
 

Egenskaper hos fyllnadsmassor  
En studie av fyllnadsmassors påverkan på spridning av 
restföroreningar från mark 

 

Erik Gunnarsson 

 
Student 
Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15 hp 
Avseende kandidatexamen 
Rapporten godkänd: 10 september 2014 
Handledare: Tord Andersson, Nadja Lundgren, Anna Sjöstedt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Title: Properties of filling materials – a study on the filling materials impact on the 
mobilization of pollution residues from soil 
 
Author: Erik Gunnarsson 
 

Abstract 
 
 
The aim of this study was to estimate how different filling materials affect the mobilization of 
pollution residue in remediated soil. The aim was also to assess criteria that should be 
fulfilled for the soil properties of these filling materials. The study was partly based on target 
value calculations where the impact of varied TOC, hydraulic conductivity and porosity 
affected the mobility of toluene, trichloroethene, benso(a)pyrene and arsenic residue in the 
soil. An evaluation of the potential mobility of soil pollution residues where filling materials 
had been used was carried out for five different locations in Sweden. Soil samples were 
collected before remediation of contaminated soil, and afterwards when the fillings were 
restored. Sample analyzes were made for TOC and soil water. The results from the study 
show that the TOC and porosity content in filling materials has a significant impact on the 
mobility of soil pollution residues. Filling materials with less TOC than the remediated soil 
will contribute to an increased mobility of organic pollution residues to the air, surface water 
and groundwater, whilst lower soil porosity, or rather lower soil water content will contribute 
to an increased mobility of airborne pollution residues. The results also show that in Sweden 
the use of filling materials with both lower TOC and soil water content is common. To avoid 
an increased mobilization of pollution residues from remediated soils, filling materials 
should contain TOC and soil water equals the contents in the remediated soil. 
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1 Inledning 
 
 
I Sverige pågår det idag ett omfattande arbete att undersöka och behandla förorenade 
markområden.  Sveriges riksdag fastställde 1999 femton nationella miljökvalitetsmål, som 
senare utökades till sexton, vilka syftar till att beskriva det tillstånd i miljön som miljöarbetet 
ska leda till. Ambitionen är att dessa mål skall vara uppnådda vid år 2020. Ett av dessa mål 
avser en giftfri miljö, där delmål gällande förorenade områden ingår. Med en giftfri miljö 
menas bl.a. att förekomsten av ämnen i miljön skapade eller utvunna av samhället inte ska 
innebära en risk för människans hälsa eller hota den biologiska mångfalden 
(Naturvårdsverket 2014). Betydelsen av målets uppfyllnad har även preciserats närmare och 
innebär bl.a. att förorenade områden är undersökta och vid behov åtgärdade (Regeringens 
proposition 2009).  
 
Ansvar kring uppfyllandet av miljökvalitetsmålen är fördelat mellan flera av Sveriges 
myndigheter och institutioner, från regeringen till de enskilda kommunerna 
(Naturvårdsverket 2014). Naturvårdsverket är en av myndigheterna som spelar en viktig roll 
i arbetet kring dessa mål. Myndigheten sköter bl.a. uppföljning och bedömning av 
möjligheter att uppfylla miljömålen, genom att regelbundet mäta tillståndet i miljön samt 
hämta data från myndigheter, statistik och internationell forskning (Regeringskansliet 2014).  
 
När ett förorenat område undersöks görs ofta en riskbedömning där markanvändning, miljö- 
och hälsorisker, typ av förorening, samt exponering- och spridningsvägar utvärderas.  För en 
sådan riskbedömning är det vanligt att uppmätta halter av förorening jämförs med generella 
eller platsspecifika riktvärden för de aktuella föroreningarna. Dessa värden är 
rekommendationer och representerar en föroreningshalt under vilken risken för negativa 
effekter på människor, miljö, inklusive organismer i ytvatten, eller naturresurser t.ex. 
grundvatten som kan användas som dricksvatten, normalt accepteras. Vid beräkning av 
dessa riktvärden tas hänsyn till föroreningens olika spridningsvägar; luft, vatten och damm. 
Vilken spridningsväg som är dominerande varierar med typ av förorening och plats. 
Människors kontakt med markföroreningar sker via en rad olika exponeringsvägar, som 
generellt är kopplade till hur den aktuella föroreningen sprids. Naturvårdsverket gör en 
indelning i sex olika exponeringsvägar: inandning av ångor, inandning av damm, intag av 
jord, hudupptag, intag av växter och intag av dricksvatten, se figur 1 (Naturvårdsverket 
2009a). 
 

   

Figur 1. Exponeringsvägar för människors kontakt med markföroreningar (Naturvårdsverket 2009b).   

 
När en riskbedömning av ett förorenat område är utförd och en sanering ska inledas finns det 
flera olika metoder och tillvägagångssätt att tillgripa. En vanlig metod är att schakta bort 
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förorenad jord för omhändertagande och behandling av föroreningarna på annan plats. Efter 
en sådan typ av åtgärd fylls i regel det schaktade området igen med återfyllnadsmassor. I 
vissa fall kan de bortgrävda massorna återanvändas, förutsatt att de inte innehåller 
föroreningar som överskrider tillämpligt generellt riktvärde eller eventuellt framtaget 
platsspecifikt värde.  När de bortschaktade jordmassorna ej är lämpliga att använda som 
återfyllningsmassor används annat material för att färdigställa det sanerade området. 
Naturvårdsverket ställer upp ett antal kriterier som återfyllningsmassor bör uppfylla, 
kriterier som i stort sett handlar om att minska den totala föroreningsmängden i det 
förorenade området.  De nämner i sin vägledande rapport kring val av behandlingsåtgärd att 
det kan finnas andra krav som bör ställas på återfyllningsmassor, till exempel beträffande 
jordart, packbarhet, genomsläpplighet och bärförmåga, men det preciseras inte närmare vad 
de kraven bör innehålla (Naturvårdsverket 2009c).  
 
Vid schaktning och sanering av förorenad mark lämnas det ibland kvar en viss del av 
föroreningarna i marken. Hur mycket förorening som lämnas kvar varierar, men i vissa fall 
kan det röra sig om en betydande mängd. En sådan situation kan t.ex. vara om marken inte 
går att gräva bort på grund av att en byggnad står på platsen. Då det inte finns någon specifik 
vägledning för fyllnadsmaterialets egenskaper förutom föroreningshalt, föreligger en tänkbar 
risk att fyllnadsmaterialet kan bidra till en ökad spridning av restföroreningen. Detta kan 
påverka saneringssyftet negativt, med en lägre reduktion av föroreningsspridning än vad som 
förväntades vid riskbedömning och val av saneringsmetod.  

1.2 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att studera hur val av fyllnadsmassor vid marksanering 
påverkar spridningen av restföroreningar. Vidare har undersökningen syftat till att utvärdera 
och ge exempel på vilka krav som bör ställas vid val av fyllnadsmassor med hänsyn till 
spridning av restföroreningar. I samband med detta har parametrarna halt totalt organiskt 
kol (TOC), porositet och hydraulisk konduktivitet studerats speciellt, med hjälp av 
naturvårdsverkets beräkningsprogram för riktvärdesberäkningar. 

2 Bakgrund 
 
 
Föroreningar i mark förekommer och fördelar sig mellan de olika faserna; gas, vatten, fast fas 
och vätskefas som är icke blandbar med vatten. Denna fördelning påverkas av geokemiska 
och hydrogeologiska faktorer, samt föroreningens egenskaper. Fördelningen mellan dessa 
faser är av stor betydelse för föroreningens spridningsförlopp (Naturvårdsverket 1994). En 
förorenings ångtryck och vattenlöslighet bestämmer i vilken fas ämnet uppehåller sig i, vilket 
påverkar dess spridningsväg. Ämnen med högt ångtryck och låg vattenlöslighet förekommer 
framför allt i gasfasen, medan ämnen med lågt ångtryck och hög vattenlöslighet i huvudsak 
förekommer i vattenfasen (Berggren et al. 2006). 
 
2.1. Spridning i löst fas 
 
En viktig spridningsväg för föroreningar i mark är via markvattnet. Markvattnet delas 
vanligen upp i en mättad och omättad zon, som bestäms av vattnets tryck. I den mättade 
zonen är vattnets tryck större än atmosfärens, varför alla porer i marken är vattenfyllda. I den 
omättade zonen är atmosfärens tryck större än vattnets vilket betyder att markens porer 
innehåller både luft och vatten (Grip och Rodhe 1994).  Föroreningar lösta i vatten som når 
den mättade zonen transporteras i regel vidare med grundvattenströmmen i dess 
flödesriktning. Hur snabb denna transport är kan variera stort. Det kan röra sig om en meter 
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per år upp till flera hundra meter per dygn (Naturvårdsverket 1994). Hastigheten är främst 
beroende av jordartens hydrauliska konduktivitet, porositet och grundvattenytans lutning 
(Berggren et al. 2006). Den hydrauliska konduktiviteten är ett mått på markens förmåga att 
leda vatten och är en nyckel-parameter när flöde i jorden ska beräknas. Den hydrauliska 
konduktiviteten beror på porstorleksfördelningen och porsystemets uppbyggnad samt 
markens vattenhalt. Den hydrauliska konduktiviteten då markens porer är mättade med 
vatten kallas vanligtvis för markens permeabilitet. Denna term används även för att beskriva 
en marks förmåga att leda en vätska eller gas i allmänhet (Grip och Rodhe 1994). 

2.2 Advektion 
 
När vattnet rör sig genom marken kan lösta ämnen följa med strömmen, detta kallas 
advektion eller konvektion. Detta är i många fall den mest betydande processes för 
transporten av föroreningar i mark. Hur stor den advektiva transporten är påverkas 
huvudsakligen av två faktorer; dels det lösta ämnets koncentration, men också av hur stort 
vattenflödet är (Berggren et al. 2006). Fastläggning av lösta ämnen har en bromsande effekt 
på den advektiva transporten. Hur stor denna effekt är i jämförelse med det strömmande 
vattnets hastighet brukar beskrivas med en fördröjnings- eller retardationsfaktor (Berggren 
et al. 2006). 

2.3 Dispersion 
 
Dispersion är en process som bidrar till spridning av ämnen i lösning. Genom att 
markvattnet rör sig med olika hastigheter blandas eller sprids den i marken inkommande 
lösningen i den ursprungliga lösningen. Denna skillnad i hastighet beror dels på skillnader i 
storleken på markens porer, dels på olika flödeshastigheter i de enskilda porerna. Vattnet rör 
sig snabbare i breda än trånga porer, samt snabbare i mitten av varje por än mot porväggarna 
(Berggren et al. 2006). 
 
Om en jord har en struktur med stora porer, t.ex. sprickor, rotkanaler, maskgångar m.m. kan 
det under vissa förhållanden uppstå en form av extrem dispersion som kallas preferentiella 
flöden. Detta innebär att det infiltrerande vattnet transporteras med hög hastighet genom 
makroporer i marken. En del ämnen kommer därför förflytta sig mycket snabbare än vad en 
beräkning av markvattnets medelhastighet och fördröjningsfaktor skulle ge. Dock skulle den 
advektiva transporten av ämnen i de mindre porerna ske långsammare då vattnet till stor del 
transporteras i de stora porerna. Hur detta påverkas transporten av fasta ämnen vid olika 
markförhållanden är fortfarande inte klarlagt (Berggren et al. 2006). 

2.4 Kolloid-bunden transport 
 
Kolloider är små partiklar av ett ämne som uppehåller sig i ett annat medium. Partiklarna 
och detta medium kan ha samma eller olika aggregationstillstånd; gas, vätska, fast. Kolloider 
förekommer naturligt i marken, ofta i form av olika lermineraler eller organiska material. De 
kan även bildas vid fällning av metalloxider eller hydroxider (Berggren et al. 2006). Kolloid-
bunden transport av föroreningar har visat sig vara en viktig mekanism för 
föroreningsspridning via grundvatten. För att denna transport ska vara av betydelse måste 
tre kriterier uppfyllas; kolloider skapas i marken, föreningen kommer i kontakt med 
kolloider, kolloider transporteras med grundvattnet (Ryan och Elimelech 1996). Kolloider 
kan alltså agera som ett viktigt transportmedel för många föreningar, i synnerhet 
föroreningar som har en låg löslighet i vattenfasen (Berggren et al. 2006). 
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2.5 Diffusion 
 
Diffusion är en spridningsprocess som kan beskrivas som en utjämning av ämnens 
koncentration, från områden med hög koncentration till områden med lägre koncentration. 
Detta förlopp beskrivs med Ficks lag och gäller både för ämnen i gasfas och för lösta ämnen. 
Om vattenströmningshastigheten i marken är låg kan diffusion i vätskefasen vara av 
betydelse för spridningen av lösta föroreningar (Berggren et al. 2006). 

2.6 Spridning i gasfas 
 
Spridning av ämnen i gasfas sker genom diffusion och advektion. Den advektiva gas-
transporten i marken kan bero på flera faktorer. Förändring av lufttrycket eller turbulens när 
luft passerar över markytan, infiltration av vatten samt förändringar av grundvattenytan är 
processer som kan påverka spridningen av en förorening i gasfas (Fischer m.fl. 1998). 
Gasflödet ökar om avståndet mellan föroreningen och markytan är kort, marken är grov och 
torr, samt om temperaturen är hög (Naturvårdsverket 1994).  
 
Jordar som är väldigt lågpermeabla kan stänga in gasformiga föroreningar och på så vis 
fungera som en gasfälla. Under dessa förutsättningar är diffusion den dominerande 
transportmekanismen för föroreningen (Kaleris och Croise 1999). 

2.7 Spridningsbegränsande processer 
 
Fällning och sorption är två viktiga spridningsbegränsande processer i förorenad mark. 
Fällning handlar i första hand om metaller i jonform som omvandlas och övergår till fast fas. 
Sorption är ett samlingsbegrepp som innefattar adsorption (bindning av en förening vid en 
yta) och absorption (inkorporering av en förening i fast fas) (Enell 2006). Sorption har 
betydelse för både metallers och organiska föreningars fastläggning.  
 
Adsorption kan ske genom flera olika processer och innebär att ett löst ämne fäster på en 
partikelyta. Detta fenomen beskriver ett förhållande mellan den lösta koncentrationen och 
den ytbundna mängden av ett ämne. Det motsatta tillståndet till adsorption kallas 
desorption. Bindandet av katjoner och anjoner till elektriskt laddade partikelytor spelar stor 
roll för hur biotillgängligt och utlakningsbenäget en förorening i jonform är (Eriksson, 
Nilsson och Simonsson 2005). I ett vattendrag, t.ex. en sjö, bidrar adsorptionen till att 
minska koncentrationen av en förening i lösning. Adsorption till en partikelyta i marken 
bidrar till att dämpa spridning av lösta ämnen (Vanloon och Duffy 2005). 
 
Jonbyte och ytkomplexbildning är två viktiga mekanismer vid adsorption/desorption. Med 
jonbyte menas att en löst jon elektrostatiskt binder till en laddad yta. Hur hårda dessa 
bindningar är varierar beroende på jonerna och partikelytornas egenskaper (Eriksson, 
Nilsson och Simonsson 2005). Ytkomplexbildningar bildas vid vissa jordpartiklars ytor, där 
olika oxider och humusämnen som är naturligt förekommande i jorden ofta fungerar som 
bindningsytor. (Berggren et al. 2006). 
 
Ytkomplexbildningar kan ske mellan två ytor med motsatt laddning, medan den är omöjlig 
mellan ytor med samma laddning. Många katjoner kan bilda komplex med syret i 
hydroxylgrupper på partikelytor, eller karboxylgrupper i humusämnen. Anjoner bildar 
däremot andra komplexbildningar 
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2.8 Undersökta föroreningar 
 
I denna studie har riktvärden för ett antal föroreningar beräknats för att undersöka hur olika 
markegenskaper påverkar ämnenas spridning. De föroreningar vars riktvärden beräknades 
var Benso(a)pyren, toluen, trikloreten och arsenik. Dessa ämnen valdes av två anledningar; 
dels för att representera olika grupper av ämnen med olika spridningsegenskaper, dels för att 
de är vanligt förekommande ämnen i marksaneringssammanhang. En sammanställning av 
generella ämnesegenskaper och spridningsprocesser för dessa ämnesgrupper redovisas i 
tabell 1. Nedan följer en allmän sammanfattning av de olika ämnenas förekomst och 
egenskaper. 
 
Trikloreten är en lättflyktig, färglös vätska. Ämnet används i första hand som 
avfettningsmedel, men dess användning har sett en stor minskning sedan 1990-talet 
(Kemikalieinspektionen 2006). Den yrkesmässiga användningen reglerades kraftigt från 
1996 på grund av dess hälsoskadliga egenskaper. Vid höga halter kan ämnet orsaka allvarliga 
hjärtrubbningar och det antas vara cancerframkallande hos människor 
(Nationalencyklopedin 2014). 
 
Grundämnet arsenik är en halvmetall och förekommer naturligt i berg och jord, vanligen i 
låga halter. Exponering för arsenik kan ske via luften, vatten, mat och jord, men de största 
riskerna är kopplade till intag av dricksvatten. Ämnet är cancerframkallande och exponering 
kan leda till tumörbildning i hud, lunga och urinblåsa (SGU 2014a). Historiskt har 
användningen av arsenik i Sverige till största delen utgjorts av träimpregneringsmedel inom 
träindustrin. Användningen av arsenik och arsenikföreningar i Sverige har genomgått en 
kraftig minskning från 1990-talet och för närvarande står metallindustrin för den största 
förbrukningen. Impregneringsindustrin har helt bytt ur arsenikmedlen mot arsenikfria medel 
(Kemikalieinspektionen 2011). 
 
Benso(a)pyren tillhör ämnesgruppen polycykliska kolväten (PAH), vilka sällan återfinns som 
enskilda ämnen, utan oftast påträffas som en blandning av flera PAH. De är först och främst 
en biprodukt av ofullständig förbränning. Källor till denna förorening är bland annat 
industriella processer, förbränningsmotorer för fossila bränslen, sopförbränning och 
naturliga händelser som skogsbränder (EPA 2011). PAH är generellt sett hydrofoba 
föreningar som tenderar att binda bra till markens organiska material. Flera ekotoxikologiska 
effekter framkallade av PAH har rapporterats. Störst fokus har dock riktats mot dess 
genotoxiska och cancerogena effekter. Benso(a) pyren är en av de mest cancerframkallande 
föreningarna som har identifierats (Lundstedt 2003) 
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Tabell 1. Generella ämnesegenskaper och spridningsprocesser för aromater, PAH, klorerade lösningsmedel och 
redoxkänsliga metaller. Fritt efter Jonasson m.fl. 2007. 
Ämnesgrupp Ämnets 

egenskap 
Viktiga 
processer/egenskaper 

Övrigt/kommentarer 
 

Aromater (BTEX) 
ex. Toluen 

Flyktiga, något 
hydrofila, LNAPL 

Advektion, mekanisk 
dispersion, förångning, 
nedbrytning 

Bryts ned under aeroba 
förhållanden. 

PAH med 
medelhög till hög 
molekylvikt, ex. 
Benso(a)pyren 

Icke-flyktiga, 
hydrofoba 

Mekanisk dispersion, 
sorption, densitet, 
(nedbrytning) 

Tenderar att stanna i 
jorden, relativt 
persistenta för 
nedbrytning. Bryts ned 
under aeroba 
förhållanden. 

Klorerade 
lösningsmedel ex. 
trikloreten 

Flyktiga, något 
hydrofila 

Advektion, mekanisk 
dispersion, förångning, 
nedbrytning 

Redoxförhållanden 
viktiga, bryts ned i 
syrefattiga miljöer. 

Redoxkänsliga 
metaller ex. 
arsenik 

Icke-flyktiga, 
hydrofoba 

Advektion, mekanisk 
dispersion, sorption, 
komplexbildning, upptag i 
växter 

  

 

2.9 Återfyllnadsmassor 
 
Vilka återfyllnadsmassor som används vid en efterbehandling kan variera. Valet av material 
baseras i regel på en avvägning mellan en rad faktorer. Det kan t.ex. vara tekniska, 
egenskaper, kostnad eller tillgång på material. 
 
Granbom (2014) undersökte med en enkätstudie, som riktade sig till miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer på kommunala tillsynsmyndigheter, vilka fyllnadsmassor som 
vanligen används vid sanering samt vilka av materialets egenskaper som anses viktiga. 
Undersökningen visar att fyllnadsmaterialen som används varierar men att de ofta utgörs av 
återanvända massor. Bergskross nämns även som ett vanligt förekommande 
fyllnadsmaterial.  
 
I frågan om vad som styr vilket material som används samt vilka egenskaper som anses 
viktiga visar undersökningen att valet av material ofta styrs av verksamhetsutövarens krav på 
massornas tekniska egenskaper och kostnad. När det gäller vilka egenskaper hos 
fyllnadsmaterial som anses viktiga visar enkätsvaren att de flesta svaranden inte anser att det 
är en fråga för tillsynsmyndigheten. De ställer krav kring materialets innehåll av förorening, 
men utöver det är det upp till verksamhetsutövaren att värdera materialets egenskaper.     
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3 Material och metoder 
 
 
Naturvårdsverkets beräkningsprogram (Naturvårdsverket 2009b) användes för att 
undersöka hur riktvärdet för fyra olika föroreningar, och därmed också de förväntade 
spridningsförutsättningarna, förändras utifrån den förorenade markens TOC, hydrauliska 
konduktivitet och porositet. Dessa parametrar valdes då de bedöms ha en betydande 
inverkan på föroreningars spridning, både via vatten och via luft. Beräkningarna 
genomfördes för föroreningarna beskrivna i kap. 2.8, benso(a)pyren, toluen, trikloreten och 
arsenik. För samtliga beräkningar användes beräkningsprogrammets grundinställningar för 
känslig markanvändning (KM). Några viktiga förutsättningar som antas är bland annat att 
det förorenade området är femtio gånger femtio meter, akviferens mäktighet är tio meter, 
grundvattnet direkt på området ska skyddas, föroreningen antas finnas djupt liggande, under 
grundvattenytan samt nära markyta. Beräkningsprogrammet är uppdelat i en rad olika 
beräkningsmodeller där spridningen av föroreningar i grundvatten är en delmodell. En bild 
för en av delmodellerna kan ses i figur 2.  
 

 
Figur 2. Delmodell för beräkning av utspädningsfaktor för brunn nedströms ett förorenat område där 
föroreningen ligger under grundvattenytan (Naturvårdsverket 2009b). 
 
Som komplettering till de teoretiska beräkningarna samlades jordprover in från fem sanerade 
områden i olika delar av Sverige för att undersöka och utvärdera hur restföroreningarnas 
spridningsförutsättningar förändras beroende av vilka fyllnadsmassor som används. Prover 
på marken togs dels från den förorenade marken innan sanering och dels på 
fyllnadsmassorna efter färdigställande av området. Provernas halt TOC och torrsubstans (%) 
analyserades.  De olika massornas jordart bestämdes okulärt vid provtagningen. Valet av 
områden att studera har gjorts utifrån tillgång på jordprover både före och efter 
efterbehandling av lokalen. 

3.1 Beräkning av begränsande halter 
 
Vid beräkningarna av riktvärden gjordes en indelning i fyra olika beräkningsgrupper, där 
parametrarna TOC, hydraulisk konduktivitet och porositet förändrades för att representera 
mark med olika egenskaper.  De andra parametrarna i beräkningsmodellen anpassades efter 
Naturvårdsverkets standardscenario för känslig markanvändning, med ett undantag. Den 
hydrauliska gradienten ändrades från 3 % till 1 %. 
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3.1.1 Beräkningsgrupp 1 
 
Fyra beräkningar utfördes där olika värden för TOC matades in. TOC-halter för 
fyllnadsmassor varierar, men är vanligen <2 % (Sjöstedt 2009, Berglin m.fl. 2013, Hedlund 
och Sjöstedt 2014). Halterna som beräknades var 0,5 %, 1 %, 2 %, 15 %. Det lägsta och högsta 
värdet är max och min för vad beräkningsmodellen kan beräkna. 

3.1.2 Beräkningsgrupp 2 
 
Fyra beräkningar utfördes där markens hydrauliska konduktivitet ändrades för att 
representera jordarterna sand, silt, torv och leras genomsläpplighet av vatten. Som referens 
användes tabellerade värden, se figur 3 (Naturvårdsverket 1999). Den hydrauliska 
konduktiviteten som beräknades var 10-3, 10-6, 10-8, 10-10 , vilket utgör ungefärliga 
medelvärden för den hydrauliska konduktiviteten för respektive jordart. Värdet på 10-³ 
valdes då det är det högsta värdet som går att beräkna i modellen och är så nära 
genomsläppligheten för grus som beräkningarna kan komma. De tabellerade värdena (figur 
3) är anpassade efter en hydraulisk gradient på 1 %, varför standardscenariots värde på 3 % 
ändrades till 1 %. 
 

 
 
Figur 3. Hydraulisk konduktivitet för olika jordarter (Naturvårdsverket 1999). 
 

3.1.3 Beräkningsgrupp 3 
 
Tre beräkningar utfördes med en porositet på 35 %, 40 % och 45 %. Vattenhalten i jorden 
sattes till 0,11 för samtliga beräkningar. Lufthalten i jorden varierade för de tre 
beräkningarna och sattes till 0,24 %, 0,29 % och 0,34 %.  

3.1.4 Beräkningsgrupp 4  
 
Beräkningar gjordes där olika värden för alla tre parametrar matades in. Sex olika 
markscenarion ställdes upp där realistiska kombinationer av TOC, hydraulisk konduktivitet 
och porositet testades, se tabell 2. Vatten- och lufthalten i de olika beräkningarna anpassades 
efter Naturvårdsverkets generella värden för genomsläppliga, normaltäta och täta jordarter, 
se tabell 3. Vattenhalten i jorden för beräkningen med en sandig mark med en hydraulisk 
konduktivitet på 10-³ bestämdes till 0,5 % för att bättre motsvara förväntade förhållanden i 
en genomsläpplig sandjord. 
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Tabell 2. Beräkningsscenarion för olika marktyper med varierade TOC-värden, hydraulisk konduktivitet och 
porositet. 

TOC 
Hydraulisk 
konduktivitet Porositet Marktyper 

0,50 % 1,00E-03 35 % 
Sand, min. TOC-halt, min. porositet, vattenhalt i 
jorden 0,5 %, lufthalt i jorden 30 % 

2 % 1,00E-06 40 % Silt, standard TOC, medel-porositet 

15 % 1,00E-10 45 % Lera, max TOC-halt, max porositet 

0,50 % 1,00E-06 45 % Silt, min TOC-halt, max porositet 

2 % 1,00E-04 35 % Sand, standard TOC, min porositet 

15 % 1,00E-08 35 % Silt, max TOC-halt, medel-porositet 
 
 
 
Tabell 3. Generella värden för porositet, vatten- och lufthalt i jord för genomsläppliga normaltäta och täta 
jordarter. Fritt efter Naturvårdsverket 2009a 

Parameter 
Data för 
generella 
riktvärden 

Genomsläpplig Normaltät Tät Enhet 

Porositet 0,4 0,35 0,4 0,45 dm³ por/dm³ 
jord 

Vattenhalt i jorden 0,32 0,11 0,31 0,39 
dm³ 
vatten/dm³ 
jord 

Lufthalt i jorden 0,08 0,24 0,09 0,06 dm³ luft/dm³ 
jord 

 

3.2 Undersökta områden 
 
Jordprover samlades in före och efter sanering vid fem lokaler på olika platser i Sverige, se 
figur 4.  Nedan följer en områdesbeskrivning, en beskrivning av den förorenade marken och 
fyllnadsmassorna för samtliga lokaler.  
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Figur 4. Karta som visar de fem undersökta lokalernas läge i Sverige. 
 

3.2.1 Lokal A. Ivö strand, Bromölla 
 
Lokalen ligger vid Ivö strand i Bromölla, Skåne län, med koordinaterna 6213948 N och 
466480 Ö, SWEREF99 (Eniro 2014). 2013 utfördes en miljöteknisk markundersökning i 
området där grundvatten förorenat av kresoler, olja, bensen och PAH påträffades. Samma år 
utfördes en utökad undersökning där en trolig föroreningskälla i jorden kunde påvisas. 
Analyser kunde visa på förhöjda halter av PAH, bensen och fenoler i marken. En 
grundvattenförorening med PAH och kresoler bedöms också finnas. Geologin i området 
utgörs av naturligt lagrad sand med inslag av silt och grus, och på vissa ställen sandmorän. 
På flera ställen kan tunna lerskikt på mindre än 0,5 m noteras, på en nivå ca 2,5 m under 
markytan (Hagman 2014).  
 
Fem prover för analys togs från de förorenade massorna före sanering. Proverna togs från 
olika platser vid lokalen. Samtliga förorenade massor bestod av fyllningsmaterial, men i 
övrigt skiljde sig innehållet åt. Typ av mark och provtagningsdjup vid de olika platserna var 
följande: Provpunkt 1: Sand och lera, 0,5-1,0 m. Provpunkt 2: Grusig sand, 0,5-0,7 m. 
Provpunkt 3: Sand och lera, 0-0,6 m. Provpunkt 4: Sand och gyttjig sand, 1,0- 1,3 m. 
Provpunkt 5: Sand, sten kalkhaltig sandig silt, tegel, rivningsrester, lera, slagg, 1,0–1,3 m. 
Prover på återfyllnadsmassorna togs från lagerhögarna innan återfyllnad. De bestod av ljus 
sand. 
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3.2.2 Lokal B. Råå, Helsingborg 
 
Lokalen är belägen i Helsingborg, Skåne län, med koordinaterna 6208550 N och 359022 Ö, 
SWEREF99 (Eniro 2014). Mellan åren 1949-67/68 bedrev företaget Midolprodukter sin 
verksamhet i området. Verksamheten bestod av bekämpningsmedelstillverkning för 
fruktodlingar genom blandning av pulver, vatten och lösningsmedel. Det är främst jorden på 
fastigheten som är förorenad och det rör sig om föroreningar i form av metallerna bly, 
kadmium, koppar och zink, PAH, DDT och HCH. Geologin i området utgörs av mäktiga 
sandavlagringar. Fastigheten ligger inom ett område som karakteriseras av sandiga 
älvssediment och angränsar till ett stort område med grusiga isälsvsavlagringar. Fastigheten 
är idag ett bostadsområde (Lindqvist och Wigh 2011).  
 
Ett samlingsprov av den övre förorenade horisonten 0,0- 0,4 m under markytan samlades in 
för analys innan sanering. Det förorenade materialet bestod av sand, grus och tegel. 
Fyllnadsmassorna som användes bestod av bergkross. Data från fyllnadsmassorna saknas då 
materialet var för grovt för att analyseras. 

3.2.3 Lokal C. Ön, Umeå 
 
Lokalen ligger på en ö i Umeälven, Västerbottens län, med koordinaterna 7085533 N och 
760448 Ö, SWEREF99. (Eniro 2014) Fram till mitten av sjuttiotalet användes platsen för att 
deponera och bränna diverse avfall.  Föroreningar på platsen innefattar arsenik, bly, 
kadmium och perfluorerade ämnen. Jordarten på platsen består av sandigt älvsediment med 
underliggande lager av lera och silt (SGU 2014b). 
 
Ett samlingsprov skapades från jord inhämtad från fem olika platser på området innan 
sanering. Det förorenade massorna bestod av ljus sand. Efter saneringen insamlades ett 
samlingsprov på fyllnadsmassorna från tre olika 0,2 meter djupa gropar, se figur 5. 
Fyllnadsmassorna bestod av mörk sand.  
 

 

Figur 5. Bild på lokal C. Ön, Umeå. Provtagning av fyllnadsmassor efter färdig åtgärd. 
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3.2.4 Lokal D. Krokslätt 1:125, Mölndal 
 
Lokalen är belägen i centrala Mölndal intill Mölndalsån, med koordinaterna 6395489 N och 
321775 Ö SWEREF99 (Eniro 2014). Mellan åren 1950-70 fanns på platsen en bensinstation. I 
nuläget utgörs platsen av en gräsyta med några träd, buskar och en transformatorstation. 
Analyser av jorden visar på föroreningsförekomster av aromatiska och alifatiska 
petroleumkolväten samt PAH. Jordarterna i området utgörs av lera och silt (Rönnegård 
2013a) 
 
Ett samlingsprov från de förorenade massorna inhämtades från ett djup på 0,5-1,0 meter.  
Massorna bestod av stenig grusig sand. Ett samlingsprov av det översta lagret 
fyllnadsmassor, 0-0,2 meter under markytan, samlades in för analys efter sanering. De 
översta 4-5 decimeterna fyllnadsmassor bestod av mullhaltig jord. Fyllnadsmassor under 
detta lager består av bergkross. 

3.2.5 Lokal E. Violen 1, Mölndal 
 
Lokalen ligger i centrala Mölndal, med koordinaterna 6395598 N 321769 O SWEREF99 
(Eniro 2014). Den nuvarande verksamheten utgörs av biluthyrningsfirma och en 
bilförsäljningsfirma. Mellan åren 1956-1980 fanns på platsen en bensinstation med en 
smörjplatta, smörjgrop och tre cisterner för bensin och diesel i marken. En utförd 
miljöteknisk undersökning visar på petroleumföroreningar i form av aromatiska kolväten och 
PAH i marken samt PAH i grundvattnet. Jordarterna i området utgörs av lera och silt 
(Rönnegård 2013b). 
 
Ett samlingsprov från de förorenade massorna hämtades in från ett djup på 1 meter under 
markytan. De förorenade massorna bestod av stenig, grusig sand, se figur 6. Ett samlingsprov 
från fyllnadsmassorna inhämtades på ett djup av 0,5-1,0 meter. De använda massorna bestod 
av bergkross. Det efterbehandlade området kommer så småningom asfalteras.  

 

Figur 6. Bild från behandling av lokal E. Voilen1, Mölndal. Materialet till vänster i bild är fyllnadsmassorna som 
användes vid efterbehandling. 
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4 Resultat 
 
 
Tabell 4 visar att förändringar av halt TOC påverkar riktvärdet för alla ämnen förutom 
arsenik. En dubblering av TOC medför en nära dubblering av riktvärdet för de tre 
föroreningarna i samtliga riktvärdeskategorier. En jämförelse mellan riktvärden för en TOC-
halt av 0,5 % och 15 % visar på väldigt stora skillnader. Beräkningarna visar till exempel att 
riktvärdet för Trikloreten i en mark med 15 % TOC är 22 gånger högre än för en mark med en 
TOC-halt på 0,5 %.  
 

Tabell 4. Riktvärden för halter i marken för toluen, trikloreten, Benso(a)pyren och arsenik vid olika halt TOC, 
angett i mg/kg 

TOC 0,5 % 
Inandning 
ånga 

Skydd av 
grundvatten 

Skydd av 
ytvatten 

Toluen 13 1,8 17 
Trikloreten 0,74 0,025 16 
Bensoapyren 2,8 0,7 45 
Arsenik ej aktuell 9,4 360 

TOC 1 % 
Inandning 
ånga 

Skydd av 
grundvatten 

Skydd av 
ytvatten 

Toluen 22 3,2 29 
Trikloreten 1,3 0,043 28 
Bensoapyren 5,5 1,4 90 
Arsenik ej aktuell 9,4 360 

TOC 2 % 
Inandning 
ånga 

Skydd av 
grundvatten 

Skydd av 
ytvatten 

Toluen 41 5,9 54 
Trikloreten 2,3 0,079 50 
Bensoapyren 11 2,8 180 
Arsenik ej aktuell 9,4 360 

TOC 15 % 
Inandning 
ånga 

Skydd av 
grundvatten 

Skydd av 
ytvatten 

Toluen 280 41 370 
Trikloreten 16 0,55 350 
Bensoapyren 83 21 1300 
Arsenik ej aktuell 9,4 360 
 

 

Förändringar i den hydrauliska konduktiviteten påverkar riktvärdena för samtliga ämnen, 
men endast för beräkningskategorin skydd av grundvatten. Tabell 5 visar att riktvärdet för 
samtliga ämnen minskar vid en minskad hydraulisk konduktivitet. Den största skillnaden 
kan noteras vid en jämförelse mellan en sandig mark med en hydraulisk konduktivitet på 10-
³ och mark som har en lägre hydraulisk konduktivitet. En sandig mark ger ett 200 gånger 
högre riktvärde för samtliga ämnen jämfört med en silt- eller torvjord med en hydraulisk 
konduktivitet på 10-6. En knapp halvering av riktvärdet kan ses mellan en silt- eller torvjord 
och en siltjord med en hydraulisk konduktivitet på 10-8. Riktvärdena är desamma för en 
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siltjord med hydraulisk konduktivitet på 10-8 och en lerjord med en hydraulisk konduktivitet 
på 10-10. 
 
Tabell 5. Riktvärden för halter i marken för toluen, trikloreten, Benso(a)pyren och arsenik vid olika hydraulisk 
konduktivitet, angett i mg/kg 

Hydraulisk kond. 1,00E-03 
Inandning 
ånga 

Skydd av 
grundvatten 

Skydd av 
ytvatten 

Toluen 40 380 54 
Trikloreten 2,3 5,1 50 
Bensoapyren 11 180 180 
Arsenik ej aktuell 610 360 

Hydraulisk kond. 1,00E-06 
Inandning 
ånga 

Skydd av 
grundvatten 

Skydd av 
ytvatten 

Toluen 40 1,8 54 
Trikloreten 2,3 0,024 50 
Bensoapyren 11 0,84 180 
Arsenik ej aktuell 2,8 360 

Hydraulisk kond. 1,00E-08 
Inandning 
ånga 

Skydd av 
grundvatten 

Skydd av 
ytvatten 

Toluen 40 1 54 
Trikloreten 2,3 0,014 50 
Bensoapyren 11 0,5 180 
Arsenik ej aktuell 1,7 360 

Hydraulisk kond. 1,00E-10 
Inandning 
ånga 

Skydd av 
grundvatten 

Skydd av 
ytvatten 

Toluen 40 1 54 
Trikloreten 2,3 0,014 50 
Bensoapyren 11 0,5 180 
Arsenik ej aktuell 1,7 360 
 
 
 
 
Tabell 6 visar att förändring av porositet har en liten inverkan på de olika ämnenas 
riktvärden. Benso(a)pyren och arsenik är helt opåverkade av förändrad porositet.  Toluens 
riktvärde för inandning av ånga sjunker från 4,9 till 4,6 när porositeten ökas från 40 % till 45 
%. För de andra beräkningskategorierna ökar riktvärdet med 1 mg/kg då porositeten höjs 
från 40 % till 45 %. Trikloretens riktvärde för inandning av ånga sjunker med 1 mg/kg då 
porositeten ändras från 35 % till 40 % och mellan 40 % till 45 %. Riktvärdet för skydd av 
ytvatten ökar med 1 mg/kg mellan en porositet på 40 % och 45 % 
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Tabell 6. Riktvärden för halter i marken för toluen, trikloreten, Benso(a)pyren och arsenik vid olika porositet, 
angett i mg/kg 

Porositet 35 % 
Inandning 
ånga 

Skydd av 
grundvatten 

Skydd av 
ytvatten 

Toluen 4,9 5,6 51 
Trikloreten 0,28 0,076 48 
Bensoapyren 12 2,8 180 
Arsenik ej aktuell 9,4 360 

Porositet 40 % 
Inandning 
ånga 

Skydd av 
grundvatten 

Skydd av 
ytvatten 

Toluen 4,9 5,6 51 
Trikloreten 0,27 0,076 48 
Bensoapyren 12 2,8 180 
Arsenik ej aktuell 9,4 360 

Porositet 45 % 
Inandning 
ånga 

Skydd av 
grundvatten 

Skydd av 
ytvatten 

Toluen 4,6 5,7 52 
Trikloreten 0,26 0,076 49 
Bensoapyren 12 2,8 180 
Arsenik ej aktuell 9,4 360 
 

 
Beräkningarna visar att de lägsta riktvärde gavs av beräkningen med en hydraulisk 
konduktivitet på 10-10  för samtliga ämnen. Liknande riktvärden för toluen, trikloreten och 
Benso(a)pyren gavs av beräkningarna med en TOC-halt på 0,5 %. Dessa riktvärden var något 
högre än de lägsta. 
 
4.1 Beräkningar för olika marktyper 
 
Resultaten i tabell 7 visar att beräkning 4 som motsvarar en siltjord med en halt TOC på 0,5 
% och en porositet på 40 % gav det lägsta riktvärdet för samtliga ämnen förutom arsenik, i 
beräkningskategorin skydd av grundvatten. Beräkning 2 som motsvarar en silt med en högre 
halt TOC på 2 % och en lägre porositet på 40 % gav riktvärden för skydd av grundvatten som 
var nära 4 gånger högre för samma ämnen jämfört med beräkning 4. Riktvärdena var dock 
fortfarande lägre än för samtliga andra beräkningar. Riktvärdena i beräkningskategorin 
skydd av grundvatten följer den hydrauliska konduktiviteten där en högre hydraulisk 
konduktivitet ger ett högre riktvärde för samtliga ämnen. Beräkningar 3 och 6 med en 
hydraulisk konduktivitet på 10-10  och en halt TOC på 15 % utgör undantag, då dessa ger lägre 
riktvärden för skydd av grundvatten än vad beräkningarna med en hydraulisk konduktivitet 
på 10-6 ger. Detta gäller inte riktvärdena för arsenik som bara påverkas av den hydrauliska 
konduktiviteten och därför får ett ökat riktvärde med en ökad hydraulisk konduktivitet i 
samtliga beräkningar. 
 
I beräkningskategorin inandning av ånga gavs de lägsta riktvärdena för de flyktiga ämnena 
toluen och trikloreten av beräkning 1, som motsvarar en torr sand med låg halt TOC och en 
porositet på 35 %. Beräkning 5 som motsvarar en sand med högre vattenhalt, en högre halt 
TOC på 2 % och en porositet på 35 %, gav riktvärden som var nära 4 gånger högre än de för 
beräkning 1. Riktvärdena var fortfarande lägre än för de andra beräkningarna. Riktvärdena 
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för toluen och trikloreten i beräkningskategorin inandning av ånga ökar med en ökad 
porositet. Beräkning 6 med en porositet på 35 % och en halt TOC på 15 % utgör ett undantag, 
där riktvärdena är högre än de andra beräkningarna med samma porositet.  
 
Tabell 7. Riktvärden för toluen, trikloreten, Benso(a)pyren och arsenik i olika marktyper angett i mg/kg 

1. Sand, min. TOC-halt, min. porositet. TOC: 0,5 %, Hydraulisk kond: 1,00E-
03, Porositet:35 %, vattenhalt i jorden 0,5 %, lufthalt i jorden 30 % 

  
Inandning 
ånga 

Skydd av 
grundvatten 

Skydd av 
ytvatten 

Toluen 1,2 98 14 
Trikloreten 0,071 1,3 13 
Bensoapyren 2,9 46 45 
Arsenik Ej aktuell 610 360 

2. Silt, standard TOC, medel-porositet. TOC: 2 %, Hydraulisk kond: 1,00E-06, 
Porositet: 40 % 
Toluen 29 1,8 54 
Trikloreten 1,7 0,024 50 
Bensoapyren 11 0,84 180 
Arsenik Ej aktuell 2,8 360 

3. Lera, max TOC-halt, max porositet. TOC: 15 %, Hydraulisk kond: 1,00E-10, 
Porositet: 45 % 
Toluen 690 7,2 370 
Trikloreten 42 0,097 350 
Bensoapyren 82 3,7 1300 
Arsenik Ej aktuell 1,7 360 

4. Silt, min TOC-halt, max porositet. TOC: 0,5 %, Hydraulisk kond: 1,00E-06, 
Porositet: 45 % 
Toluen 33 0,58 18 
Trikloreten 2 0,0079 17 
Bensoapyren 2,7 0,21 45 
Arsenik Ej aktuell 2,8 360 

5. Sand, standard TOC, min porositet. TOC: 0,5 %, Hydraulisk kond: 1,00E-
06, Porositet: 45 % 
Toluen 4,9 38 51 
Trikloreten 0,28 0,52 48 
Bensoapyren 12 19 180 
Arsenik Ej aktuell 64 360 

6. Silt, max TOC-halt, medel-porositet. TOC: 15 %, Hydraulisk kond: 1,00E-
08, Porositet: 35 % 
Toluen 36 7,2 370 
Trikloreten 2 0,097 350 
Bensoapyren 91 3,7 1300 
Arsenik Ej aktuell 1,7 360 
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Benso(a)pyrens riktvärden för inandning av ånga ökar med en ökad halt TOC. De 
beräkningar där markerna innehåller samma halt TOC ger en lägre porositet ett högre 
riktvärde. 
 

4.2 Markegenskaper före och efter sanering 
 
Jordproverna från de förorenade massorna vid lokal A. IVÖ strand dominerades av sand med 
inslag av lera. En av provpunkterna innehöll förutom lera och sand både tegel och 
rivningsrester samt en del stenjord. Gyttjig sand hittades vid en av provpunkterna. 
Fyllnadsmassorna som bestod av sand visade betydligt lägre halter TOC på <0,2 % respektive 
0,7 %, jämfört med de förorenade massorna. Även fyllnadsmassornas torrsubstans på 90,1 %, 
respektive 91,6 % var högre än de uppmätta värdena för samtliga förorenade massor förutom 
en, som hade en torrsubstans på 90,1 %. De uppmätta halterna TOC i de olika förorenade 
massorna visar en stor variation. De lägsta halterna på 2,1 % uppmättes i det blandade 
jordmaterialet vid provpunkt 5, vilket kan jämföras med de högsta halterna på 10,7 % i den 
grusiga sanden vid provpunkt 2. Den höga halten TOC i detta prov är anmärkningsvärt då 
grusig sand i regel inte innehåller höga halter organiskt material. Torrsubstansen i de 
förorenade massorna variera mellan ett högsta värde på 90,1 % och ett lägsta värde på 68,7 
%.  I övrigt följer den uppmätta torrsubstansen provernas halt TOC med en högre 
torrsubstans vid en lägre halt organiskt material, värden som är typiska för de jordmaterial 
som provtagits.      
 
De förorenade massorna vid lokal B. Råå bestod av sand, grus, sten och tegel. Jordproverna 
innan sanering visade en torrsubstans på 84,4 % och en TOC-halt på 2,0 %.  
Återfyllnadsmassorna som bestod av bergkross var för grovt för att analysera, varför 
provdata saknas. 
 
I de förorenade massorna på lokal C. Ön, som bestod av sand, uppmättes en något högre 
torrsubstans än för fyllnadsmassorna 90, 9 % respektive 86, 6 %. TOC-halten i det 
förorenade materialet var tre gånger högre än i fyllnadsmassorna. Dessa uppmätta halter 
organiskt material följer torrsubstansen i respektive prov, med en högre halt TOC vid en lägre 
torrsubstans. 
 
Vid lokal D. Krokslätt användes två olika fyllnadsmassor, men endast jordprover från den 
mullhaltiga jorden insamlades. De förorenade massorna som bestod av stenig, grusig sand 
innehöll en avsevärt högre torrsubstans och lägre TOC-halt än fyllnadsmassorna bestående 
av mullhaltig jord. Dessa värden är typiska för de provtagna jordmaterialen. 
 
De förorenade massorna vid lokal E. Violen, som bestod av stenig, grusig sand och 
fyllnadsmassorna som bestod av bergkross visade samma halt TOC. En viss skillnad i 
torrsubstans kunde noteras. Fyllnadsmassorna uppvisar en något högre torrsubstans än de 
sanerade massorna. 
Resultaten från provtagningen vid de fem sanerade förorenade områdena redovisas i tabell 8. 

 

 

 

 

 

17 
 



 

 

Tabell 8. Jordart och halt TOC från den förorenade marken och fyllnadsmassor, vid de fem studerade lokalerna. 

Lokal Torrsubstans 
(%) TOC (% av TS) Jordmaterial 

 Före Efter Före Efter Före Efter 
IVÖ Lokal 
A. 
Provpunkt 1. 

85,6 90,1 2,4 <0,2  Sand, lera Sand, ljus 

Provpunkt 2. 79,6 91,6 10,7 0,7 Grusig sand Sand, ljus 

Provpunkt 3. 86,3  2,4  Sand, lera Sand, ljus 

Provpunkt 4. 68,7  5,3  Sand, gyttjig sand Sand, ljus 

Provpunkt 5. 90,1  2,1  

Sand, sten, 
kalkhaltig sandig 

silt, tegel, 
rivningsrester, lera, 

slagg 

Sand, ljus 

Råå Lokal 
B. 84,4 Data 

saknas 2,0 Data 
saknas 

Sand, grus, sten, 
tegel Bergkross 

Ön 
Lokal C. 90,9 86,6 0,4 1,2 Sand, ljus Sand, mörk 

Krokslätt 
Lokal D. 83,9 76,3 0,29 3,5 Stenig, grusig sand Mullhaltig jord, bergkross 

Violen 
Lokal E. 86,7 89,3 0,34 0,34 Stenig, grusig sand Bergkross 

 

5 Diskussion 
 
 

5.1 Fyllnadsmassornas egenskaper och dess roll för restföroreningars 
spridning  
 

5.1.2 Hydraulisk konduktivitet 
 
De genomförda beräkningarna visar att den hydrauliska konduktiviteten hos en mark har en 
stor påverkan på riktvärdena i beräkningskategorin skydd av ytvatten, för samtliga ämnen. 
Förändringar av den hydrauliska konduktiviteten gav både de högsta och lägsta riktvärdena 
av de undersökta parametrarna. Dessa resultat antyder att den hydrauliska konduktiviteten 
hos fyllnadsmassor spelar en stor roll för utspädningen av restföroreningar i grundvattnet. 
Detta stämmer dock i de flesta fall inte i praktiken.   
 
I ett inledande skede kommer fyllnadsmassornas hydrauliska konduktivitet att påverka 
utspädningen av restföroreningar i det närliggande grundvattnet som är i direkt kontakt med 
de använda fyllnadsmassorna. Denna utspädning ökar med en ökad hydraulisk 
konduktivitet. Med tiden kommer denna effekt att avta och utspädningen kommer att styras 
av de omkringliggande jordmassornas hydrauliska konduktivitet (Bergvall, muntl.). Denna 
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temporära påverkan kan komma att spela roll när syftet med saneringen är att skydda 
grundvattnet inom det sanerade området. Fyllnadsmassor som inledningsvis bidrar till en 
högre eller lägre utspädning av restföroreningar än vad efterbehandlingen i själva verket gav 
kan ge missvisande resultat vid en utvärdering av efterbehandlingen, om den som utför 
utvärderingen ej är medveten om denna effekt.  
 
När skyddsgraden mindre känslig markanvändning styr syftet med efterbehandlingen är 
målet att skydda grundvattnet 200 meter nedströms (Naturvårdsverket 2009b). Vid denna 
situation kommer i regel inte fyllnadsmassornas hydrauliska konduktivitet att ha någon 
inverkan på spridningen av restföroreningar. Avskiljs det efterbehandlade området från det 
grundvatten som ska skyddas av andra jordmassor kommer den hydrauliska konduktivitet 
för denna mark att styra utspädningen av restföroreningarna, oavsett hur genomsläppligt 
fyllnadsmassorna är (Bergvall, muntl.). Den hydrauliska konduktiviteten hos 
fyllnadsmassorna påverkar alltså inte spridningen av restföroreningarna, men de kan dock i 
ett inledande skede bidra till en högre respektive lägre utspädning i det grundvatten de är i 
kontakt med. 
 
Vid de efterbehandlingar där det sanerade och schaktade området ligger i direkt anslutning 
till ett ytvattendrag kan fyllnadsmassornas hydrauliska konduktivitet spela en stor roll för 
spridningen av restföroreningar. Om fyllnadsmassor med en högre hydraulisk konduktivitet 
än de förorenade massorna används, och de utgör den mark som ligger mellan ytvattendraget 
och de sanerade massorna föreligger det en risk för en ökad spridning av restföroreningar. 
Den högre genomsläppligheten gör att ytvattnet har en större möjlighet att skölja in till de 
förorenade massorna och transportera ut restföroreningar till vattendraget. Används 
fyllnadsmassor som har en lägre hydraulisk konduktivitet kan de fungera som en form av 
spärr mellan ytvattnet och de sanerade massorna.  

5.1.3 Halt TOC 
 
Beräkningarna i tabell 4 visar att halten TOC i marken har en tydlig påverkan på riktvärdet 
för samtliga ämnen förutom arsenik, där högre halt TOC ger ett högre riktvärde. Resultaten i 
beräkning 6, tabell 7 visar även att en hög halt TOC kan motverka spridningen av flyktiga 
organiska föroreningar i en mark med låg porositet och vattenhalt. Detta var att förvänta då 
undersökningar har visat att det finns ett tydligt samband mellan adsorption av opolära 
organiska ämnen och halt organiskt material i marken. Mitra m.fl. (1999) undersökte hur 
sorptionen av det organiska bekämpningsmedlet isoxaflutole påverkas av markens innehåll 
av organiskt material och lera samt pH. De fann att innehåll av organiskt material var den 
mest avgörande av de tre faktorerna för sorptionen.  Ett ökat innehåll av organiskt material 
bidrog till en ökad adsorption. Gao m.fl. (1998) visade i en studie att sorptionen av fem olika 
bekämpningsmedel i sediment från Teufelsweiher-dammen var kopplat till halt organiskt 
material och partikelstorlek. Adsorptionen i sedimentet minskade markant när det organiska 
materialet i sedimenten togs bort. Denna effekt var särskilt tydligt för den sandiga fraktionen.  
 
Av riktvärdesberäkningarnas resultat som är i linje med tidigare studier kan slutsatsen dras 
att halten TOC i en fyllnadsmassa har en betydande roll för spridningen av organiska 
restföroreningar, både till luften samt yt- och grundvattnet. I en situation där ett område 
saneras och fyllnadsmassor med ett lägre innehåll TOC än de sanerade massorna används, 
föreligger det både en risk för större spridning av restföroreningar samt att syftet med 
saneringen inte uppfylls.  
 
En process som ej har tagits hänsyn till och som komplicerar resultaten från 
riktvärdesberäkningarna är transporten av markföroreningar via löst organiskt material. 
Studier har visat att det finns ett tydligt samband mellan en hög halt löst organiskt kol i 
marken och en ökad transport av Cu, Cr, Hg och Pb som ofta binder väldigt hårt till marken 
(Linde, Oborn och Gustafsson 2007), samt Zn, Cd och As (Kalbitz och Wennrich 1997). Detta 
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antyder att en hög halt TOC kan bidra till en ökad spridning av annars mindre rörliga 
restföroreningar.  

5.1.4 Porositet 
 
Beräkningarna för riktvärden med olika porositet visar varierande resultat. Resultaten i 
tabell 6, där vattenhalten var konstant för alla beräkningar, visar inte någon större skillnad i 
riktvärden. Detta kan jämföras med beräkningarna i tabell 7, där riktvärdena för inandning 
av ånga ökade för de flyktiga ämnena med en högre porositet och vattenhalt i jorden. 
 
Resultaten i denna undersökning visar att porositet och vattenhalt hos en fyllnadsmassa har 
en betydande påverka på hur stora halter flyktiga restföroreningar som sprids till luften. Av 
de studerade parametrarna hade de den största påverkan på riktvärdena för inandning av 
ånga. Vidare antyder beräkningarna att markens vatteninnehåll är avgörande för spridningen 
och inte porositeten i sig.  

5.1.5 Höga riktvärden  
 
Vissa av de riktvärden som beräkningarna har gett är iögonfallande höga. Två exempel är 
arseniks riktvärde på 610 mg/kg i beräkningskategorin skydd av grundvatten för en torr sand 
och toluens riktvärde på 690 mg/kg i beräkningskategorin inandning av ånga för en lera med 
hög halt TOC och en hög porositet. Dessa höga riktvärden bör i praktiken inte innebära något 
större problem. Den använda beräkningsmodellen är konstruerad så att hänsyn tas till flera 
spridningsmekanismer, exponeringsvägar och skyddsobjekt, där spridning till och via 
grundvatten och luften utgör två av flera kategorier som styr vilket riktvärde som kommer att 
gälla för en förorenings förekomst i marken. Vid en bedömning av ett förorenat område 
kommer det i praktiken att finnas andra riktvärdeskategorier eller skyddsobjekt som kommer 
att vara styrande då riktigt höga riktvärden för skydd av grundvatten eller inandning av ånga 
beräknas fram. Det kan t.ex. röra sig om intag av dricksvatten eller skydd av markmiljö. Detta 
medför dock att den som skall använda modellen måste ha en viss kunskap om hur 
riktvärdena bör tolkas och användas. 

5.2 Spridningsförutsättningar före och efter sanering vid de undersökta 
lokalerna 
 
Resultaten från de studerade lokalerna visar att halt TOC, torrsubstans och typ av jord kan 
skilja sig mycket mellan de sanerade markerna och de olika fyllnadsmassor som används vid 
efterbehandling. Vid två lokaler innehöll fyllnadsmassorna en högre halt TOC än de sanerade 
massorna. Vid de andra tre lokalerna visade jordproverna att två av fyllnadsmassorna hade 
en betydligt lägre halt TOC än de sanerade massorna. Vid en av lokalerna var halterna 
densamma före och efter sanering. Val av fyllnadsmassor i de fem studerade fallen har 
bedömts både kunna bidra och i viss mån förhindra spridningen av restföroreningar 
beroende på skillnader i TOC- och vattenhalt hos fyllnadsmaterialet och massorna vid det 
sanerade området.  Resultaten av de undersökta saneringarna bekräftar att bergkross är 
vanligt förekommande som fyllnadsmassa, vilket Granbom (2014) visade i sin 
enkätundersökning riktad till de kommunala tillsynsmyndigheterna. 

5.2.1 Lokal A. Ivö strand, Bromölla 
 
Jordproverna visar på stora skillnader i TOC mellan fyllnadsmassorna och de förorenade 
massorna. Båda proverna från fyllnadsmassorna visar en betydligt lägre halt organiskt 
material än samtliga prover tagna innan sanering. Samtliga jordprov tagna innan sanering 
förutom ett hade ett visst inslag av lera vilket förklarar deras högre halt TOC, då flera studier 
har visat att det finns ett samband mellan en hög halt TOC och en hög andel lera i mark 
(Feller och Beare 1997, Azlan m.fl. 2012) och sediment (Decrieru och Oaie 2009). 
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De stora skillnaderna i halt TOC mellan de förorenade massorna och fyllnadsmassornas bör 
innebära större spridningsförutsättningar för organiska restföroreningar till grundvatten, 
ytvatten och luft vid samtliga provpunkter efter efterbehandling av området. Denna risk kan 
förväntas vara väldigt stor vid de punkter där den organiska halten innan saneringen var 5,3 
% eller mer.  
Fyllnadsmassorna bör vara mer genomsläppligt än den förorenade jorden, som hade ett visst 
innehåll av lera på de flesta provpunkterna samt något inslag av gyttjig sand. Det är svårt att 
kvantifiera den hydrauliska konduktiviteten för jordmaterialen, men ett rimligt antagande 
bör vara att det i ett inledande skeende kan ske en ökad utspädning av restföroreningar i 
grundvattnet som är i kontakt med fyllnadsmassorna, på grund av fyllnadsmaterialets högre 
genomsläpplighet.  
 
Resultaten från jordproverna visar att det föreligger en viss risk för ökad spridning av flyktiga 
restföroreningar till luften vid samtliga provpunkter förutom punkt 5, då fyllnadsmassorna 
har en högre torrsubstans än de förorenade massorna. Hur stor denna ökade risk för 
spridning är varierar mellan provpunkterna, men den kan antas vara som störst vid 
provpunkt 2 och 4, där de förorenade massorna har en betydligt lägre torrsubstans. Vid 
provpunkt 5 föreligger ingen risk för ökad spridning på grund av jordens innehåll av vatten, 
eftersom de förorenade massorna och fyllnadsmassorna har liknande torrsubstans. 
 
En omständighet som påverkar bedömningen av föroreningsspridningen vid lokalen är 
frågan om provresultatens representativitet. En viss risk finns för missvisande provresultat 
då endast ett prov togs ut från respektive provpunkt, till skillnad från de andra lokalerna där 
samlingsprover samlades in. Resultaten från prov 2 ger visst skäl till att ifrågasätta provets 
representativitet. Jordmaterialet som klassats som en grusig sand visar en TOC-halt på 10, 
vilket förefaller som en hög halt för en sådan jordart. Detta skulle kunna förklaras med att det 
har följt med en större bit organiskt material i jordprovet, t.ex. en träbit. Trots detta kan 
proverna antas vara tillräckligt representativa för denna undersöknings syfte. De bedöms ge 
en bra bild över hur stor skillnad det kan vara mellan olika jordmassor vid en plats som ska 
saneras och de fyllnadsmassorna som används.    

5.2.2 Lokal B. Råå, Helsingborg 
 
Eftersom data saknas från fyllnadsmassorna kan bara antagande göras om hur halten TOC 
och torrsubstans är för det använda materialet. I syfte att göra en jämförelse kommer det 
antas att fyllnadsmassorna har samma egenskaper som de vid lokal E. som också består av 
bergskross. Detta är förstås inte optimalt för jämförelsens giltighet, men det faktum att 
fyllnadsmassorna inte gick att analysera säger ganska mycket om materialets 
genomsläpplighet och vilken vattenhållande förmåga det har. 
 
Provresultaten från Råå visar att de förorenade massorna har ersatts med fyllnadsmassor 
som antas innehålla en betydligt lägre halt TOC. Denna skillnad i innehåll av organiskt 
material innebär att det föreligger en risk för ökad spridning av organiska restföroreningar 
till luften samt yt- och grundvattnet efter efterbehandlingen. Vatteninnehållet i de olika 
massorna förväntas också skilja sig med ett lägre innehåll i fyllnadsmassorna, jämfört med de 
förorenade massorna. Detta antyder att det finns en viss risk för en ökad spridning av flyktiga 
restföroreningar efter efterbehandling. 
 
Utspädningen av restföroreningarna i grundvattnet som är i kontakt med fyllnadsmassorna 
kan inledningsvis vara betydligt större än vad som förväntas om riktvärden har räknats fram 
med det förorenade materialets hydrauliska konduktivitet som in-värde, eftersom bergkross i 
regel är grovt och genomsläppligt. 
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5.2.3 Lokal C. Ön, Umeå 
 
Resultaten från provtagningarna på Ön skiljer sig från de andra studerade lokalerna. 
Analysen av jordproverna tagna före och efter sanering visar att de sanerade massorna hade 
ett lägre innehåll av TOC än fyllnadsmassorna. Detta bör i enlighet med beräkningarna i 
tabell 4 innebära att fyllnadsmassorna bidrar till en minskad spridning av organiska 
restföroreningar genom en ökad adsorption. Vidare har de använda fyllnadsmassorna en 
högre vattenhalt än det förorenade materialet, vilket kan innebära en mindre spridning av 
flyktiga föroreningar genom fyllnadsmassorna. Eftersom både fyllnadsmassorna och de 
ersatta massorna är av samma typ bör det inte vara någon större skillnad i hydrauliska 
konduktiviteten mellan de båda materialen.  
 

5.2.4 Lokal D. Krokslätt 1;125, Mölndal 
 
Det översta lagret fyllnadsmassor som består av mullhaltig jord bör bidra med en ökad 
adsorption av ytligt liggande organiska restföroreningar, då fyllnadsmassan innehåller en 
betydligt högre halt TOC och vatten än de förorenade massorna. Bergkrossen som utgör de 
underliggande fyllnadsmassorna kan antas ha en låg halt TOC i samma storleksordning som 
de förorenade massorna. Torrsubstansen kan antas likna den halt som uppmättes i 
fyllnadsmassorna vid lokal E. Skillnaden i torrsubstans mellan de undre fyllnadsmassorna 
och de förorenade massorna kan innebära att flyktiga restföroreningar längre ner i marken 
får en ökad spridning genom detta torrare material. Denna spridningseffekt bör motverkas av 
det översta lagret mullhaltiga fyllnadsmassor. Fyllnadsmassorna kan fungera som en spärr 
mellan luften och bergkrossen, där flyktiga ämnen adsorberas. 

5.2.5 Lokal E. Violen 1, Mölndal 
 
Halten organiskt material i fyllnadsmassorna bör inte påverka spridningen av organiska 
restföroreningar eftersom de uppmätta halterna var likadana som i de förorenade massorna. 
Vattenhalten kan däremot komma att bidra till en liten risk för en ökad spridning av flyktiga 
restföroreningar, då fyllnadsmassorna har en något högre torrsubstans. Hela området ska 
asfalteras när efterbehandlingen är klar vilket borde fungera som en barriär för de flyktiga 
föroreningarna och på så sätt motverka den eventuella spridningsökningen genom 
fyllnadsmassorna.  

5.3 Krav på fyllnadsmassor 
 
Naturvårdsverket nämner i sin vägledande rapport kring val av behandlingsåtgärd 
(Naturvårdsverket 2009b) att krav angående spridning kan behöva ställas på de 
fyllnadsmassor som används vid en efterbehandling. Då dessa krav inte preciseras närmare 
har en del i denna uppsats varit att undersöka och ge förslag på vilka krav som skulle kunna 
ställas på fyllnadsmassor. 
 
Denna undersökning har visat att halt TOC, porositet och vattenhalt i jorden har en 
betydande påverkan på restföroreningars spridning. Därför bör krav ställas utifrån dessa 
egenskaper när fyllnadsmassor skall väljas för efterbehandling vid sanering av ett område. 
Först och främst bör krav ställas på fyllnadsmassornas halt TOC, då det påverkar organiska 
restföroreningars spridning både till luften samt yt- och grundvattnet. Halten bör åtminstone 
motsvara den för de sanerade massorna för att undvika en ökad spridning och för att de 
framräknade riktvärdena innan sanering skall vara giltiga. För att förhindra flyktiga 
restföroreningars spridning till luften bör krav ställas på fyllnadsmassornas porositet och 
innehåll av vatten. Fyllnadsmassorna bör ej ha en lägre porositet än de förorenade massorna, 
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men framför allt bör det innehålla en liknande vattenhalt. Dessa krav är högst relevanta med 
tanke på att bergkross, som i regel har en låg TOC- och vattenhalt, är en vanlig 
fyllnadsmassa. 

6 Slutsats 
 
 
Denna studie visar att egenskaperna hos fyllnadsmassor kan ha stor betydelse för 
spridningen av restföroreningar och uppfyllandet av en sanerings syfte. Hur massornas 
egenskaper påverkar spridningen efter en efterbehandling beror delvis på vilket ämne det rör 
sig om och delvis hur saneringssituationen ser ut. 
 

- Av de markegenskaper som har studerats är TOC den viktigaste för hur en 
fyllnadsmassa påverkar spridningen av restföroreningar. Organiska föroreningars 
spridning till både yt- och grundvatten, samt luften påverkas av jordens innehåll av 
TOC. En ökad halt TOC innebär en ökad adsorption av föroreningarna i marken och 
därmed en minskad spridning. 

 
- Porositeten hos en fyllnadsmassa kan ha en betydande påverka på spridningen av 

flyktiga restföroreningar. Undersökningen visar att det som är avgörande för hur stor 
spridningen kommer att vara är förhållandet mellan vatten och luft i jorden.  En hög 
vattenhalt bidrar till en minskad spridning. Det omvända gäller för en hög halt luft. 

 
- Den hydrauliska konduktiviteten hos ett fyllnadsmaterial är generellt av en 

underordnad betydelse för restföroreningars spridning. Om det behandlade området 
och det grundvatten som ska skyddas skiljs åt av ett annat jordmaterial kommer 
denna massas hydrauliska konduktivitet att vara avgörande för spridningen till 
grundvattnet. Ligger det grundvatten som ska skyddas däremot i kontakt med 
fyllnadsmassorna kan den hydrauliska konduktiviteten hos dessa bidra till en högre 
eller lägre utspädning av restföroreningarna på kort sikt. Detta kan leda till 
missvisande resultat vid utvärdering av en sanering.   

 
- Resultaten från denna studie visar att krav bör ställas på fyllnadsmassornas halt 

organiskt kol för att undvika en ökad spridning av organiska föroreningars spridning 
till luften samt yt- och grundvattnet. Halterna bör motsvara de för den sanerade 
marken. För att förhindra spridning till luften bör hänsyn tas till materialets 
porositet, och särskilt till dess vattenhalt. Fyllnadsmaterialet bör ej ha en lägre 
porositet, men framför allt bör det innehålla en liknande vattenhalt i jorden som det 
sanerade materialet.  
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