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Intro och avgränsningar
• 13 tekniker har identifierats som har testats för
att behandla As-förorenade material och vatten
• Enbart de tekniker som har använts i praktiska
tillämpningar vid flera tillfällen beskrivs här
• Tekniker som exkluderats, t ex pyrometallurgiska
processer, förglasning (vitrifiering), jordspolning
(jordtvätt in situ), biologisk behandling (förbättra
utfällning av As), elektrokinetisk behandling, har
använts vid enstacka tillfällen med mycket
begränsad data

Tekniker för efterbehandling av
As-förorenad jord (och grundvatten)
•
•
•
•
•

Stabilisering/solidifiering (S/S)
Jordtvätt ex situ
Barriärteknik (grundvatten)
In situ kemisk stabilisering/immobilisering
Fytosanering

Stabilisering/solidifiering (S/S)
• Föroreningen inkapslas i material med låg
permeabilitet (t.ex. betong). Inkapslingen
motverkar spridningen av föroreningar från
materialet.
• Vid stabiliseringen tillsätts additiv som reagerar
kemiskt med föroreningen så att dess lakningsoch spridningsbenägenhet reduceras.
• Kan tillämpas både in situ och ex situ.
• Det vanligaste metoden för att behandla As
förorenade material ex situ (US EPA, 2002).

Stabilisering/solidifiering (S/S)

S/S inför deponering
• TerraBond®, kommersiellt tillgänglig teknologi (USA).
Involverar fysisk inkapsling och kolvätebeläggning
• Portlandcement utan eller med tillsats av t ex järnsulfater
och kalk – stabilisering som kalcium arsenater
• Flygaska (RagnSells patenterad metod) – minst 20% Ca
• Behandlingseffektivitet beror på jordegenskaper och
föroreningskälla (gruvavfall, CCA, pesticid)
– Organiska jordar är svårare att stabilisera
– Trevärt As behöver oxideras först till femvärt As

• Betraktas som en av de billigaste
efterbehandlingsmetodena (särskilt när FA används)
• Data från långtidsuppföljningar är sällsynta:
– T ex en uppföljning efter 6 år (utlakning av As 0.005 mg/L efter
28 d och 0.022 mg/L efter 6 år, US EPA, 2002)

• Projekt med uppföljning genomförda i Sverige hittades inte

Stabilisering/solidifiering (S/S)

• Behandlad jord/sediment kan användas som
konstruktionsmaterial på plats
• Viktigt att bibehålla stabil pH; kalciumarsenater är
känsliga för försurning (bild nedan)

Nackdelar:
– jord kan inte uppfylla sina
funktioner;
– fördubbling av mängden avfall
Travar, 2014

Jordtvätt
• Jordtvättning ex situ - föroreningar i uppgrävda massor
avskiljs med hjälp av fysikaliska och mekaniska
avskiljningsprocesser (lakning kan förekomma).
• Stationär eller mobil processanläggning.
• Jordtvättning separerar fina partiklar från det grövre
materialet (sand och grus) - en mindre volym förorenat
material att hantera.
• Ytterligare behandling behövs av den förorenade
finfraktionen (avvattning, stabilisering) och tvättvattnet
(filtrering).
• Relativt enkel och billig metod

Sverige:
• Svevia – mobil jordtvätt (containrar) – projektportfolio: 6

Jordtvätt

projekt varav 2 för As-förorenad jord. Ingen tvätt har
genomförts i något av dessa projekt.

• Ragnsells – patent av en metod där fettsyror från
matavfall används som tvättmedel. Effektivitet är hög
för vissa ämnen, för As - ca 10 % minskning. Labb- och
pilotskaliga försök.
• Siktning – separation av förorenade massor –
kommersiell verksamhet. Bäst för sandiga jordar och
grus – RagnSells, Svevia, Swerock, DEC NV, DÅVA DAC
…

Jordtvätt

Jordtvättanläggning

Avvattningsedimentering

Jordtvätt

Mobil jordtvättanläggning
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Komplikationer:
– föroreningar kan fördela sig genom alla partikelstorleksfraktioner
(Kumpiene et al., 2017, bilder nedan)
– vattenlöslighet av As är relativt låg i oxiderad miljö (några %)
(Kuhlmeier, 1996, 1997)
– Halter av As i grundvatten kan öka efter återfyllnad av tvättad
jord (t ex Gudarp; Tyrens, 2017)

mm

Jordtvätt

Storskaliga projekt med uppföljning (Tyrens, 2017)
• Gudarp, Tranemo kommun, CCA-impregneringsanläggning. 10
års data sedan början av saneringen:
– halter As i grundvatten har inte fallit till de halterna som
uppmättes innan saneringen och var 5 ggr högre än innan
sanering trots at ca 6,5 ton As har förts bort från området,
varav 2 genom jordtvätten.
• Hjältevad, Eksjö kommun, impregneringsanläggning:
– Halter As i grundvatten ökade ca 4 ggr över 20-års period
efter saneringen.
• Ramnäs, Surahammars kommun, impregneringsanläggning:
– Halter As i grundvatten steg med tiden och var nästan 3
ggr så höga 3 år senare som innan saneringen trots att
ingen jord med As lämnades kvar.

Jordtvätt

Projekt med uppföljning i omvärlden
• Hittades inte.
• 3 fullskaliga försök i USA; 1 avbrutet pga
misslyckande; 1 i Nederländerna; 4 i Kanada.
• Enbart totala halter innan och efter
jordtvätten rapporteras.
• Halter i grundvatten innan och efter
saneringen rapporteras inte.

Barriärteknik in situ
• En spridningsbegränsande metod som innebär
att en jordförorening (i grundvattnet) helt eller
delvis bindas i permeabla barriärmaterial
• spridningen av föroreningsämnen minskar eller
helt upphör
• I princip är det en in situ filterteknik

Bildkälla: US EPA, 1998. EPA/600/R-98/125

Barriärteknik in situ

Konceptet av
permeabla reaktiva barriärer (PRB)
Reaktivt material placeras under markytan där en
plym av förorenat grundvatten rinner igenom och
skapar en passiv behandlingssystem.

PRB är en barriär för föroreningar, men inte för
vattnet. Dvs, permeabilitetet av den reaktiva zonen
måste vara lika med eller större än permeabiliteten
i akvifären för att undvika att det strömmande
vattnet rinner runt den reaktiva zonen.

PRB konfigurationer

Barriärteknik in situ

Kontinuerlig PRB system:
Källa: Gavaskar, 1999.
Journal of Hazardous Materials 68, 41–71

Källa: US EPA, 1998.

PRB konfigurationer
Tratt-och-grindsystem:
Använder ogenomträngliga väggar som en ”tratt” för att leda föroreningsplymen
till en ”grind” som innehåller reaktiva materialet

Barriärteknik in situ

Har en större inverkan på grundvattenflödet än den kontinuerliga systemet

Källa: Gavaskar, 1999.
Journal of Hazardous Materials 68, 41–71

Källa: US EPA, 1998.

Barriärteknik in situ

Det vanligaste materialet i PRB för As – Fe0
Aerob korrosion:
Anaerob korrosion:
2Fe0 + O2 + 2H2O → 2Fe2+ + 4OH- Fe0 + 2H2O → Fe2+ + H2 + 2OH4Fe2+ + 4H+ + O2 → 4Fe3+ + 2H2O Fe2+ + 2OH-→ Fe(OH)2(s)
Fe3+ + 3OH-→ Fe(OH)3(s)

bidentat mononukleär

Carabante, 2012

Andra fyllnadsmaterial:
• Kalksten
• Hytsten
• Surfaktant-modifierad zeolit
• Jonbytare

bidentat binukleär

monodentat

Barriärteknik in situ

• Föredelar:
– kan ta bort andra föroreningar
– passivt system, låg energiförbrukning
– kan enkelt installeras ner till ca 10 m djupet
• Begränsningar:
– Bra uppföljning och snabba insatser kan behövas
– Filtret kan täppas igen
– Renar enbart den mängd grundvatten som
passerar filtret
– Långsamma processer i jordar med låg hydraulisk
permeabilitet
– Stora barriärer kan vara kostsamma

Barriärteknik in situ

Dokumenterade storskaliga
tillämpningar:
Sällsynta.
– USA: 3 projekt, 2 med uppföljning:
• 1) As halt 0.01 mg/L innan PRB och 0.0002 mg/L efter PRB 5
månader senare (ZVI) (US EPA, 1999)
• 2) As halt 1-3 mg/L innan PRB och <0.01 mg/L efter PRB 5 år
senare (basiska slagger) (Bain et al., 2010)

– Sverige: pilotskalig försök (PRB med ca 1 ton material,
Piteå S&H): As halt 5-7 µg/L innan PRB och <idg efter
PRB 1 år senare (Fe-torv)

in situ kemisk stabilisering/immobilisering
• Stabiliseringen av föroreningar i jord fås genom att kemiskt
förändra dem till stabila föreningar med hjälp av tillsatser.
• Föroreningars tillgänglighet för
levande organismer inklusive
människan minskas därmed
genom bindning av föroreningar i
jordmatrisen och bildning av nya
svårlösliga mineraler.
• Föroreningar lämnas kvar i jord.
• Om växter används, enbart för att
återställa ekosystem, undvika As
upptag.

in situ kemisk stabilisering/immobilisering

Arsenik i jord

As bunden till amorfa Fe oxider

As bunden till kristallina Fe oxider

Mer järn – mindre rörlighet, biotillgänglighet och toxicitet av As
Järntillsatser
Metalliskt järn

hematit

götit

ferrihydrit

Carabante, 2009

in situ kemisk stabilisering/immobilisering

• Mest pilotskaliga projekt in situ:
– 3 med biokol (8 mån - 3 år) (Kina, Spanien, UK) – dålig resultat
– 3 med aska (4 mån - 4 år) (Kina, Sydkorea, Portugal) –
varierande resultat
– 5 med kompost (2,5 – 14 år) (Spanien, Portugal, UK) varierande till dålig resultat
– 5 med järn (1-4 år) (USA, Danmark, Frankrike, Portugal, UK) –
bra till mycket bra resultat
• Storskaliga tillämpningar med uppföljning hittades inte
– La Combe du Saut, Frankrike – 10 ha, Fe0, största i Europa. Data
om uppföljning hittades inte
– Stugsundsudden, Söderhamn, Sverige (DEC NV) – 27 000 t jord,
Fe0, ex situ, utjämningsskikt på Långtå deponi. Data om
uppföljning hittades inte
– Flera storsakliga projekt i USA, ingen uppföljning rapporteras
• Pågående forskning i Sverige: pilotskaliga projekt i Boden,
Norrköping och Stockholm kommuner (NWI, TUFFO)

in situ kemisk stabilisering/immobilisering

Storskaliga projekt – As stabilisering med Fe0
La Combe du Saut, Frankrike
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/sites/default/files/brochure.pdf
1999

2006

Difpolmine projekt

in situ kemisk stabilisering/immobilisering

Pilotskalig projekt i Boden
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Växt- och Skyddsskikt:
Kemiskt stabiliserad arsenikförorenad jord
t förorenad jord
(järnoxider+torv)
± 40 mg/kg As
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in situ kemisk stabilisering/immobilisering
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Gränsvärdet
för As i dricksvatten, 10 µg/l

• Jord lakade liknande koncentrationer av As i alla sektioner.
• Allmänt var As halter i lakvatten låga och i många fall under
gränsvärdet för As i dricksvatten (dvs < 10 µg/l).
• Ett tjockt jordskikt (2 m) har en redox gradient och
uppsamlat lakvatten representerar ett medelvärde över hela
jordlagret.
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in situ kemisk stabilisering/immobilisering
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• Urlakning av As var enorm i obehandlad jord; så hög som
7 mg/l.
• Jordbehandlingen kan anses vara framgångsrik eftersom
utlakning av As minskades med ca 2 storleksordningar.

in situ kemisk stabilisering/immobilisering

Inblandning av Fe i leriga jordar med hjälp av elektricitet
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in situ kemisk stabilisering/immobilisering

Labtester (LTU):
Fördelning av järn i jord

Fältförsök i Boden

in situ kemisk stabilisering/immobilisering
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• Total As-halt blir oförändrad
• Känslighet för låg redox reduktiv upplösning av Fe oxider
→ utsläpp av As (a)

b)

As(V)

As(III)

• As speciering kan ändras om för
mycket Fe används (Kumpiene et
al., 2009) (b)
• Fe kan binda andra ämnen som
är viktiga för växtnäring (P, Ca,
Mg…) (c)
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in situ kemisk stabilisering/immobilisering
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Fytosanering - extraktion
• Användning av växter för att extrahera As från jord
• 1 fullskalig tillämpning i USA med hybridpoppel.
Ingen uppföljning, växter dog (US EPA, 2002).
• Mycket forskning i labb- och pilotskala.
• Många teknikbegränsningar (klimatet, låg biomassa,
behandlingsdjupet, toxicitet orsakad av andra föroreningar,
etc.)

• Förmodligen inte särskilt relevant för Sverige pga
bl a det kalla klimatet

Fytosanering - extraktion

Ackumulering (mg/kg växt torrvikt)

Växtart

1350

Agrostis stolonifera L.

~ 3500

Agrostis tenuis Sibth.

~ 4000

Calluna vulgaris

~ 6600

Jasione montana L.

5000 – 8350

Pityrogramma calomelanos

3735–5000

Pteris umbrosa

~5000 -27 000

Pteris vittata L.

Pteris vittata (kinesisk ormbunke) –
As hyperakkumulator

Tropisk växt med biomassa
ca 0.76 t/ha (torrvikt) –
totala mängder As extraherade från
jord blir små

Pteris vittata L.
Bildkälla: UF/IFAS Center for Aquatic and Invasive Plants,
University of Florida

Källa:
https://www.kth.se/blogs/reaktion/2018/04/
rena-vatten-med-mossa/

Mossa (Warnstorfia fluitans)
Vattenkrokmossa

Forskning vid Stockholms universitet/KTH –
Mossa kan ta upp As från vatten och vid låga
halter kan effektivt rena det.

Metoden är inte konkurrenskraftig i dagsläget
(låg tillväxt och biomassa, måttlig
sorptionsförmåga per g TV). Konventionella
sorbent (t ex Fe, OK) är betydligt effektivare.

Slutsatser
• Mycket begränsad data om storskaliga projekt med långtidsuppföljning
• Stabilisering/solidifiering (S/S):
– generellet bra resultat
– mest lämplig inför långtidsförvaring (deponering)

• Jordtvätt ex situ:
– dåliga erfarenhet från storskaliga projekt
– geokemiska processer på behandlade områden är inte helt förstådda

• Barriärteknik (grundvatten):
– lovande metod för passiv grundvattenrening
– kan vara kostsam om Fe0 används som reaktivt material

• In situ kemisk stabilisering/immobilisering:
– lovande metod både för in situ och ex situ behandling
– svårt att få acceptans pga de kvarlämnade totalhalter As

• Fytosanering:
– förmodligen inte särskilt relevant för Sverige pga bl a det kalla klimatet, den
låga växtbiomassan och den långsamma saneringstakten

