TERMISK IN SITU BEHANDLING
En metod som ger mer än 99 % rening

Nu är Sveriges största in situ sanering av klorerade lösningsmedel snart klar!
Målet att reducera mängden klorerade lösningsmedel med minst 99 % i marken under en
f d kemtvätt i Kristianstad har uppnåtts med råge.

TERMISK IN SITU BEHANDLING
Termisk In-situ sanering innebär att man värmer upp jord och
grundvatten så föroreningen kokar och överförs till ångfas.
Ångorna med föroreningar samlas in ett vakuumsystem och
avleds till en anläggning där ångorna och kondenserat vatten
behandlas och föroreningarna koncentreras på kolfiter.
Uppvärmningen kan ske på olika sätt men de vanligaste är
konduktiv uppvärmning (TCH) och resistansuppvärmning (ERH)
som båda drivs av elektricitet. De föroreningar som är lämpliga
att behandla termiskt in-situ är klorerade lösningsmedel och
andra lättflyktiga kolväten med kokpunkter under 100 C° men
även mer svårflyktiga föroreningar som olja, tjära och kvicksilver
kan behandlas. Metoden karakteriseras av att vara mycket
effektiv och snabb. Man når mycket höga massreduktioner (99 –
99,9 %) på kort tid (normalt ca 6 månader). Kostnaderna är
relativt höga och energiåtgången stor varför termisk in-situ
sanering bör användas på svåra objekt där riskerna för
människors hälsa och miljön är stora, t ex när skyddsvärda
grundvattentäkter hotas.

SANERING FÄRGAREN 3
På fastigheten Färgaren 3 fanns Sveriges äldsta kemtvätt med stor
användning av perkloreten (PCE) under mer än 50 år. Objektet är
bland de högst prioriterade i Skåne eftersom Skandinaviens
största grundvattenresurs hotas. Naturvårdsverket har därför via
Skånes länsstyrelse finansierat förstudie, huvudstudie,
förberedelser och sanering. Kristianstad kommun har som
huvudman drivit projektet sedan 2008. På objektet fanns ca
20 000 m3 förorenad jord innehållande mycket stora mängder
PCE. Målen med saneringen är att eliminera hälsorisker på platsen
så att fastigheten kan användas för bostäder och minska
spridningen av klorerade lösningsmedel med minst 90 %. För att
uppnå målen ska mängden klorerade lösningsmedel reduceras
med minst 99 %. Under 2016 schaktsanerades ca 5 000 m3
förorenade massor ned till ca 2,5 m djup och gamla ledningar och
brunnar togs bort. Under 2017-2018 har marken under den f d
kemtvätten behandlats termiskt in-situ ned till 20 m djup.
Sammanlagt har ca 15 000 m3 jord innehållande ca 1 500 kg PCE
behandlats. Kostnaden uppgår till ca 1000 kr per ton behandlad
jord.

En utvärdering av mer än 250 jordprover som analyserats efter sanering visar en
saneringsgrad på uppemot 99,9 % och att enbart några enstaka kilo nu finns kvar i
marken av ursprungliga 1 500 kg.

RISKEN FÖR SKANDINAVIENS STÖRSTA GRUNDVATTENRESURS
ÄR UNDANRÖJD FÖR ALLTID
Den termiska in situ saneringen har utförts av Veolia Water Technologies AB. Kristianstad kommun är beställare och
Structor Miljö Väst AB har projekterat och fungerat som projektledare för saneringen. Tyréns AB har fungerat som
beställarens miljökontrollant.

