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Abstract 
 
This thesis deals with a contaminated area in the municipality of Östersund where a gas 
plant has previously been operating from 1914 to 1951. Operations at the property where 
the gas plant has been located currently consist of a workshop and commercial premises 
with associated car parking. In order to be able to build on the gas plant area, the 
municipality intends to implement post-treatment measures in the area. The substances 
found in the contaminated area (hotspot area E) are polycyclic aromatic hydrocarbons 
(PAH), aromatics, arsenic, nickel, lead and benzene. Measurement data indicate that 
these substances have been found at high levels, above the Swedish Environmental 
Protection Agency's guideline values for contaminated soil. Many areas today are polluted 
to the level that they pose great risks to the environment and people, and this thought 
requires the treatment of contaminated soil. A risk assessment for hotspot area E 
determined that PAH, aromatics, arsenic, nickel, lead and benzene pose an unacceptable 
risk, and the area is therefore deemed to need remediation. Based on nearby buildings, 
in-situ soil remediation is a suitable approach that fits. This study summarizes the 
progress made in remediation research and shows that soil remediation methods have 
different advantages and disadvantages, and different strains on human health and the 
environment. Based on this study, it may be more appropriate to wait for more efficient or 
cheaper remediation techniques to be developed, but with the idea that these substances 
are volatile, toxic, and dangerous to us humans and the environment. This means that 
they pose a potential risk to society and a tendency to spread easily. Conclusions that can 
be drawn are that all in-situ methods included in this work can be applied in Sweden 
based on the geological conditions. In order to achieve optimum in-situ soil remediation, 
site-specific conditions, such as large groundwater flow or heterogeneous soil, control the 
choice of remediation method. 
 
Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons, benzene, aromatics, lead, nickel, in-situ 
remediation, arsenic, physical, chemical, biological, environmental impact, research 
progress 
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1. Inledning och bakgrund 
 
Idag är många områden förorenade till den grad att de utgör risker för människa och 
miljö (Naturvårdsverket 1999). Om ett område, en deponi, mark, grundvatten, eller 
sediment är så förorenat att halterna tydligt överstiger lokal bakgrundshalt så betraktas 
området som förorenat (Naturvårdsverket 1999). I dagsläget finns det cirka 85 000 
områden i Sverige som är bekräftade eller misstänka som förorenade (Naturvårdsverket 
2018). Många av dessa områden orsakar redan idag ett omfattande utsläpp av ämnen 
med oförutsägbara miljöeffekter till följd (Naturvårdsverket 1999). Det finns 
riksklassificering av förorenade områden där skalan är från 1–4, där riskklass 1 utgör den 
samlat högsta risken och riskklass 4 utgör den lägsta risken (Naturvårdsverket 2018). Av 
de 85 000 områden i Sverige är 1100 objekt i riskklass 1 och 7600 objekt är i riskklass 2 
(Naturvårdsverket 2018). Flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling är möjliga att 
anknyta till sanering av förorenade områden, exempelvis Rent vatten och sanitet, Hälsa 
och välbefinnande, Ekosystem och biologisk mångfald, samt Giftfri miljö 
(Regeringskansliet 2015). För att man ska uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, som är 
uppsatt av Naturvårdsverket behöver man åtgärda objekten i riskklass 1 och 2 
(Naturvårdsverket 2018). Dessutom, med hänsyn till människans hälsa, miljömål samt 
ekonomisk vinning från nya möjligheter till bebyggelse av fler ytor finns det behov av 
efterbehandling av förorenade områden (Naturvårdsverket 2018). 
 
Petroleumprodukter är en vanligt förekommande markförorening och som kan påträffas 
där nedlagda gasverk har existerat (Sigma Civil 2019). Schaktsanering är den vanligaste 
metoden som används i Sverige för petroleumförorenad mark (SPIMFAB 2014). 
Nackdelar med schaktsanering är ofta att den ej är genomförbar på fastigheter med 
verksamhet i drift, kan vara störande för närboende på grund av transporter, och det kan 
uppstå problem när föroreningen har hög spridningsbenägenhet vid sanering 
(Åtgärdsportalen 2018f). Vid schaktning och långväga masstransporter (vid extern 
jordbehandling/deponering) och stort behov av markåterställning går det mycket energi 
och hög resursförbrukning (Åtgärdsportalen 2018f). En metod som kan användas när 
man vill avstå från deponering, utgrävning, och om föroreningen har spridit ut sig på ett 
större område eller om området är bebyggt, är in-situ sanering (Helldén et al. 2006). In-
situ sanering betyder att ett förorenat område av jord, sediment, och/eller vatten 
behandlas på plats utan att det först grävs eller pumpas upp (Helldén et al. 2006.). Inom 
in-situ marksanering finns olika behandlingstekniker, fysikaliska, kemikaliska och 
biologiska (RGS 90a). I fysikaliska behandlingsmetoder ingår vattenrening, airsparging, 
vakuumextraktion (soil vapor extraction), multifasextraktion och elektrisk markvärmning 
(RGS 90a). I kemiska behandlingsmetoder ingår kemisk oxidation och kemisk reduktion 
(RGS 90a), och i biologiska behandlingsmetoder ingår stimulerad biologisk nedbrytning, 
bioventilering och naturlig självrening (RGS 90a). 
 
Inom det förorenade området som ligger i Östersunds Kommun har ett gasverk tidigare 
varit etablerat (Figur 1). Gasverket var i drift 1914 till 1951 då anläggningen revs (Sigma 
Civil 2019). Verksamheter vid fastigheten där gasverket har legat består i dagsläget av 
verkstads- och handelslokaler med tillhörande bilparkering (Sigma Civil 2019). Det finns 
planer för bostäder i närområdet och därtill en kommunal vattentäkt (Naturvårdsverket 
2016). För att kunna bebygga gasverksområdet avser kommunen att genomföra 
efterbehandlingsåtgärder i området (Sigma Civil 2019). Saneringsmålet är att området 
ska kunna brukas utan miljö- och hälsorisk för industri och handel. Området där 
gasverket har legat har delats in i olika hotspotsområden A-E (Figur 1). I hotspotområde 
E ska det utföras in-situ sanering där drivmedelsföroreningar har hittats (Hifab 2015). 
Ämnena som har påträffats är polycykliska aromatiska kolväten (PAH), aromater, 
arsenik, bly, nickel och bensen (Bilaga 1). Dessa ämnen vill man undvika spridning av till 
intilliggande bostadsområden eller till recipienten Storsjön (Naturvårdsverket 2016a). 
För att en in-situ sanering ska vara tänkbar fodras en pilotstudie för bedömning av 
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metodens lämplighet (Hifab 2015). Syftet med pilotstudien är att klarlägga 
förutsättningarna för en fördelaktig nedbrytning av drivmedelsförorening vid en fullskalig 
in-situ sanering (Hifab 2015). 
 
Naturvårdsverket har framställt en modell för att ta fram riktvärden för förorenad mark 
(Naturvårdsverket 2009). Riktvärden indikerar risken för föroreningshaltens påverkan på 
miljö, människor, eller naturresurser där efterbehandling av föroreningen måste utföras 
(Naturvårdsverket 2009). När man har framställt riktvärdena för förorenad mark är det 
markanvändningen som har betraktats. De generella riktvärden för förorenad mark som 
har tagits fram är för två olika typer av markanvändning; känslig markanvändning (KM) 
som avses lämpliga för till exempel bostadsområde, och mindre känslig markanvändning 
(MKM), som avses lämplig för till exempel industriområden och täckning av deponier 
(Naturvårdsverket 2009). Ämnet klassas som farligt avfall (FA) när koncentrationen är så 
högt att avfallet påvisar en eller flera egenskaper som t.ex. explosivt, oxiderande, 
hälsoskadligt, giftigt, cancerframkallande och mutagent som uppges i bilaga 1 till 
avfallsförordningen (Naturvårdsverket 2013). Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
har tagit fram bedömningsgrunder för grundvatten, där klass 1 är mycket låg halt, klass 2 
låg halt, klass 3 måttlig halt, klass 4 hög halt och klass 5 mycket hög halt (Sveriges 
geologiska undersökning 2013). På hotspotområde E överskrider följande ämnen KM; 
aromater, bensen, arsenik och bly KM. PAH överskrider FA och nickel överskrider måttlig 
halt enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (Bilaga 1).   
 
PAH:er är komplexa organiska föreningar som är farliga mikroföroreningar och mycket 
motståndskraftiga mot nedbrytning på grund av deras låga vattenlöslighet och komplexa 
struktur med två eller flera sammankopplade bensenringar (Winquist et al. 2014). De 
övervakas de starkt med anledning av deras innebärande (eko) toxicitet (Ranc et al. 
2017). Generellt för PAH: er är att en ökande molekylvikt innebär minskad löslighet och 
flyktighet, men en ökad fettlöslighet. PAH: er uppvisar dessutom en mycket liten 
tillgänglighet i jord med anledning av deras höga dragningskraft till organiska 
jordmaterial och vissa mineralytor (Ranc et al. 2017), för att det är bestående av 
organiska föroreningar. Ju äldre PAH-kontaminering dess mindre lättillgängliga PAH:er 
(Ranc et al. 2017). PAH:er förekommer ofta på platser förknippade med petroleum, 
gasproduktion och träbearbetningsindustri (Kuppusamy et al. 2017). Intag av PAH i 
mycket höga doser kan leda till att levern och immunsystemet skadas (Livsmedelsverket 
2018).  
 
Bensen är ett färglöst flytande cykliskt aromatiskt kolväte, med kemiska formeln C6H6. 
Jämför man med PAH så har bensen en långsam nedbrytningshastighet och kvick 
avdunstning (Francheschini 2018). Ämnet bensen kan påträffas i produkter som 
drivmedel och bränslen som tillverkats genom raffinering av råolja och stenkolstjära 
(Naturvårdsverket 2019). Bensen kan förorsaka ärftliga genetiska defekter och orsaka 
blodcancer (leukemi) samt är giftigt för vattenlevande organismer (Naturvårdsverket 
2019). Inandning av ångor från bensen kan orsaka olika och allvarliga hälsoproblem 
(Abdel-Maksoud et al. 2019). Långvarig inhalation av bensen kan leda till biokemiska och 
immunsjukdomar, förmodligen genom effektökning av oxidativ stress och fler 
inflammationsvägar (Abdel-Maksoud et al. 2019). Om man blir långvarigt exponerad eller 
frekvent utsatt för mycket små mängder kan det ge allt från tillfälliga till bestående 
skador, och i värsta fall leda till döden (Naturvårdsverket 2019). 
 
Aromatiska kolväten i förorenade områden påträffas vanligtvis i 
lösningsmedelsblandningar och oljeprodukter som diesel, bensin, smörjolja och 
eldningsolja, där alifater är huvudprodukter (Åtgärdsportalen 2018e). Aromaterna 
grupperas in som C6-C9 (inklusive bensen, toluen, etylbensen och xylener), C10-C16 och C16-
C35 (Åtgärdsportalen 2018e). Spridningsbenägenheten hos aromater är att de korta <C16 
är flyktigare och mer vattenlösliga och kan spridas långt ifrån källan än de längre 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Deponi
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aromaterna >C16, som har högre kokpunkt och är mer tjockflytande, och därför hittas i 
närheten av föroreningskällan (Åtgärdsportalen 2018e). De längre aromaterna >C16 ger 
upphov till mer lokala miljöproblem, men kan också förorena grundvatten och negativt 
påverka markmiljön, samt är hälsofarligt vid inandning av damm och om man kommer i 
kontakt med förorenad jord (Åtgärdsportalen 2018e).  
 
Bly, nickel och arsenik hör till ämnen som kallas för ”tungmetaller” (Åtgärdsportalen 
2018d). Höga koncentrationer av dessa metaller innebär risk för miljö och människors 
hälsa, vilket framför allt visar sig som lever och njurskador, men låga halter av arsenik 
kan dessutom vara mycket giftigt för oss människor (Åtgärdsportalen 2018d). De flesta 
metallerna finns naturligt i låga koncentrationer men förekommer också i höga 
koncentrationer på grund av mänsklig aktivitet (Åtgärdsportalen 2018d). Vanligtvis binds 
metallerna hårt till organiskt material och partiklar i marken och sprids tämligen sakta 
(Åtgärdsportalen 2018d). Väsentliga spridningsvägar av metaller sker för det mesta 
genom partikelbunden transport, antingen med vinderosion, vid damning eller med 
grundvatten (Åtgärdsportalen 2018d). Tämligen en liten del av metallerna kan också 
lösas i vatten och ge upphov till förorening av grundvatten och vattendrag 
(Åtgärdsportalen 2018d). 
 
1.1 Syfte 
Syfte med den här studien är att undersöka och belysa aktuell forskning beträffande 
användning av alternativa in-situ behandlingsmetoder för PAH, aromater, arsenik, bly, 
nickel och bensen för hotspotområde E i Östersunds Kommun där ett gasverk tidigare har 
varit i drift, samt vilken in-situ behandlingsmetod som har bäst reducering för området, 
och är bäst för miljön. Studien analyserar befintliga in-situ behandlingsprojekt med att 
jämföra resultaten i form av en dataanalys. Studien beskriver också för och nackdelar 
med respektive in-situ teknik för sanering av petroleumspill av PAH, aromater, arsenik, 
bly, nickel och bensen och jämför med ex-situ metoder, och identifierar 
framgångsfaktorer för respektive teknik.  
 
1.2 Frågeställningar 
• Vilka in-situ behandlingsmetoder finns det för PAH, aromater, arsenik, bly, nickel och 

bensen för hotspotområde E? och vilken är den effektivast för miljön? 
• Vilken in-situ behandlingsmetod som har bäst reduceringsförmåga för hotspotområde 

E? 
• Vilka för- och nackdelar finns det med användning av in-situ sanering för PAH, 

aromater, arsenik, bly, nickel och bensen jämfört med ex-situ metoder? 
• I vilket stadie är forskningen om de olika in-situ behandlingsmetoderna som kan vara 

aktuell för hotspotområde E (laboratorieskala, pilotskala eller fullskala)? 
 
2. Metod och material 
 
Studien består av en litteraturundersökning kopplat till data som är hämtat från 
provtagningar som är utförda på det aktuella området. Data från området innehåller 
jordprovtagning, grundvattenprovtagning och porgasmätning. Data har analyserats mot 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Underlaget och bakgrunden 
till studien har samlats in genom en litteraturstudie och befintliga data från området. 
Litteratur inhämtades från olika vetenskapliga publikationer. Andra källor är olika 
företags-, organisations- och myndighetssidor som har sammanfattat relevant 
information inom ämnet. Artiklar och rapporter har hittats via Web of Science, PubMed, 
ScienceDirect, Google och hos Naturvårdsverket. Resultatet kommer att analyseras som 
en fallstudie. För att så effektivt som möjligt kunna ta del av så stor kunskapsmängd som 
möjligt inom en litteraturstudie av detta slag kommer i första hand Review-artiklar att 
studeras. Excel används för att göra tabeller, räkna ut medelvärde i det olika fallen, 
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standardavvikelse och att analysera statistiska skillnader där 95% konfidensintervall med 
t-fördelning användes. Signifikantnivån var 0,05. 
 
Sökord: in-situ decontamination petroleum, remediation, soil treatment, polycykliska 
aromatiska kolväten, petroleum contaminated soils, in-situ treatment of aromatics, soil 
vapor extraction   
 
2.1 Områdesbeskrivning 
Området som är undersökt upptar ca 7800 m2 och är indelat i fyra delområden (Figur 1). 
Själva området ligger cirka 1 km söder om Östersunds centrum. De obebyggda ytorna är 
cirka 5200 m2 (Sigma Civil 2019). Området musslan 16 (Figur 2) utgörs av gräs och 
slybevuxen mark och i sydvästra delen en kontorsbyggnad (Sigma Civil 2019). 
Undersökningsområdet mellan Musslan 16 och Musslan 13 består av två asfalterade 
parkeringsplatser med varsin tillhörande kontors- och industribyggnad (Figur 2). 
Området Skorpionen 20 utgörs av en asfalterad parkeringsplats samt kontors och 
industribyggnad (Hifab 2015). I norr begränsas undersökningsområdet av 
Furutorpsgatan i söder, i öster av grannfastigheter och i väster av Bangårdsgatan (Hifab 
2015). Hela undersökningsområdet sluttar mot Storsjön i riktning sydväst (Hifab 2015). 
Dricksvattnet i Storsjön är vattenskyddsområde (VISS 2019). Det finns stora 
höjdskillnader inom undersökningsområdet, exempelvis i den östra delen av 
parkeringsplatsen på Musslan 16 finns en cirka tio meter bred bård som är lokaliserad 1 m 
högre upp än resterande parkeringsplats (Hifab 2015). Ledande verksamheter i 
närområdet är handel, industri och service; exempelvis måleriföretag, bensinstation, 
matservering och butiker (Hifab 2015). Inom 100 m ligger det närmsta bostadsområdet 
med villor och flerbostadshus vid Rådhusgatan (Hifab 2015). Brunfloviken som är 
närmsta recipient ligger på 300 m avstånd med en yta på 30 km2, och är en del av 
Storsjöns vattensystem (Hifab 2015).  
 
 

 
Figur 1. Provtagningspunkter 2019 för grundvatten, jord, porgas, och hotspotområden A-E (Sigma Civil 
2019). 

https://jpoll.ut.ac.ir/?_action=article&kw=345705&_kw=Soil+treatment
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Figur 2. Flygbild över undersökningsområdet, hotspotområde E ligger i Musslan 13 (Hifab 2015) 
 
2.2 Hydrogeologiska förutsättningar 
Området lutar åt sydvästriktning mot Storsjön. Grundvattennivån i området beräknas 
ligga mellan 2,78 – 4,24 m under markytan (Sigma Civil 2019). Det finns höjdskillnader 
inom området; på Musslan 16:1 ligger östra delen av parkeringsplatsen cirka 1 m högre än 
omgivningen (Sigma Civil 2019). 
 
2.3 Geotekniska förhållande 
Inom området förekommer det fyllnadsmassor (Sigma Civil 2019), som ligger inom 0–3 
m under markytan. Fyllnadsmassorna består av siltiga, sandiga och leriga jordar (Hifab 
2015). Berggrunden i undersökningsområdet utgörs av glimmerrik sedimentär bergart, 
exempelvis lerskiffer och siltsten (Sigma Civil 2019). 
 
2.4 Laboratorieanalyser 
Analysmetoder för labb har utförts av företaget ALS Scandinavia AB som är ackrediterat 
enligt den internationella standarden ISO 17025. Vid bestämning av PAH, aromater, 
arsenik, bly, nickel och bensen användes analyspaketet OV-21A, OJ-21A, MS-1 och V-3a 
Bas (Bilaga 1 och 2).   
 
3 Resultat 
 
Statistik från 151 in-situ behandlingsförsök är inkluderat i resultatet. 
 
3.1 In-situ behandlingsmetoder 
3.1.1 Fysikaliska in-situ behandlingsmetoder 
Högsta reduceringsintervallet för fysikaliska in-situ behandlingsmetoder observerades för 
aromater med 85-98 % (Tabell 1), följt av PAH som har en minskning med 80-99 % 
(Tabell 1). Man ser en minskning av reduceringsintervallet för arsenik på 26-90 %, följt av 
bensen på 19-83 % och bly som har det vidaste intervallet som låg mellan 10-86,8 % 
(Tabell 1). Nickel har det lägsta reduceringsintervallet som ligger mellan 31-98,5 % 
(Tabell 1).  
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Tabell 1. Reduceringsintervallet för aromater, arsenik, bensen, bly, nickel och PAH för fysikaliska in-situ 
behandlingsmetoder.   

Ämnen % Minskning Referens 

Aromater 85-98 Helldén et al. 2006. 

Arsenik 26-90 Ko et al. 2005. 

Bensen 19-83 Helldén et al. 2006, Bouchard et al. 2018, Johnston et al. 2002. 

Bly 10-86,8 Abumaizar och Smith 1999, Shrestha, Bellitürk och Görres 2019. 

Nickel 31-98,5 Ko et al. 2005, Shrestha, Bellitürk och Görres 2019. 

PAH 80-99 Harmon et al. 2001, Helldén et al. 2006. 
 
3.1.2 Kemiska in-situ behandlingsmetoder 
Högsta reduceringsintervallet för kemiska in-situ behandlingsmetoder observerades för 
bensen med 24-100 % (Tabell 2), följt av aromater som har en minskning med 14-95 % 
men har det vidaste intervallet (Tabell 2). Man ser en minskning av reduceringsintervallet 
för bly som låg mellan 23,4-94,1 % jämfört med aromater och bensen. Arseniks 
reduceringsintervall låg mellan 35-91,9 % (Tabell 2), den tydligaste observationen är att 
kemiska in-situ behandlingsmetoder har lägst reducering för PAH, där låg intervallet 
mellan 11-32 % (Tabell 2). Det hittades inga studier för nickel (Tabell 2).    
 
Tabell 2. Reduceringsintervallet för aromater, arsenik, bensen, bly, nickel och PAH för kemiska in-situ 
behandlingsmetoder. 

Ämnen % Minskning Referens 

Aromater 14-95 Helldén et al. 2006, Li et al. 2003. 

Arsenik 35-91,9 Alghanmi et al. 2015, Naseri et al. 2014, Vaxevanidou et al. 2008. 

Bensen 24-100 Helldén et al. 2006, Mosmeri et al. 2017, Shuguang et al. 2017. 

Bly 23,4-94,1 Abumaizar och Smith 1999.  

Nickel   

PAH 11-32 
Helldén et al. 2006, Medina et al. 2017, Ranc et al. 2017, Shuguang et al. 
2017, Xiaoxu et al. 2018. 

 
3.1.3 Biologiska in-situ behandlingsmetoder 
Högsta reduceringsintervallet för biologiska in-situ behandlingsmetoder observerades för 
bly med 79,4-99,4 % (Tabell 3), följt av aromater som har en minskning med 41-99 % 
(Tabell 3). Man ser en minskning av reduceringsintervallet för PAH som låg mellan 11-96 
% (Tabell 3). Nickel har det vidaste intervallet som låg mellan 6-97,9 % (Tabell 3). Den 
tydligaste observationen är att biologiska in-situ behandlingsmetoder har lägst 
reduceringsintervall för bensen och arsenik, där låg intervallet mellan 20-90 % och 18-90 
% (Tabell 3).    
 
Tabell 3. Reduceringsintervallet för aromater, arsenik, bensen, bly, nickel och PAH för biologiska in-situ 
behandlingsmetoder. 

Ämnen % Minskning Referens 

Aromater 41-99 Helldén et al. 2006, RGS 90b 2013. 

Arsenik 20-90 Babu, Kim och Oh 2013, Seidel et al. 2002, Vaxevanidou et al. 2008.  

Bensen 18-90 
Adelaja, Keshavarz och Kyazze 2016, Bouchard et al. 2018, Li, Toledo och 
Shim 2017, RGS 90b 2013. 

Bly 79,4-99,4 Khan et al. 2019, Shrestha, Bellitürk och Görres 2019. 

Nickel 6-97,9 
Babu, Kim och Oh 2013, Rajendram, Muthukrishnan och Gunasekaran 2003, 
Shrestha, Bellitürk och Görres 2019. 

PAH 11-96 
Borrás et al. 2010, Hui et al. 2017, Košnář et al. 2019, Medina et al. 2017, 
RGS 90b 2013, Winquist et al. 2014, Xiaoxu et al. 2018. 
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3.1.4 Reduceringsmedelvärden 
Reduceringsmedelvärdet för fysikaliska in-situ behandlingsmetoder för PAH var 
signifikant högre än biologiska och kemikaliska (Figur 3). Reduceringsmedelvärdet för 
biologiska in-situ behandlingsmetoder för PAH var inte signifikant skilt från det 
kemikaliska (Figur 3). Det observerade reduceringsmedelvärdet för biologiska in-situ 
behandlingsmetoder för bly var signifikant högre än kemikaliska och fysikaliska (Figur 4). 
Det observerade reduceringsmedelvärdet för kemikaliska in-situ behandlingsmetoder för 
bly var inte signifikant skilt från det biologiska medelvärdet (Figur 4).   
 

  
Figur 3. Reduceringsmedelvärdet för kemikaliska, biologiska   Figur 4. Reduceringsmedelvärdet för kemikaliska,   
fysikaliska in-situ behandlingsmetoder av PAH.                           biologiska och fysikaliska in-situ behandlingsmetoder av bly.  
 
Det fanns ingen signifikant skillnad i reduceringsmedelvärdet för kemikaliska, biologiska 
och fysikaliska in-situ behandlingsmetoder för bensen (Figur 5). Reducerings 
medelvärdet för fysikaliska in-situ behandlingsmetoder för bensen var inte signifikant 
skilt från biologiska (Figur 5). Det observerade reducerings medelvärdet för fysikaliska in-
situ behandlingsmetoder för aromater var inte signifikant skilt från det biologiska och 
kemikaliska (Figur 6). Det observerade reduceringsmedelvärdet för biologiska in-situ 
behandlingsmetoder för aromater var inte signifikant skilt från kemikaliska (Figur 6).   
 

  
Figur 5. Reduceringsmedelvärdet för kemikaliska, biologiska   Figur 6. Reduceringsmedelvärdet för kemikaliska, 
fysikaliska in-situ behandlingsmetoder av bensen.                       biologiska och fysikaliska in-situ behandlingsmetoder av 
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Det observerade reduceringsmedelvärdet för kemikaliska in-situ behandlingsmetoder för 
arsenik var inte signifikant skilt från biologiska och fysikaliska (Figur 7). Det observerade 
reduceringsmedelvärdet för fysikaliska in-situ behandlingsmetoder för arsenik var inte 
signifikant skilt från det biologiska (Figur 7). Reducerings medelvärdet för fysikaliska in-
situ behandlingsmetoder för nickel var inte signifikant skilt från det biologiska (Figur 8).  
                            

  
Figur 7. Reduceringsmedelvärdet för kemikaliska, biologiska     Figur 8. Reduceringsmedelvärdet för biologiska   
fysikaliska in-situ behandlingsmetoder av arsenik.                         och fysikaliska in-situ behandlingsmetoder av nickel.  
 
3.2. För- och nackdelar av in-situ sanering för PAH, aromater, arsenik, bly, nickel 
och bensen i jämförelse med ex-situ metoder 
 
3.2.1 Fördelar 
Generella fördelar innebär mindre fysisk störning på verksamhetsplatsen, och utsläpp av 
avfallsproduktion (Åtgärdsportalen 2018c). In-situ biosaneringstekniker tenderar att bli 
billigare, för att ex-situ sanering tillkommer extra kostnader som utgrävning och 
transport (Azubuike et al. 2016). Man minskar dessutom behovet av att hantera upptagna 
sediment där risken för utsläpp och exponering förekommer (Åtgärdsportalen 2018c). 
Utsläpp av organiska emissioner till atmosfären minskar Åtgärdsportalen 2018c). Ibland 
kan föroreningen vara på så djup nivå att det inte går att schakta bort de förorenade 
massorna, och man kan behandla stora volymer förorenad mark samtidigt 
(Åtgärdsportalen 2018c). Man behöver inte använda rena ersättningsmassor för den 
behandlade jorden för den kan återanvändas, för när man sanerar med ex-situ så måste 
man först frakta bort jorden för behandlingen på en annan plats (Åtgärdsportalen 2018c). 
 
3.2.2 Nackdelar 
Varje förorening som man ska sanera har ett antal olika geokemiska och fysiska 
egenskaper som har verkan på behandlingsbarheten hos åtgärdsprocessen (Pac et al. 
2019). Betydelsefulla egenskaper innefattar flyktighet, löslighet, biologisk nedbrytbarhet, 
sorption, reaktivitet och stabilitet (Pac et al. 2019). Nackdel är att finkornigt material står 
emot flödet av vätskebaserade ändringar vilket gör att möjliga föreningar som är mindre 
tillgängliga lätt studsar tillbaka (Pac et al. 2019). Nackdelar med föreningar som är 
otillgängliga, orörliga eller fångade som finns i områden som är oåtkomliga för 
vätskebaserade förändringar innefattar inga flödeszoner och immobiliserat material, till 
exempel emulsioner. En stor nackdel är när dessa material finns i omfattande mängd 
krävs det utökad in-situ behandling eller alternativa injektionsmetoder för att klara av 
behandlingen (Pac et al. 2019). Behandlar man inte materialet kan det bli 
tillbakadiffusion (Pac et al. 2019). I kombination med bristande förmåga att effektivt 
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visualisera och granska underlaget på det förorenade området gör att nackdelen för vissa 
in-situ biosaneringsmetoder blir ineffektiva (Azubuike et al. 2016). Det bildas giftiga 
reaktionsprodukter under genomförandet av in-situ marksanering (Åtgärdsportalen 
2018c). Vid djupare vatten är det svårt att få ner behandlingsmedlet i sedimenten 
(Åtgärdsportalen 2018c). Nedbrytning vid syrefria förhållande och låga temperaturer av 
många föroreningar blir långsammare och svårare att övervaka. Nackdelen är det finns 
risk för uppkomst av giftiga nedbrytningsprodukter (Åtgärdsportalen 2018c).   
 
Övervakningskostnader för in-situ sanering är många gånger den dyraste delen av 
saneringen med anledning av långa saneringstidsramar som är en nackdel (Zhang et al. 
2019). Många in-situ saneringsmetoder för kemisk oxidation, reduktion eller 
biostimulering förlitar sig på injektion av reagenser eller redox-manipulerande material 
(Zhang et al. 2019). Begränsad tvärgående spridning i ett luftigt medium hämmar 
reagensblandning med föroreningar och dämpar betydligt effektiviteten för in-situ 
tekniker (Zhang et al. 2019).       
 
3.3 In-situ behandlingsmetod för hotspotområde E som är bäst för 
miljön 
Kombinerad behandlingsmetod mellan fysikalisk och biologisk blev det observerade 
utsläppet av CO2/kg förorening mindre jämfört med fysikalisk behandlingsmetod med 
tekniken vakuumextraktion (Tabell 4). Inom kemikaliska behandlingsmetoder är 
tekniken med immobilisering den metod som har minst utsläpp av CO2/kg förorening 
jämfört med tekniken kemisk oxidation (Tabell 4). Behandlingsmetod kemikalisk med 
tekniken immobilisering har ett lägre utsläpp av CO2/kg förorening jämfört med 
behandlingsmetod fysikalisk/biologisk med tekniken air sparging/biologisk nedbrytning 
(Tabell 4).  
 
Tabell 4. Utsläpp av CO2 (kg)/sanerad mark för in-situ behandlingsmetoder; biologisk, fysikalisk och 
kemikalisk (Helldén et al. 2006). 

Behandlingsmetod Teknik (In-situ) Utsläpp av CO2 (kg)/sanerad mark 

Biologisk Bakterietillsats 708/100-150 m3 jord 

Fysikalisk/Biologisk Air sparging/biologisk nedbrytning 26935/ 10 ton förorening 

Fysikalisk Vakuumextraktion 2160/300 kg förorening  

Kemikalisk Kemisk oxidation 3048/700 kg förorening  

Kemikalisk Immobilisering 577/600-650 kg förorening 
 
3.4 Framtidsutsikter 
Med nanoteknologi kan man förbättra både behandling och övervakning av föroreningar 
(Zhang et al. 2019). Nanoteknologi har potentialen att övervinna begränsad 
massöverföring som leder till reducerad biotillgänglighet och förhindrar förorenande 
nedbrytning, vilket i dagsläget gör att tiden för att uppnå saneringsmålen ofta blir 
orimligt långa (Zhang et al. 2019). De största möjligheterna för nanoteknologi är att 
förbättra marksanering som sker under ytan, och genom att designa material som har 
förmågan att bryta ner föreningar där nedbrytning är verkningslös (Zhang et al. 2019). 
Applikationer inom nanotekniken kan förbättra prestationsförmågan hos existerande 
saneringsteknologier, genom att sänka energikraven för värmebehandling, ge bättre 
karakterisering av källzoner, snabbare källsanering via överlägset bättre behandling av 
resterande kontaminering och göra bättre övervakning av framsteg inom in-situ 
marksanering (Zhang et al. 2019). Tekniken har inställbara ytfunktioner som kan vara till 
hjälp för att avgränsa de geofysiska och hydrologiska förhållande i underjordisk miljö och 
redogöra fakta om källzoner (Zhang et al. 2019). Materialet anpassar sig till den 
omgivande miljön och kan genomgå strukturella förändringar som svar på geokemiska 
stimuleringar som pH, temperatur, eller redox-förändringar (Zhang et al. 2019). Med 
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hjälp av dagens saneringstekniker kan man inte åtgärda flera kombinationer av 
föroreningar samtidigt på grund av deras olika krav på reagens, reaktionstillstånd, tid, 
och det krävs sekventiella behandlingar med längre varaktighet (Zhang et al. 2019). 
Nanomaterial kan skapas för att förena funktioner på ett synergistiskt sätt för att 
möjliggöra flera saneringsvägar för blandade föroreningar (Zhang et al. 2019). Den 
nanoteknologi som i högsta grad fått mest uppmärksamhet är nanoscale zero-valent iron 
(NZVI) (Zhang et al. 2019). Fördelar med NZVI när den är väl utspridd i marken är att 
inducera flera processer med reduktion, jonbyte, oxidation, samutfällning och 
komplexbildning som effektiviserar marksanering (Zhang et al. 2019).  
 
In-situ saneringstekniken Gas Thermal Remediation (GTR) är en ny teknik där man 
använder naturgas eller propan som man värmer upp enheterna med. Jämfört med 
nuvarande alternativ ’termisk sanering’ så är GTR ett billigare alternativ, har en kortare 
tidsram för behandling av markområdet, en högre effektivitet, undvikande av andra 
föroreningar och kapacitet för att ta bort ett spektrum av föroreningar (Xu et al. 2019). 
Det högsta avlägsningsgraden för bensen och petroleum med GTR i jord var 99,8% 
respektive 98,2 %, medan medelvärdet i alla 4 punkter var från 21,2 % - 98,6 % för 
bensen och 57,5 % - 95 % för petroleum (Xu et al. 2019). I grundvatten var 
avlägsningsgraden 98,8 % för bensen och 99,9 % för petroleum (Xu et al. 2019). Marken 
behandlades i 34 dagar med GTR teknik innan undersökning (Xu et al. 2019).          
 
4. Diskussion 
 
4.1 In-situ behandlingsmetoder och reduceringsförmåga 
Baserat på resultaten i den här studien har biologiska in-situ behandlingsmetoder 
reduceringsintervallet på 6-99 %, och inom intervallet finns det misslyckade och lyckade 
behandlingsförsök. En lyckad in-situ sanering beskrivs i (Helldén et al. 2006), där 
petroleumförorenad mark uppnådde en reducerings nivå på 99 % där genomförandet 
gjordes med biologisk in-situ behandlingsmetod. Denna behandlingsmetod skulle passa 
bra för hotspotområde E för att den har en sådan hög reducerings nivå. Saneringen 
utfördes genom injicering av först kväve och fosfor därefter två varianter av 
bakteriekulturer uppslammat i vatten i ett tätt rutnätsmönster (Helldén et al. 2006). För 
att den här saneringen blev lyckad finns en viktig faktor som de utförde, det var att 
homogenisera näringsmedlet i jorden innan injicering av bakterier (Helldén et al. 2006). 
Ser man till miljöpåverkan och människors hälsa är det här ett bra alternativ för 
hotspotområde E. Men problematik med biologisk in-situ sanering är att 
nedbrytningsförloppet brukar ta längre tid än vad som har utlovats (Helldén et al. 2006). 
Ett annat problem är om man har tagit bakteriekulturen från ett annat land med ett annat 
klimat än det som finns i Sverige så blir det problem att utföra marksaneringen på grund 
av att bakterierna kan ta skada av kylan. Största reduceringen när man undersöker nickel 
erhölls i en laboratoriestudie med fytosanering där man använder växter som via sina 
rötter suger upp nickel (Shrestha, Bellitürk och Görres 2019). En bra behandlingsmetod 
för hotspotområde E ur miljösynpunkt och för närliggande bebyggelse för minimala 
markingrepp utförs (Åtgärdsportalen 2018b). Stor nackdel med den här 
behandlingsmetoden fytosanering är att behandlingstiden blir lång, ibland i flera 
decennier (Åtgärdsportalen 2018b). För ämnet bly var biologiska behandlingsmetoder 
signifikant högre än kemiska och fysikaliska när man betraktar reduceringsmedelvärdet. 
Där kunde man tolka ett klart mönster att biologiska behandlingsmetoder reducerar bly 
mycket effektivare.  
 
Fysikaliska behandlingsmetoder reducerar ämnet PAH signifikant högre än kemiska och 
biologiska när man betraktar reduceringsmedelvärdet. I en lyckade studie på PAH 
användes jordventilering och termisk desorption som kopplar samman ångutvinning med 
värme på plats (Harmon et al. 2001). Denna metod skulle passa för hotspotområde E, 



 

11 
 

men det man kunde se med studien är att reduceringsförmågan ökar med temperaturen 
för PAH; vid 650 0C var det bara kvar en liten fraktion av PAH (Harmon et al. 2001).  
 
Reduceringsmedelvärdet för bensen (76,6 %) och arsenik (73,4 %) var bäst i kemiska in-
situ behandlingsmetoder. En lyckad studie för arsenik var immobilisering av 
arsenikpartiklarna med tre olika järntillägg; lösligt, nollvärdigt och modifierad zeolitjärn 
(Naseri et al. 2014). Nollvärdigt järn var effektivare och kostnadseffektivare än lösligt och 
modifierad järn (Naseri et al. 2014). 
 
Nyckelfaktorer som styr kemikaliska behandlingsmetoder är oxidationsmedlets effekt på 
hur väl medlet når ut till föroreningen. Det hittades inga betydelsefulla studier för nickel i 
kemikaliska in-situ behandlingsmetoder, så det blir svårt att dra någon relevant slutsats. 
Viktiga faktorer för att få en optimal marksanering är geologiska egenskaper hos de 
förorenade områdena inklusive jordtyp, föroreningens typ, djup, och placering i 
förhållande till mänsklig bebyggelse och prestationsförmåga för varje in-situ 
marksaneringsmetod bör införlivas i beslutet om den mest lämpliga, och effektiva 
metoden för att effektivt behandla förorenade områden.  
 
4.2 För- och nackdelar av in-situ sanering för PAH, aromater, arsenik, 
bly, nickel och bensen i jämförelse med ex-situ metoder 
In-situ behandlingar har flera fördelar över ex-situ behandlingar, fördelar med in-situ 
behandlingsmetoder är att det inte behövs någon extra kostnad till utgrävning på plats 
(Azubuike et al. 2016), och att man inte behöver schakta eller transportera massorna till 
en jordreningsanläggning eller deponi. Det spar arbete, inga fyllnadsmassor behövs och 
transporter minimeras. Dessutom kan saneringen utföras även under befintliga 
byggnader och anläggningar. Ur ett miljöperspektiv så är det en bättre metod. In-situ 
marksanering behandlar snarare än innesluter föroreningarna, därav bemöter de 
myndigheternas preferens för insatser som ständigt minskar föroreningarnas volym, 
toxicitet, eller rörlighet (Åtgärdsportalen 2018c).     
 
Ex-situ sanering med schaktning av förorenade massor är en metod som är snabbare och 
kan vara lättare att kontrollera som användas för ett större spektrum av föroreningstyper 
än in-situ metoderna. För hotspotområde E kan man dock inte använda schaktning av 
massorna utan att riskera närliggande byggnader och människors hälsa och miljö. 
Nackdelen är att ex-situ kräver schaktning av massorna och i vissa fall måste de 
kombineras med andra reningstekniker före eller efter behandlingen. Kostnaderna för 
fytosanering som är en biologisk in-situ behandlingsmetod är mycket lägre jämfört med 
schaktning och deponering (Åtgärdsportalen 2018b). Vid sanering av tungmetaller kan 
även de värdefulla metallerna återvinnas och ge ytterligare ett ekonomiskt värde till 
metoden. Används energigrödor kan även dessa ge en ekonomisk vinst genom att de 
förbränns och ger förnybar energi (Åtgärdsportalen 2018b). In situ används normalt sett 
under grundvattenytan även om undantag finns och är främst en behandling av 
grundvatten även om det även kan ge minskande halter i jord (Åtgärdsportalen 2018a).  
 
Användning av termisk in-situ behandling är mer effektiv på större områden, för att på 
mindre områden blir det större värmeförlust och ineffektiv användning av utrustning 
(Lemming et al. 2013). Livscykelanalys visade att miljöpåverkan per enhetsvolym av 
sanerad jord minskade med cirka 50 % när man jämförde ett litet område på 180 m2 mot 
ett område på 1300 m2 (Lemming et al. 2013). Att använde metoden på hela området 
skulle vara energieffektivt, men bara på hotspotområde E som är ett litet område till ytan, 
så skulle termisk in-situ behandling inte vara en energieffektiv metod att använda, och att 
den termiska metoden är känslig för högt vatteninnehåll i marken gör det svårare för 
svenska förhållandet (Åtgärdsportalen 2019d). Att värmeförlusten och användningen av 
utrustningen per jordvolym är lägre för en större plats utesluter inte behovet av 
miljöoptimering av stora system. Däremot gör den stora energi- och 
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materialanvändningen på dessa platser det ännu viktigare att bedöma chanserna att 
minska miljöpåverkan. 
 
4.3 In-situ behandlingsmetod för hotspotområde E som är bäst för 
miljön 
Baserat på resultaten i den här studien har kemikalisk behandlingsmetod med tekniken 
immobilisering minst utsläpp av CO2 per kg förorening, med ≈ 1 kg utsläpp av CO2 per 1 
kg förorening som man renar. Det är svårt att dra någon slutsats för biologisk 
behandlingsmetod med bakterietillsats för man vet inte hur mycket förorening det är i 
sanerade jorden. Vissa behandlingsmetoder använder aktiv kol vid rening, och 
återaktivering av aktivt kol på plats med hjälp av ånga är en metod att förändra 
livscykelbedömningen av det aktiva kolet (Lemming et al. 2013). Minskad mängd hårt kol 
kommer att konsumeras men det blir en ökad energianvändning på plats (Lemming et al. 
2013). Ett alternativ för att få behandlingsmetoderna mer miljövänliga är att man 
använder el som kommer ifrån en förnybar källa, och att man huvudsakligen använder 
saneringstekniken på natten för att det finns överskottsel i elsystemet på nätterna. 
Använder man betong i saneringsmetoden så kan man återvända betongen genom att 
krossa den och använda det istället för grus i vägar (Lemming et al. 2013). Att använda 
biobaserat aktivt kol som är tillverkat av kokosnötskal bringar mindre påverkan på miljön 
istället för det hårda kolbaserade aktiva kolet som brukar användas i saneringsprojekten 
(Lemming et al. 2013). Däremot ingår även miljöpåverkan i de sociala aspekterna 
tillsammans med de återstående kostnader och privilegier som är relaterad till in-situ 
marksaneringsprojekt för hotspotområde E.  
 
4.4 Framtidsutsikter 
Det är emellertid viktigt att notera att nanoteknikförbättrade saneringsalternativ kan 
komma att omfattas av samma tekniska begränsningar som många konventionella 
behandlingstekniker, inklusive dålig underjordisk transport och heterogenitet av 
föroreningar i undergrunden (Zhang et al. 2019). Därför behövs nya metoder för att 
effektivt leverera konstruerade nanomaterial till kontaminerade zoner och för att utnyttja 
heterogenitet under ytan för effektiv sanering, till exempel genom att leverera 
nanoteknologiska aktiverade saneringsmedel till källområdena genom de höga 
konduktivitetsskikten i marken (Zhang et al. 2019). Med tanke på att användningen av 
nanoteknik för lokal sanering innebär det direkta utsläpp till miljön, och då är valet av 
billiga jordfyllda och giftfria element eller byggstenar för nanoteknik viktigt. Följaktligen 
skulle borttagande av ett brett spektrum av föroreningar i en enda behandlingsfas kunna 
realiseras. För närvarande kan nanoteknologi bli dyrare än traditionella 
saneringsmetoder (Zhang et al. 2019), men om bara nanoteknologi kan utföra sanering 
eller förkorta tiden där ingen annan in-situ behandlingsmetod kan utföra uppdraget, 
finns det ett ekonomiskt incitament. Biprodukter från nanoteknologi är järn som redan 
finns naturligt i mark och grundvatten och därför har tekniken accepteras av 
tillsynsmyndigheter över hela världen (Zhang et al. 2019). Det behövs dock fler 
pilotprojekt inom nanoteknologin för att kunna säkerställa att föroreningen bryts 
fullständigt ner och inte ger oönskade effekter (Zhang et al. 2019).  
 
De flesta studier med GTR har genomförts på laboratorium, och nästan inga fältförsök 
(Xu et al. 2019). Där behövs det fler studier och pilotförsök för att behärska GTR 
tekniken, men det som bestämmer den slutgiltiga jordreningstemperaturen för GTR är 
fuktinnehållet i marken, värmekapaciteten, jordens partikelstorlek och värmeöverföring 
när man ska använda GTR. Denna metod skulle passa för hotspotområde E när klimatet 
är varmt, och inte på vinterhalvåret när klimatet är kallt.    
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5 Slutsats 
 
Generellt sett är det få in-situ tekniker som passar in för hotspotområde E. Slutsatser som 
man kan ta är att samtliga in situ-metoder som tas upp i detta arbete kan användas i 
Sverige och med hänsyn till de geologiska förbindelserna. Men sen däremot är det 
platsspecifika förhållandena, som jordtyp, föroreningens typ, djup, och placering i 
förhållande till mänsklig bebyggelse som styr valet av marksaneringsmetod och bör 
anpassas för att uppnå en optimal in-situ marksanering för hotspotområde E. Baserat på 
den här studien kan man fundera om det skulle vara mer lämpligt att vänta på en 
effektivare eller billigare saneringstekniker utvecklas. Men med tanken på att dessa 
ämnen i hotspotområde E är flyktiga, giftiga och farliga för oss människor och miljön så 
innebär det att de utgör en potentiell risk för samhället och ämnens tendens att lätt 
spridas. 
 
Tillämpning av grön teknik och ekosystemhantering måste bli en nödvändighet för 
miljöavhjälpning med anledning av den världsomfattande existensen av miljoner platser 
som är förorenade med organiska föroreningar. Man bör minnas bioremediering när det 
gäller hållbarhet för behandlingsmetoden kan ge en effektiv reduktion av farliga 
kemikalier, men tiden för behandlingen av området tar lång tid. Tid och kostnader för 
marksanering bör dock uppenbarligen inte vara den viktigaste faktorn som borde avgöra 
vilken marksaneringsteknik som ska utnyttjas på varje förorenat område. 
Framtidsutsikter för in-situ marksanering finns, men det flesta studier som har 
genomförts är på laboratorium och nästan inga fältförsök, eller tillämpning i verkligheten, 
har gjorts. Ur miljösynpunkt om man undersöker utsläpp av CO2 per kg förorening som 
man renar, är biologiska in-situ behandling den främsta metoden för området. 
 
Saneringsstudierna visar mycket varierande nedbrytningsnivåer oavsett 
målföroreningsidentitet och teknik. Den bästa saneringseffektiviteten kunde enbart 
åstadkommas efter ett välbefogat utväljande och kombinationer av 
behandlingsmetoderna från fall till fall. Därför är det uppenbart att en tvärvetenskaplig 
forskningsinsats som integrerar de fysiska, kemiska och biologiska in-situ 
behandlingsmetoder är den avgörande faktorn om man vill få nog med kunskap innan 
man fullbordar ett lyckosamt saneringsprojekt. För att få en optimal sanering skulle det 
behövas fler studier och pilotförsök för att utveckla in-situ marksaneringsmetoder mot de 
specifika ämnen som man vill reducera, och att undersöka in-situ behandlingsmetoder 
som man kan kombinera med varandra för att uppnå en 100 % reducering av ämnena. 
Vidare ska de ställas krav på att effektiva efterbehandlingsmetoder tillämpas och att 
utvecklingen av dessa drivs framåt för svenska förhållanden, såsom växtsanering och den 
termiska metoden för uppvärmning. Detta på grund av den korta växtsäsongen i Sverige 
och att den termiska metoden är känslig för högt vatteninnehåll i marken. Främsta 
anledningen till varför vissa in situ-metoder ännu inte tillämpats i Sverige beror främst på 
kostnads- och osäkerhetsaspekter. 
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Bilaga 1 – Tabell över uppmätta föroreningshalter i mark, grundade på 
provtagningspunkter och provdjup för hotspotområden A-E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2 – Tabell över uppmätta föroreningshalter i grundvatten, grundade på 
provtagningspunkter för hotspotområden A-E.  

 
 

 
 
 


