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Sammanfattning 
År 2010 fanns enligt Länsstyrelsen (2011) 80 000 platser som misstänktes vara 

förorenad och har uppskattats kosta 45 miljarder kronor att åtgärda och ta 40 år. 

Fastigheten Brynäs 19:7 i Gävle, där Cloetta och tidigare verksamheter har bedrivits, är 

förorenad med bland annat PAH, PCB, metaller och petroleumkolväten. Fastigheten ska 

bli ett bostadsområde men behöver först genomgå någon typ av saneringsåtgärd. För att 

välja den mest hållbara saneringstekniken är multikriterieanalys (MKA) ett bra verktyg. 

Inom MKA finns nu SCORE som är specifikt framtagen för förorenad mark, 

efterbehandling och beslutsfattande. Syftet med detta arbete är att ta fram åtgärdsförslag 

åt Gävle kommun för omhändertagandet av förorenad mark på Brynäsområdet 19:7. 

Målsättningen är att utreda för lämpliga efterbehandlingsmetoder och välja den bästa 

genom en utförd MKA. Under kapitlet Metod beskrivs hur studien kom till, 

tillvägagångssättet för litteraturundersökningen och MKA:n, samt viktiga val. 

Litteraturundersökningen består av information om Brynäs 19:7, bland annat om 

föroreningssituationen och en allmän områdesbeskrivning. Sedan följer en 

litteraturundersökning om de valda efterbehandlingsmetoderna; Biosan, Bioreaktor, 

Daramend, Jordtvätt, Termisk behandling och Vakuum extraktion. Biosan, Bioreaktor 

och Daramend är biologiska metoder och jordtvätt en fysikalisk metod. 

Efterbehandlingsmetoderna innehåller främst en processbeskrivning, typ av 

föroreningar den kan behandla och reningsgraden. 

Resultatet har sammanställts i ett antal stapeldiagram, varav samtliga presenteras ur ett 

hållbarhetsperspektiv där alla tre hållbarhetsdomäner har inkluderats. Det har framgått 

från resultatet att Vakuum extraktion är det mest hållbara alternativet. Diskussionen 

innefattar bland annat problemen kring fyllnadsmassorna på området, Off-site kriterier 

och resultatet. Slutsatsen är Vakuum extraktion är den mest hållbara av alternativen vid 

en sanering av fastigheten Brynäs 19:7 och det rekommenderas att metoden används, 

alternativt termisk behandling. Metoderna skulle även kunna kombineras för att minska 

deras svagheter och få en effektiv rening av de föroreningar som kräver sanering. De 

begränsningar som funnits har främst varit tidsbrist på grund av den omfattande 

multikriterieanalysen. Brist på information om Brynäs 19:7 och om de olika 

saneringsteknikerna har även till viss del varit en begränsande faktor.  
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Abstract 
In 2010, there was according to the County Administrative Board (2011) 80 000 sites 

suspected of being contaminated, and has been estimated to cost 45 billion to fix and 

take 40 years. The property Brynäs 19:7 in Gävle, where Cloetta and past operations 

have been conducted, is contaminated with mostly PAHs, PCBs, metals and petroleum 

hydrocarbons. The property will be a residential area but need to first undergo some 

type of remediation action. In order to choose the most sustainable remediation 

technology, a multi-criteria analysis (MCA) is a fitting tool to use. Within MCA is now 

SCORE, a specifically designed program for contaminated land, remediation and 

decision making. The purpose of this work is to develop and present proposals for 

actions to take to Gävle municipality, for disposal of contaminated soil at Brynäs 19:7. 

The goal is to determine the appropriate treatment methods and choose the best one by 

doing an MCA. In the methodology chapter it is described how the study came to be, 

the approach of the literature review, the MCA and important choices. The literature 

review consists of information on Brynäs 19: 7, including the pollution situation and a 

general description of the area. Then follows a literature review on the selected 

remediation methods; BioSan, Bioreactor, Daramend, Soil Washing, Thermal 

processing and Vacuum extraction. BioSan, Bioreactor and Daramend are biological 

methods, and soil washing a physical method. The remediation methods mainly contain 

a process description, type of pollution it can process and purification degree. The 

results have been compiled in a number of bar graphs, all of which are presented from a 

sustainability perspective, where all three sustainability domains have been included. 

The result shows that Vacuum extraction is the most viable option. The discussion 

includes the problems surrounding the filling material of the area, Off-site criteria and 

results. The conclusion is that the Vacuum extraction is the most sustainable of the 

alternatives to a clean-up of the property Brynäs 19: 7 and it is recommended that the 

method is used, alternatively Thermal processing. The methods could be combined to 

reduce their weaknesses and get an effective removal of the contaminants that require 

remediation. The limitations that existed have been mainly lack of time because of the 

extensive MCA. Lack of some information on Brynäs 19: 7 and about the various 

remediation techniques have to some extent been a limiting factor. 
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Begrepp och definitioner 
Betyg 

I denna rapport innebär betyg en siffra på hur bra eller dålig ett alternativ är i 

förhållande till sitt underkriterium.  

 

Ex-situ 

Marken schaktas och tas till annan plats för behandling. 

 

Hållbarhetsindex 

Ett hållbarhetsindex innebär ett mått på hur hållbart ett alternativ är, måttet är mätt i 

siffror. Är indexet negativt så påverkar alternativet hållbarheten negativt och är indexet 

positivt så påverkar det hållbarheten positivt. 

 

In-situ 
Definieras som behandling direkt i marken på plats. 

 

Känslig markanvändning (KM) 

KM definieras som mark som kan användas av alla grupper av människor under en 

livstid, samt där de flesta ekosystem är skyddade. 

 

Lera 

Finkornig jordart med partikelstorlek på mindre än 0,002 mm i diameter. 

 

Mindre känslig mark (MKM) 

MKM definieras som mark som har begränsad och tillfällig användning. De som är 

yrkesverksamma, barn och äldre är utsatta vid längre vistelse på denna mark. Skyddet 

för marken gäller grundvatten inom 200 meter och ytvatten. 

 

Multikriterieanalys (MKA) 

MKA är ett verktyg för att, genom en sammanvägning av bestämda faktorer, jämföra 

alternativ.  

 

Off-site 

Detta begrepp används i betygsättandet och betyder att det påverkar utanför det 

geografiska området, Brynäs 19:7. 

 

On-site 

Detta begrepp används i betygsättandet och betyder att det påverkar själva området 

Brynäs 19:7. 

 

On-situ 
On-situ, eller On-site, betyder att något sker på det berörda området. Det innebär här att 

efterbehandling utförs på området, men inte direkt i marken. 

 



 

X 

 

Osäkerhet 

Osäkerhet betyder i detta fall hur mycket kunskap och fakta som ligger bakom besluten 

i betygsättandet i MKA:n. 

 

Riskklassning 

Riskklasser förklaras som en fyrgradig skala baserad på inventeringar gjorda av MIFO 

och baseras på risken för skada på människa och miljö. Klass 1 och 2 räknas som 

mycket stor och stor risk, klass 3 och 4 räknas som måttlig och liten risk. 

 

Silt 

Finkornig jordart med kornstorlek från 0,002-0,063 mm i diameter. 

 

Värdering 

I denna rapport betyder värdering hur viktigt ett kriterium är i förhållande till de andra 

kriterierna samt hur viktig de olika domänerna är i förhållande till varandra.  
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
I Sverige fanns det år 2011 cirka 80 000 platser som misstänktes ha förorenad mark enligt 

Länsstyrelsen (2011). Förorenad mark kan leda till förorenat ytvatten, grundvatten samt att 

marken blir obrukbar. Sanering av mark är kostsamt och innebär övergripande stora arbeten då 

det är stora mängder jordmassa som ska tas omhand. Studien som Länsstyrelsen (2011) 

genomförde visade att de markområden som ansågs vara värst förorenade beräknades kosta 

minst 45 miljarder kronor och ta 40 år att åtgärda. Att åtgärda förorenad mark är av stor vikt för 

att nå det svenska miljökvalitetsmålet “giftfri miljö” (Miljömål, 2014). Miljömålet syftar till att 

miljögifter ska vara försumbar och ska inte utgöra en hälsorisk för människan eller påverka den 

biologiska mångfalden. Med 80 000 förorenade platser är detta ett problem som bör belysas.  

 

På en mer lokal nivå har området Brynäs 19:7 granskats då Gävle kommun har planer på att göra 

om området till ett bostadsområde. Cloetta AB har under lång tid bedrivit sin 

konfektyrverksamhet i Gävle och verksamheten är nu nedlagd. Golder Associates AB (2014) har 

utfört en detaljerad markundersökning för att bedöma vilken inverkan Cloetta AB och tidigare 

verksamheter har haft på miljön på Brynäs 19:7. Marken innehåller föroreningar med bland 

annat metaller, petroleumkolväten, PCB (polyklorerade bifenyler) och PAH:er (polycykliska 

aromatiska kolväten). För en framtida god och riskfri markanvändning av området behövs den 

förorenade marken tas omhand genom sanering. I denna rapport har sex stycken tekniker valts ut 

för granskning och för att göra en rättvis bedömning av dessa har en multikriterieanalys (MKA) 

gjorts. 

 

1.1.1 Metoden och programmet SCORE 

SCORE (Sustainable Choice Of REmediation) är en nyutvecklad metod inom MKA och är 

framtagen specifikt för förorenad mark och efterbehandlingsmetoder. Enligt Rosén, et al. (2015) 

har metoden hittills använts för 5 specifika saneringsprojekt för att så noga och vetenskapligt 

som möjligt komma fram till hållbara beslut och åtgärder. För en överskådlig bild av ramverket 

för SCORE-metoden, se figur 1 nedan. 
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Figur 1. Ramverk och konceptuell modell av SCORE (Rosén, et al., 2015) 

 
Rosén, et al (2013, 2015) har tagit fram kriterier som kommande användare av SCORE bör 

kunna använda sig av. Dessa har tagits fram genom omfattande forskning och teoretiskt sett bör 

de kunna användas i princip alla saneringsprojekt. Vidare menar de att det inte är ett krav, 

kriterier får tas bort eller läggas till i anpassning för det specifika projektet, men bör i så fall 

motiveras varför. En del i processen för framtagandet av kriterierna kan ses i figur 2. 

 

 
Figur 2. Konceptuell bild som visar hur aktiviteter, källföroreningar och efterbehandling kan påverka, både kort- och 
långsiktigt, de tre hållbarhetsdomänerna. (Rosén, et al., 2015) 

 
 

1.2 Problem 
Marken på området Brynäs 19:7 är förorenad från tidigare industri och ska efter åtgärder 

användas som bostadsområde. För att detta ska kunna göras utan risken för exponering av farliga 

föroreningar till människa samt yt- och grundvatten bör marken saneras med hjälp av lämpliga 

efterbehandlingsmetoder.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att ta fram ett åtgärdsförslag åt Gävle kommun för omhändertagandet av 

förorenad mark på Brynäsområdet 19:7. 
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1.4 Mål 

För att uppnå syftet med studien har följande mål fastställts: 

 

 Identifiera och beskriva olika efterbehandlingsmetoder 

 Granska effektivitetsgraden av metoderna 

 Bedöma och analysera efterbehandlingsmetoderna genom att göra en 

multikriterieanalys 

 Identifiera bästa möjliga åtgärd för området Brynäs 19:7 

 
 

1.5 Avgränsningar 
SCORE-metoden är i sig väldigt omfattande och på grund av tidsbrist har inte metoden 

tillämpats fullt ut. Experter inom förorenad mark och beslutsfattare ska även ha utfört 

betygsättandet, detta har inte varit möjligt och har därför inte tagits med i omfattningen av 

arbetet. 

 

Fokus i detta arbete har legat i det miljötekniska och på grund av tidsbegränsningar har de 

ekonomiska- och sociala aspekterna begränsats och väger inte lika tungt i multikriterieanalysen. 

En avgränsning har varit att inte göra några enkätundersökningar eller intervjuer med 

lokabefolkningen. Enligt SCORE-metoden bör detta göras för att få ett så bra faktaunderlag till 

det sociala domänet som möjligt. Detta har avgränsats då fokus har legat på det ekologiska 

domänet. 

 

Motivering till betygsättningarna har begränsats till större avvikelser eller de gånger det behövs 

en förklaring. En avgränsning i betygsättandet gäller hur bedömningen av de olika 

föroreningarna ska prioriteras. Det tas endast i beaktning hur mycket föroreningarna överstiger 

gränsvärdena, inte vilken förorening som anses vara giftigast då detta är ett svårdefinierat 

begrepp. 

 

1.5.1 Geografiska avgränsningar (Spatial boundry) 

I SCORE-metoden ska geografiska avgränsningar definieras. I denna rapport har både on-site 

och off-site kriterier inkluderats i bedömningen. Dock är faktaunderlaget kring off-site och dess 

effekter väldigt begränsat då det saknas kunskap om vart exempelvis ex-situ saneringen äger rum 

för de olika alternativen, om det sker i en kontrollerad inomhusmiljö eller utomhus etc. Det beror 

också helt på vilket saneringsföretag som väljs och vart deras lokaler finns, aspekter och 

antaganden som exkluderats från rapporten. Därför har grova uppskattningar har fått tagits 

gällande off-site kriterier, exempelvis transporter och effekter kring det. Detta kompenseras med 

poängsättningen i osäkerhet. 
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1.5.2 Tidsmässiga avgränsningar (Temporal boundry)  

Begreppet används inom SCORE-metoden och innebär enligt Rosén, et al. (2015) följande:  

 

“The temporal boundary defines the time perspective applied, regarding e.g. long-term effects, 

short-term effects, effects during remediation, and/or effects after remediation is completed.” 

 

Effekter under och efter saneringen har inkluderats i bedömningen. De sex olika 

efterbehandlingsalternativen bedöms efter kortsiktiga effekter. Med kortsiktiga effekter menas 

den tiden som markägarna använder marken som bostadsområde samt den närmsta tiden efter 

behandlingarna, det vill säga inte 150 år framåt. Nollalternativet har långtidseffekt som 

utgångspunkt, eftersom nollalternativet går ut på att föroreningarna finns kvar och inga åtgärder 

utförs på området, nu eller på lång sikt.  

 
 

1.6 Målgrupp 
Denna rapport riktar sig främst till beslutsfattarna i Gävle kommun och kommer förhoppningsvis 

ingå som en del av Gävle Kommuns beslutsunderlag om vad som skall göras med 

föroreningssituationen för området Brynäs 19:7. Alternativt att rapporten kan belysa vissa 

aspekter som kan komma till nytta för kommunen. Vidare kan detta examensarbete fungera som 

ett samlingsdokument och bidra med mer djupgående information än vad som generellt kan 

hittas om de 6 olika efterbehandlingsmetoderna. Intresse kan även ligga hos utvecklarna av 

SCORE-metoden som kan se hur metoden fungerar att använda praktiskt. 
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1.7 Disposition 
 

Kapitel 1: Introduktion 

Introduktionen förser läsaren med nödvändig bakgrundsinformation om förorenad mark, 

problembilden kring Brynäs 19:7 samt syfte och mål med arbetet. Vidare introduceras vad en 

multikriterieanalys och SCORE är samt studiens avgränsningar.  

 

Kapitel 2: Metod 

Metod kapitlet beskriver författarnas tillvägagångssätt gällande litteraturundersökningen och 

multikriterieanalysen. Även definitioner och nödvändiga val som behövts göras motiveras i detta 

kapitel.  

 

Kapitel 3: Litteraturundersökning 

I detta kapitel har först nödvändig fakta om Brynäs 19:7  inhämtats. Informationen har erhållits 

från Golder Associates AB (2014) riskbedömning av fastigheten. Efter Brynäs 19:7 kommer en 

litteraturundersökning av 6 olika efterbehandlingsmetoder; Biosan, bioreaktor, Daramend, 

Jordtvätt, termisk behandling och vakuum extraktion.  

 

Kapitel 4: Multikriterieanalys 

I kapitel 4 redovisas resultatet från den utförda multikriterieanalysen i form av stapeldiagram. 

 

Kapitel 5: Diskussion 

I kapitel 5 diskuteras sådant som känns nödvändigt och viktigt att ta upp. Detta kan exempelvis 

vara aspekter som kräver ytterligare förtydligande, resultatet av multikriterieanalysen och 

författarnas synpunkter ur ett mer personligt förhållandesätt.  

 

Kapitel 6: Slutsats 

I kapitel 6 dras en slutsats, eller slutsatser, utifrån föregående kapitel. Utifrån slutsatsen följer 

rekommendationer och begränsningar som funnits i arbetet.  

 

Kapitel 7: Framtida studier 

I framtida studier föreslås att även Gävle Kommun utför en betygsättning samt en 

osäkerhetsanalys i form av en Monte Carlo-simulering.  
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2. Metod 
Nedan följer tillvägagångssättet för litteraturundersökningen och multikriterieanalysen.  

 

2.1 Litteraturundersökning 

Arbetet har varit en iterativ process då mer och utförligare fakta har hämtats vid behov, 

exempelvis vid utförande av SCORE-metoden då det saknades viktig information för 

beslutstaganden. För att kunna få en överblick på vilka metoder som finns tillgängliga och är 

relevanta har internetsidan Marksaneringsinfo (2015) använts. Denna sida har samlad 

information om förorenad mark och de olika metoderna samt vad som är vanligast i Sverige.  

 

Utifrån detta har fakta huvudsakligen hämtats från rapporter och vetenskapliga artiklar. 

Rapporterna har hittats via Google, med sökord som ”förorenad mark”. Artiklarna har hittats via 

databaserna ScienceDirect, Springerlink, Google schoolar och Discovery. Sökparametrarna har 

varit inställda på peer reviewed, skrivna tidigast år 2005, full text samt på engelska. Sökorden 

som i kombination har använts är bland annat:  

 Soil vapor extraction 

 Remediation 

 Contaminants 

 PAH 

 Metals 

 PCB 

 Petroleum hydrocarbons 

 Thermal 

 Desorption 

 Soil 

 Soil remediation 

 Soil Washing 

 

En viktig källa till litteraturundersökningen har varit Golder Associates ABs (2014) 

riskbedömning. Beskrivningen av Brynäs 19:7 har uteslutande baserats på denna då den 

innehåller den senaste markundersökningen. Viktiga källor för litteraturundersökningen av 

SCORE-modellen har varit Rosén, et al. (2013), Rosén, et al. (2015) och Volchko, et al. (2014). 

Dessa artiklar har varit till hjälp vid tveksamheter och de har gett en bra förklaring och 

sammanfattning av SCORE. 

 
2.2 Multikriterieanalys - SCORE 

Valet av metod för att utföra multikriterieanalysen diskuterades fram och SCORE valdes då 

metoden är anpassad för förorenad mark. Processen för användandet av SCORE påbörjades med 

att bit för bit koppla ihop metoden och dess innehåll med den egna fallstudien om Brynäs 19:7. 

Detta innebar exempelvis att fastställa systemgränser, avgränsningar, definitioner, iterativt utöka 

med nödvändig fakta, med mera. När det föll på plats och relevanta kriterier var utvalda 

påbörjades betygsättningen av de olika alternativen. Betygsättningen utfördes under diskussion 
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och i största mån baserat på fakta. När kriterierna för de tre hållbarhetsdomänerna fått betyg 

summerades siffrorna ihop som totala summor för respektive alternativ. Därefter sammanställdes 

resultaten i diagram för tydliga jämförelser, inklusive osäkerhetsanalys där osäkerheten i 

betygsättningen tagits i beaktande.   

2.2.1 Val av hållbarhetsmodell 

Det finns olika sätt att se på hållbarhet. Rosén, et al. (2015) menar därför att det är viktigt att 

definiera vilken typ av hållbarhetsvärdering som blir utgångspunkten i multikriterieanalysen. Två 

typer av hållbarhetsmodeller är Venn diagram- och Bull’s eye modellen. I Venn diagram 

modellen överlappar de sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsdomänerna varandra och 

alla värderas som lika viktiga. I Bull´s eye modellen värderas de tre domänerna olika. I denna 

MKA kommer författarna utgå från bull´s eye modellen, se figur 3. Bull`s eye passar bäst för just 

denna studie, eftersom inriktningen är efterbehandling och effekter av mark, det vill säga 

ekologi. Vidare saknas det tillräckligt med faktaunderlag för att kunna använda Venn diagram 

modellen, vilket skulle göra det svårt att värdera och tillämpa likvärdig bedömning på 

exempelvis den ekonomiska domänen som på den ekologiska.  

 

 
 

 

2.2.2 Val av kriterier 

Val av kriterier har noga övervägts och beslutats av författarna. De valda kriterierna har hämtats 

från Rosén, et al. (2015). Vissa kriterier har valts bort, baserat på relevans och i avsaknad av 

tillräckligt med faktaunderlag. Ett exempel på ett kriterium som inte varit relevant i 

bedömningen är Sediment. Sediment är fasta partiklar som sjunkit till botten i vattendrag. 

Vattendrag inom den geografiska systemgränsen som skulle kunna bli påverkat i detta fall är 

Gavleån. Gavleån är dock för ström för att de få föroreningar som når ån från de olika 

saneringsmetoderna, eller de befintliga källföroreningarna, skulle tillföra någon effekt på 

Figur 3: Bull´s eye modell (Rosèn, et al., 2015) 
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sedimenten. Det är sannolikt att partiklarna slutligen når ner till sediment, vilket dock är utanför 

den geografiska systemgränsen i denna studie.  

Exempel på ett kriterium som valts bort på grund av otillräcklig fakta är lokal acceptans, inom 

den sociala domänen. Enkätundersökningar och intervjuer har inte gjorts med lokalbefolkningen, 

vilket gör att kriteriet inte kan inkluderas. Betygsättningen skulle bli opålitlig och subjektiv, inte 

ens antaganden skulle kunna göras.  

De kriterier och underkriterier som har inkluderats i multikriterieanalysen kan ses i tabell 1. 

 
Tabell 1. Kriterier och underkriterier. 

Ekologiska Sociala  Ekonomiska 
Nyckel-
kriterium 

Under-
kriterium 

Nyckel-
kriterium 

Under-
kriterium 

Nyckel-
kriterium 

Under-kriterium 

Jord Risk för 
ekotox 

Lokal 
miljökvalitè 

Under 
behandling  

Ökat 
marknadsvärde 

 

 Funktion 
jord R 

 Efter 
behandling 

Hälsa Risk vid transport 

Grundvatten S Off-site Kulturarv   Reducerad hälsorisk 

 S On-site Hälsa och 
säkerhet 

S Off-site Ökat 
ekosystemvärde 

On-site 

 K Off-site  S On-site  Omgivning 

 K On-site  K Off-site Externaliteter  

Ytvatten S Off-site  K On-site Kostnad för 
sanering 

Kostnad för 
transport 

 S On-site Jobmöjligheter   Behandlingskostnad 

 K Off-site    Installationskostnad 

 K On-site     

Luft      

Icke 
förnybara 
resurser 

     

Deponiavfall      

 
Multikriterieanalysens underkriterier baseras på huvudsakliga stressfaktorer (Main stressors). 

Dessa är “S On-site och S Off-site” samt “K On-site och K Off-site”. S står för Sanering vilket 

innebär effekter orsakad av själva efterbehandlingsmetoden och resulterar oftast i negativa 

effekter, exempelvis förbrukning av fossila bränslen. K står för Källförorening vilket innebär 

effekterna av efterbehandlingsmetodernas funktioner, det vill säga borttagning eller destruering 

av föroreningar, något som bör leda till positiva effekter och poäng.  
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2.2.3 Hållbarhetsanalys 

Analysen började med att bestämma de värderingar som styrde betygsättningarna och vad som 

ska tas i beaktande under processens gång. I multikriterieanalysen har ett nollalternativ ingått i 

bedömningen, vilket innebär att marken inte saneras och fortsätter vara förorenad. I 

betygsättandet har de olika metoderna hela tiden jämförts med nollalternativet och inte mot 

varandra. Jämförelse med nollalternativet tydliggör resultatet av saneringsåtgärderna, vad det ger 

för effekter och vad det innebär hållbarhetsmässigt.  

I de alternativ där schaktning har krävts så ingick detta i bedömningen, även om det inte är själva 

behandlingsmetoden. Schaktning är egentligen ett förberedande steg, men ingår i den 

övergripande saneringsprocessen och ingår därför i bedömningen. Schaktning leder i flera fall till 

transporter. Detta har tagits i beaktande under bedömningen. När jorden ska transporteras till 

saneringsanläggningar ex-situ kommer sannolikt tunga lastbilar användas för att kunna frakta så 

mycket jord som möjligt och därmed reducera antalet transportsträckor. Trafikverket (2012) 

redovisar att en tung lastbil från 2009, med en totalvikt på 38-40 ton, drar cirka 35 l diesel per 

100 km.  

 

Hänsyn har tagits till metodens effektivitet och reningsgrad. Är reningsgraden 80 % kan betyget 

exempelvis hamna på +5, eftersom en del av föroreningarna blir kvar. Fler aspekter har 

inkluderats i bedömningen, bland annat metodens effektivitet kring olika jordarter.  I tabell 2 

redovisas de skalor som använts i bedömningen med en kort motivering.  
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Tabell 2. Betygskalor med tillhörande motivering för utformningen. 

Betygskala [- 10 - +10] Motivering 

-10 till -6 =Väldigt negativt 

-5 till -1 = Negativt 

0 = Ingen effekt 

+1 till +5 = Positivt 

+6 till +10 = Väldigt positivt 

Betygskalan baseras på samma utformning 

som Rosén, et al. (2015) betygskala. 

Minusskalan innebär en negativ effekt, noll 

ingen effekt och hamnar betyget på 

plussidan resulterar det i en positiv effekt. 

Värderingsskala [1 - 3]  

 

3 = väldigt viktigt 

 

2 = Viktigt 

 

1 = Något viktigt 

Värderingen har i största mån baserats efter 

Golder Associates ABs (2014) 

riskbedömning av fastigheten Brynäs 19:7. 

I den ekologiska domänen värderades 

exempelvis ytvattnet högre än grundvattnet 

eftersom i riskbedömningen betraktas det 

som ett skyddsobjekt, men inte 

grundvattnet.  

Osäkerhetsskala [1 - 3]  

 

3 = Säker 

 

2 = Något osäker 

 

1 = Osäker 

När ett betyg har fått en 3a i osäkerhet 

innebär det att betyget mer eller mindre 

uteslutande stöds av fakta. En 2a, något 

osäker, så stöds betyget delvis av källor, 

men något saknas. Sätts en 1a saknas 

relativt mycket faktaunderlag som då 

istället får kompletteras med en 

uppskattning eller ett antagande till 

betygsättarnas bästa förmåga. 

 
 
När alla bestämmelser var klara diskuterades värdering för nyckelkriterierna fram och sedan 

betyg (B), värdering (V) och osäkerhet (O) för varje behandlingsmetod samt nollalternativet för 

varje underkriterium. Motiveringar och förklaringar till utstickande bedömningar noterades även 

under processen. Se Bilaga A, Betygsättning. Nyckelkriterium viktades var för sig enligt följande 

formel: 

 
Wk,D står för Viktning av Nyckelkriterium. Ik,D är värderingen (V) för det specifika 

nyckelkriteriet som divideras med det sammanlagda värdet av nyckelkriterierna inom ett domän.  

Underkriterierna viktades på samma sätt, men med det sammanlagda värdet (V) av 

underkriterierna under samma nyckelkriterium, exempelvis Risk för ekotox. och Funktion för 

jord som hör till nyckelkriteriet Jord.  
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En linjär additiv metod användes för att få ett hållbarhetsindex för varje N.kriterium inom varje 

enskilt domän. Formeln som användes: 

 
Det viktade nyckelkriteriet multipliceras med varje viktat underkriterium som i sin tur 

multipliceras med sitt betyg. Ett exempel: N.kriteriumet fick viktningen 3, U.kriterium A fick 

viktningen 0,75 och U.kriterium B fick viktningen 0,25. Betyget för de olika kriterierna var 2 

och 4. HD,i=3*(0,75*2+0,25*4) 

Detta resulterar i att varje N.kriterium får ett index som går att jämföra med varandra. Dessa 

index räknas sedan ihop till ett index som innehåller alla tre domänen och det gjordes på följande 

vis: 

 

Det sammanlagda betyget för varje alternativ inom varje domän divideras med antingen det 

högsta indexet eller lägsta absoluta indexet. Om det lägsta absoluta indexet var högre än det 

högsta indexet så valdes detta. Sedan multiplicerades detta med viktningen för domänet som 

bestämdes vara 5/10 för det Ekologiska domänet, 3/10 för det Sociala domänet och 2/10 för det 

Ekonomiska domänet. Detta gjordes för varje alternativ inom varje domän och resulterade i 21 

stycken värden, 7 stycken per domän. Sedan adderades värdena från de tre olika domänen ihop 

per alternativ. Detta gav 7 olika värden som sedan multiplicerades med 100 för att få jämförbara 

siffror.  

 

2.2.4 Osäkerhetsanalys 

Osäkerhetspoängen som sattes i samband med bedömningen visar vilket alternativ som har högst 

säkerhet gällande informationen bakom besluten. Betygsskalan går att se i tabell 3 ovan. 

Poängen sattes för varje underkriterium för varje enskilt alternativ. Sedan räknades poängen för 

alla tre domänen ihop för varje alternativ, så det sammanlagt blev 7 jämförbara siffror.  
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3. Litteraturundersökning 

I detta kapitel introduceras Brynäs 19:7 med en områdesbeskrivning, föroreningsinnehåll, 

planerad framtida markanvändning, skyddsvärden samt exponering- och spridningsrisker. Sedan 

följer en litteraturundersökning av 6 efterbehandlingsmetoder, där en, eller eventuellt flera, 

kommer utses som bästa saneringsmetod att tillämpa, det vill säga om sanering blir en vald 

åtgärd. Detta fastställs i multikriterieanalysen. 

 
 

3.1 Brynäs 19:7 

3.1.1 Områdesbeskrivning 

Brynäs är en stadsdel i Gävle som växte fram under den senare delen av 1800-talet, till stor del 

på grund av en expanderande industri. Stadsdelen ligger cirka 1,5 kilometer från Gävle centrum, 

med en folkmängd på 7 933 personer år 2010 (Gävle Kommun, 2011). Golder Associates AB 

(2014) och Olofsson (2006) beskriver Brynäs 19:7 som ett fastighetsområde på 46 000 m
2
, med 

kringliggande industrier och bostadsområden, se figur 4. Efter beräkningar uppskattas det finnas 

50 000-90 000 m3 fyllningsmassa på området, allt är dock inte förorenat. Fastighetsområdet har 

en tidigare historia av diverse industriverksamheter vilket har bidragit till den aktuella 

föroreningssituationen. Ett metallgjuteri och en smidesverkstad opererade under slutet av 1800-

talet. Dessa kom sedan att ersättas av en tvåltillverkningsindustri, ett garveri, samt 

konfektyrverksamheten Cloetta, som är den enda överlevande verksamheten fram tills idag. 

Fastigheten har klassificerats som risklass 2, vilket innebär stor risk för människors hälsa och 

miljö. 

 

 
Figur 4. Vänster bild visar fastighetsgränser och provtagningar. Höger bild visar vart på Brynäs fastigheten ligger. 
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3.1.2 Gävle kommuns mål med området 

Enligt Golder (2014) har Gävle Kommun planer på att använda området som bostadsområde. 

Detta leder till att marken kommer behöva klassas om till bostadsmark, vilket innebär att 

åtgärder och sanering behövs planeras och tillämpas därefter. Kraven på att marken och dess 

föroreningar inte ska orsaka skador på människa och miljö blir strängare, eftersom familjer med 

barn kommer bosätta sig där permanent. Risken för exponering ökar, särskilt för lekande barn 

som eventuellt kan få i sig miljögifter via oralt intag av jord. Med strängare krav till bostadsmark 

är sanering efter Naturvårdsverkets riktvärdesstandard Känslig mark en bra riktlinje, något som 

även Golder baserat sitt bostadsscenario efter. Vidare ökar kraven på att marken i sig ska hålla en 

acceptabel nivå så att området i framtiden, genom en bra samhällsplanering, har goda 

rekreations- och utvecklingsmöjligheter. Detta kan exempelvis vara anläggning av trädgårdar, 

rabatter och dagvattenhantering, utan risk för kontakt med kvarliggande överskridna 

föroreningshalter. 

 

Gävle Kommun (2014) har lokala miljömål som är viktiga att ta hänsyn till under Brynäs 19:7s 

omvandling/utvecklingsskede. I det miljöstrategiska programmet är en av målsättningarna att bli 

en av Sveriges bästa miljökommuner och ligga i framkant gällande hållbar utveckling. Det finns 

övergripande mål som innefattar att mark, naturresurser, lokalisering, utformning och underhåll 

ska ske på ett hållbart sätt, samt säkerställa en god livsmiljö. Ett stort område som Brynäs 19:7 

ingår därmed i arbetet att bli en av Sveriges bästa miljö- och bovänliga stad. 

3.1.3 Markens sammansättning & innehåll av föroreningar 

Markens sammansättning inom fastigheten består naturligt av främst lera och silt. Marken är nu 

till stor del hårdgjord och under årens gång har stora mängder fyllnadsmassor tillkommit. 

Golders undersökningar visar på att ner till 1-2 meters djup finns en del fyllnadsmassor i form av 

trä, fundament, svarta material och garveriavfall, men främst består fyllnadsmassorna av sten, 

tegel och grus. Efter detta återfinns jordlager som silt och lera ner till 13 meters djup. Bild på 

fyllnadsmassor kan ses under Bilaga B, Fyllnadsmassor. 

 

Prover har tagits över hela fastighetsområdet. Golder har konstaterat att föroreningshalterna 

generellt understiger de riktvärden som fastställts av Naturvårdsverket. De föroreningar som 

överstiger riktvärdena för känslig mark (KM) samt mindre känslig mark (MKM) har tillkommit 

främst från punktutsläpp, särskilt där garveri- och gjuteriverksamheten tidigare har legat. 

Fyllnadsmassorna är till viss del inte av miljövänligt slag, exempelvis impregnerat trä, och kan 

potentiellt bidra till en generell föroreningssituation över hela området. Som tidigare nämnt är 

det främst metaller, så som zink, kvicksilver, kadmium, bly och koppar, men även PAH, PCB 

och olja som står för de föroreningar som överstiger riktvärdena. För uppmätta föroreningshalter 

i jord, se Bilaga C.  
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3.1.4 Grundvatten 

Vattenprover på fastigheten Brynäs 19:7 har påvisat vissa förhöjda halter av föroreningar i 

grundvattnet. Generellt handlar det om samma miljögifter som i marken, det vill säga PAH:er, 

metaller, aromater, kolväten och PCB. Ytterligare föroreningar som identifierats är bensen, 

arsenik, furaner och dioxiner. Dock överskrider majoriteten av dessa föroreningar riktvärdena på 

enbart några enstaka prover. Det beräknade medelvärdet av de flesta av föroreningarna på 

området underskrider riktvärden för grundvattenhalter (Golder Associates AB, 2014).  

 

Under fyllnadsmassorna som har ett djup på ca 1-2 meter, ligger grundvattenytan. Tidigare 

undersökningar har påvisat ett grundvattenflöde som grenar till nordväst, mot Gavleån. Golder 

Associates (2014) egna grundvattenmätningar år 2013 påvisade däremot en lutning mot öst. Efter 

en tidigare inventering misstänks två kanaler ha funnits på fastigheten, men har enligt Golder 

(2014) i dagsläget inte lokaliserats. En av kanalerna vid fastighetsgränsen kan orsaka spridning 

av det förorenade grundvattnet till närliggande områden, inklusive Gavleån. Den andra kanalen 

är igenfylld och misstänks ha en dränerande effekt vilket minskar genomflödet och 

spridningsrisken av grundvattnet. Platsspecifika faktaunderlag genom undersökningar om 

kanalerna har ännu inte tagits fram så det kan inte verifieras. 

3.1.5 Spridningsvägar, spridningsrisker & hälsorisker 

En konceptuell bild över skyddsobjekt, spridning- och exponeringsrisker går att hitta under 

bilagor, Figur 10. Golder Associates AB (2014) visar i sin undersökning att potentiella 

spridningsvägar är via grundvatten, ledningsvägar, kanaler, ytvatten, dag- och 

spillvattenledningar, schaktning, spridning i fri fas och via förångning från flyktiga ämnen. 

Gavleån, som ligger ca 100 meter från fastighetsgränsen är en viktig naturresurs och ligger 

tillräckligt nära för att potentiellt bli påverkad av föroreningssituationen på Brynäs 19:7. Grovt 

uppskattade beräkningar visade att föroreningar till Gavleån är närmast försumbara. Resultatet 

från beräkningarna påvisade några tiotals gram per år, med en maxhalt på 20-200 gram per år av 

alifater och barium. I beräkningarna inkluderades de eventuellt igenfyllda kanalerna som 

potentiella spridningsvägar. 

Ledningarna på fastigheten antogs ha låg spridningsrisk eftersom de var i gott skick vilket 

minimerar läckage, samt att inget vatten i dagsläget transporteras i dem. Föroreningar i 

ledningarna har emellertid identifierats, men bedöms fortfarande som låg risk då 

saneringsåtgärder med stor sannolikhet kommer utföras, även på ledningarna. 

Spridning till luft via förångning av flyktiga föroreningar beräknas som minimal, eftersom 

området kommer till största del vara täckt av hårdgjorda ytor. Porluftsmätningar visade på låga 

halter av spridning av föroreningar till luft. Spridning av olja i fri fas beräknas även det som låg 

spridningsrisk.  

 

Gällande exponering ligger den största risken via intag av jord, inandning av damm samt 

hudkontakt med jord och damm. Golders (2014) beräkningar av platsspecifika riktvärden visar 
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på att det är främst PCB, PAH, bly och kvicksilver på fastigheten som kan orsaka negativa 

effekter på människors hälsa. PCB, PAH, bly och kvicksilver kan leda till en rad olika negativa 

hälsoeffekter, bland annat nervskador, hjärt- och kärlsjukdomar, lägre IQ, fördröjd utveckling, 

njurskador, försämrat immunförsvar samt cancerframkallande (Karolinska institutet, 2014a, 

2014b, 2014c, 2015). 

 

3.1.6 Skyddsvärden & skyddsobjekt 

På och runt omkring Brynäs 19:7 finns några viktiga skyddsvärden. En byggnad där Mattons 

garveri tidigare bedrevs betraktas nu som kulturhistoriskt värdefull och beläget inom området. 

Den närliggande Gavleån anses som skyddsvärd eftersom den är en viktig naturresurs för Gävle. 

Vidare är det större området, i vilket Brynäs 19:7 ingår i, ansedd som riksintresse. 

Golder Associates har i sin riskbedömning identifierat ett antal skyddsobjekt som är viktiga att 

vara medvetna om och ta hänsyn till när området ska åtgärdas till att bli bostadsområde. 

Skyddsobjekt, exempelvis byggnader, ekosystem och människor, är enligt Golder något som kan 

vid exponering av föroreningar påverkas negativt. 

 

Människor som skyddsobjekt är i detta fall när de uppehåller sig i närområdet och i fastigheterna. 

Människor i närområdet betraktas som skyddsobjekt eftersom det är oklart exakt åt vilket håll det 

förorenade grundvattnet flödar. Därmed finns en teoretisk risk att föroreningar kan spridas med 

grundvattnet till närliggande områden. Markekosystemet inom Brynäs 19:7 anses som 

skyddsobjekt, även om det i dagsläget har en dålig status. Marken kommer trots sanering ha 

begränsade ekosystemfunktioner men kommer ändå betraktas som skyddsobjekt på grund av 

omklassning till känslig markanvändning. Ytterligare identifierade skyddsobjekt är ytvatten, 

Gavleån specifikt, med dess vattenlevande organismer. Områdets grundvatten betraktas 

emellertid inte som skyddsobjekt eftersom Brynäs 19:7 förses med Gävles kommunala 

dricksvatten och risk för borrning av privata dricksvattenbrunnar i framtiden uppskattas som låg. 
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3.2 Efterbehandlingsmetoder 

3.2.1 BioSan 

SITA AB tog patent på en biologisk sanerings-metod som heter BioSan år 2007. På Patentscope 

(2015) går det att läsa att detta är en metod som år 2007 hade renat mer än 100 000 ton förorenad 

mark i Sverige. Saneringsmetoden fungerar generellt genom att bakterier bryter ner 

föroreningarna. Bakterier blandas tillsammans med näring ut i jorden för att så snabbt som 

möjligt starta nedbrytningsprocessen. BioSan skiljer sig från andra biologiska metoder genom 

sättet bakterier fördelas och aktiveras. Detta görs genom att perforerade rör placeras ut i två 

pelare med förorenad jord. Rören är kopplade till en motor som blåser luft i jordpelarna, vilket 

gör att luften sprids effektivt för att sätta fart på nedbrytningsprocessen hos de nedbrytande 

bakterierna. Värmen och syret sprids därför jämnt i de två jordpelarna och bakterierna blir mer 

effektiva. Pelarna med jord är slutna med omhändertagande av gaserna som bildas under 

nedbrytningsprocessen. Enligt SAKAB (u.å.) sker minimala utsläpp från behandlingen till luft. 

Se figur 5 nedan för att få en bättre uppfattning om hur systemet är byggt. 

 

 
Figur 5. Schematisk bild på hur ett BioSan-system är uppbyggt. H1 och H2 är jordpelare och däremellan är motorn och 
rör som leder luften (Patentscope, 2015) 

 
  
I patentansökan på Patentscope (2015) står det att 90 % av föroreningarna bryts ner av BioSan-

metoden. Elgh-Dalgren, et al. (2011) skriver dock i sin artikel att PAH-föroreningar inte bryts 

ned effektivt då andra gifter finns närvarande i marken. Det kan även bero på att koncentrationen 

av PAH från början var för låg för att metoden skulle ge högre grad av verkan. I deras studie 

framgår det att BioSan-metoden gör miljögifterna mer toxiska och situationen blir värre då det 

förstärker miljögifternas egenskaper. Elgh-Dalgren menar även att det är vanligt att marken just 

är förorenad av andra miljögifter än PAH och att de andra miljögifterna måste lakas ur först 

innan PAH-föroreningen kan behandlas med denna metod. 
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3.2.2 Bioreaktor 

Bioreaktor metoden, eller bioslurry som det också kallas, är en biologisk efterbehandlingsmetod 

och kan utföras on-situ och ex-situ. Den förorenade jorden behandlas i en sluten reaktortank. 

Mikroorganismer blandas in i jorden tillsammans med syre, näringsämnen, vatten och ibland 

lösningsmedel för en effektiv nedbrytning av föroreningarna. Jordarter som fungerar bra i slurry 

bioreaktorer är bland annat lerjordar, silt, slam och sediment (Marksaneringsinfo, 2008a; Robles-

Gonzales, 2008). Bioreaktor-metoden möjliggör en snabbare och effektivare nedbrytning av 

föroreningar än öppna system, på grund av att behandlingen sker i en kontrollerad miljö med 

system som kan optimera förhållandena och nedbrytningsprocessen (Avfall Sverige, 2011). 

Robles-Gonzales, et al. nämner att parametrar som exempelvis temperatur, pH, löst syre och 

oorganiska näringsämnen kan övervakas och justeras i bioreaktorn. Saneringen i en bioreaktor 

reducerar kraftigt efterbehandlingstiden från månader till veckor eller dagar, jämfört med övriga 

biologiska metoder, vilka vanligtvis är av öppet slag.  

 

EPA (u.å.) och Robles-González, et al. (2008) förklarar första steget i processen som den 

förorenade jorden schaktas och transporteras till platsen där saneringen ska utföras. Därefter 

följer en fyra-stegs förberedelse. Första steget innebär att jorden klassificeras efter partikelstorlek 

i en sikttrumma. Något grövre fraktioner, större än 0,85 mm, sorteras ut och bortskaffas. Andra 

steget är en slurry-förberedelse där vatten tillsätts i en tank. I tredje steget pumpas slurry mixen 

av jord och vatten till nästa tank för ytterligare partikelseparation. I sista förberedelsesteget når 

slurryn en tank där partikelstorlek och övriga parametrar ställs in till rätt nivåer för en effektiv 

rening. Detta slurryinnehåll pumpas slutligen till bioreaktortankar där själva saneringen av de 

biologiskt nedbrytbara föroreningarna sker. 

 

Forskning sker kring huruvida bioreaktor-metoden kan bryta ner förorenad jord som innehåller 

PAH:er, samt vilken reningsgrad som kan uppnås och hur det skulle kunna effektiviseras. Ett 

alternativ för effektivisering är bioaugmentation. Enligt Regenesis (u.å.) innebär 

bioaugmentation att extra bakteriekulturer tillsätts i förhoppning av en effektivare nedbrytning av 

föroreningar. Resultatet är varierande. I ett forskningsprojekt undersökte Launen et al. (2007) om 

förorenade massor innehållande PAH:er får en högre reningsgrad genom att tillämpa 

bioaugmentation. Resultatet visade att det inte fick en högre effekt. Robles et al. redovisar dock i 

deras artikel att metoden fungerar mot PAH:er, baserat på faktaunderlag av både pilot-försök och 

på kommersiell nivå. Beroende på systemutformning, val av mikroorganismer, lösningsmedel, 

den kemiska sammansättningen hos föroreningen etc. varierar reningsgraden, ibland mycket. Det 

kan vara allt från 25 % borttagning till 100 %.  Se Bilaga E för konkreta exempel av 

saneringsresultat av PAH med bioreaktormetoden. Övriga föroreningar som metoden 

argumenteras för att klara av att sanera är till exempel PCB, pesticider och sprängämnen. 

 

Lika som för BioSan finns oro att sanering av PAH:er genom bioreaktormetoden kan leda till en 

motsatt effekt. Lundstedt (2003) har genom sin forskning påvisat att sanering av PAH:er kan 
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leda till nedbrytnings- och omvandlingsprodukter som är toxiska. De har fått en annan form, men 

med risken att vara lika- eller mer toxiska än innan efterbehandlingen. Exempel på detta är oxy-

PAH:er, som under saneringen genomgått transformation och oxygenerats. Dessa oxy-PAH:er 

har visats både persistenta och toxiska. 

 
 
3.2.3 Daramend 
Daramend-metoden är en teknik som är patenterad sedan år 1997 (United States Patent, 1997). 

Det är en biologisk efterbehandlingsmetod och har enligt Adventusgroup; Daramend and 

Terramend Bioremediation Technologies (u.å.) sanerat över 7 miljoner ton jord, med goda 

resultat. Daramend har till viss del implementerats i Sverige. Enligt SAKAB AB – Norrtorp, 

(2007); SAKAB, (u.å.); Seech, Bolanos-Shaw, Hill, et al., (2008) är tekniken applicerbar på en 

omfattande mängd organiska föroreningar, inklusive persistenta organiska föroreningar så som 

pentaklorfenol, pesticider och PAH:er, men även tungmetaller som bly, arsenik och krom. 

Tekniken immobiliserar tungmetallerna. Resultat av reningsgrad ses i figur 6. 

 

 
Figur 6. Diagrammet visar PAH halterna före och efter Daramend behandlingen, samt det uppnådda målet (SAKAB – 
biologisk behandling, u.å.). 

 
Nyckeltillsatsen i Daramend-metoden vid behandling är en blandning av organiskt kol och 

nollvärt järn. 60-80 procent av tillsatsen består av det organiska innehållet och järnet det 

resterande. Det organiska materialet i tillsatsen kommer ursprungligen från växter rikt på fibrer 

och näringsämnena fosfor, kväve och kalium. Detta tillåter en snabb tillväxt och är en gynnsam 

miljö för mikroorganismerna, samtidigt som det tillsammans med järnet skapar förhållanden som 

bidrar till en starkare nedbrytning av persistenta biologiska föroreningar. United States Patent, 

1997; Seech, Bolanos-Shaw, et.al, 2008 skriver att vid behandling av andra föroreningar kan det 

exempelvis vara nödvändigt att blanda i metaller som lätt oxiderar och därmed bidrar i 

behandlingen. I dessa fall är en blandning av järn och magnesium lämpligast att använda på 

grund av dess relativt låga toxicitet. Eventuellt kan en blandning av kobolt, nickel, koppar och 

zink ingå i tillsatsen men i lägre mängder eftersom de har en högre toxicitet. 

Daramend-metoden är tillämpbar både On-situ och In-situ (Adventus, u.å.). Alan Seech, et al. 

(2008) anser att de viktigaste delarna inom den biologiska Daramend teknologin är tillsatsen som 
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blandas in i den förorenade jorden, tillgänglighet och reglering av syre, samt jordens innehåll av 

fukt genom mekanisk odling och bevattning. Jordens kapacitet att binda vatten bör ligga vid 

cirka 90 procent. För att maximera nedbrytningen av föroreningarna måste jorden blandas om 

med jämna mellanrum. Detta utförs vanligen genom en traktor med mekaniska omrörningsblad 

som når ner till cirka 6 decimeters djup. Vilken typ av föroreningar som ska behandlas styr hur 

den exakta reningsprocessen utförs, ibland är en aerob process mest effektiv, andra gånger 

anaerobiska processer. En kombination av de båda är även möjlig, där jordmassorna i omgångar 

behandlas i aerobiska och anaerobiska tillstånd. Den förorenade jorden renas i cykler. För varje 

cykel hålls parametrarna på en hög nivå och tillsatsen appliceras igen för en fortsatt god 

mikrobiell miljö, det rätta procentuella fuktinnehållet i jorden förnyas etc. Detta fortsätter tills 

föroreningarna har nått en acceptabel nivå, vilket gör att tiden för varje efterbehandling varierar 

platsspecifikt. Effektiviteten varierar för de olika typerna av föroreningar och dess koncentration 

i jorden. Från resultatet av fallstudier utförda av Alan Seech, et.al (2008) påvisas en 

medeleffektivitet på cirka 85-95 %, men kan nå upp till 99 %. 

 

3.2.4 Jordtvätt 

Jordtvätt sker vanligen ex situ då det rör sig om stora mängder jord som ska saneras i stora 

anläggningar. Detta innebär att de förorenade jordmassorna måste schaktas upp och transporteras 

till anläggningarna. Det finns emellertid nu möjligheter att jordtvätta on-situ med hjälp av en 

mobil jordtvätt, något som företaget Svevia (u.å.) använder sig av. Detta alternativ reducerar 

både kostnader och utsläpp av föroreningar. 

Saneringsprocessen inleder med att jorden behandlas i olika partikelstorlekar och sorteras och 

kategoriseras därefter i olika storleksklasser (SWECO, 2009). Hector (2009) anser att en viktig 

anledning till varför jorden klassas i olika storlekar beror på att den högsta koncentrationen av 

föroreningarna binder sig till de finkorniga jordpartiklarna. Detta sker eftersom att kolloider är 

laddade och byter ut ämnen som ska vara bundna till ämnen som inte ska vara det, det vill säga 

kolloiderna blir förorenade. Genom storleksklassning och att den största delen av föroreningarna 

finns i en finare fraktion/storleksklass, är det möjligt att en betydande del av jordmassan, den 

grova fraktionen, inte behöver efterbehandlas och resurser sparas in. Givetvis beslutas detta först 

efter noggranna provtagningar. 

Jordtvättsprocessen består av ett flertal steg och fungerar mot både organiska och oorganiska 

miljögifter (Ribbenhed, et al., 2002). Marksaneringsinfo (2008b) förklarar att den exakta 

tvättprocessen varierar från fall till fall och styrs exempelvis efter vilken typ av föroreningar som 

ska behandlas och jordens sammansättning. I SWECOS (2009) slutrapport beskrivs processen 

för jordtvätt. Jorden schaktades upp och sedan klassificerades efter föroreningshalt och 

kornstorlek.  Jord med en större kornstorlek än 40 mm genomgick endast en handsortering där 

synbara föroreningar som till exempel impregnerat trä kunde sorteras ut, varvid den sorterade 

grova jorden sedan återfylldes i utgrävningen. Jordmassan med klassen under 40 mm 

transporterades till jordtvätten via transportband, under påverkan av en roterande magnet med 
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funktionen att separera metallinnehåll. I jordtvätten genomgick fraktionen en våtsiktning och 

massan med partikelstorlek 4-40 mm avskiljdes. Det mesta av föroreningarna binds till de minsta 

jordpartiklarna och behöver därför en mer omfattande sanering. I detta fall innebar det att 

partikelstorlek under 4 mm gick vidare till en cyklon för ytterligare tvättning, där finkornig sand 

sedan separerades. Därefter behandlades jordmassan via kemisk fällning. Slamresterna 

avvattnades och tillsattes med reaktivt järn för att immobilisera arseniken som fanns kvar och 

fraktades sedan till deponi. Vatten och energi stod för den huvudsakliga resursförbrukningen. 4 

300 m
3 

vatten förbrukades totalt under hela saneringsprojektet och drygt 100 m
3 
olja (i frånvaro 

av elnät). Se jordtvättsanläggning, figur 7. 

 

 
Figur 7. Jordtvättsanläggning (bsi-impiant, u.å.) 

 
I Golder Associates ABs riskbedömning (2014) påvisas ett medelvärde som övergår riktvärdet av 

bly för känslig mark enligt Naturvårdsverket. Demir & Köleli (2013) har bedrivit forskning kring 

sanering av bly med jordtvätt och elektrokemisk reduktion som efterbehandlingsmetod. 

Saneringen var en 3-stegs process och under tvätten tillsattes EDTA. Den elektrokemiska 

reduktionen syftade till att omvandla giftigt Pb
2+ 

till Pb. Efter 3-stegs reningen kunde en cirka 95 

% rening av bly konstateras och cirka 70 % genom elektrokemisk reduktion.  

Sun, et al. (2013) undersöker om jordtvätt kan förbättras och tillämpas för jord som innehåller 

PAH:er och metaller; zink, bly, nickel, kadmium och krom. Här användes lösningen metyl-β-

Cyclo dextrin (MCD), i syfte att tvätta jorden från både PAH och metaller samtidigt. Därefter 

tillsattes bakterier (Paracoccus sp. strain HPD-2) och näringsämnen för nedbrytning av de 

återstående PAH:erna i jorden. Efter tre tvättningar blev reningsgraden 93 % av totala PAH och 

medelvärdet för reningsgraden av metallföroreningarna blev 79 %. Det återstående PAH i jorden 

genomgick biologisk nedbrytning i 20 veckor med en reningseffektivitet på cirka 40 %. I tre 

forskningsstudier, utförda av Zhu, et al. (2012); Ehsan, et al. (2007) och Xiaoyu, et al. (2014) 

undersöktes det om jordtvätt är en tillämpbar metod för sanering av PCB. Deras tillvägagångssätt 

är olika, exempelvis användning av olika lösningsmedel, men metoden är ändå jordtvätt. 

Samtliga studier visar på att jordtvätt är en praktiskt tillämpbar metod för PCB, med relativt goda 

resultat. En nackdel med metoden enligt Marksaneringsinfo (2008) är att jord som lera och silt är 

svåra att behandla. 
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3.2.5 Termisk behandling 

Enligt marksaneringsinfo (2008c) är termiska behandlingar kostsamma processer. Den 

förorenade jorden kan hettas upp via vanlig eldning eller via mikrovågar. Då mikrovågar 

används för att värma bort föroreningarna, fungerar detta på grund av att jorden är transparent för 

mikrovågorna, medan föroreningarna tar upp energin. Det finns olika forskning kring olika 

katalysatorer för att påskynda processen och som gör den mer effektiv, katalysatorn kan 

exempelvis vara mangandioxid eller nollvärt järn (Liu, et al., 2014). Föroreningarna förångas när 

de inte direkt brinner upp. Ångan behövs sedan renas, detta kan göras med en skrubber, som 

tvättar ångan och vattnet kan återanvändas igen. Golder Associates AB (2007) menar att det sker 

utsläpp till luft, men att det är under bestämda kontrollvärden. Mikrovågor i kombination med 

mangandioxid kan rena upp till 95 % av föroreningarna enligt Gomes, et al. (2013). De har dock 

gjort sina försök i en liten skala i ett laboratorium.  

 

Xia, et al. (2014) skriver att termisk desorption fungerar som bäst vid 450 °C och renar då upp 

till 98,4%.  Liu, et al. (2014) fick bäst resultat vid 600°C och vid en tillsats av 100 mg av 

nollvärdigt järn under behandlingstiden 1 timme. Då renades 98,35% av PCB från jordprovet. De 

bästa resultaten fick de dessutom då de använde nollvärt järn. Aresta, et al. (2008) gjorde försök 

med en roterande termisk ugn där nitrogen användes som bärgas av de förångade föroreningarna 

och fick resultat på upp till 99,8 %. Qi, et al. (2014) använde sig av nitrogen i sina försök, i 

kombination med värme upp till 600 °C och fick resultatet 98 %. 

 

I alla fem försök har effektiviteten noterats under uppvärmningens gång så att det går att jämföra 

olika temperaturers påverkan. Alla dessa fem studier har visat sig att desto högre temperatur, 

desto högre procent rening av jorden blir resultatet. När temperaturen är kring 400°C börjar det 

visas resultat, innan dess sker också en viss rening, men den största skillnaden börjar vid 400°C. 

Då jorden värmdes upp mer än 600°C mattades nedbrytningen av PCB av och det gick inte att 

bryta ner resterande mängden föroreningar. Prover har tagits vid alla fem försöken för att 

garantera att inte andra föroreningar har lakats ur och därför ökat i mängd, detta har speciellt 

granskats vid tillsatser av ämnen för att katalysera behandlingarna. 

 

3.2.6 Vakuum extraktion 

Albergaria, et al. skriver att år 2012, när artikeln skrevs, var Vakuum extraktion den vanligaste 

metoden i USA för att sanera förorenad mark och förorenat vatten. Denna metod stod för 23 % 

av saneringsfallen de senaste 30 åren. Detta en billig och enkel metod att installera och metoden 

kan rena bort petroleumkolväten och PAH från jorden (Qin, et al., 2010 och Lu, et al., 2013). 

Albergaria, et al. (2008) förklarar systemets uppbyggnad som att brunnar borras ner i den 

förorenade marken, i brunnarna och rörsystemet ovan markytan skapas ett vakuum, vakuumet 

gör att luften i jorden dras in i brunnarna och tar med sig föroreningarna. Ångan som bildas och 
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som nu innehåller föroreningen renas i behandlingsstationen som placerats ut på den förorenade 

marken. Dessa ämnen är nu koncentrerade och mer lätthanterliga, restprodukten blir luft och 

filter som kan skickas till deponi eller tas om hand på annat sätt. Effekten kan förstärkas genom 

att luft trycks in i systemet via injektionsrör. För att få en överskådlig blick på hur systemet ser 

ut, se figur 8. 

 

 
Figur 8. Schematisk bild över systemuppbyggnad för Vakuum extraktion (Wikipedia, 2013) 

 
Vidare menar Albergaria, et al. (2012) att flera omständigheter påverkar effektivitetsgraden och 

tiden för denna metod, det viktigaste är ångtrycket av föroreningarna, jordens temperatur, 

lufttrycket, löslighet, samt mängden vatten och naturligt organiskt material. I deras försök blir 

resultatet en effektivitetsgrad på över 92 % då föroreningarna är petroleumkolväten och jorden 

består av sand. De föroreningarna med högst ångtryck gav kortast processtid och de 

föroreningarna med lägst ångtryck gav längst processtid. Vattenlösliga föroreningar i 

kombination med vatten resulterade i sämre massöverföring till gasform, vilket i sig hindrar 

utvinningsprocessen. Nedbrytningen gick fortare då dessa föroreningar hade högre ångtryck. I 

deras modeller renades 4 kg sandig jord under kortast tid med luftflödet mellan 5 och 6 cm3 s-1, 

då tog det i medel 2-10 timmar beroende på vilket petroleumkolväte. 

 

Lu, et al. (2013) anser att partikelstorlek i jorden påverkar effektivitetsgraden av reningen och 

Qin, et al. (2010) skriver att desto större partikelstorlek på jorden desto högre reningsgrad blir 

det. I deras tester användes tre olika storlekar på jorden; silt, medelgrov sand och grov sand. Det 

tog längst tid för silt att renas och reningsgraden blev inte lika hög som med de andra proverna. 

Detta kan bero på att det finns mer yta på partiklarna för föroreningarna att fastna på och därför 

är procenten föroreningar högre i den finare jorden. Det finns en gräns för när partiklarna blir för 

stora och fyllnadsmassorna som finns i marken på Brynäs 19:7 kan göra att denna metod inte 

fungerar fullt ut. Marken består annars av silt och lera, vilket är fina i partikelstorlek och gör att 

denna saneringsmetod inte fungerar som bäst. Lu, et al. (2013) har undersökt hur 
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effektivitetsgraden minskar vid ökat avstånd från brunnarna och kommit fram till att den minskar 

med avståndet och i deras försök var den nere på noll vid 9.0 meter. Beräknat på områdets 

storlek och ett antagande att bara 30 000 m2 av marken behöver saneras bör det borras hål för 

brunnar på 122 ställen. 
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4. Multikriterieanalys 
I detta kapitel redovisas diagram från resultaten av bedömningen. Under 4.1 redovisas rådata 

tillkommen från författarnas bedömning samt ett uträknat hållbarhetsindex. Varje stapel i 

diagramen representerar den totala summan för alla 3 hållbarhetsdomäner. Betygsstapeln för 

exempelvis jordtvätt är den sammanslagna summan av betyget i den ekologiska, sociala och 

ekonomiska domänen, med syfte att visa en komplett hållbarhetsbedömning av samtliga 

alternativ. Notera att skalorna är utformad så att höga poäng är alltid mest positivt. För 

osäkerheten kan detta lätt bli missförstått. En längre stapel, det vill säga mer poäng, innebär 

alltså en högre grad av säkerhet. För betygen inom respektive hållbarhetsdomän, se Bilaga F. 

Under 4.2 Osäkerhetsanalys, presenteras resultatet från osäkerhetsanalysen.  

 

4.1 Multikriterieanalys (SCORE) 
 
 

 
Figur 9. Betyg, värdering och osäkerhet för samtliga alternativ. 

 
 
 
 

 
Figur 10. Termisk och Vakuum fick högst betyg. Termisk efterbehandling fick bättre betyg än Vakuum extraktion med 1 
poäng. 
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Figur 11. Diagrammet visar den sammanlagda poängsättningen för värdering av de olika alternativen. 

 
 
 

 
Figur 12. Vinnande saneringsalternativ vs ingen åtgärd.  

 
 
 
 
 
 

61 61 61 61 61 61 
48 

P
o

än
g 

Värdering 

BioSan

Bioreaktor

Daramend

Jordtvätt

Termisk

Vakuum

Nollalternativ

39 

-46 

Termisk NollalternativP
o

än
g 

Betyg 

Termisk

Nollalternativ



 

27 

 

 
Figur 13. Enligt betygen det sämsta saneringsalternativet vs ingen åtgärd. 

 
 
 

 
Figur 14. Hållbarhetsindex som visar hur hållbara de olika alternativen är. 
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Tabell 3. Exakta index för de olika alternativen. 

BioSan Bioreaktor Daramend Jordtvätt Termisk Vakuum Nollalternativ 

-240 -15 365 219 626 1728 -1253 
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4.2 Osäkerhetsanalys 
Osäkerhetsanalysen består av de poängsättningar som gjordes i samband med bedömningen. 

Låga siffror betyder låg säkerhet gällande hur säker informationen bakom besluten är. Höga 

siffror betyder hög säkerhet. Se figur 15 nedan. 

 

 
Figur 15. Säkerhet visat i poäng från poängsättandet. 
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5. Diskussion 
Fyllnadsmassorna på Brynäs 19:7 utgjorde ett problem för dem flesta av 

efterbehandlingsmetoderna som undersöktes. Den hårdgjorda ytan, mixen av material och dess 

innehåll av grovfraktioner satte gränser för vad flera av metoderna klarade av. För att det skulle 

finnas förutsättningar att använda och poängsätta metoderna i SCORE samt att de skulle vara 

möjliga att tillämpa i praktiken så gjordes antagandet att förarbete på fastigheten måste utföras, 

d.v.s. schaktning och sortering. Utan schaktning och sortering hade enbart vakuumextraktion och 

termisk förbränning varit möjliga och en stor del av syftet med att göra en MKA samt potentiellt 

hållbara saneringsalternativ hade försvunnit.  Genom att gräva upp och sortera massorna efter 

storlek där finare fraktioner, exempelvis partikelstorlek 85 < mm, möjliggjordes användandet av 

flera av saneringsalternativen. Som nämnts i litteraturundersökningen om jordtvätt finns de flesta 

föroreningarna i finfraktionen. Finfraktionen, där sannolikt den högsta koncentrationen av 

föroreningarna finns, kan därmed om nödvändigt saneras med övrig jordmån, varav det grövre 

utsorterade materialet återfylls om föroreningshalterna är under riktvärdena för känslig mark. 

Jorden skulle kunna skickas till deponi och bli ersatt av ny jord, detta anses däremot inte vara ett 

alternativ i detta fall då det är omfattande mängder och det ställs krav på den nya jorden som kan 

vara svåra att uppfylla. Kostnaden för den stora mängden jord som skulle ligga i deponi tills dess 

att den skulle kunna tas omhand kan bli väldigt hög.  

 

I bedömningen har Off-site aspekten i underkriterierna varit något besvärlig att hantera. Särskilt 

gällande efterbehandlingsmetoderna som utförs ex-situ. För transporter togs bränsleförbrukning 

och utsläpp i beaktande baserat på trafikverkets information. Men eftersom det har saknats fakta 

om vilka företag som ska utföra saneringen och vart deras lokaler finns har uppskattningar kring 

transportsträckor behövt göras. Viktigt gällande Off-site har varit informationen om metoderna 

utförs i en kontrollerad miljö, det vill säga företagets lokaler, eller i en okontrollerad 

utomhusmiljö. Detta har varit en viktig faktor kring utsläpp till luft, yt- och grundvatten. 

 

Staplarna för nollalternativet i diagrammen med betyg är negativa då den förorenade marken 

påverkar miljö både on-situ och ex-situ negativt, det går att inte att använda marken samt att 

arbetsmöjligheter försvinner. Att behandling av marken måste göras har säkrats av de negativa 

resultaten som kan ses under kapitel 4.1 gällande nollalternativet. Golder Associates AB (2014) 

har även skrivit i sin riskbedömning att marken måste åtgärdas för att kunna brukas. 

I figur 11 visar det samma värdering för de olika alternativen utom nollalternativet. Detta kan 

bero på att värderingarna inom kriterierna nästan alltid är lika viktig oavsett behandlingsmetod. 

Till exempel är det lika viktigt att ytvatten inte blir förorenat oavsett vilken metod det handlar 

om. Nollalternativet innebär att marken lämnas orörd vilket leder till att några kriterium inte 

påverkas alls och är därför inte lika viktigt. 

Figur 9 visar, något oväntat, att termisk behandling har fått flest poäng i MKA:n. Dock så 

poängsattes vakuum extraktion högre i den ekologiska domänen, det är i de sociala och 

ekonomiska domänerna som poängsumman drar iväg för den termiska behandlingen. Bland 



 

31 

 

annat beror detta på att den termiska behandlingen kan efterbehandla fler typer av föroreningar 

och har högre effektivitetsgrad, därför blir det bättre kvalitet på marken och högre värde på den, 

samt mindre hälsorisker.  

 

Hållbarhetsindex, som innefattar alla tre domäner, visar att Vakuum extraktion är det mest 

hållbara alternativet och efter det kommer Termisk efterbehandling. Att Vakuum extraktion 

utförs direkt i den förorenade marken gör att risken för spridning av föroreningarna minskar, 

antalet transporter minskar och troligtvis även kostnaderna. Därför blir dess hållbarhetsindex 

högre än de andra alternativens. Den Termiska efterbehandlingen har hög reningsgrad och kan 

rena bort alla föroreningar som är aktuella i denna mark. Däremot så krävs schaktning och 

transporter som gör att den inte får lika högt index som Vakuum extraktion. BioSan och 

Bioreaktor har negativa indexvärden som betyder att metoderna påverkar hållbarheten negativt. 

Detta kan bero på att BioSan och Bioreaktor inte kan rena många av de förorenande ämnena och 

att det krävs schaktning för att alternativet ska kunna utföras. Detta kan göra att föroreningarna 

kan spridas till omgivningen, det blir fler transporter och kostnaderna ökar. Att Nollalternativet 

har ett väldigt negativt index är inte överraskande då det inte är hållbart i något av domänen. 

Området skulle fortsätta vara oanvändbar och det skulle inte gå att bygga ett bostadsområde, 

vilket är syftet med marken, samt att risken för att föroreningarna kan spridas är högre. 

 

Skulle de två metoderna, Vakuum extraktion och Termisk behandling, med högst 

hållbarhetsindex användas för att sanera marken på Brynäs 19:7, skulle deras reningsgrader med 

hög sannolikhet räcka för att sänka föroreningshalterna till under Naturvårdsverkets riktvärden. 

Tabellerna med de olika föroreningshalterna under Bilaga C visar att om riktvärdena överstigs så 

handlar det generellt bara om cirka 20-40 %, med avseende på medelvärde och känslig mark. Så 

en reningsgrad på över 90 % med den termiska behandlingen och även 90 % för Vakuum 

extraktion bedöms det som tillräckligt. Dock finns det på vissa platser en maxhalt som är väldigt 

hög. På dessa punkter kan det behövas en extra efterbehandling. Om endast betyget skulle vara 

avgörande är Termisk behandling det självklara valet, som har reningsgraden uppåt nästan 100 

%. 

 

Osäkerhetsanalysen kan ses på två olika sätt. I figur 15 ses osäkerheten som hur stor säkerheten 

har varit kring besluten i betygsättandet. Ett annat sätt att se på osäkerheten, så som det ses i 

SCORE-metoden, är hur robust resultatet är. Det vill säga hur ändringar i betygsättandet kan 

påverka det slutgiltiga resultatet. Troligtvis skulle denna typ av osäkerhetsanalys visa på relativt 

stor osäkerhet. Det krävs att beslutsfattare och experter även sätter betyg och att det vägs ihop 

med resultatet som fåtts i denna rapport. I osäkerhetsanalysen har nollalternativet fått högst 

poäng då all information har baserats på riskbedömningen gjord av Golder Associates AB, som 

är pålitlig och aktuell. Den tar upp flera av de olika kriterierna som finns med i SCORE och 

beskriver hur nollalternativet skulle påverka dem. Vakuum extraktion och Termisk behandling 

har tillsammans med BioSan fått hög säkerhet. I kombination med hållbarhetsindex och 
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betygsättningen är Vakuum extraktion och Termisk behandling de bästa alternativen. Det 

negativa hållbarhetsindexet för BioSan gör att oavsett om säkerheten kring betygsättandet är högt 

så väger det inte lika tungt som de andra två alternativen.  
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6. Slutsats 
Utifrån resultatet av bedömningen kan slutsatsen dras att Vakuum extraktion är det bästa 

alternativet utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  

 

6.1 Rekommendationer 
Multikriterieanalysens hållbarhetsindex visar att de bästa alternativen är Vakuum extraktion och 

termisk behandling. Om Vakuum extraktion inte lyckas uppnå en tillräcklig reningsgrad vid 

vissa punkter kan termisk behandling användas. Med tanke på att de olika behandlingarna renar 

olika föroreningar skulle det även gå att kombinera dessa. Olika jordmåner går även att renas av 

olika tekniker, exempelvis föredras inte jordtvätt för jordarterna lera och silt, men kan fungera i 

de utsorterade fyllnadsmassorna. Rekommendationerna är dock att främst använda Vakuum 

extraktion och eventuellt termisk behandling. 

 

Om vakuum extraktion trots allt inte anses vara tillämpbart med avseende på vilka föroreningar 

den kan rena och det termiska alternativet väljs, är det en fördel att återfylla den behandlade 

jorden och använda den som en bas eftersom det rör sig om stora kvantiteter. Troligtvis kommer 

även ny jord att tillkomma på grund av vissa förluster under behandling och eventuellt om en del 

kräver deponering. Vi rekommenderar att en skyddsduk läggs under den tillkomna jorden, för att 

skydda den mot eventuella miljögifter som kan finnas kvar i de behandlade fyllnadsmassorna. 

Det översta marklagret bör bestå av jord med hög kvalitet, det vill säga en god jordfunktion och 

givetvis utan några föroreningar, eftersom det är det lagret som invånarna av det nya 

bostadsområdet kommer komma i kontakt med. Den goda jordfunktionen ser till att rabatter, 

gräsmattor och liknande kan frodas.   

 
 

6.2 Begränsningar 
Multikriterieanalysen planerades till 3 veckor. Tiden att lära sig SCORE, implementera det i det 

egna arbetet, iterativt arbeta vidare med tidigare kapitel, betygsätta etc., var mer omfattande och 

tidskrävande än väntat. Med andra ord krävdes dessa 3 veckor till författarna själva för att göra 

MKA:n. Det hade varit givande för utförarna av arbetet och ett plus i kanten om bedömningen 

även hade gjorts av andra experter. Dock ska rapporten skickas till beslutsfattarna på Gävle 

Kommun om vad som ska göras med fastigheten. Därför finns fortfarande möjligheten att de 

utför en egen bedömning genom detta arbete, något som kan likna en fortsatt studie. Tanken var 

att hållbarhetsindex skulle tas fram automatiskt i programmet SCORE, dock fanns inte 

programmet tillgängligt och indexet fick räknas ut för hand i flera steg, vilket drog ut på tiden 

ytterligare och har varit en bidragande faktor.  

 

Under litteraturundersökningen av efterbehandlingsmetoderna upptäcktes det hur begränsat med 

information som kunde användas. Det var antingen oerhört lite information om metoderna, ofta 
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några meningar eller artiklar där majoriteten är så enormt specifik i sin forskningsinriktning att 

det inte har varit relevant eller användbar information. Detta arbete har resulterat i ett mer samlat 

underlag som gjort det lättare att jämföra de olika saneringsmetoderna med varandra. 

Riskbedömningen har generellt varit en väldigt bra rapport. Men det har samtidigt blivit något av 

en begränsning i vad som har kunnat inkluderas i hållbarhetsbedömningen (MKA:n), eftersom 

riskbedömningen är den enda informationskälla författarna har kunnat utgå ifrån om fastigheten. 

Det som inte har inkluderats i riskbedömningen har i vissa fall blivit en begränsande faktor 

gällande faktaunderlag och betygsättningen för kriterierna. Detta har särskilt speglats inom den 

sociala och ekonomiska domänen.       

 
 

7. Framtida studier 
Ett förslag på framtida studier är att Gävle kommun betygsätter enligt tabellerna i detta arbete 

och väger in deras poäng med resultatet från denna studie. Även att utföra en Monte Carlo-

simulering för att kunna göra en osäkerhetsanalys enligt SCORE-metoden vore lämpligt. 

För att testa SCORE-modellen fullt ut skulle tillgång till och användandet av datorprogrammet 

kunna vara en framtida studie. Vilket skulle tillföra att resultatet styrks ytterligare. 

 

De biologiska metoderna är inte färdigutvecklade och har potential till att bli bättre och mer 

effektiva i den mening att metoderna skulle kunna få bättre reningsgrader. Vidare forskning på 

hur metoderna fungerar och hur det skulle kunna göras bättre är därför ett förslag. 

 

Då det inte utförts en empirisk studie med intervjuer eller enkätundersökningar för att ta reda på 

vad Gävle kommuns invånare tycker samt vad beslutsfattarna tycker är viktigast skulle detta vara 

en möjlig fortsättning på arbetet. Att göra en kostnadskalkyl med faktiska och realistiska siffror 

vore även det en bra fortsättning som skulle kunna ändra resultatet helt. Den ekonomiska frågan 

består nu mest av antaganden och antas ändå vara en viktig fråga för Gävle kommun. 
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Bilagor  
 

Bilaga A, Betygsättning 
 
Tabell 1A. Värdering för nyckelkriterium. 

Domän Nyckelkriterium Värdering  

Ekologiska Jord 2 
  Grundvatten 1 

  Ytvatten 2 
  Luft 3 

  Icke förnybara resurser 3 
  Deponiavfall 2 

  Summa 13 

Sociala Lokal miljökvalité 2 

  Kulturarv 3 
  Hälsa och säkerhet 3 

  Jobbmöjligheter 2 
  Summa 10 

Ekonomiska Ökat marknadsvärde 1 
  Hälsa 2 

  Ökat ekosystemsvärde 1 
  Andra externaliteter 1 

  Kostnad för sanering 3 
  Summa 8 
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Tabell 2A. Betygsättning för domänet Ekologi. B=betyg V=Värdering S=Säkerhet 

 Underkriterium   BioSan Bioreaktor   Daramend   Jordtvätt   Termisk   Vakuum   Nollalt. 

 B V S B V S B V S B V S B V S B V S B V S 

Risk för ekotox. 4 3 2 6 3 2 8 3 3 7 3 3 9 3 3 3 3 1 -10 3 3 
Funktion jord R 2 1 2 3 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 3 2 1 2 -10 1 3 

R off-site 0 2 3 -1 2 1 0 2 1 -1 2 1 0 2 3 0 2 3 0 1 3 
R on-site 0 1 3 0 1 2 -2 1 1 -4 1 2 0 1 3 5 1 2 0 1 3 

K off-site 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 -1 2 3 
K on-site -6 1 3 -6 1 3 -6 1 3 -6 1 3 -6 1 3 2 1 2 -2 1 3 

R off-site 0 2 3 -1 2 1 0 2 1 -1 2 1 -1 2 1 0 2 3 0 2 3 
R on-site 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 

K off-site -2 3 2 -2 3 2 -2 3 2 -2 3 2 -2 3 2 0 3 3 -1 3 3 
K on-site 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 -2 1 3 

  -4 3 3 -5 3 2 -4 3 3 -3 3 3 -4 3 3 0 3 3 -1 3 3 

  -4 3 3 -4 3 3 -5 3 3 -3 3 3 -4 3 3 -1 3 3 0 1 3 

  -1 2 3 -2 2 2 -2 2 2 -3 2 3 -3 2 3 -1 2 2 0 1 3 

Summa -11 24 36 -12 24 29 -8 24 30 -10 24 32 -4 24 36 10 24 33 -27 21 39 

 
 
Tabell 3A. Betygsättning för det sociala domänet. B=betyg V=Värdering S=Säkerhet 

 Underkriterium   BioSan   Bioreaktor   Daramend   Jordtvätt   Termisk   Vakuum    Nollalt. 
 B V S B V S B V S B V S B V S B V S B V S 

Under behandling -4 1 2 -3 1 2 -6 1 2 -7 1 2 -2 1 2 -5 1 2 0 1 3 

Efter behandling 10 3 3 10 3 3 10 3 3 10 3 3 10 3 3 10 3 3 -7 3 2 

  5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 6 3 2 3 3 2 

R off-site 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 1 3 
R on-site -1 3 2 -1 3 2 -1 3 2 -1 3 2 -1 3 2 0 3 3 0 1 3 

K off-site 3 3 2 4 3 1 8 3 3 7 3 2 10 3 3 4 3 2 -2 3 3 
K on-site 2 3 2 3 3 1 7 3 2 6 3 2 9 3 3 3 3 2 -1 3 2 

  4 2 2 3 2 2 3 2 2 5 2 2 3 2 2 2 2 2 -10 2 3 

Summa 19 21 18 21 21 16 26 21 19 25 21 18 34 21 20 20 21 19 -17 17 21 
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Tabell 4A. Betygsättning för domänet Ekonomi. B=betyg V=Värdering S=Säkerhet 

 Underkriterium BioSan     Bioreaktor   Daramend   Jordtvätt   Termisk Vakuum   Nollalt. 

 B V S B V S B V S B V S B V S B V S B V S 

  3 1 1 4 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1 1 4 1 1 0 1 3 

Risk vid transport -2 1 2 -2 1 2 -1 1 2 0 1 2 -2 1 2 0 1 2 0 1 3 

Reducerad hälsorisk 3 3 2 4 3 2 7 3 2 8 3 2 9 3 2 4 3 2 -2 2 3 

On-site 2 1 2 3 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 3 1 2 0 1 3 

I omgivningen 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 3 

  0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

Kost. transport -3 2 1 -3 2 1 -2 2 1 -1 2 1 -3 2 1 0 2 1 0 1 3 
Kost. behandlingen -2 3 2 -1 3 2 -3 3 2 -5 3 2 -8 3 3 -2 3 3 0 1 3 

Kost. installation -2 3 1 -2 3 1 -1 3 1 -1 3 1 -3 3 1 -1 3 3 0 1 3 

Summa -1 16 15 3 16 15 12 16 15 15 16 15 9 16 16 8 16 18 -2 10 26 
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Tabell 5A. Motivering/förklaring till poängsättning. 

Nyckelkriterium Motivering/förklaring 

Grundvatten Golder påstår att grundvatten inte blir påverkat så mycket och att det inte är viktigt. 
 Antagandet om att det kan förorenas vid dålig hantering av det koncentrerade behandlingsvattnet.  
 Antagandet att det används skyddsduk under behandling off-site vid Daramend. 
 Det tas i beaktande att de metoder som kan göras både ex-situ och on- situ ger poäng på både och. 

 
I bedömningen av K on-site ingår schaktningen och det faktum att grundvattnet ligger på 1,5 m djup, 
på samma djup som schaktningen sker. 

Luft Till luft beaktas även utsläpp från transporter, schaktning och själva metoden i sig. 
Icke förnybara 
resurser Antagandet att traktorn i Daramend körs på diesel.  

Deponi 
Mängden föroreningar som blivit koncentrerade av behandlingen som samt volym på mediet 
föroreningen är i. 

Lokal miljökvalite 
I beaktande tas om området går att använda under behandling och efter behandling samt ljudnivåer 
och för hur många området är tillgängligt. 

 Graden av hur användbart området är väger mer än ljud och hur estetiskt tilltalande området är. 

 Efter behandling antas området få samma kvalitet oavsett behandlingsmetod.  

 
Att området ska bli bostadsområde tas här i beaktande och oavsett behandlingsmetod blir det 
fortfarande samma bostadsområde.  

Kulturarv 
Antagande görs att vid nollalternativet används inte kulturarvet alls men efter att bostadsområdet 
utvecklas så finns möjligheten. 

 Föroreningarna skadar i sig inte kulturarvet. 

 
Antagande görs angående säkerheten kring kulturarvet under processerna. Då det är ett kulturarv 
ska det skyddas under processen. i beaktande att det finns en risk för att skada kulturarvet. 

Hälsa och 
säkerhet 

Gällande nollalternativet tas i beaktande att föroreningar kan spridas till yt- och grundvatten i liten 
skala och att området inte används. 

 
K betyder i det här fallet reningsgraden och risk för säkerhet och hälsa pga. föroreningarna som blir 
kvar efter behandling. 

 
R betyder i det här fallet hur själva behandlingen påverkar hälsa och säkerhet, men enbart 
föroreningar som risk. 

 
De som arbetar med metoderna ska skydda sig mot föroreningarna och Golder skriver även att det 
är en liten risk för dem som arbetar med detta. 

Jobbmöjligheter Tiden för behandling och anställning tas i beaktande.  

 Anställning för transport, projektering, schaktning, själva processansvariga. 

Ökat 
marknadsvärde 

100 % ökat marknadsvärde betyder bara att marken är fri från föroreningar och har därför ökat i 
värde. Osäkerheten beror på att det är svårt att säga om det faktiskt ökar marknadsvärdet och med 
hur mycket. 

Hälsa 
Att risken vid transport inte är viktat högt är för att det sker få transporter och dessa ska vara säkra. 
Olyckor är inte troliga att ske. 

Ökat 
ekosystemsvärde 

Golder skriver att markstatusen aldrig kommer bli tillräckligt bra för att gynna ekosystem på en 
tillräckligt bra nivå. Därför är detta inte viktat högt. 

Andra 
externaliteter Antagandet görs att oavsett behandlingsmetod kommer området blir utformat likadant.  
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Bilaga B, Fyllnadsmassor 
 

 
Figur 1B. Fyllnadsmassor i en provschaktning på området Brynäs 19:7 (Golder Associates AB, 2014). 
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Bilaga C, Uppmätta föroreningshalter 
 
Tabell 1C. Uppmätta föroreningshalter av alifater och aromater i jord (Golder Associates AB, 2014). 

 
 
 
Tabell 2C. Uppmätta föroreningshalter av metaller i jord (Golder Associates AB, 2014). 

 
 
 
 
Tabell 3C. Uppmätta föroreningshalter av PAH:er i jord (Golder Associates AB, 2014). 
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Tabell 4C. Uppmätta föroreningshalter av petroleumkolväten i jord (Golder Associates AB, 2014). 
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Bilaga D, Spridningsvägar. 

  

 
Figur 1D. Konceptuell bild över skyddsobjekt, spridning- och exponeringsrisk (Golder Associates AB, 2014).  
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Bilaga E, Reningsgrad av PAH för bioreaktor 
 
Tabell 1E. Efterbehandling av platser/riktiga platser av jord som är förorenad med PAH genom metoden slurry 
bioreaktorer (Robles-Gonzales, 2008). 

 
  



 

49 

 

Bilaga F, Poängsättning per domän 
 

 
Figur 1F. Betyg, värdering och säkerhet för samtliga alternativ inom den ekologiska domänen. 

 
 

 
Figur 2F. Betyg, värdering och säkerhet för samtliga alternativ inom den sociala domänen. 

 
 

 
Figur 3F. Betyg, värdering och säkerhet för samtliga alternativ inom den ekonomiska domänen. 
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