologiska värde och fastighetsvärdet, samt minska belastningen på miljö och samhälle, 
krävs sanering av fastigheten med hjälp av saneringsmetod. På grund av att flera 
verksamheter har funnits och finns på fastigheten blir utsläppskällan av 
metallföroreningarna osäker.  
 
Som det nämns tidigare nyttjas MKA metoden för att identifiera det bästa 
saneringsalternativet. För att identifiera det bästa alternativet värderas och betygsätts 
vardera kriterium av olika beslutsfattare. Detta resulterar att MKAn avspeglar 
beslutsfattarnas åsikter och preferenser, vilket gör att resultatet kan ifrågasättas.  
Hur skulle resultatet se ut om kriteriernas vikt viktades annorlunda? Skulle det bästa 
alternativet fortfarande vara det bästa alternativet? Reliabiliteten kan även ifrågasättas 
då tiden är för kort för en väl genomförd poängsättning, samt att beslutsfattare är väldigt 
fåtaliga.  
 
Resultatet från litteraturstudien föroreningsnivå och resultatet från MKAn kan 
ifrågasättas då föroreningsnivån endast baseras på en grundvattenprovtagning och tre 
ytvattenprovtagningar från 1988, 1989, 1992 och 1995. Föroreningsnivån representerar 
föroreningsnivån där provtagningen genomfördes. På grund av skillnader i jordfraktion 
är det osäkert om föroreningsnivån är homogent för hela fastigheten Tierp 2:1, 2:66. 
Enigt Norrman et al (2009) är det förekommande att olika delområden har olika 
föroreningsgrad, vilket leder till osäkra provtagningsresultat och riskbedömning.  
 
Vid val av kriterier och genomförande av en multikriterieanalys följs Rosén et al (2015, 
ss 626-627). Viktningsresultatet kombineras sedan med en känslighetsanalys som 
baseras på Triantaphyllou och Sánchez (1997). Genomförandet av känslighetsanalysen 
blev problematisk då viktningen, enligt Triantaphyllou och Sánchez (1997), såg 
annorlunda ut jämfört med Rosén et al (2015, ss 629). Istället för att multiplicera 
betygsättningen med vikten av domän, nyckel- och underkriteriet, multipliceras 
Triantaphyllou och Sánchez (1997) betyget endast med underkriteriet.  
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1.3. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att jämföra och identifiera, bästa saneringsalternativet 
utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter enligt Rosén et al (2015) för 
eventuell framtida sanering av det förorenade området Tierp 2:1, 2:66.  
 
1.4. Mål 
För att syftet ska uppnås ska följande mål uppfyllas: 
 
• Redogöra nulägesbeskrivning av det förorenade området 
• Ta fram och undersök olika alternativ för sanering   
• Identifiera kriterier med avseende på finansiella, ekologiska och sociala aspekter 
• Ta fram kunniga beslutsfattare för analys av saneringsalternativen 
• Saneringsalternativen ska jämföras genom att använda en MKA  
• Identifiera bästa möjliga saneringsalternativ för fastigheten Tierp 2:1, 2,66 
• Göra en känslighetsanalys av MKAns två bästa alternativ 

  
1.5. Avgränsningar 
Detta examensarbete avgränsas till att jämföra olika alternativ som syftar till att minska 
föroreningskoncentrationen i markmatrisen. Alternativen ska vara utformade för att 
passa Tierps nedlagda deponi som har fastighetsbeteckning Tierp 2:1, 2:66. Vid val av 
alternativ avgränsas data till Åtgärdsportalen. Åtgärdsportalen granskas regelbundet av 
Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, SGI och SGU. En del av de förslagna alternativen har 
dock tagits bort i denna analys på grund av irrelevans eller otillräcklig reduktion av 
viktiga metaller. Till exempel har fytosanering tagits bort, se kap 3.1.  
 
Dessa alternativ ska sedan viktas vilket följer Rosén et al (2015, 629). Som beskrivs 
innan går viktningen ut på att kriterierna värderas och poängsätts för att få fram ett 
hållbarhetsindex. Vid val av kriterier baseras valen på Rosén et al (2015, ss 626-627), 
dock har en del kriterier uteslutits på grund av irrelevans eller otillräcklig fakta. Ett 
exempel på ett nyckelkriterium som valts bort är sediment, se kap 3.2. Viktningen 
genomförs via olika beslutsfattare. För att viktningen ska ha hög reliabilitet krävs 
många beslutsfattare med hög kompetens inom ämnet (Hostmann et al, 2006, ss 96-99). 
Detta examensarbete avgränsas endast till två beslutsfattare då kunniga beslutsfattare 
inom Tierps kommun är fåtaliga. Beslutsfattarna avgränsas endast till kommunala 
beslutsfattare då tidsramen för detta examensarbete är för kort för att genomföra en mer 
detaljerad beskrivning åt beslutsfattare från andra kommuner.  
 
1.6. Målgrupp 
Denna studie riktar sig främst till högskoleakademiker och det kommunala 
renhållningsansvaret. Studien kan även vara intresseväckande för övriga intressenter 
inom den ekonomiska, miljömässiga och den sociala sektorn.  
 

2. Metod 
Inför valet av metod schemalades ett handledarmöte vid projektstart. Vid 
handledarmötet diskuterades bland annat schema för detta examensarbete, planering av 
kommande handledarmöten och val av metoder. För att uppfylla syftet med detta 
examensarbete nyttjas en MKA metod för att jämföra alternativens hållbarhet. 
Resultatet från MKAn kan dock ifrågasättas och varierar beroende på hur 
beslutsfattaren har betygsatt och värderat de olika kriterierna. För att undersöka hur 
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känslig resultatet är genomförs även en känslighetsanalys, se kap 2.3. Resultatet från 
MKAn baseras på alternativen, men även hur de förhåller till ekologiska, sociala och 
ekonomiska aspekter. För att identifiera markförhållande, föroreningsnivån, 
känsligheten och skyddsvärdet, samt identifiera relevanta åtgärdsalternativ ska en 
litteraturstudie genomföras.   
 
2.1. Litteraturundersökning 
För datainsamling av markförhållanden (jordslag, hydraulisk konduktivitet, mm), 
föroreningsnivå, känslighet och skyddsvärde användes kommunala hemsidor och 
rapporter, Naturvårdsverket SGU och SGUs jordarskarta. Mycket information om 
åtgärdsalternativen baseras på faktasamling från Åtgärdsportalen och vetenskapliga 
artiklar. Åtgärdsportalen redovisar möjliga åtgärdsalternativ med hänsyn till de 
föroreningar som ska avlägsnas från jordmatrisen. Insamlingsdata från Åtgärdsportalen 
granskas av Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, SGI och SGU. 
 
För inhämtning av relevant litteratur har databaserna ScienceDirect och Google Scholar 
används flitigt. Exempel på sökord är: ”soli washing”, ”solidification/stabilization” och 
”slurry barriers” som kombinerats med sökorden: ”reduction”, ”metal”, ”lead”, 
”arsenic”, ”mercury” och ”cost”. Handboken Multi-Criteria analysis: a manual skriven 
av Dodgson et al. (2009) och artikeln Rosén et al (2015) har varit till hjälp vid 
funderingar hur MKAn ska genomföras. Handledaren, kommunala kontaktpersoner och 
källhänvisningar har även varit till stor hjälp vid datainsamlingen.  
 
2.2. Multikriterieanalys 
För att genomföra en MKA följs handboken Multi-Criteria analysis: a manual skriven 
av Dodgson et al. (2009), och Rosén et al (2015). Dodgson et al. (2009) har till exempel 
bidragit med feedback vid utförandet av MKAn och upplysning om flödesschemat, 
medan Rosén et al (2015) redovisar hur MKAn ska beräknas. Flödesschemat för denna 
denna analys redovisas i Figur 1 och beskrivs i kap 3.   

 

 

Figur 1. Flödesschema för genomförandet av MKA.  
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MKA är en metodik för beslutsstöd för att jämföra och ta fram det mest hållbara 
saneringsalternativet. För att jämföra alternativens hållbarhet kan LAM tillämpas. LAM 
är en enklare variation av MKA och ansågs relevant till denna analys då LAM är mest 
nyttjad (Dodgson et al, 2009). På grund av att LAM är så primitiv och har används i 
tidigare analyser, underlättas informationssökningar om MKA och hur den ska 
användas. Tidsramen för detta examensarbete är även för kort för att hinna genomföra 
en mer komplicerad MKA metod. Exempel på artiklar som nyttjat LAM är Rosén et al 
(2015), Triantaphyllou & Sánchez (1997) och Lundberg k. (2012)  

LAM syftar till att identifiera det mest hållbara alternativet genom att olika 
beslutsfattare ska värdera underkriterier, nyckelkriterier och domänerna, samt betygsätta 
underkriterier. Värdering av nyckel- och underkriterier ska sedan normaliseras och 
multipliceras med gällande betyg (Rosén et al, 2015). Normaliseringen syftar till 
exempel till att den ekologiska domän inte ska värderas högre än de sociala och 
ekonomiska domänerna ifall den ekologiska domän innehåller fler nyckelkriterier. Fler 
nyckelkriterier utan normalisering skulle verka till en högre ekologisk poängsättning. 
Hur kriterierna normaliseras redovisas i kap 3.4. Viktigt att kriterierna är oberoende av 
varandra (Dodgson et al, 2009).  

Då LAM baseras på hur beslutsfattaren har betygsatt och värderat kriterierna avspeglar 
resultatet beslutsfattarnas preferenser, åsikter och önskemål. Enligt Dodgson et al 
(2009) och Hostmann et al (2006) anses detta som en nackdel och resultatet kan 
ifrågasättas. Det kan även ses som en styrka då viktningen baseras på en 
verklighetsförankrad dimension. Enligt Hostmann et al (2006) ska viktningen vara väl 
beprövad av kunniga beslutsfattare för att ökad reliabilitet och för att metoden ska anses 
effektiv. Beslutsfattarna ska ha positiva förkunskaper om metoden, visa intresse för ny 
information och kunna hantera konflikter vid viktningen, samt se fördelarna med 
metodiken (Hostmann et al, 2006, ss 96-99).  

2.3. Känslighetsanalys 
För att identifiera känsligheten med MKAn nyttjas en känslighetsanalys. 
Känslighetsanalysen syftar till att undersöka hur lite vikten för det specifika kriteriet 
behöver förändras för att det näst hållbara alternativet ska bli det hållbaraste alternativet. 
Det kriterium som kräver minst procentuell förändring av kriteriets vikt för att 
rankningen ska förändras, är det mest kritiska kriteriet (Triantaphyllou & Sánchez, 
1997). Genomförandet av känslighetsanalysen följer Triantaphyllou & Sánchez (1997) 
och har följande arbetsordning: 
 
Definition 1 
Definition 2 
Definition 3 
Teorem 1 
 
Känslighetsanalysen baseras på Triantaphyllou & Sánchez (1997) då tidigare artiklar 
även har baserats på Triantaphyllou & Sánchez (1997). Exempel på artiklar som använt 
känslighetsanalysen från Triantaphyllou & Sánchez (1997) är Lundberg k. (2013) och 
Sandström (2016).   
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3. Genomförande 
Vid genomförandet av MKA och känslighetsanalysen baseras viktningen på Rosén et al 
(2015, ss 629), medan feedback av genomförandet av MKAN och flödesschemat följer 
Dodgson et al. (2009). Känslighetsanalysen baseras på Triantaphyllou och Sánchez 
(1997).  Genomförandet innehåller val av alternativ, val av kriterier, beslutsfattare, 
MKA och en känslighetsanalys.  
 
3.1. Val av alternativ 
Valen av alternativ baseras på Åtgärdsportalen förslag på möjliga 
efterbehandlingsmetoder för metall. En del åtgärder från åtgärdsportalen har tagits bort 
från denna analys på grund av irrelevans, otillräcklig eller ingen reduktion av vissa 
prioriterade metaller. En efterbehandlingsmetod som valts bort är fytosanering, 
grundvattenpumpning och behandling, kemisk reduktion och termisk behandling. 
Fytosaneringen behandlas in-situ och syftar till att växter absorberar föroreningar från 
markmatrisen. Metoden anses olämplig vid hög föroreningskoncentration då den blir 
ineffektiv och växterna kan ta skada (Åtgärdsportalen, 2015a). De alternativ som valts 
är: Barriärteknik och inneslutning, jordtvätt off-site och solidifiering och stabilisering 
(se kap 4.3). Kapitel 4.3 tar även upp schaktningsbehandlingen som främst ingår i 
Jordtvätten off-site. Schaktning är ingen efterbehandlingsmetod, men bör ändå ingå i 
viktningen då den påverkar både miljö och samhälle. Vid viktning av jordtvätten off-site 
viktas även schaktningen (Åtgärdsportalen, 2015b).   
 
3.2. Val av kriterier  
Val av nyckelkriterier och underkriterier baseras på kriterierna från score-metoden i 
artikeln Rosén et al (2015, 626-627) och Brinkhoff (2011). Enligt artiklarna grupperas 
nyckelkriterierna i tre domän, ekologisk, social och ekonomisk domän. De nyckel- och 
underkriterier som valts presenteras i Tabell 1. För en korrekt utförd MKA behövs en 
del aspekter bevakas under (U) och efter behandlingen (E). Till exempel för grundvatten 
skiljer effekterna U och E. U verkar oftast till negativa effekter på miljö och samhälle då 
jordmatrisen riskeras att mobiliseras, vilket orsakar ökad spridningsförutsättning för 
grundvattenflödet och föroreningspolymer. Tillskillnad från U, verkar E oftast till 
positiva effekter eftersom en saneringsalternativ har installerats. Saneringsalternativ 
syftar till att minska på områdets föroreningsnivån eller minimera områdets 
spridningsförutsättning, vilket verkar till positiv effekt på miljö och samhälle.  
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 Tabell 1. Nyckel- och underkriterier 

Ekologisk 		 Sociala   Ekonomisk   

Nyckelkriterier Underkriterier Nyckelkriterier Underkriterier Nyckelkriterier Underkriterier 

Jord 
U Risk för 
ekotox  

Lokal 
miljökvalité 

Under 
behandling 

Ökad 
fastighetsvärde   

  
E Risk för 
ekotox    

Efter 
behandling     

  

Under 
behandling 
Jordfunktion      

Ökad 
ekosystemsvärde Plats 

    Kulturarv 
Under 
behandling   Omgivningen 

Grundvatten 
Under 
behandling         

  
Efter 
behandling 

Hälsa och 
säkerhet 

Under 
behandling 

Kostnader vid 
sanering 

Transport-
kostnader 

      
Efter 
behandling   

Behandlings- 
och 
installations-
kostnader 

            

Ytvatten 
Under 
behandling         

  
Efter 
behandling         

            
Icke förnybara 
naturresurser 

Under 
behandling         

      		 		 		

Deponiavfall 
Under 
behandling   		 		 		

 
 
En del av kriterierna som Rosén et al (2015, ss 626-627) använder har uteslutits i denna 
rapport på grund av irrelevans eller otillräcklig fakta. Ett Exempel på ett 
nyckelkriterium som valts bort är sediment. Tämnarån har en vattentillförsel mellan 10-
80 m3/s, vilket verkar till mycket hög utspädning. Den höga vattentillförseln innebär att 
risken att hitta föroreningar i sediment är minimal (Tierps kommun, 2011). 
Motiveringarna till valda nyckelkriterierna baseras på Rosén et al (2015, ss 626-627) 
och redovisas i Bilaga A. De valda kriterierna granskades av beslutsfattarna.  
 
3.3. Beslutsfattare 
Beslutfattarnas uppgift är att poängsätta värderingen och betygsätta de valda kriterierna 
med avseende på alternativ, samt kontrollera de valda kriterierna. Värderingen 
normaliseras och multipliceras med betygsättningen för att beräkna alternativets 
hållbarhet.  
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Vid val av beslutsfattare kontaktades Henrik Jokijärvi, chef för miljö- och 
hälsoskyddsenheten i Tierps kommun. De beslutsfattare Henrik föreslog redovisas 
nedan. Beslutsfattarna är väldigt få då endast tre jobbade inom området och en av dem 
hade semester när viktningen skulle genomföras. Beslutsfattarna har hög kompetens 
inom områdena hälsa och miljö för Tierps kommun, vilket ses betydande för att 
värderingen och betygsättningen ska utföras korrekt.  
 
 
Henrik Jokijärvi  Chef för miljö- och hälsoskyddsenheten  
0293-218259   Tierps kommun 
Henrik.Jokijarvi@tierp.se 
 
Patrik Hansson  Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
0293-218125   Tierps kommun 
Patrik.hanson@tierp.se 

För att underlätta poängsättningen för beslutsfattarna skickade jag ut enkäter med en 
kortare informationsbeskrivning av området och de olika saneringsalternativen. 
Informationsbeskrivningen innehöll en kortare beskrivning av de olika 
saneringsalternativen och motivering av val av kriterier, samt information om 
föroreningsnivå, spridningsförutsättningen, känsligheten, skyddsvärdet och total 
miljöbedömning av fastigheten Tierp 2:1, 2:66.   
 
3.4. Multikriterieanalys 
Hållbarheten för varje efterbehandlingsmetod och nollalternativet jämförs och redovisas 
i en hållbarhetsindextabell, se kap 5. För att redovisa ett alternativs hållbarhetsindex 
räcker det inte med att enbart betygsätta nyckelkriterier och underkriterier. Dess vikt 
måste även värderas. Betyg- och värderingsskala följer Rosén et al (2015, ss 628). 
Nyckel- och underkriterier värderas mellan 1-3. 1 poäng = någorlunda viktiga, 2 poäng 
= viktiga och 3 poäng = väldigt viktiga. Vid betygsättningen betygsätts alla 
underkriterier, vars betygsskala redovisas i Tabell 2.  
 
Tabell 2. Betygsskala enligt Rosén et al (2015, 628) 

Väldigt negativt: 
-6 till -10 

Negativt: -1 till -
5 

Ingen effekt: 0 Positiv: 1 till 5 Väldigt positiv: 6 
till 10 

Alternativets 
ekologiska-, 
sociala- och 
ekonomiska 
aspekter påverkas 
väldigt negativt  

Alternativets 
ekologiska-, 
sociala- och 
ekonomiska 
aspekter påverkas 
negativt  

Ingen påverkan  Alternativets 
ekologiska-, 
sociala- och 
ekonomiska 
aspekter påverkas 
positivt  

Alternativets 
ekologiska-, 
sociala- och 
ekonomiska 
aspekter påverkas 
väldigt positivt  

 
När alla nyckel- och underkriterier är värderade och betygsatta av beslutsfattarna ska 
alla nyckelkriteriers värdering normaliseras enligt Formel 1. IkD står för värderingen av 
det specifika nyckelkriteriet och divideras med den sammanlagda summan av alla 
nyckelkriterier inom den domän.  
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Formel 1 

 
 

Samma formel nyttjas vid normalisering av underkriterier. Värderingen av det specifika 
underkriterium divideras med totala värderingen. Till exempel om underkriteriet 
värderas 2 och total summan för alla underkriterier för det nyckelkriteriet summeras till 
8, resulterar detta att underkriteriet med värdering 2 får normalisering 0,25. Viktade 
underkriterierna är således normaliserade och summerar till ett. Normaliseringen av 
domänerna, nyckelkriterierna och underkriterierna redovisas i Bilagorna B-F.  

För beräkning av hållbarhetsindex (H) för varje nyckelkriterium nyttjas Formel 2. Alla 
normaliserade underkriterier (Wjk) för det nyckelkriteriet multipliceras med dess betyg 
(Zjk), och adderas sedan ihop. Den slutliga summan multipliceras med det normaliserade 
nyckelkriteriet.  

Formel 2 

 

Till exempel underkriterium A med vikt = 0,25 och betyg = 2, underkriterium B med 
vikt = 0,375 och betyg = 4 och underkriterium C med vikt = 0,375 och betyg = 6, 
medan nyckelkriteriet med vikt 0,25. Formel för nyckelkriteriets hållbarhetsindex: H = 
0,25(0,25*2 + 0,375*4 + 0,275*6). Nyckelkriteriernas hållbarhetsindex redovisas i 
Bilagorna J-M. 

Detta resulterar att flera hållbarhetsindex för alla tre domänerna redovisas. För att 
normalisera de tre domänerna och summera alla index till ett samlat hållbarhetsindex för 
alla tre domänerna nyttjas Formel 3. WE står för viktningen av den ekologiska domän, 
WSK står för vikten av den sociala domän, medan WNPV står för vikten av den 
ekonomiska domän.  

Formel 3 

 

Vid normaliseringen av den ekologiska domän divideras varje hållbarhetsindex med 
högsta/lägsta hållbarhetsindexet för den domän. Alla normaliserade hållbarhetsindex för 
den domän adderas sedan ihop och multipliceras med domänens vikt. Till exempel HE A 
= 10, HE B = -12,75, HE C = 8 och We = 0,5. Formel för den ekologiska domän: 
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0,5((10/12,75) + (-12,75/12,75) + (8/12,75)). Den ekologiska hållbarhetsindexet adderas 
sedan ihop med den sociala- och ekonomiska hållbarhetsindexet för en samlad 
hållbarhetsindex, och multipliceras med 100. Domänernas hållbarhetsindex redovisas i 
Bilagorna N-Q, medan alternativets hållbarhetsindex redovisas i kap 5.   

3.5. Känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen utförs enligt Triantaphyllou och Sánchez (1997) och syftar till att 
modifiera det mest kritiska nyckelkriterium för att alternativ  (A2) ska bli större än 
alternativ1 (A1) då A1 > A2. Det mest kritiska kriterium är det kriterium som verkar till 
störst förändring för hållbarhetsindex vid minska förändringen av kriteriets vikt, 
kriteriet har hög poängsättning. För att undersöka och genomföra en känslighetsanalys 
följs Triantaphyllou och Sánchez (1997)  definition 1, 2 och 3, samt teorem 1, vilket 
beskrivs enligt följande: 

Definition 1: Låt 𝛿k, i, j (1≤i<j≤M och 1≤k≤N) stå för den minsta förändringen av det 
kritiska kriteriets (K) vikt (W) för att A2 ska rankas före A1. 𝛿"𝑘, 𝑖, 𝑗 står för 
förändringen av hela den termen. M står för antalet alternativ, medan N står för antalet 
kriterier. Formel: 

  𝛿"𝑘, 𝑖, 𝑗 = 	 𝛿𝑘,𝑖,𝑗𝑊𝑘
∗ 100         för alla 1≤A1<A2≤M och 1≤k≤N   

Definition 2: Om A2>A1, utgör det kritiska kriteriet för A2 den minsta förändringen, 
alltså minsta | 𝛿"𝑘, 𝑖, 𝑗 |  (1≤i<j≤M och 1≤k≤N).  

Definition 3: Den kritiska graden betecknas D’k och är den procentuella skillnaden för 
W för det specifika K, för att A2 ska rankas före A1.  

D’k = min1<i<j<m {| 𝛿′𝑘, 𝑖, 𝑗|}  för alla N≥k≥1  

Teorem 1: För att identifiera det mest kritiska kriteriet nyttjas nedanstående formel. B 
står för kriteriets betyg, medan H står för alternativets hållbarhetsindex. 

 

δ ́1,1,2  <  
𝐻2−𝐻1

𝐵2−𝐵1
∗ 100𝑊𝑘

	   Om B2 > B1   

δ ́1,1,2  >  
𝐻𝑗−𝐻𝑖

𝐵𝑗−𝐵𝑖
∗ 100𝑊𝑘

   Om B2 < B1 

 

För att δ ́1,1,2  ska beräknas gäller följande villkor: 

 
22321

42341
∗ 566
7𝑘

 ≤ Wk  
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4. Litteraturundersökning 
 
4.1. Nulägesbeskrivning 
Enligt rapport ”Översiktlig inventering av nedlagda kommunala deponier inom Tierps 
kommun” (2011) är deponin 160 000 m2 till yta och lokaliseras på fastigheten 2:1 och 
2:66, utkanten av Tierps tätbebyggda område, se Figur 2. Det omringade området i rött 
är fastigheten Tierp 2:66, 2:1. 50-350 m öster om deponin strömmar Tämnarån och är 
markerad med en blå streckad linje i Figur 2.  
  

 
Figur 2. Fastighetsbeteckningen Tierp 2:1, 2:66. Tierps kommun, Bjärking (2017). Se 
Bilaga R för illustration av hela kartbilden.  
 
Deponin ligger mellan Västlandsåsen och Tämnarån och var aktiv mellan 1930-1984. 
Enligt de allmänna råden paragraf 38 anses deponin avslutad då senast aktivitet ägde 
rum före 21 juli 2001 och omfattas inte av förordning 2001:512. Avfallsslag var 
hushålls- industri- och farligt avfall och utgör en riskklass 2 enligt Naturvårdsverkets 
databas EBH (Tierps kommun, 2011; Tierps kommun, 2012b). Med hänsyn till 
föroreningsnivån, spridningsförutsättningen och känsligheten och skyddsvärden som 
naturområden och sociala objekt, riskbedöms området till riskklass 1 (mycket stor risk) 
(Tierps kommun, 2011). Föroreningsnivån av till exempel arsenik bly och kvicksilver 
betraktas allvarlig. Spridningsförutsättningen och känsligheten bedöms mycket stor för 
mark- och grundvatten, medan ytvattnets känslighet bedöms stor. Skyddsvärde bedöms 
med mycket stor risk (Tierps kommun, 2011).  
 
Föroreningssituationen för deponin är svår att analysera då punktkällorna riskerar att 
vara påverkade av punktkällor uppströms. På fastigheten 2:66 finns även ett reningsverk 
med risk för utläckage av tung metaller (Tierps kommun, 2014), och nedlagda järnbruk. 
Vid analys av föroreningssituationen bör rörmaterial, provtagningsdjup och placering 
även bevakas. Det är okänt om föroreningsnivån skulle ha orsakats av avgränsade 
kommuner. Det är även okänt hur långt föroreningar sprids. Tierps kommun (2011) 
beskriver endast föroreningsnivån för fastigheten Tierp 2:1, 2:66. Finns risk att 
föroreningarna når reservvattentäkten och den kommunala vattentäkten, vars 
översiktliga lokalisering beskrivs i kap 4.1.3.  
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Tierps reningsverk anlades 1972 och nyttjas för omhändertagande av inkommande 
avloppsvatten (Tierps kommun, 2011). Reningsverket samlar totalt in 2 150 ton 
slamavfall från kommunala och enskilda reningsverk i Tierp och Söderfors, samt från 
slamavskiljare med mera. Slammet avvattnas och används som kompost eller 
sluttäckning av Gatmot deponin (Tierps kommun, 2014).  

4.1.1. Markförhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta 1:25000 - 1:100000 och på uppdrag av Tierps kommun har 
Tyréns AB genomfört en geoteknisk bedömning över fastigheten 2:1och 2:66. Enligt 
jordartkartorna utgör den västra delen av deponin av glaciallera. Glaciallera är ett 
finkornigt sediment av lera-slit från istidens glaciärer och har en hydraulisk 
konduktivitet mellan 10-7 - 10-9 m/s, vilket uppskattas till normal tätningskapacitet. 
(Naturvårdsverket, 2002). Öster om deponin utgörs av svämsediment av lera-grovslit 
med en hydraulisk konduktivitet mellan 10-5 - 10-7 m/s. (Bovin, Vikberg, & Morén, 
2015; Westdahl, 2014). Lera-grovslit betraktas som genomsläpplig mark och har 
mycket hög spridningsförutsättning enligt Naturvårdsverket (2002).  
 
Orrje & co scandiaconsult gjorde år 1972 en geoteknisk undersökning intill Tierps 
reningsverk och konstaterade 6 till 10 meters djupt lerlager, samt 1 till 1,5 meters tjockt 
fyllnadsmaterial bestående av moig, mo, morän och torrskorpelera (Tierps kommun, 
2011). Lerlager har hydraulisk konduktivitet mellan 10-9 och 10-12 m/s och graderas till 
tät mark med mycket låg spridningsförutsättning, medan fyllnadsmassan betraktas som 
normal tätad mark (Naturvårdsverket, 2002).  
 
Öster om deponin, mellan 50 och 350 meter strömmar Tämnarån från Tämnaren med 
utlopp till Bottenhavet. Mellan deponin och Tämnarån finns en gammal banvall och ett 
ytvattendike där provtagning YV 2 togs, medan YV 1 och YV 3 togs vid Tämnarån. YV 
2 visar på mycket högre allvarlighet och påverkan än YV 1 och YV 3, vilket beror på att 
diket saknar utlopp till Tämnarån. YV står för ytvatten och i Tabell 3 redovisas en 
översiktlig beskrivning av provtagningspunkterna. På grund av snösmältning under 
vårperioden är stora delar av området intill ån, översvämmade. Banvallen mellan diket 
och Tämnarån hindrar vattnet från att strömma in till deponin (Tierps kommun, 2011). 
Öster om deponins grundvattenström i svämsedimenten blir strömningshastigheten 
några meter/år då lutningen är mellan 1 - 5 %.   
 
Tämnaråns spridningsförutsättning i ytvatten bedöms som liten, och det betraktas svårt 
att finna föroreningar i sediment på grund av ökad vattenvolym under snösmältningen. 
Marksediment riskerar vara påverkad vid de översvämmade delarna. 
Spridningsförutsättningen i mark och grundvatten i svämsedimenten bedöms stor och 
mycket stor från mark och grundvatten till ytvatten (Tierps kommun, 2011). 

4.1.2. Föroreningsnivå  
Föroreningsnivån bedöms mycket stor då volymen överskrider 100 000 m3. Antal 
föroreningar bedöms stor (Tierps kommun, 2011). Tabell 3 redovisas vilka 
provtagningspunkter för grund- och ytvatten som genomfördes från provtagningarna 
från 1988, 1989, 1992 och 1995. Tabell 3 redovisar även en övergripande 
provtagningsbeskrivning var provtagningarna ägde rum.  
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Tabell 3. Provtagningspunkter från 1988, 1989, 1992 och 1995, typ av provtagning och 
provtagningsbeskrivning för grundvatten (GV) och ytvatten (YV) (Tierps kommun, 2011).  

 
 
Utifrån provtagningspunkterna som redovisas i Tabell 3 kunde föroreningstillståndet 
och påverkan i grundvatten (GV) och ytvatten (YV) undersökas. Resultatet från 
undersökningarna från 1988, 1989, 1992 och 1995 redovisas i Tabell 4 och 5. Tabell 4 
redovisar föroreningstillståndet, medan Tabell 5 redovisar påverkan.  
 
Högst koncentration, riskklassning och påverkan från provtagningarna uppmärk-
sammades i diket sydost om deponin (YV 2), medan Tämnarån visade mycket lägre 
siffror. Tillståndet för bly vid YV 2 och Tämnarån 3,5 km nedströms om deponin (YV 
3) betraktas som måttligt allvarlig. Arsenik betraktas som måttligt allvarlig för YV 2 
och zink som mycket allvarlig, se Tabell 4. För GV var tillståndet allvarligt för bly och 
måttligt allvarlig för kvicksilver.   
 
Föreningarnas påverkan på grund- och ytvatten redovisas i Tabell 5, där arsenik har stor 
påverkan på YV 2 och måttlig påverkan på GV. Bly utgör stor påverkan på GV, och 
mycket stor påverkan för YV 2.  
 
Tabell 4. Föreningarnas tillstånd i grundvatten (GV) och ytvatten (YV) med avseende på 1988s, 1989s, 1992s 
och 1995s provtagningsresultat. 1 (mindre allvarlig), 2 (måttligt allvarlig), 3 (allvarlig) och 4 (Mycket allvarlig) 
(Tierps kommun, 2011).  

 
 
 
Tabell 5. Föreningarnas påverkan på grundvatten (GV) och ytvatten (YV) med avseende på 1988s, 1989s, 
1992s och 1995s provtagningsresultat. 1 (liten påverkan), 2 (måttlig påverkan), 3 (stor påverkan) och 4 
(mycket stor påverkan) (Tierps kommun, 2011).  

 
 
 

Grundvatten provtagningar Typ av provtagning Beskrivning

GV Grundvatten 

Avloppsrör(grundvattenrör). 
Öster om deponin, mellan 
deponin och tämnarån

YV 1 Ytvatten 
Tämnarån. 0,5 km uppströms           
om deponin 

YV 2 Ytvatten Diket sydost om deponin

YV 3 Ytvatten
Tämnarån. 3,5 km nedströms           
om deponin

Föreningar GV YV 1 YV 2 YV 3
Arsenik 1 1 2 1
Bly 3 1 2 2
Kadmium 1 1 1 1
Krom 1 1 1 1
Nickel 1 1 1 1
Zink 1 4 1
Kvicksilver 2

Föreningar GV YV 1 YV 2 YV 3
Arsenik 2 1 3 1
Bly 3 1 1 1
Kadmium 1 1 1 1
Krom 1 2 1
Nickel 1 1 1
Zink 1 1 4 1
Kobolt 1 2 1
Kvicksilver
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4.1.3. Känslighet och skyddsvärde 
Enligt rapporten översiktlig inventering av nedlagda kommunala deponier inom Tierps 
kommun (2011) bedöms fastigheten 2:1 och 2:66 känslighet till mycket stor för 
grundvatten och mark och stor för ytvattenvatten. Fastigheten ingår i västlandsåsens 
vattenskyddsområde, medan Tämnarån betraktas som ett rekreations- och 
friluftslivområde. Cirka 0,5 km nedströms finns en reservvattentäkt och 8 km nedströms 
finns ytterligare en kommunal vattentäkt. Reservvattentäkten i Svanby är avsedd för 
sjukhuset, medan den kommunala vattentäkten är ansatt i västland och nyttjas till 
konstgjord infiltration av Tämnaråns vatten. Fastigheternas skyddsvärde bedöms 
mycket stor då delar av omgivningen består av våtmark (Tierps kommun, 2011). 
 
 
4.2. Efterbehandlingsmetoder 
Detta kapitel redovisar tre olika efterbehandlingsmetoder (alternativ) för fastigheten 2:1 
och 2:6 utifrån data från Åtgärdsportalen. De valda alternativen ska sedan viktas med 
gällande kriterier i syfte att ta fram bästa alternativ för sanering av metaller, vilket 
redovisas i kap 5. Exempel på metaller som önskas avlägsnas eller minimeras från 
fastigheten 2:1 och 2:6 är arsenik, bly och kvicksilver.  
 
De tre valda alternativen redovisar bland annat det tekniska utförandet, men även 
reningseffektivitet och hur behandling kan anpassas efter föroreningsvolym och djup, 
jordlagerföljd, vatteninnehåll, organiskhalt, kornstorlek och klimat. Kostnadsaspekter, 
miljö- och hälsoaspekter samt energi- och resursåtgång har även en avgörande faktor.  
 
Alternativen kan delas in i kategorierna on-site och off-site, och associeras vanligen till 
kategorierna in-situ och ex-situ. Alternativ som utförs on-site är behandlingar som 
verkställs intill behandlingsområdet och kan utföras både in-situ och ex-situ, medan 
fraktion som behandlas med off-situ sker på annan plats och associeras endast med ex-
situ. (Rosén et al, 2015).  
 
In-situ 
In-situ innebär att behandlingen sker under marken utan att tillämpning av schaktning 
eller uppgrävning. Saneringsalternativ som associeras med in-situ är till exempel 
solidifiering och stabilisering och kräver mindre energi- och resursåtgång än alternativ 
som behandlas ex-situ (Åtgärdsportalen, 2015c).  
 
Ex-situ 
Tillskillnad från in-situ sker behandling av alternativ ex-situ på uppgrävda 
markfraktioner och komplitteraras därför alltid med schaktningsmetoden, se kapitel 
4.3.1 (Åtgärdsportalen, 2015d). Hög energi- och resursåtgången vid behandling med ex-
situ sker vid transporter och behandlingsprocessen. Behandlingsprocessens omfång 
varierar beroende på antal behandlingssteg och metodkombinationer (Åtgärdsportalen, 
2015e).  

4.2.1. Schaktning 
Schaktning ex-situ syftar till att avlägsna förorenad jordmassa från jordmatrisen, vilket 
verkställs på plats och innebär ingen efterbehandling. För att jorden ska behandlas 
kombineras schaktningen till exempel med biologisk nedbrytning, termisk behandling, 
jordtvätt eller deponering. Schaktning kan utföras både på oorganisk- och organisk jord 
med finfraktion eller jordmatris med hög innehåll av avfall, block eller stenar.  
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Uppgrävning av förorenad jord i jordmatrisen utförs med band- eller hjulgrävare, och 
sker vanligen ovan grundvattennivån. För att undvika att inkommande grund- och 
ytvatten ska förorenas tillämpas länspumpning. Då grävdjupet är för djupt för 
grävarmen eller för lågt kan storformatsborrning tillämpas. För att undvika skred i 
borrhålet kombineras borrningen med ett foderrör. Den uppgräva jorden avlastas på 
plats för lagring före transport, eller direkt på trailern. Vid avlastning på plats behövs 
massan förses med en tätduk över och under för att förhindra sekundära spridningar 
(Åtgärdsportalen, 2015f).  
 
Schaktningsmetoden utgör stor risk för skred vid undanröjning av jorden och bör 
bevakas för att undvika olyckor (Åtgärdsportalen, 2015f). Finfraktion löper risk för 
sättningsrörelser, medan fraktion av avfall eller sten kan innebära att sten lossar från 
jordväggen. Vid utgrävningen riskeras föroreningar komma i rörelse eller inneslutas, 
vilket kan öka spridningen till grund- och ytvatten. Finns även en risk att VOC samlas 
på schaktbotten om jorden förorenas av drivmedel (Åtgärdsportalen, 2015f).  
 
Tidsaspekten för schaktning återspeglar storleken på den förorenade massan som ska 
avlägsnas från jordmatrisen. Vanligtvis avlägsnar en större grävmaskin 150-300 m3 jord 
per arbetsdag. Efter mobilisering med schaktning måste marken återfyllas 
(Åtgärdsportalen, 2015e).  
 
Energi- och resursåtgång 
Störst energi- och resursåtgång sker vid kompletterad off-site efterbehandlingsmetod, 
till exempel jordtvätt. Jordtvätt off-site medför ökade transporter till och från 
efterbehandlingsanläggningen, vilket medför ökade utsläpp av bland annat koldioxid. 
Vid schaktningsprocessen är energi- och resursåtgången relativt låg. Återfyllnad av hela 
schaktningsområdet utgör en energi- och resursåtgång motsvarande 
schaktningsprocessen (Åtgärdsportalen, 2015f).  
 
Fördelar 
• Beprövad och konventionellt tillgänglig 
• Föroreningsstatusen kan lätt observeras med tillgängliga mätinstrument 
• Kan tillämpas på såväl finfraktion som större fraktioner 
• Kort tidsaspekt  
 
Nackdelar 
• Hög energi och resursåtgång vid tillämpning av off-site efterbehandlingar, samt 

igensättning av markmatrisen  
• Stor risk för spridning till grund- och ytvatten vid mobilisering och inneslutning av 

föroreningar 
• Ytterligare aktivitet måste vara ur drift under tiden schaktningen pågår  
• Buller 

 

4.2.2. Barriärteknik och inneslutning 
Sedan 1970 har barriär och inneslutning verkat till att förhindra spridningen av 
lakvatten till recipienter, samt minska föroreningens tillgänglighet för miljö och 
samhälle. Barriärtekniken hindrar infiltrationen av grundvattenströmmar, 
spridningspolymer och nederbörd (Åtgärdsportalen, 2015g). Inneslutning av avfall, 
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jord- och sedimentföroreningar genomförs antingen via vertikala-, horisontella barriärer 
eller kombinerad barriär för fullständig inneslutning. Exempel på vertikala barriärer är 
slurrybarriärer och tätspont, och syftar till avskärma källzoner och avleda 
föroreningspolymer från recipienter. Horisontell barriär syftar till att minska infiltration 
av utlakningen och nederbörd från omättad zon till mättad zon (Åtgärdsportalen, 
2015g).  
 
Metoden anläggs främst genom in-situ och verkar för att förhindra spridningen av 
oorganiska- och organiska föroreningar. För reduktion av organiska föroreningar 
behövs metoden tillämpas med biologisk nedbrytning och kemisk reduktion och 
oxidation. Sker ingen reduktion av föroreningarna. Det gäller dock att barriären inte 
överskrider en hydraulisk konduktivitet på 5x10-9 m/s för effektiv inneslutning 
(Åtgärdsportalen, 2015g).  
 
Slurrybarriären är en blandning av cement, kalk, lera och/eller bentonit, men kan även 
bestå av restproduktmaterial cementblandad flygaska eller flygaskestabiliserat rötslam. 
Den hydrauliska konduktiviteten underskrider 1x10-13 m/s (Åtgärdsportalen, 2015g). 
 
Tätspont består av flera metallpaneler låsta till varandra och förs ned flera meter i 
lerlagren. Panelerna består till exempel högdensitetspolyeten och stål. Gäller att 
jordmatrisen är tät för att inte grundvatten ska passera under barriären (Åtgärdsportalen, 
2015g). Både slurrybarriären och tätspont kan kombineras med skyddspumpning.  
 
Tätskikt består av syntetisk geomembran eller lergeomembran. Syntetisk geommembran 
sammanfogas via smältsvetsning, vulkning eller limning, och täcks av ett 
skyddsgeotextil för att undvika slitage från vassa föremål. Tillskillnad från synteisk 
geomembran har lergeomembran en mer långsiktig lösning, men utgör en hydraulisk 
konduktivitet på 5x10-11. Lergeomebran består av betoglera omgiven av geotextil. 
Naturmaterial och resprodukter som flygaska och rötslam kan även nyttjas som 
barriärsmaterial (Åtgärdsportalen, 2015g).  
 
Det råder inga större arbetsmiljö- och hälsorisker, dock råder det installationssvårigheter 
i jord med högt innehåll av sten, block och avfallsmaterial. Otillräckligt tätad barriär 
kan leda till spridning av föroreningar till närliggande grundvatten. Viktigt med 
materialval. Vid anläggning av en vertikal barriär riskerar grundvatten och 
spridningspolymer passerar under barriären. För att undvika infiltrationen anläggs 
barriären över ett tätt jordlager eller sprickfri berggrund (Åtgärdsportalen, 2015g).  
 
Den fysiska barriären kan ta från några timmar till flera månader att anlägga. Avgörande 
faktorer på tidsaspekten är områdets föroreningssituation, djup och jordlagerföljd 
(Åtgärdsportalen, 2015h).  
 
Energi- och resursåtgång 
Låg energi- och resursförbrukning, speciellt under drift- och underhållningsfasen. Då 
barriärteknik och inneslutning anläggs in-situ minimeras transporterna. Hög energi- och 
resursförbrukning sker vid användning av tunga entreprenad- och anläggningsmaskiner 
(Åtgärdsportalen, 2015g). 
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Kostnader 
Tillskillnad från de övriga alternativen kräver barriärteknik och inneslutning hög 
installationskostnad då installationen kräver tunga entreprenad- och 
anläggningsmaskiner. Kostnaden variera beroende på typ av barriär, djup, 
behandlingsområde och jordlager. Drift- och underhållskostnaden är låg då barriären 
kräver låg drift och underhåll efter installation. (Åtgärdsportalen, 2015g). För slurry 
barriärer med zero-valent metall med densiteten 2,83 kg/m3, beräknas kostnaden ligga 
mellan 440-500 dollar/ton enligt GWRTAC (1996, ss 29).  
 
Fördelar 
• Beprövad och kommersiellt tillgänglig 
• Beständig i ett mycket långt tidsperspektiv 
• Installationen går fort och tekniken verkar effektivt  
• Vid anläggning av horisontell barriär eller vertikal barriär med kombinerad 

jetinjektering, kan utgrävning avstås. Genom att utvika utgrävning behövs inte 
föroreningarna omhändertags 
 

Nackdelar 
• Borrning och grävning med mera kan tillkomma för undvika skador på barriären 
• Föroreningarna är forfarande kvar i marklagren 
• Syntetisk barriär kan utgöra slittage på skyddsgeotextilen 
• Tidsaspekten varierar mellan olika barriärmaterial 
 

4.2.3. Jordtvätt off-site 
Tillämpning av jordtvätt ex-situ sker internationellt och är en av Europas äldsta 
efterbehandlingsmetoder. Metoden syftar till urlakning eller tvättning av den förorenade 
jordmassan genom torr- och våtseperation av lågförorenat och högförorenat material. 
(Sweco, 2009). För finfraktion över 20 % råder hög metallkoncentration och det krävs 
fler resurs och tidskrävande behandlingssteg för att uppnå godtagbar reduktion, se 
nedanstående paragraf. Jordtvätt tillämpas främst för sanering av sediment och metaller 
som arsenik och bly, men även av organiska ämnen som PCB och PAH. För behandling 
av organiska ämnen uppnås bäst saneringseffekt om koncentrationen underskrider 20 % 
(Åtgärdsportalen, 2015e).  
 
Efter att låg- och högförorenat material har separerats ska massan tvättas, vilket görs 
med vatten. (Bard, 2006). För ökad reduktion av metaller kan jordtvätten kombineras 
med pH-justerade vätskor (saltsyra och ättiksyra). Processer kombinerade med pH-
justerande vätskor verkar till en  pH sänkning, och bundna metaller lakas ur. För 
separera finfraktion från organiska ämnen tillämpas flotation och kombinerad 
flockning/sedimentation (Åtgärdsportalen, 2015e).  
 
Processen omfattas av flera behandlingssteg och är unik utifrån jordartens kornstorlek 
och föroreningsinnehåll. Se hela principskiss för jordtvättning i Figur 3. Enligt 
Åtgärdsportalen (2015e) utgörs de vanligaste behandlingssteg av: 
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• ”Grovsiktning för separation av grövre partiklar (torr process) 
• Torrsiktning för separation av sand, sten och grus (torr process) 
• Magnetisk separation av material innehållande järn (torr process) 
• Gravimetrisk separation via skakbord av metallföroreningar (främst bly) eller olika 

kornstorlekar, vilket sker via skakbord (torr process) 
• Hydrocyklonering för separation av metaller, främst bly eller olika kornstorlekar (våt process) 
• Våtsiktning i syfte att separera lera och slit (våt process) 
• Skrubbning för avskiljning av förorening från partikelytor (våt process) 
• Sedimentation i syfte att avlägsna partikelbundna föroreningar (våt process) 
• Flotation för separation av förorenade vätskor och metaller (våt process) 
• Avvattning via filterpress (våt process)” Åtgärdsportalen (2015e). 

 
 
Slutligen ska jordmassan omhändertas, men innan den kan omhändertas måste massan 
avvattnas, se Figur 3. Avvattningen sker via ett kammarfilter eller en sibandspress. 
Vattnet som nyttjas för tvättning av föroreningsmassan är i sannolikhet i behov av 
sanering. Metalliska- och oorganiska föroreningar renas genom fällning eller filtrering 
genom en jonbytare, medan organiska ämnen renas via ett kolfilter (Bard, 2006; 
Åtgärdsportalen, 2015e). Slamrester står som slutprodukt. Slamresterna med metalliskt 
innehåll deponeras, medan förbränning är en vanlig metodkombination för till exempel 
PCB. Biologisk nedbrytning i en bioreaktionsanläggning kan kombineras för PAH 
(Åtgärdsportalen, 2015e).  Då de förorenade massorna behandlas ex-situ vid tillämpning 
av jordtvätt, kompletteras det med schaktning. Vid schaktning är risken stor för 
mobilisering och spridning av metaller och inneslutna fri produktfas till grund- och 
ytvatten, se kap 4,2,1. För att förebygga spridningen vidschaktningen kan markfilter 
anläggs i diken eller ytvattendrag (Åtgärdsportalen, 2015e).   
 
 
 

 
Figur 3. Principskiss för jordtvättning. (Åtgärdsportalen, 2015e). Illustration av Peter Harms-Ringdahl.  

 
Jordtvättsprocessen utgör 65 till 77 % reduktion av bly för finfraktion (Dermont et al, 
2008, 26). Enligt Åtgärdsportalens (2015a) uppgifter har reduktionen av bly på 
skjutbanor istället differerat mellan 50 och 75 % för blyhalten 300 mg/kg TS, medan 
cirka 70 % reduktion utmärktes för arsenik på 49 mg/kg TS. I artikeln Demir & Köleli	
(2013) nyttjas EDAT vid jordtvätt och elektrokemisk reduktion, vilket	reducerar 79 % 
av metaller och 95 % av bly. 
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Tekniken för jordtvätt har en kapacitet mellan 5 till 50 ton/h och är bäst tillämpad under 
sommaren då flera behandlingssteg inte är tekniskt utrustade och isolerade för låga 
temperaturer. Behandlingstiden för en normalstor jordtvättsanläggning varierar mellan 5 
till 6 månader för 20 000 ton jord (Åtgärdsportalen, 2015e & 2015i).  
 
Energi- och resursåtgång 
Störst energi- och resursåtgång sker vid transporten, transportverksamheten och 
behandlingsprocessen. Tillämpning av till exempel flotation och 
flockning/sedimentation verkar till mycket högre energi- och resursåtgång än vid vanlig 
torr- och våt process (Åtgärdsportalen, 2015e). Transportsträckan för off-site är cirka 
160 km till Haninge kommun i Stockholm med försvarsmakten och östkustens marinbas 
som huvudman (Avfallsverige, 2005).  
 
Kostnader 
Kostnaden beror på transporter, behandlings- och bortskaffningskostnader, samt 
metodkombinationer. Behandlingskostnaden ökar desto fler behandlingssteg som 
influeras. Till exempel behövs fler behandlingssteg för jordfraktioner av lera-slit då 
föroreningar binds till finfraktion (Åtgärdsportalen, 2015e). För mobil jordtvätt blir 
behandlingskostnaden högre, men den totala kostnaden lite lägre än behandling off-site 
då transportkostnaden är högre för off-site än on-site. Behandlings- och 
bortskaffningskostnaden för 25 000 – 200 000 ton förorenad jord uppgår till 150-250 
dollar/ton exklusive transportkostnader (Dahlstom et al, 1993, 2,5-2,6).  

 
Fördelar 
• Kan behandla stor och liten jordvolym 
• Kommersiell tillgänglig i Sverige 
• Kan enkelt kombineras med annan teknik 
 
Nackdelar 
• Fler resurser och behandlingssteg krävs vid behandling av lera och slit 
• Risk för ökad lakningsbenägenhet 
• Vissa tidigare projekt uppfyller inte metallreduktionen kriterierna för känslig 

markanvändning 
 

4.2.4. Solidifiering och stabilisering  
Solidifiering och stabilisering är en efterbehandlingsmetod som tillämpats på 1970 talet 
i Europa och Nordamerika. Metoden etableras i avfall, jord och sediment som förorenats 
av oorganiska- och organiska föreningar. Exempel på oorganiska föreningar är metaller, 
medan PCB och PAH är exempel på organiska föroreningar (Åtgärdsportalen, 2015j).  
 
Solidifiering syftar till att minska spridningsförutsättningen genom att innesluta den 
förorenade massan med betong eller bentonit. Vid stabilisering tillförs additiv, vilket 
ändrar föroreningens form och spridningsförutsättning minimeras (Åtgärdsportalen, 
2015k). Vid reduktion av metallföroreningar används kemisk substitution, kemisk 
fällning och jonbytesprocesser vid stabiliseringen. För att minimera markens 
lakningskapacitet tillsätts pH-justerande additiv, till exempel cement eller kalk. PH-
justerande additiv resulterar att partiklarna binds med andra partiklar, vilket resulterar i 
att den hydrauliska konduktiviteten minskas. PH-justerande additiv riskerar dock att öka 
utlakningen för arsenik och krom (Åtgärdsportalen, 2015j). För reduktion av kvicksilver 
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tillsäts svavel för framställning av kvicksilversulfider, och cementslurry tillsätts 
(Åtgärdsportalen, 2015j).  
 
Solidifiering och stabilisering in-situ utgör maximal effektivitet i sand- och grunslager. 
Metoden anses mindre effektiv om jordlageren utgörs av lera och slit, höga 
avfallsfraktioner eller höga halter av organiska föroreningar. Kallt klimat kan reducera 
den långsiktiga lösningen. Efterbehadingstiden med solidifiering och stabilisering 
varierar från några veckor till månader. Tid för efterbehandling varierar bland annat på 
föroreningsdjup, grundvattennivå, jordlager, klimat, organisk halt och pH-värde 
(Åtgärdsportalen, 2015j).  
 
 
Enligt Åtgärdsportalen (2015) tillsätts additiv via skruv- och augerborrningen för att 
minska föroreningens hydrauliska konduktivitet, se Figur 4. Additivet tillsätts mellan 5-
30 meters djup och består av en slurry som sedan härdas långsamt i jordmatrisen. För att 
reducera större fraktioner och underlätta den tekniska processen, separeras stenar och 
avfallsfraktioner från jordlagren. Metoden kan kombineras med jordtvätt eller 
barriärteknik och inneslutning om föroreningsnivån överskrider gällande gränsvärden 
(Åtgärdsportalen, 2015j).  
 

 
Figur 4 Solidifiering och stabilisering av en förorenad jordmatris. Slurry/additiv tillsätts till jordmatrisen via 
en augerborr. Illustration av Peter Harms-Ringdahl. (Åtgärdsportalen, 2015g).  

 
Vid utförandet av solidifiering och stabilisering nyttjas hög värme vid tillsättning av 
additiv, vilket riskerar brännskador och inandning av hälsoskadliga partiklar. 
Tillsättning av stabilisat riskerar orsaka en förändring i markmatrisen, medan markytan 
riskerar att stiga (Åtgärdsportalen, 2015j).   
 
Energi- och resursåtgång 
Energi- och resursåtgången vid solidifieringen och stabiliseringen beräknas som störst 
vid installationen, medan komsumtion av diesel, tunga fordon och verktyg och personal 
är försumbar efter behandlingen. Transporterna minskas då efterbehandlingsmetoden 
tillämpas in-situ (Åtgärdsportalen, 2015j).   
 
Kostnader 
Kostnaden varierar beroende på vilka/vilken additiv som tillsätts i jordmatrisen. För 
reduktion av metallföroreningar in-situ nyttjas till exempel cement. Överiga faktorer 
som fraktinens kornstorlek, föroreningsinnehåll, vattenkvalite och organiskhalt påverkar 
kostnaden för efterbehandlingen (Åtgärdsportalen, 2015j).  Enligt EPA (2006) utgörs 
Solidifiering/stabilisering in-situ av följande kostnader: S/S av metall med Portland 
cement = 125 dollar/ton.  
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Fördelar 
• Beprövad metod med ekonomiska förutsättningar 
• Kan installeras i olika jordar och föroreningar 
• Grundstabiliteten kan förbättras vid behandling in-situ 
• Hög genomströmning 
• Låg kostnad vid anläggning 
• Under stabilseringen kan massan återanvändas som fyllnadsmaterial 
 
 
Nackdelar 
• Anläggningen kräver fortlöpande uppföljningar då den långsiktiga lösningen är 

okänd. Risk att additivet vittras sönder med tiden 
• Föroreningarna är fortfarande kvar i markmatrisen 
• Risk för synlig volymökning 
• Solidifiering och stabilisering in-situ webbplats får inte byggas om 
• Vid användning av pH-justerande additiv riskerar utlakningen öka av arsenik och 

krom, samt ändra formen av metallföroreningarna 
• Under behandlingen riskerar flyktiga organiska föroreningar och partiklar hamna i 

naturen 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 22 

5. Multikriterieanalysen 
Detta kapitel redovisar resultatet från MKAn. Tabell 6 illustrerar viktningen, Tabell 7 
betygsättningen och Tabell 9 redovisar resultatet från hållbarhetsanalysen för den 
ekologiska, sociala och ekonomiska domän. Det alternativ som rankades på en andra 
plats i hållbarhetsanalysen, kommer i kapitel 6 att undersöka vad som krävs för att 
rankningen ska bli den omvända. Resultatet baseras på viktningen mellan värderingar 
och betyg, vilket redovisas mellan Bilaga B-I.  
 
Tabell 6. Värderingen av underkriterierna för alla alternativen. Värderingen är lika för 
alla alternativ då alla nyckel- och underkriterium är lika viktiga oavsett val av alternativ.   
 

 
 

 
 
Tabell 7. Betygsättning av underkriterierna för alla alternativen. Jordtvätt ex-site har 
rankas högst enligt betygsskalan, medan barriärteknik och inneslutning hade lägst 
betygsättning av alternativen.   
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Tabell 8. Hållbarhetsindex för varje alternativ. Hållbarhetsindex redovisas hur hållbart 
varje alternativ är i jämförelse med nollalternativet. Alternativ med positivt värde har 
positiv hållbarhet, medan negativt värde inte är hållbart. Enligt hållbarhetsanalysen är 
jordtvätt off-site mest hållbart. 

 
 

 
 

6. Känslighetsanalysen 
Då solidifiering och stabilisering (A2) rankas efter jordtvätt off-site (A1) i MKAn, se 
kap 5, sågs intresset stort att vidareundersöka dessa två alternativen via en 
känslighetsanalys. Känslighetsanalysen identifierar den procentuella ökningen av W av 
det specifika kriteriet som krävs för att A2 ska bli större än A1. Det kriterium som har 
den lägsta procenten är det mest kritiska kriteriet och behöver liten förändring för att 
rankningen ska omstruktureras. Viktning och poängsättning av nyckel- och 
underkriterier redovisas i Bilagorna B-I.  
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Tabell 9. Minsta	|	𝛿'k,i,j | för varje underkriterium. Det mest kritiska kriteriet är 
”transportkostnaden” och näst mest kritiska är ”under behandling”. Dessa har en hög 
betygsättning. Övriga underkriterier hade en betygsättning där B1 > B2. Detta resulterar 
att hållbarhetsindex för A2 aldrig kan bli större än hållbarhetsindex för A1. 
Nyckelkriterier Underkriterier Minsta	|	𝛿'k,i,j | 

Jord 

Under 
behandling risk 
för ekotox 21,51711333 

Grundvatten 
Under 
behandling 28,68948444 

Ytvatten 
Under 
behandling 28,68948444 

Icke-förnybara 
resurser 

Under 
behandling 13993,65402 

Deponiavfall 
Under 
behandling 258,20536 

Lokal 
miljökvalité 

Under 
behandling 10,2907933 

Hälsa och 
säkerhet 

Under 
behandling 23,154285 

Kostnad 
Transport-
kostnad 6,756581481 

  

Behandlings- 
och 
installations-
kostnad 18,01755062 
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7. Diskussion 
För att värna efter det miljökvalitativa målet, en giftfri miljö, och det kommunala 
målen, se kap 1,1,2, för fastigheten Tierp 2:1, 2:66 behövs saneringsalternativ för 
reduktion av metaller ansättas. Dessvärre skiljer alternativen från varandra beträffande 
saneringseffekt, energi- och resursåtgång och kostnader. Saneringseffekten, energi- och 
resursåtgången och kostnader varierar även beroende på områdets markförhållande, och 
föroreningsnivå. Västra delen av deponin utgörs av finkornigt sediment av lera-slit, 
vilket försvårar behandlingsprocessen för jordtvätt. Jordfraktion med över 20% lera-
slitfraktion behövs flera behandlingssteg, till exempel pH-justerade additiv, för 
godtagbar reduktion av metallföroreningar.   
 
Det förorenade området klassas till riskklass 1 och har stor föroreningsnivå enligt de 
fyra provtagningspunkterna från 1988, 1989, 1992 och 1995 provtagningar. Att 
fastigheten Tierp 2:1, 2:66 är förorenad råder det inga tvivel om, dessvärre är det svårt 
att analysera utsläppskällan. Till exempel är det osäkert om YV 1 och YV 3 som togs i 
Tämnarån, har en påverkan från deponin. (Tierps kommun, 2011). Provtagnings-
punkterna YV 1 och YV 3 riskerar vara påverkade av reningsverket. YV 2 visar på 
mycket högre allvarlighet och påverkan än YV 1 och YV 3, vilket beror på att 
ytvattendiket mellan deponin och Tämnaren saknar utlopp till Tämnarån. För GV är det 
svårt att avgöra om det är ytvatten eller grundvatten som undersöks. Diket mellan 
deponin och Tämnaren där GV undersöks anses som olämplig för provtagning. Det är 
även svårt att lokalisera exakt var provtagningarna har ägt rum då Tierps kommun 
saknar fullständig provtagningskarta enligt Patrik Hansson. I Bilaga R går det att 
lokalisera YV 3, men inte resterande provtagningar. För att säkra nuvarande 
föroreningsnivå, identifiera utsläppskällan och avskilja grundvatten från ytvatten behövs 
fler provtagningar och provtagningspunkter för framtida studier. För att säkra var 
framtida provtagningar genomförs behöver kommunen följa upp provtagningarna och 
lokalisera provtagningarna på provtagningskartor.  
 
På grund av jordlager skillnaden i jordfraktion för fastigheten Tierp 2:1, 2:66 riskerar 
markens föroreningskoncentration och spridningsförutsättning differerar mellan olika 
fältpunkter. Till exempel binds metallföroreningar lättare till deponins västra del då den 
västra delen utgörs av glaciallera. Tillskillnad från den västra delen utgörs den östra 
delen av deponin av lera- och grovslit och har en högre hydraulisk konduktivitet än 
glaciallera. På grund av markens heterogena förhållanden kan bedömningen av 
föroreningsnivån och spridningsförutsättningen ifrågasättas. Bedömning av områdets 
föroreningsnivån och spridningsförutsättning reliabilitet kan även ifrågasättas då 
bedömningen baseras på få protvagningspunkter. Enligt Norrman (2009) är det önskvärt 
att provtagningsfältet är ytterst homogent och att provtagningen baseras på flera 
provtagningspunkter för ökad reliabilitet av föroreningsnivån.  

Med avseende på resultatet från MKAn i kapitel 5 är jordtvätt off-site det mest hållbara 
alternativet och solidifiering och stabilisering näst bästa alternativet, medan 
barriärteknik och inneslutning har väldigt låg hållbarhet. Resultatet från MKAn baseras 
på beslutsfattarnas preferenser, önskemål och synvinklar. Detta visar på att resultatet 
från MKAn reliabilitet alltid kan ifrågasättas då viktningen inte baseras på pålitliga 
milstolpar. Detta kan resultera att viktningen skulle kunna förändras om beslutsfattarens 
synvinkel skulle förändras, vilket skulle kunna resultera att ett annat saneringsalternativ 
skulle bli det mest hållbara alternativet. För att identifiera kriteriernas känslighet 
genomfördes en känslighetsanalys. Som det nämns i metoden undersöker 
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känslighetsanalysen hur mycket viktningen behöver förändras för att det näst bästa 
alternativet ska bli det bästa alternativet.  

Reliabiliteten kan även ifrågasättas då tiden var för kort för en väl genomförd 
poängsättning, samt att poängsättningen genomfördes endast av två beslutsfattare. Detta 
kan även ses som en styrka då poängsättningen genomfördes av kunniga beslutsfattare. 
Om poängsättningen bestod av fler beslutsfattare med mindre kompetens inom den 
ekologiska, sociala och ekonomiska sektorn, skulle bedömningens reliabilitet även 
kunna ifrågasättas. För att öka antalet kunniga beslutsfattare var alternativet att ta in 
beslutsfattare från andra kommuner. Dessvärre var tidsramen för detta examensarbetet 
för kort för att hinna utbilda utomstående beslutsfattare. Tillskillnad från beslutsfattarna 
från Tierps kommun behöver de beslutsfattare från andra kommuner mer detaljerad 
informationsbeskrivning av fastigheten Tierp 2:1, 2:66 för att poängsättningen ska ha 
hög reliabilitet. De beslutsfattare som valts att värdera och betygsätta de olika 
kriterierna jobbar inom Tierps kommun och har god miljö- och hälsokännedom av 
fastigheten Tierp 2:1, 2:66.  

Vid val av kriterier baseras på kriterierna från artikeln Rosén et al (2015) och Brinkhoff 
(2011). Nyckelkriterierna och underkriterierna som Rosén et al (2015) använder ansågs 
passande till denna analys och kunde accessernas med kriterier från andra artiklar. Till 
exempel nyttjar Brinkhoff (2011) liknade kriterier som har delats in inom den 
ekologiska, sociala och ekonomiaka domän. Genom att basera denna analys kriterier 
från andra artiklar tyckte jag att reabiliteten ökade då jag saknade erfarenhet av att välja 
kriterier. Dodgson et al (2009) beskriver dock att det är bra om beslutsfattarna är med 
och väljer kriterierna. Om jag skulle få möjlighet att göra om examensabretet skulle 
beslutsfattarna få vara mer delatiga vid val av kriterier. Efter att kriterierna valts ut 
genomförde beslutsfattarna en överskådlig kontroll av de valda kriterierna, men de var 
inte med och valde ut dessa.  

När väl beslutsfattarna har värderat och betygsatt de olika kriterierna med avseende på 
alternativ identifierades alternativets hållbarhet genom MKA metoden. Genomförandet 
av MKAn kan relatera till andra artiklar som Rosén et al (2015) och Hansen & Norling 
(2015). Tillskillnad från övriga artiklar som Lundberg (2012) eller Triantaphyllou och 
Sánchez (1997) som baserar viktningen på endast underkriterier, baseras viktningen från 
denna artikel, Rosén et al (2015) och Hansen & Norling (2015) även på nyckelkriterier 
och domänerna. Trots att Triantaphyllou och Sánchez (1997) genomförande av MKA är 
lättare att genomföra valde jag att basera denna analys på Rosén et al (2015). Rosén et 
al (2015) genomförande verkade mer utförlig. Genom att normalisera värderingen för 
nyckelkriterier och domänerna minimeras risken att de ekologiska aspekterna värderas 
högre än de sociala och de ekonomiska aspekterna.  
 
Då MKA utförs med hjälp av Rosén et al (2015, ss 629) förekom det komplikationer 
med att sammanfoga den med Triantaphyllou och Sánchez (1997). Triantaphyllou och 
Sánchez (1997) nyttjar en enklare viktningsmetod då betygsättingen och värderingen 
endast baseras på underkriterier, medan Rosén et al (2015, ss 629) baseras 
betygsättningen och värderingen på underkriterier, nyckelkriterier och domänerna. De 
kritiska kriterierna som redovisas i kapitel 6 redovisar den procentuella förändringen av 
vikten för domän, nyckelkriteriet och underkriteriet som krävs för att A2 >A1, medan 
Triantaphyllou och Sánchez (1997) redovisar den procentuella förändringen av 
underiteriet.  
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8. Slutsats 
Med avseende på resultatet från MKAn är jordtvätt off-site, med ett index på 35,49, det 
bästa alternativet för minskad metallkontrecentration för fastigheten Tierp 2:1, 2:66, 
medan solidifiering och stabilisering rankas på en andra plats, se kap 5. Tabeller för 
MKAn och känslighetsanalysen kommer tillsammans med examensarbetet skickas till 
Tierps kommuns renhållningsansvar för upplysning av förslag på eventuella framtida 
saneringar. Dessvärre finns det ingen garanti att jordtvätt off-site kommer genomföras 
då kostnaderna är väldigt höga.   
 
Jordtvätten off-site anses vara mer hållbart då ca 79 % av metallerna i jordmatrisen 
reduceras, medan solidifiering och stabilisering endast innesluter metallerna, problemet 
finns kvar i jordmatrisen. För att undersöka hur känsligt resultatet är genomfördes en 
känslighetsanalys. Enligt känslighetsanalysen är ”transportkostnad”, ”lokal 
miljökvalité” och ”behandlings- och installationskostnad” de mest kritiska kriterierna. 
För att solidifiering och stabilisering ska rankas före jordtvätt off-site måste viktningen 
öka med minst 6,76 % för transportkostnad, 10,3 % för lokal miljökvalité och 18,02 % 
för behandlings- och installationskostnaden.  

Transportkostnaden är det mest kritiska kriteriet då betygsättningen för jordtvätt off-site 
och solidifiering/stabilisering differerar oerhört mycket. Transportkostnaden är mycket 
högre för jordtvätt off-site än för solidifiering och stabilisering då jordmatrisen måste 
fraktas för behandling, medan solidifiering och stabilisering sker direkt i jordmatrisen. 
Det antas att transporten sker med diesel och fraktas till närmaste 
behandlingsanläggning, behandlingsanläggningen i Haninge kommun. 

Behandlings- och installationskostnaden är även högre för jordtvätten off-site än för 
solidifieringen och stabiliseringen eftersom den innehåller fler behandlingssteg och 
måste grävas upp. Ex-situ efterbehandlingsmetoder måste därför kompletteras med 
schaktning, vilket ökar kostnader och energi- och resursåtgången under behandlingen. 
Trots dessa farhågor har jordtvätt off-site ändå högst hållbarhetsindex. Detta beror på att 
effekten efter behandlingen övervinner övriga, negativa aspekterna. Till exempel 
reduceras ca 79 % metaller i jordmatrisen vid behandling med jordtvätt, medan 
barriärteknik och inneslutning och solidifiering/stabilisering endast innesluter 
föroreningarna. Föroreningarna finns fortfarande kvar i marken, vilket innebär att 
problemet fortfarande kvarstår.  

Det alternativ som har lägst hållbarhetsindex bortsett från nollalternativet, är 
barriärteknik och inneslutning. Barriärteknik och inneslutning är  dyrare än solidifiering 
och stabilisering och har därför fått lägre betygsättning vid behandlings- och 
installationskostnaderna. Barriärteknik och inneslutning utgör heller ingen reduktion av 
metallföroreningarna.  

Om jordtvätten off-site skulle väljas som efterbehandlingsmetod måste metoden 
kombineras med pH-justerande vätskor då marken innehåller över 20 % lera-slit. 
Jordlager av lera-slit verkar till försämrad saneringseffekt, och det krävs fler resurser 
och tidskrävande behandlingssteg. PH-justerande vätskor som saltsyra och ättiksyra 
resulterar till en pH sänkning, vilket underlättar utlakningen av metallföroreningar. 
Slamrester med metalliskt innehåll står som slutprodukt och skickas till deponin. 
Deponeringskostnaden och schaktningskostnaden togs med i viktningen.  



 

 28 

 
För att undvika olyckor vid schaktningen bör försiktighetsåtgärder och ökad bevakning 
insättas. Då fastigheten Tierp 2:1, 2:66 utgörs av finfraktion ökar risken för 
sättningsrörelser vid schaktningen, medan rasrisk av stenar och avfall kan förekomma 
vid schaktning av större fraktioner av avfall eller sten. För att undvika sekundära 
spridningar från den uppgrävda jordmatrisen kombineras schaktningen med en tätduk 
över och under jordmassan.  
 
Om reningsresultatet för jordtvätten off-site inte är tillräcklig kan metoden enkelt 
kombineras med andra metoder. Om kommunen skulle sätta in en annan 
efterbehandlingsmetod, till exempel solidifiering och stabilisering, kan metoden även 
kombineras med andra efterbehandlingsmetoder för ökad hållbarhet. För Tierps 
kommun skulle solidifieringen och stabiliseringen vara ett bättre alternativ med 
avseende på kostnaderna, dock behövs metoden kombineras med jordtvätt för att 
saneringsresultatet ska möjliggöra en reduktion av metallföroreningar.  
 
Oavsett val av behandlingsmetod eller kombinerade metoder är det viktigt att använda 
tillgänglig utrustning på rätt sätt, vara medveten om arbetsmiljö- och hälsoriskerna och 
framförallt värdera säkerheten före arbetseffektivitet.  
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Bilagor 
 
Bilaga A 
Motivering till nyckelkriterierna 
 

Nyckelkriterier Motivering 
Jord Saneringsresultatet varierar beroende på typ av 

markföroreningen och jordfunktionen.   
Grundvatten Grundvattenkvalitén varierar beroende på 

efterbehandlingsmetod. Antagandet att schaktningen 
sker ovan grundvatten med tillämpning av en 
länspump. Vid schaktningen antas tätduk nyttjas.  

Ytvatten Ytvattenkvalitén varierar beroende på 
efterbehandlingsmetod. Antagandet att länspumpning 
tillämpas vid schaktning. 

Icke förnybara 
naturresurser 

Verkar ofta till negativa effekter vid tillämpning av 
efterbehandlingsmetoderna och schaktningen.  

Deponiavfall Resterande icke-återvinningsbart avfall från 
efterbehandlingsmetoden. Verkar oftast till negativa 
effekter.  

Lokal miljökvalité Buller och rekreationsvärdet under och efter 
behandlingen bevakas.  

Kulturarv Effekter orsakade vid bevaring, destruktion och 
uppbyggnad av jordmatrisen. Tillkommande föremål 
och föroreningar tas inte med i bevakningen. 
Antagandet att en storformatsborrning används under 
schaktningen.  

Hälsa och säkerhet Effekter orsakade vid spridning av föroreningar, till 
exempel i damm, jord och grund- och ytvatten. Effekt 
på hälsa och säkerhet. De som arbetar med saneringen 
ska tillämpa tillgänglig skyddsutrustning. 

Ökad fastighetsvärde   
Ökad ekosystemvärde Plats och omgivning. 
Kostnader vid 
sanering 

Behandlings-, installations- och transportkostnader.  

 
 
Bilaga B 
Viktning av domänerna  
Domänerna Vikt 
Ekologiska 0,5 
Sociala 0,2 
Ekonomiska 0,3 

 



 

 34 

Bilaga C 
Värdering och vikt av nyckelkriterierna 

Domänerna Nyckelkriterier Värdering  Viktning 
Ekologi Jord 3 0,25 
  Grundvatten 3 0,25 
  Ytvatten 3 0,25 

  
Icke-förnybara 
naturresurser 2 0,166666667 

  Deponiavfall 1 0,083333333 
  Summa 12 1 
Sociologi Lokal miljökvalité 3 0,5 

  Kulturarv 1 0,166666667 
  Hälsa och säkerhet 2 0,333333333 
  Summa 6 1 

Ekonomi 
Ökad 
fastighetsvärde 2 0,25 

  
Ökad 
ekosystemvärde 3 0,375 

  Kostnad 3 0,375 
  Summa 8 1 

 
 
Bilaga D 
Värdering och vikt av de ekologiska underkriterierna 

Nyckelkriterier Underkriterier Värdering  Viktning 
Jord U risk för ekotox 3 0,130434783 
  E risk för ekotox 3 0,130434783 
  U jordfunktion 2 0,086956522 

Grundvatten Under behandling 3 0,130434783 
  Efter behandling 3 0,130434783 
Ytvatten Efter behandling 3 0,130434783 
  Under behandling 3 0,130434783 

Icke-förnybara 
naturresurser Under behandling 2 0,086956522 
Deponiavfall Under behandling 1 0,043478261 
Summa   23 1 
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Bilaga E 
Värdering och vikt av de sociala underkriterierna 

Nyckelkriterier Underkriterier Värdering Viktning 

Lokal 
miljkvalité Under behandling 3 0,272727273 
  Efter behandling 3 0,272727273 
Kulturarv Under behandling 1 0,090909091 

Hälsa och 
säkerhet Under behandling 2 0,181818182 
  Efter behandling 2 0,181818182 
Summa   11 1 

 
 
Bilaga F 
Värdering och vikt av de ekonomiska underkriterierna 

Nyckelkriterier Underkriterier Värdering Viktning 

Ökad 
fastighetsvärde Plats 2 0,153846154 

Ökad 
ekosystemvärde Plasts 3 0,230769231 
  Omgivning 2 0,153846154 
Konstnad  Transportkostnad 3 0,230769231 

  
Behandlings- och 
installationskostnad 3 0,230769231 

Summa   13 1 
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Bilaga G 
Betyg på varje ekologiska underkriterium för gällande alternativ 

Nyckelkriterier Underkriterier 
Barriärteknik 
och inneslutning Jordtvätt ex-situ 

Solidifiering 
och 
stabilisering  Nollalternativ 

Jord 
U risk för 
ekotox -3 -7 -3 -2 

  E risk för ekotox 3 8 3 -2 
  U jordfuktion 2 8 2 0 

Grundvatten 
Under 
behandling -3 -6 -3 -2 

  Efter behandling 4 7 4 -2 

Ytvatten 
Under 
behandling -4 -7 -4 -3 

  Efter behandling 4 7 4 -3 

Icke-förnybara 
naturresurser 

Under 
behandling -3 -4 -3 0 

Deponiavfall 
Under 
behandling 0 -3 0 0 

Summa   0 3 0 -14 
	
	
Bilaga H 
Betyg på varje sociala underkriterium för gällande alternativ 

Nyckelkriterier Underkriterier 
Barriärteknik 
och inneslutning Jordtvätt ex-situ 

Solidifiering 
och 
stabilisering  Nollalternativ 

Lokal 
miljökvalité 

Under 
behandling -3 -8 -3 -2 

  Efter behandling 3 8 3 -2 

Kulturarv 
Under 
behandling -1 0 0 0 

Hälsa och 
säkerhet 

Under 
behandling -3 -8 -3 -2 

  Efter behandling 3 8 3 -2 
Summa   -1 0 0 -8 
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Bilaga I 
Betyg på varje ekonomiska underkriterium för gällande alternativ 

Nyckelkriterier Underkriterier 
Barriärteknik 
och inneslutning Jordtvätt ex-situ 

Solidifiering 
och 
stabilisering  Nollalternativ 

Ökad 
fastighetsvärd  Plats 0 5 0 0 

Ökad 
ekosystemvärde Plasts 3 7 3 -3 
  Omgivning 4 8 4 -3 
Kostnad Transportkostnad -2 -10 -2 0 

  

Behandlings- och 
installations-
kostnad -9 -8 -5 0 

Summa   -4 2 0 -6 
 
	
	
Bilaga J 
Nyckelkriteriernas hållbarhetsindex för barriärteknik och inneslutning 
Domänerna Nyckelkriterier Index 
Ekologi Jord 0,043478261 
  Grundvatten 0,032608696 
  Ytvatten 0 

  Icke-förnybara naturresurser 
-

0,043478261 
  Deponiavfall 0 
Sociologi Lokal miljökvalité 0 

  Kulturarv 
-

0,015151515 
  Hälsa och säkerhet 0 
Ekonomi Ökad fastighetsvärde 0 
  Ökad ekosystemvärde 0,490384615 

  Kostnad 
-

0,951923077 
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Bilaga K 
Nyckelkriteriernas hållbarhetsindex för jordtvätt off-site 
Domänerna Nyckelkriterier Index 
Ekologi Jord 0,206521739 
  Grundvatten 0,032608696 
  Ytvatten 0 

  Icke-förnybara naturresurser 
-

0,057971014 

  Deponiavfall 
-

0,010869565 
Sociologi Lokal miljökvalité 0 
  Kulturarv 0 
  Hälsa och säkerhet 0 
Ekonomi Ökad fastighetsvärde 0,192307692 
  Ökad ekosystemvärde 1,067307692 

  Kostnad 
-

1,557692308 
 
 
Bilaga L 
Nyckelkriteriernas hållbarhetsindex för solidifiering och stabilisering 
Domänerna Nyckelkriterier Index 
Ekologi Jord 0,043478261 
  Grundvatten 0,032608696 
  Ytvatten 0 

  Icke-förnybara naturresurser 
-

0,043478261 
  Deponiavfall 0 
Sociologi Lokal miljökvalité 0 
  Kulturarv 0 
  Hälsa och säkerhet 0 
Ekonomi Ökad fastighetsvärde 0 
  Ökad ekosystemvärde 0,490384615 

  Kostnad 
-

0,605769231 
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Bilaga M 
Nyckelkriteriernas hållbarhetsindex för nollalternativet 
Domänerna Nyckelkriterier Index 

Ekologi Jord 
-

0,065217391 

  Grundvatten 
-

0,065217391 

  Ytvatten 
-

0,097826087 
  Icke-förnybara naturresurser 0 
  Deponiavfall 0 

Sociologi Lokal miljökvalité 
-

0,272727273 
  Kulturarv 0 

  Hälsa och säkerhet 
-

0,121212121 
Ekonomi Ökad fastighetsvärde 0 

  Ökad ekosystemvärde 
-

0,432692308 
  Kostnad 0 

 
 
Bilaga N 
Domänernas hållbarhetsindex för barriärteknik och inneslutning 
Domänerna Index 
Ekologi 0,375 
    
    
    
    
Sociologi 0 
    
    
Ekonomi -0,145454542 
    
    
Summa 0,0295 
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Bilaga O 
Domänernas hållbarhetsindex för jordtvätt off-site 
Domänerna Index 
Ekologi 0,412280702 
    
    
    
    
Sociologi 0 
    
    
Ekonomi -0,057407408 
    
    
Summa 0,3549 

 
Bilaga P 
Domänernas hållbarhetsindex för solidifiering och stabilisering  
Domänerna Index 
Ekologi 0,375 
    
    
    
    
Sociologi 0 
    
    
Ekonomi -0,05714286 
    
    
Summa 0,3179 

 
 
Bilaga Q 
Domänernas hållbarhetsindex för nollalternativet 
Domänerna Index 
Ekologi -0,583333256 
    
    
    
    
Sociologi 0 
    
    
Ekonomi -0,300000005 
    
    
Summa -1,0278 
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Bilaga R 
Kartbild över fastigheten Tierp 2:1, 2:66 i Tierps kommun 

 


