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Abstract 
Chlorinated ethenes are volatile organic compounds. They are categorized as dense non-

aqueous phase liquids (DNAPL) which means that they have a density larger than water. This 

property allows chlorinated ethenes to migrate below the water table and accumulate. They are 

chemicals with a low solubility and will cause long-term contamination in soil and groundwater. 

This report will investigate properties and common migration pathways of the chlorinated 

ethene TCE, different remediation methods, and two different geologic environments, over and 

under the highest coastline (HK). An initial general description of the two areas Varberg and 

Värnamo was made, which was then compared to borehole data from six different locations in 

Varberg. The results corresponded with the initial description, and suitable remediation 

methods was discussed. Suitable remediation strategies for Varberg is thermal remediation 

together with bioremediation. For Värnamo a possible method would be a pump and treat 

method for groundwater together with bioremediation of the plume area. A general 

recommendation of remediation methods for the geologic environments was difficult to make 

due to the environmental and geologic variations at every location.  

Sammanfattning 
Klorerade etener är flyktiga organiska kemikalier. De kategoriseras som tunga, sjunkande 

vätskor vilket innebär att de har en densitet större än vatten. Denna egenskap gör det möjligt 

för klorerade etener att migrera under markytan och ackumuleras. Dessa kemikalier har en låg 

löslighet och kommer att orsaka långvarig kontaminering i mark och grundvatten. Denna 

rapport undersöker egenskaper och vanliga spridningsvägar för den klorerade etenen TCE, olika 

saneringsmetoder och två olika geologiska miljöer, över och under högsta kustlinjen (HK). En 

första principiell beskrivning av de två områdena Varberg och Värnamo gjordes, som sedan 

jämfördes med borrhålsdata från sex olika platser för Varberg. Resultaten överensstämde med 

den principiella beskrivningen och lämpliga saneringsmetoder diskuterades. Möjliga 

saneringsmetoder för Varberg skulle kunna vara termisk sanering tillsammans med biologisk 

sanering. För Värnamo var den diskuterade saneringsstrategin pumpa och behandla 

grundvattnet tillsammans med bioremediering av plymområdet. En allmän rekommendation av 

saneringsmetoder för de geologiska miljöerna försvårades på grund av de miljömässiga och 

geologiska variationerna på platserna.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Klorerade etener är flyktiga organiska ämnen (VOC) där perkloreten (PCE) och trikloreten 

(TCE) som är två lösningsmedel ingår. Nedbrytningskedjan av dessa klorerade lösningsmedel 

är de två ursprungsprodukterna PCE (som bryts ned till TCE) och TCE som sedan bryts ned 

till dikloreten (DCE), vinylklorid (VC), och till sist eten och klorid (Chermisinoff, 2017). 

Denna rapport kommer ha ett fokus på främst TCE som har haft stor användning i att lösa upp 

bland annat fetter och oljor. Användningen har varit främst för rengöring av metall men 

föreningen har även använts i andra områden som exempelvis kemtvätt och textilberarbetning 

(Doherty, 2014). TCE började användas i början av 1900-talet och det tog lång tid innan de 

skadliga effekterna uppmärksammades i slutet av 70-talet (Pankow & Cherry, 1996) 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna rapport är att med ett fokus på svenska förhållanden, undersöka föroreningen 

TCE i två olika geologiska miljöer, över och under högsta kustlinjen (HK). Detta genomförs 

genom att med utgångspunkt i en principiell och generell beskrivning undersöka geologin i 

dessa miljöer och därefter undersöka möjliga saneringsmetoder för TCE. Denna information 

tillämpades sedan på två geologiska områden, Varberg och Värnamo. Beskrivningen är generell 

och förenklad. Andra lagerföljder och/eller miljöer kan finnas. Det är därför centralt att utgå 

från geologisk historia på platsen. 

De frågeställningar arbetet utgår från är: 

• Hur ser marken ut, principiellt och förenklat, i Varberg (under HK) och Värnamo (över 

HK), och hur påverkar detta spridningen av TCE? 

• Vilka saneringsmetoder är förslag på möjlig alternativ för de olika geologiska 

miljöerna? 

1.3 Klorerade etener (TCE) och dess egenskaper 

TCE klassificeras som en tung, sjunkande vätska vilket innebär att kemikalien har en högre 

densitet än vatten. Dessa kemikalier har även generellt en lägre viskositet än vatten. Dessa två 

viktiga egenskaper leder till att klorerade etener som TCE enkelt migrerar under markytan. 

Klorerade etener är även flyktiga och kan ge upphov till en gasfas i den omättade zonen 

(Kueper, et al., 2003). För TCE är fasövergången från TCE i fri fas till gasfas en av de viktigaste 

övergångarna för klorerade etener i den omättade zonen. Detta är på grund av denna typ av 

kemikaliers höga flyktighet (Pankow & Cherry, 1996). Det låga KOC värdet (Tabell 1) tyder på 

låg sorption till partiklar i marken vilket kan leda till en stor plymspridning om TCE finns löst 

i grundvattnet. Spridning av vattenlöst TCE bromsas alltså inte av sorption till jordpartiklar. 

Trots den relativt låga lösligheten i vatten på ca 1100 mg/L (Tabell 1) är detta långt över 

gränsen för tillåten mängd i grundvatten (Kueper, et al., 2003). 

I grundvatten och mark kan naturlig nedbrytning av TCE ske. Detta är främst genom anaerob 

nedbrytning och de intermediära nedbrytningsprodukterna är DCE och Vinyl Klorid (VC), 

med eten som ofarlig slutprodukt (Dolinová, et al., 2017). I denna process ersätts en kloratom 

med en väteatom i varje nedbrytningssteg. Naturlig nedbrytning av TCE är begränsad till 

tillgänglig naturligt organiskt material och starkt reducerande miljöer. TCE är även mindre 

mobil i jord och akvifermaterial än di- och monoklorerade föreningar som exempelvis DCE 

och VC  (Chermisinoff, 2017)  

I Sverige har användningen av TCE varit strikt begränsad inom yrkesmässiga användning 

sedan 1996 och helt förbjudet i konsumentprodukter sedan 1993. Detta är för att TCE har 

negativa hälsoeffekter hos människor och djur (Nationalencyklopedin, u.d.). Kemikalien är 
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inte akut giftig hos människor men den är cancerogen, hormonstörande och kan orsaka 

långvariga effekter på organ och nervsystem. Den intermediära nedbrytningsprodukten 

Vinylklorid är en direkt brandfarlig kemikalie och kan orsaka hälsoeffekter eftersom den är 

cancerogen och hormonstörande hos människor (National Center for Biotechnology 

Information , u.d.). På grund av de hälsoeffekter som är kopplade till TCE och dess 

nedbrytningsprodukter får halten TCE i dricksvatten inte överskrida 10 μg/l 

(Livsmedelsverket, LIVSFS 2017:2) 

Tabell 1 Egenskaper hos TCE  

a: (Morrison & Murphy, 2013) 

b: (MSB RIB, u.d.) 

c: (Sundqvist, et al., 2009) 

Egenskap TCE 

Löslighet i vatten (mg/L vid 25ºC)a  1100 

Henrys konstant (atm-m3/mol)a 0,00937 

KOC (mg/L)a 126 

Densitet (Kg/m3)b 1460 

Viskositet (cP)c 0,5 

 

1.4 Spridning av klorerade etener: TCE 

Spridningen av föreningar som har en densitet högre än vatten påverkas av den volym som 

spillts, var det infiltreras, under hur lång tid det har släppts ut, egenskaper hos kemikalien, 

egenskaper hos jordarten och grundvattnets flödesförhållande. TCE kommer migrera genom 

den omättade zonen med hjälp av gravitationen. Lateral spridning i den mättade zonen kan ske 

på grund av kapillärkrafter och variationer i exempelvis lagerordning hos jordarter. På grund 

av ytspänning och kapillärkrafter kommer residualer av kemikalien bli kvar i porutrymmen. 

Denna ytspänning mellan klorerade etener och vatten resulterar i att vatten fyller de mindre 

porerna och sprickorna, och klorerade etener de större (Mercer & Cohen, 1990). Residualer av 

TCE kommer alltid tränga in i porer och detta kan ske i både den omättade och mättade zonen. 

TCE kan också komma att migrera genom porösa och lösa material och ansamlas som en pöl 

på ett tätande jordlager med låg permeabilitet. Dessa typer av lager består av finkorniga 

sediment som lera och silt (Tabell 2) (Kueper, et al., 2003).  

Trots att TCE har en relativt låg löslighet i vatten på ca 1100 mg/L (Tabell 1) kan de residualer 

som återfinns i porer och i pölar på tätande jordlager lösas i grundvattnet och ge upphov till 

stora plymer. Eftersom grundvattenflödet oftast är relativt långsamt kan det ta lång tid innan 

alla residualer är upplösta. Det är just dessa residualer och pölar som kallas källzonen. 

Spridningen i källzonen är ofta slingrig och osammanhängande vilket resulterar i att plymen av 

TCE kan variera stort i koncentration på grund av hydrodynamisk dispersion. TCE kan även 

spridas vidare utan att lösas upp i grundvatten genom att tränga in i sprickor och porer i berg. 

För att hindra spridningen av TCE måste öppningsstorleken av sprickor minska drastiskt med 

djupet (Kueper, et al., 2003). I berggrund med mindre sprickor och porer håller kapillära krafter 

fast föroreningen vid ytor och hindrar vidare spridning, och i större och mer sammanhängande 

sprickor och porer ökar transporten istället (Sundqvist, et al., 2009). Även i berggrund kan TCE 

lösas i grundvattnet och spridas i plymer som följer den hydrauliska gradienten  (Kueper, et al., 

2003). I berggrund bryts dock TCE oftast inte ned naturligt eftersom det sällan finns tillgängligt 

organiskt material eller aktivitet från mikroorganismer (Sundqvist, et al., 2009). 

Skillnaden mellan spridning i porös matris och sprucken matris som lera och berggrund är att i 

sprucken matrix kan vattenlöst TCE diffundera in i matrixen. Om matrisen innehåller mindre 
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TCE än grundvattnet, diffunderar TCE in i matrisen och tvärt om. Detta leder till att plymer i 

sprucken matris oftast är mindre än plymer i poröst material (Kueper, et al., 2003). Efter 

isolering och sanering av området kan diffusionen leda till att TCE återkommer till området. 

Tillbakadiffusionen kan ske under många år och orsaka en långvarig kontamination (Chapman 

& Parker, 2005) I porös matris är upplösningen och spridningen av residualerna istället främst 

beroende av flödesförhållandet. Variationer i storleken på residualerna varierar med 

sorteringsgraden och kornstorlek i porös matris vilket resulterar i att större ansamlingar finns i 

större porutrymmen. I de mindre porerna och ansamlingarna är kontaktytan mellan TCE och 

vatten större vilket resulterar i att de små ansamlingarna löses upp snabbare än de större. 

(Detwiler, et al., 2001).  

TCE kan även ansamlas i pölar på ett tätande lager i den omättade zonen. Där kan den komma 

att förånga och tränga in i porutrymmen som gasfas. Om det inte finns ett tätande lager över 

kan gasen evaporera ut till atmosfären. Om det däremot finns ett tätande lager över stängs gasen 

inne och lateral spridning sker. TCE kan spridas stora distanser på detta vis och även förorena 

porvatten eller grundvatten på andra platser än källzonen  (Pankow & Cherry, 1996) 

1.5 Möjliga saneringsmetoder (avhjälpandeåtgärder) för klorerade etener 

Det finns olika typer av saneringsmetoder för klorerade etener, biologisk, kemisk och fysisk. 

Innan val av saneringsmetod måste en kartläggning över området ske och prover måste tas. 

Olika parametrar som porositet, permeabilitet, grundvattenförhållanden, storlek på spridning 

och vilken fas kemikalien är i avgör vilken metod som är bäst lämpad. Även om det är sanering 

av en plym eller en källzon påverkar beslutet av saneringsmetod. Källzoner består ofta av 

komplexa fördelningar av ackumulerade pölar och residualer som kan vara svåra att hitta och 

vid äldre platser kan den upplösta plymen vara helt fristående från källzonen (Kueper, et al., 

2014). Sanering och restoration av källområden har visats svår eftersom undersökning och 

lokalisering av residualerna är svår att göra. Detta på grund av spridningsmekanismen som 

kallas för ”fingering” där kemikalien sprids i diskreta flödeskanaler. Det uppstår på grund av 

viskositetsskillnaden mellan klorerade etener och vatten som orsakar en ostadig ytspänning 

(Mercer & Cohen, 1990). 

En vanlig metod för att hantera källzoner är att försöka begränsa spridningen. Detta kan göras 

genom olika metoder eller via kombinationer av metoder som exempelvis grundvattenrening 

och övervakning av naturlig nedbrytning. Detta restaurerar inte området helt men det begränsar 

spridningen tillräckligt mycket så att föroreningen hålls under det maximala gränsvärdet i 

grundvattnet nedströms. Dock kan det vara svårt att komma åt föroreningen i låg-permeabla 

jordlager som exempelvis lera eller berggrund som via diffusion har trängt in i dem (Kueper, et 

al., 2014). 

1.5.1 Biologiska metoder 

Bioremediering med hjälp av mikroorganismer anses av många vara den mest miljövänliga 

metoden för att bli av med klorerade etener. Dock, utan tillräcklig kännedom om det förorenade 

området, miljön, kemisk sammansättning i mark och vatten, samt litografi, kan även 

bioremediering få negativa konsekvenser. Dessa konsekvenser inkluderar förändring i 

grundvattnets kemiska komposition på grund av förändring i organiskt material i miljön, 

produktion av skadliga metaboliter och patogena organismer, och förändring i pH. (Dolinová, 

et al., 2017) 
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TCE kan brytas ner både genom anaerob och aerob respiration. I anaerob respiration är TCE 

elektronacceptor tillsammans med organiska substrat som innehåller väte som elektrondonator 

och en kolkälla. Det finns ett fåtal stammar från bakteriesläktet Dehalococcoides som bryter 

ned PCE och TCE till eten. Eftersom en kloratom byts ut mot en väteatom i varje 

nedbrytningssteg minskar energivinsten vid varje nedbrytningsprodukt. Det finns även färre 

mikroorganismer som kan bryta ner TCE hela vägen till slutprodukten eten. Detta resulterar i 

att de intermediära nedbrytningsprodukterna DCE och VC ofta ansamlas i områden där TCE 

bryts ned. Om dessa mikroorganismer hittas vid en förorenad plats indikerar det att naturlig 

nedbrytning redan sker eller är möjlig men för att fullständig nedbrytning ska ske krävs även 

en reducerande miljö och tillräckligt med elektrondonator (Dolinová, et al., 2017)  

I aerob respiration används TCE istället som elektrondonator och mikroorganismer utnyttjar 

dem som källa till kol och energi för tillväxt. Aerob nedbrytning blir mer effektiv ju färre 

kloratomer föreningen har, till skillnad från anaerob nedbrytning. Dessa mikroorganismer kan 

överleva under låga syrenivåer och även i helt anaeroba miljöer under kortare tid. Eftersom 

nedbrytning av TCE främst sker genom anaerob nedbrytning finns inte lika mycket information 

om mikroorganismer tillgängligt. De mikroorganismer som identifierats har varit främst för 

föreningarna DCE och VC (Dolinová, et al., 2017) 

Det finns tre olika sätt att applicera bioremediering med hjälp av mikroorganismer; övervakning 

och verifiering av naturlig nedbrytning, stimulerad naturlig nedbrytning och tillsättning av 

förädlad bakteriekultur. Den första metoden innebär att övervaka och verifiera att naturlig 

nedbrytning av TCE i plymer sker i rimlig takt för att möta de mål som finns för platsen. Den 

andra metoden innebär att tillsätta substrat (kolkällor eller andra elektrondonatorer) för att 

stimulera mikroorganismerna. Den sista metoden innebär tillsättning av förädlad bakteriekultur 

och substrat om mikroorganismerna inte finns på plats eller i tillräckligt stor utsträckning. I alla 

metoder är det viktigt att övervaka och verifiera att nedbrytningen sker och ger önskade resultat 

(Dolinová, et al., 2017) 

Bioremediering används främst för behandling av klorerade etener i den vattenlösta fasen, alltså 

i plymer. Metoden är inte lika effektiv i källzonen där dessa föreningar främst finns i fri fas. 

Begränsningar av bioremediering inkluderar stora ansamlingar av TCE i fri fas, låg alkalinitet 

i området, stark heterogenitet i marken, låg hydraulisk konduktivitet och ett starkt 

grundvattenflöde  (Kueper, et al., 2014) 

1.5.2 Kemiska metoder 

In situ kemisk oxidation är en saneringsmetod som innebär att tillsätta oxidationsmedel till det 

förorenade området, oftast källzonen. Denna metod är effektiv och relativt kostnadseffektiv i 

att bryta ned klorerade etener som TCE. Två vanliga oxidationsmedel är katalyserad 

väteperoxid och permanganat, men andra oxidanter och kombinationer av oxidationsmedel 

används i olika utsträckning. Om kemisk oxidation kan kontrolleras och oxidationen av övrigt 

organiskt material i marken kan begränsas, kan denna metod kombineras med bioremediering 

(Kueper, et al., 2014) 

Vanliga anledningar till att kemisk oxidation inte genererar tillfredsställande resultat inkluderar 

fel dosering och volym av oxidant, fel typ av oxidant, bristfällig transport av oxidant till 

föroreningen på grund av heterogenitet och zoner med låg permeabilitet, och förlust av 

oxideringsmedel på grund av höga halter organiskt material eller stora mängder förorening. 

(Kueper, et al., 2014). Det är viktigt att veta att oxidationsmedlet kommer vara kvar i marken 
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fram tills det reagerar med föroreningen eller organiskt material, och att efterbehandling kan 

behövas. För att behandlingen ska vara så effektiv som möjligt krävs en utförlig karaktärisering 

av området och sanering ska ske under kontrollerade förhållanden (Pac, et al., 2019) 

1.5.3 Fysiska metoder 

Fysisk sanering innebär att genom utgrävning, jordtvätt eller på annat sätt plocka bort 

föroreningen från området. Beroende på vilken fas TCE finns i tillämpas olika metoder. Dessa 

metoder är ofta bäst lämpade för mindre och centraliserade områden som källzonen. 

Utgrävning och jordtvätt 

Utgrävning är ett vanligt alternativ vid små och grunda områden. Den förorenade marken tas 

då bort från området och måste då antingen deponeras eller behandlas på annan plats (jordtvätt) 

(Brusseau, 2019). 

Behandling av grundvatten och porgas 

En metod för sanering av grundvatten innebär att borra brunnar för att pumpa ut förorenat 

grundvatten. Detta genererar ett inflöde av rent vatten som ökar upplösningen och desoptionen 

av föroreningen från jordpartiklarna. Det förorenade vattnet förs vidare till en station som 

behandlar och renar det. För att öka effektiviteten av denna metod bör källzonen saneras och 

tas bort först för att grundvattnet inte utsätts för kontinuerlig kontamination. Det finns 

saneringsmetoder som fungera på liknande sätt för TCE i gasfas i den omättade zonen. Istället 

för att pumpa vatten används istället luft för att extrahera den förorenade gasen (Brusseau, 

2019) 

Termiska metoder 

Termisk sanering kan vara attraktivt i områden med mycket lågpermeabelt material som inte 

kan saneras med andra metoder (Kueper, et al., 2014). Detta görs genom att öka temperaturen 

i marken med att injicera varmt vatten, luft eller ånga (Brusseau, 2019) Det resulterar i att 

extraktion av klorerade etener i gasfas eller flytande fas blir enklare eftersom desorption från 

partiklar, flyktighet till gasfas, upplösning och avdunstning ökar. Dock kan effektiviteten 

minska om grundvattenflödet är tillräckligt högt för att uppvärmning av marken inte sker 

(Kueper, et al., 2014). 

1.6 Geologisk och hydrogeologisk beskrivning 

Beskrivningen nedan hanterar främst data tillgängliga i tidiga projektskeden (kartor alternativt 

kartor och information från borrhål) och syftar till att ta fram en enkel konceptuell modell som 

kan användas för att utforska möjlig exponering av klorerade etener som TCE. 
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Figur 1 Principiell profil över lagerföljder under Högsta kustlinjen. (Fransson & Merisalu, 

2018). 

Högsta kustlinjen innebär den högsta nivå där strandlinjen har förekommit (Wastenson, et al., 

2009). Denna nivå varierar i hela Sverige och i områden under högsta kustlinjen kan en annan 

lagerföljd än över högsta kustlinjen förväntas. Under högsta kustlinjen kan en lagerföljd av 

svallsediment, postglacial och glacial lera, isälvssediment och morän förekomma, medan över 

högsta kustlinjen förväntas främst morän, men andra jordarter kan också förekomma (Figur 1). 

Eftersom marken i områden under högsta kustlinjen har varit täckt av inlandsisen har jordarter 

blivit omlagrad av vågor och det vatten som täckte områdena när isen drog sig tillbaka.  

Djupbergarter som exempelvis granit, kännetecknas av att de har en låg porositet och 

permeabilitet (Tabell 3). Detta kan dock variera beroende på spricksystemet och vittring. I berg 

med sprickor ökar porositeten främst längs spricksystemet, och i vittrat berg ökar porositeten 

överlag (Fetter, 2001). Eftersom flödesporositeten (kinematisk porositet) i kristallina 

berggrunder är försumbar (Tabell 3), sker grundvattenflödet genom sprickorna. Permeabiliteten 

i berget har visats sjunka med djupet i berget och påverkas av sprickornas riktning, längd och 

storlek. Det har dock visats att det oftast finns mer sprickor i ytlagret av berggrunden 

(Sundqvist, et al., 2009). 

Hos jordarter varierar istället permeabilitet och porositet med packningsgrad och kornstorlek 

hos jordarten (Tabell 2). Porositet beror också på hur sedimenten avlagrats och i hur stor grad 

det har belastats (Nationalencyklopedin, u.d.). Välsorterat sediment har högre porositet 

eftersom det är liten variation av kornstorlekar (Fetter, 2001). För att det ska ske ett flöde från 

överliggande jordlager till berggrunden måste det finnas en bra kontakt mellan jordlagret och 

berggrundens spricksystem (Sundqvist, et al., 2009). 

En deformationszon består oftast av en skadad zon, med ökad sprickbildning, och en kärna som 

är omsluten av bergmassa. Då den skadade zonen består av mer sprickbildningar är 

permeabiliteten och porositeten generellt större här och lägre för kärnan och den omslutande 

bergmassan (Tabell 4). Däremot är permeabiliteten fortfarande väldigt låg jämfört med 

permeabiliteten hos jordarter (Tabell 2). Gemensamt för de olika zonerna är att permeabiliteten 

minskar med djupet och ökat tryck (Evans, et al., 1997). Sprickorna i en deformationszon kan 

verka som både spridningskanaler, men även barriärer då mineralavsättningar kan ske i sprickor 

och porer. Kärnan agerar främst som barriär då den kan innehåller material av krossad och 
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finkornigt sediment vilket minskar permeabiliteten. I skadezonen påverkas genomsläppligheten 

främst av spricksystemet, dess förbindelse och storlek. Beroende på fysikaliska och kemiska 

förhållanden i berggrunden och grundvattnet kan avsättningar eller vidare skador öka eller 

minska genomsläppligheten (Caine, et al., 1996). 

Tabell 2: Kornstorlek och permeabilitet (hydraulisk konduktivitet) hos olika jordfraktioner.  

a: (Wastenson, et al., 2009, p. 104) 

b: (Larsson, 2008, p. 27) 

c: (Sundqvist, et al., 2009) 

Jordfraktioner/Jordart/bergart Kornstorleka 

(mm) 

Permeabilitetb 

(m/s) 

Fingrus 2–6 1 – 10-2 

Grovsand 0,6 - 2 10-1 – 10-3 

Mellansand 0,2 – 0,6 10-2 – 10-4 

Finsand 0,06 – 0,2 10-3 – 10-5 

Grovsilt 0,02 - 0,06 10-4 – 10-6 

Mellansilt och finsilt  0,002 – 0,02 10-6 – 10-8 

Lera < 0,002 <10-8 

Grusig till sandig morän Osorterat 10-5 – 10-8 

Siltig till lerig morän Osorterat 10-9 – 10-11  

Granit – Gnejsgranitc  10-8 – 10-5 c 

 

Tabell 3 Porositet hos olika jordfraktioner och jordarter 

a: (Fetter, 2001, p. 75) 

b: (Sundqvist, et al., 2009) 

Jordart Porositet 

Välsorterad sand eller grusa 25 – 50% 

Blandat sand och grusa 20 – 35% 

Glacial moräna 10 – 20% 

Silta 35 – 50% 

Leraa 33 – 60% 

Djupbergarter (ex. granit)a 1,42 – 2,15% 

Kristallina bergarterb <0,1 % 

 

Tabell 4 Permeabilitet (hydraulisk konduktivitet) hos de olika zonerna i en deformationszon i 

kristallin berggrund vid ett djup av maximalt 2 km (Evans, et al., 1997). Konversion från 

permeabilitet (m2) till hydraulisk konduktivitet (m/s) enligt Freeze och Cherry (1979) 

Zon Permeabilitet (m2)  Hydraulisk konduktivitet (m/s) 

Omslutande bergmassa 10−17 – 10−16 9,8 × 10-11 - 9,8 × 10-10 

Kärna 10−20 –10−17 9,8 × 10-14 - 9,8 × 10-11 

Skadezon 10−16 – 10−14 9,8 × 10-10 - 9,8 × 10-8 

 

De två platser som beskrivits är Varberg och Värnamo. Dessa platser är av intresse då de 

återfinns under respektive över högsta kustlinjen och kan förväntas ha två olika geologiska 

miljöer. Varberg ligger under högsta kustlinjen och borrhålsdata härrör från ett område som 

återfinns i anslutning till kvarteret Renen 13 som är ett av Hallands mest förorenade områden. 

På området har det funnits olika industrier sedan 1800-talet från textilverksamheter till olika 
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mekaniska industriella processer. Dessa industrier har använt sig av klorerade lösningsmedel 

som TCE som förorenat marken (Beuerman, 2020). Värnamo ligger istället över högsta 

kustlinjen och här antas att vi har haft en kemtvätt som orsakat spridning av klorerade 

lösningsmedel (Länsstyrelsen Jönköping, u.d.) 

2. Metod 
Denna rapport är främst en litteraturstudie om föroreningen TCE och dess egenskaper. Även 

möjliga saneringsmetoder för TCE har beskrivits.  

Med utgångspunkt från den principiella profilen i Figur 1 och genom att analysera geologiska 

kartor tillhandahållna från SGU:s kartgenerator har en principiell beskrivning över geologin i 

Varberg och Värnamo lagts fram. Denna principiella beskrivning jämfördes sedan med data 

från borrhål för att bekräfta eller förkasta den principiella beskrivningen av lagerföljd, 

heterogenitet, permeabilitet, porositet och spricksystem i Varberg. Värnamo används i denna 

rapport som ett exempel på en miljö över högsta kustlinjen. Den principiella beskrivningen av 

Värnamo har inte jämförts med data.   

De kartor som användes var kartor över jordarter, berggrund, grundvattenmagasin, topografi, 

jorddjup och strandlinje för både Varberg och Värnamo.  

Data insamlades främst från borrhål relaterade till Varbergsprojektet med byggnaden av 

Varbergstunneln Varberg – Hamra. Inga data insamlades för Värnamo. 
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2.1 Principiell beskrivning av Varberg (under HK) och Värnamo (över HK) 

2.1.1 Varberg 

Varberg ligger under högsta kustlinjen på en nivå mellan +0m och +30m över havet. Hela 

Varberg består till mesta del av postglacial lera, finsand och sand på urberg (Figur 2). Under 

ett ytlager av postglaciala sediment kan det förväntas vara underliggande morän, och vid 

större jorddjup även postglacial och glacial lera, och isälvssediment på berggrund (Figur 1). 

  

Figur 2 Jordartskarta över Varberg med legend (SGU, 2020) 

Eftersom strandlinjen under långa perioder återfunnits på högre nivåer (Figur 3) och Varberg 

varit under strandlinjen, kan skiktningar i sedimenten förväntas på grund av svallning av vågor. 

Lera och silt består av små partikelstorlekar (Tabell 2), och kan på grund av svallning från 

vågor förväntas ha mindre porstorlek. Naturliga spricksystem i urberget kan tänkas förekomma 

vilket kommer påverka spridningsvägar för föroreningen TCE.  
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Figur 3 Strandförskjutningskurva över Varberg (SGU, 2020) 

Glacial lera avsattes i lugnare vatten på de djupaste platserna (SGU, 2020). Det kan därför 

förväntas att glacial och postglacial lera hittas i sänkor. Eftersom postglacial lera ligger som 

ytlager på vissa platser i Varberg kan det förväntas att dessa avlagrats då strandlinjen var 

förskjuten högre upp (Figur 3) eftersom lera och andra finkorniga sediment avsätts i 

vattenmiljöer.  

I ett borrhål vid den högsta punkten i Varberg förväntades (baserat på konceptuell modell): 

Överst: Svallsediment 

Under: Sandig morän 

Underst: Urberg 

Förenklat avsatte Inlandsisen morän först. När isen drog sig tillbaka avsattes isälvsmaterial från 

isens smältvatten och sedan glacial lera när Varberg låg under vatten. När strandlinjen drogs 

tillbaka och nivån sjönk, täcktes området av svallsediment från vågorna. Lagerföljden på lägre 

nivåer och vid större jorddjup förväntades vara: 

Underst: Morän 

Över: Glacial lera och/eller postglacial lera 

Över: Svallsediment 

På grund av den förväntade heterogeniteten hos svallat sediment och lägre permeabilitet hos 

finkorniga sediment (Tabell 2), kan det därför antas att spridning av vatten och andra 

föreningar sker långsamt genom jordlagren. Enligt Detwiler et al. (2001) varierar storleken på 

TCE resterna med kornstorlek i porös matris. Därför förväntades det att större ansamlingar av 

TCE fångas i sediment med större korn som sand och grus där porutrymmena är större. Då 

morän är en osorterad jordart med något lägre porositet, förväntades mindre TCE residualer. 

Finns det ett väl utbrett spricksystem eller deformationszon kommer spridningen öka och 

tränga ner till större djup och svårtillgängliga områden.  

Det förorenade området kvarteret Renen 13 ligger nära hamnen och har länge legat under 

strandlinjen (Figur 3). I detta område kan alltså svallade och heterogena sediment förväntas. 

Den blå pricken figur 4 visar ungefär var detta område ligger och visar på att området ligger i 

en sänka. Sänkan kan tyda på en deformationszon som i sin tur har högre porositet och 

genomsläpplighet än den mer intakta bergmassan. Grundvattnets och föroreningens spridning 

förväntades följa sänkan och tränga ner djupare i tillgängliga spricksystem.  

I ett borrhål väster om Renen vid ett större jorddjup förväntades lagerföljden: 
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Överst: Svallsediment, grus 

Under: Glacial lera 

Under: morän 

Under: Urberg 

I ett borrhål vid den blå pricken (Figur 4) där jorddjupet är mindre förväntades: 

Överst: Svallsediment  

Under: Morän 

Under: Urberg 

 

Figur 4 Karta över bergytan i området kring kvarteret Renen i Varbergsprojektet (Golder). Blå 

punkt visar ungefärligt läge för föroreningskällan. 
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2.1.2 Värnamo 

Värnamo är placerat över högsta kustlinjen på en nivå av ca +160m över havet. Jordarterna som 

återfinns här är mycket isälvssediment och älvsediment i centrala Värnamo, och morän runt 

omkring på urberg (Figur 5). Detta sediment är inte omsvallat och har befunnits över strandnivån 

under lång tid (Figur 6). Det har alltså förblivit orört under en längre tid. Förväntad lagerföljd 

över högsta kustlinjen var att morän ligger direkt på urberg (Figur 1). 

  

Figur 5 Jordartskarta över Värnamo med legend (SGU, 2020) 

 

Figur 6 Strandförskjutningskurva över Värnamo (SGU, 2020) 
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Berggrunden i Värnamo förväntades vara uppsprucken då mycket deformationszoner 

förekommer (se bilaga 4). Detta resulterar förmodligen i en ökad porositet och hydraulisk 

konduktivitet i berggrunden. Dessutom finns mycket orört isälvssediment och sand i området 

som förväntades ha större porstorlekar med högre permeabilitet (Tabell 2) som påverkar 

spridningsvägarna. Morän är däremot en osorterad jordart som har en något mindre porstorlek 

än sand och grus. Enligt Detwiler et al. (2001) löses ansamlingar i mindre porutrymmen upp 

snabbare än större ansamlingar.  

Som ett exempel för Värnamo (över högsta kustlinjen) används här Värnamotvätten, som 

orsakat stora föroreningar i området. Då vi enbart baserat beskrivningen på kartmaterial skall 

detta betraktas som en förenklad beskrivning för tidiga skeden. Denna plats ligger i närheten av 

vattendraget Lagan som flödar genom Värnamo. I detta område domineras ytlagret av glacial 

grovsilt – finsand eller älvssediment. Det finkorniga materialet förväntades vara underliggande 

av isälvssediment och morän. Urberget under förväntades vara trasigt på grund av mycket 

sprickor och deformationszoner (se bilaga 4). 

3. Resultat och diskussion 

3.1 Varberg 

Tabell 5 Provtagningsresultat från Varbergsprojektet i Varberg (Trafikverket, 2016) 

Prov Bergdjup (m) Provdjup 

(m) 

Representerar 

djup (m) 

Material Hydraulisk 

konduktivitet 

(m/s) 

14T3091U 12,5 2,5 - 4 

4 – 9,7 

9,7 – 12,5 

2,5 - 4 

4 – 9,7 

9,7 – 12,5 

Sand 

Lerig sand 

Grusig 

sandmorän 

1,6 × 10-4 

14T4003U 5 – 5,5 

(Morän/flisberg) 

5,5 – 6 (Berg) 

2,5 – 5 2,5 – 5 Grusig, 

sandig, 

siltig morän 

7,7 × 10-4 

14T3052U 2,7 1 – 2,7 1 – 2,7 Fyllning 

(sand, grus, 

glas) 

1,5 × 10-3 

14T3056U 3,1 

(flisberg från 

2,5m) 

0,5 – 1,2 

1,2 – 2,5 

0,5 – 1,2 

1,2 – 2,5 
 

Fyllning 

(sand) 

Grusmorän 

1,1 × 10-3 

14T4008U 6,2 0,5 – 2,5 

3,8 – 5 

5,7 – 6,2 

0,5 – 3,0 

3 – 5 

5 – 6,5 

Sandmorän 

Siltig 

sandmorän 

Grusmorän 

9,7 × 10-4 

14T4012U 8,2 2 – 3,0 

5,5 – 8,2 

2 – 3,0 

5,5 – 8,2 

Fyllning 

Sandig 

grusmorän 

5,5 × 10-4 

 

Proverna i Tabell 5 är tagna i området vid Varbergsprojektet. Som nämnts tidigare består 

mycket av ytlagret nära strandlinjen av mycket svallsediment och postglacial sand och grus. 

Morän kan hittas i nästan alla prover vilket var förväntat och i de djupare proverna hittas det 

som det djupaste lagret. Det finns nästan inget finkornigt sediment som lera och silt, men lerig 
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sand förekommer. Däremot hittas heterogenitet på grund av osorterade jordarter som förväntat 

i alla prover vilket minskar porositeten och permeabiliteten hos de olika jordlagren.  

Dessa sex resultat representerar de mest genomsläppliga av totalt 37 borrhål (Trafikverket, 

2016). Som kan ses i Tabell 5 hittas det högsta värdet av hydraulisk konduktivitet för de olika 

proverna 1,5 × 10-3 i prov 14T3052U. Resultatet visar även att en högre hydraulisk 

konduktivitet hänger samman med ett mindre jorddjup. Detta var förväntat då ett mindre 

jorddjup sammanfaller med svallsediment bestående av sand och grus vilket har en större 

kornfördelning med större porer och permeabilitet (Tabell 3). Vid ett större jorddjup 

förekommer en övergång mot mer finkorniga material (här lerig sand) där lera och morän 

inkluderas (Figur 1). Dessa två jordarter har lägre hydraulisk konduktivitet och porositet än 

svallsediment som i detta fall domineras av sand och grus. Dock kan porositeten minska om 

svallsedimentet är mycket osorterat då de mindre kornen passar in i porutrymmen hos de större 

kornen.  

Resultatet visar även på ett uppsprucket ytberg (flisberg) på två platser. Det kan därför antas att 

ytan av berggrunden i Varberg har ett utbrett spricksystem med en ökad porositet. Dock kan 

dessa sprickor ibland vara fyllda av finkornigt material. Eftersom den hydrauliska 

konduktiviteten i de olika borrhålen är relativt hög kan en god kontakt mellan jordlagret och 

berggrunden antas. Föroreningen TCE kommer i sådana miljöer migrera ner i sprickor i 

berggrunden och med tiden lösas upp i grundvattnet. Det kommer alltså med tiden bildats en 

plym i området. TCE kan också komma att diffundera in i mikrosprickor och mikroporer i 

berggrunden. Då det sällan hittas organiskt material eller aktivitet av mikroorganismer i 

sprickor sker förmodligen ingen naturlig nedbrytning (Sundqvist, et al., 2009). TCE kan alltså 

förväntas vara långvarig här. 

Prov 14T3091U representerar ett prov vid kvarteret Renen. Denna plats har ett större jorddjup 

(12,5 m) och här kan en deformationszon tänkas. Som kan ses i Tabell 5 finns här en lagerföljd 

med sand som ytlager, följt av lerig sand, och grusig morän på urberg. Denna lagerföljd 

stämmer in med den principiella beskrivningen av området. Resultatet visar även en något lägre 

hydraulisk konduktivitet i jordlagren. Sand har en relativt stor kornstorlek och stor porstorlek 

där TCE enklare kan migrera och fylla ut de större porutrymmena. Det underliggande lagret av 

lerig sand har troligtvis en lägre porositet vilket kan bromsa spridningen något. Dock är dessa 

provresultat de mest genomsläppliga av totalt 37 borrhål (Trafikverket, 2016) så vid prov 

14T3091U förväntas en relativt god genomsläpplighet till underliggande berg. 

Trots att en deformationszon förväntas bestå av mer sprickor än omgivande berggrund är det 

svårt att veta den hydrauliska konduktiviteten. Ungefärlig konduktivitet för berg i Varberg är 

mellan 1×10-5 och 1×10-8 m/s (högst konduktivitet respektive lägst konduktivitet för en 3 m 

sektion) (Trafikverket, 2016). Denna konduktivitet är något lägre än värdena i Tabell 5. Det 

kan därför förväntas att kontakten mellan överliggande jordlager och berg är relativt god. TCE 

kan här migrerat ned i deformationszonen och ansamlats i större sprickor och porer. Om det 

finns enskilda sprickor och porer i denna berggrund som inte är kopplade till ett utvecklat 

spricksystem kan spridningen begränsas. Det är även troligt att TCE i vattenlöst fas kan 

diffundera in i mikroporer och mindre sprickor. I en studie (Detwiler, et al., 2001) visades det 

att TCE i fri fas som ansamlats i mindre porer och sprickor löstes upp snabbare än större 

ansamlingar och porer. Det kan därför antas att TCE i större porutrymmen och sprickor blir mer 

långvariga. Detta resultat visar tydligt vikten av jordlagrets och bergets porstorleksfördelning 
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och spricksystem för spridning och upplösning av TCE. För få en bättre förståelse för 

genomsläppligheten i berggrunden krävs dock en utförlig karaktärisering av deformationszonen 

för att undersöka storleken på spricköppningarna och hur utbrett spricksystemet är. 

3.1.1 Möjliga saneringsmetoder för Varberg 

Viktiga egenskaper att ta hänsyn till förutom lagerföljd är bland annat jordlagrens mättnad, 

grundvattenflöde, pH och tillgängligt organiskt material. Då provtagningen representerar 

jordarter med låg organisk halt, kan det antas att området generellt har mindre organiskt 

material. Denna slutsats kan också dras från jordartskartan (Figur 2) då det förväntas finnas torv 

på få platser i Varberg. Detta kan påverka beslutet av saneringsmöjligheter eftersom kemisk 

oxidation hämmas av organiskt material då det kemiska oxidationsmedlet kommer reagera med, 

förutom de klorerade etenerna, det organiska materialet. Därför kan kemiska oxidationsmetoder 

rekommenderas till sanering av källzonen om TCE fortfarande finns närvarande i fri fas. Som 

provresultatet visar (Tabell 5), antas ett uppsprucket ytberg under kvarteret Renen och TCE kan 

därför antas ha migrerat ner i sprickor, och kan finnas diffunderad i jordlager och urberg, eller 

i porer och sprickor. Detta kan försvåra möjligheten att använda kemisk oxidation eftersom 

oxidationsmedlet måste injiceras på rätt plats för att vara effektiv. Denna metod är därför bättre 

lämpad vid större och sammanhängande ansamlingar. Om denna metod skulle användas i 

området måste en utförlig karaktärisering av området och lokalisering av TCE resterna, 

spricksystem och deformationszoner behövas.   

Det pågående saneringsprojektet av Kvarteret Renen använder termisk sanering med biologisk 

sanering som efterbehandling (Beuerman, 2020). Detta är en effektiv metod då TCE antas ha 

migrerat ner i sprickor och deformationszoner och termisk sanering är effektivt vid sanering av 

matris med låg hydraulisk konduktivitet som är svåråtkomliga med andra metoder. Dock är 

denna metod främst effektiv vid sanering av källzonen, så en vidare efterbehandling kan vara 

nödvändig för plymområdet. En möjlig åtgärd är då biologisk sanering som efterbehandling 

eftersom mikroorganismerna främst bryter ned klorerade etener i vattenlöst fas. En studie (Friis, 

et al., 2006) har visat att termisk sanering kan dämpa den naturlig aktiviteten hos naturligt 

förekommande mikroorganismer som kan bryter ner TCE. Detta samtidigt som tillgängligt 

organiskt material kan öka eftersom termiska metoder ökar frigörelsen från jorden genom att 

öka marktemperaturen. Detta underlättar biologisk sanering där förädlad bakteriekultur tillsätts 

eftersom konkurrensen med övriga mikroorganismer minskar samtidigt som tillgänglig kolkälla 

ökar. Denna studie visar tydligt att biologiska metoder kan kombineras, och även bli mer 

effektiva, med fysiska metoder som termisk sanering. 

Efter sanering av källzonen förväntas tillförseln av ny TCE till plymen vara väldigt begränsad. 

Detta gör att behandling av plymen kan ske med metoder som inte är lika aggressiva och är mer 

långvariga. Detta är varför fysisk eller kemisk sanering ofta kombineras med biologisk 

sanering. Det behöver dock undersökas om organiskt material och mikrobiell aktivitet finns i 

området. Finns det inte tillgängligt måste det tillsättas. För att biologisk sanering ska ske så 

effektivt som möjligt krävs noggrann övervakning och verifiering över att nedbrytning sker 

enligt de mål som satts upp för projektet. Provtagningar för att garantera att skadliga 

nedbrytningsprodukter inte ackumuleras är också viktigt.  

3.2 Värnamo 

Som tidigare nämnts är de dominerande jordarterna i Värnamo morän och glacial grovsilt – fin 

sand.  Värnamo ligger även på en berggrund med mycket deformationszoner (se bilaga 4). Det 
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kan alltså antas att urberget är uppsprucket och har ett utbrett spricksystem. Som tidigare 

nämnts finns mycket morän som ytlager, och det förväntas även finnas som underliggande lager 

på urberg. Morän och finkornigt sediment har en relativt små porstolekar och hydraulisk 

konduktivitet, men den kan i urberget vara mycket lägre (Tabell 2 och 3). Därför kan kontakten, 

och därigenom spridningen, mellan jordlagret och urbergets spricksystem antas vara begränsad. 

TCE kan förväntas finnas utbredd i jordlagret och i mindre ansamlingar eftersom porutrymmena 

förväntas vara mindre. Om det finns ett starkt grundvattenflöde kan det förväntas en stor 

plymspridning.  

På Åtgärdsportalen (Åtgärdsportalen SGF, 2018) finns lite information om saneringsprojektet 

för det förorenade området vid Värnamotvätten. Jordarter i detta område består av 

isälvsmaterial blandat med silt och siltig lera och den utsläppta ursprungsprodukten var PCE. 

Med tiden har PCE brutits ned till TCE och andra nedbrytningsprodukter. Jordarterna stämmer 

bra överens med den principiella beskrivningen då ytlagret förväntades vara glacial grovsilt – 

finsand eller isälvsmaterial. Då en heterogenitet finns i lagerföljden, och en lägre porositet och 

permeabilitet hos finkorniga sediment, förväntas den vertikala spridningen av klorerade etener 

dämpas i området. Eftersom porutrymmena förväntas vara mindre kan en slingrig och 

osammanhängande spridning tänkas. Detta kan försvåra effektiviteten vid sanering då det kan 

vara svårt att lokalisera residualerna i jordlagren. 

3.2.1 Möjliga saneringsmetoder för Värnamo 

Som kan ses på jordartskartan över Värnamo (Figur 5) finns många platser med torv i Värnamo. 

Eftersom torv är en jordart rik på organiskt material rekommenderas inte kemisk oxidation i 

sådana områden då oxideringsmedlet kommer reagera med klorerade etener och det organiska 

materialet. Det är därför viktigt att undersöka mängden organiskt material på den förorenade 

platsen. I ett område med mycket torv eller annat organiskt material är biologisk sanering mer 

lämplig eftersom det kan vara ett effektivt substrat för mikroorganismerna. Då bioremediering 

hämmas av lågt pH, heterogenitet och starka grundvattenflöden är det viktigt att utföra en 

omfattande karaktärisering över detta. Provtagningar bör även göras för att undersöka om rätt 

sorts mikroorganismer redan finns på plats, eller om förädlade bakterier behöver tillsättas. Det 

behöver också undersökas i vilken fas föroreningen finns i området då mikroorganismer främst 

bryter ned klorerade etener i vattenlöst fas.  

Som nämnts tidigare är det vanligt att kombinera bioremediering tillsammans med andra typer 

av saneringsmetoder. Om källzonen fortfarande innehåller mycket klorerade etener i fri fas kan 

olika typer av fysisk sanering vara lämplig. Valet av metod är då beroende av storleken av 

källzonen och om föroreningen finns i den mättade eller omättade zonen. Efter den tidigare 

källzonen är sanerad kan biologisk sanering användas som efterbehandling i både källzonen 

och plymområdet. Det är då viktigt att övervaka och verifiera att den biologiska nedbrytningen 

sker och i lämplig takt för att uppnå det önskade målet. Det är även viktigt att undersöka hur 

stor plymspridningen har blivit, och om den fortfarande är ihopkopplad med källzonen. 

I områden med mycket sprickor och låg permeabilitet är termisk sanering effektivt. Ett krav för 

termisk sanering är att grundvattenflödet ska vara långsamt. Det är därför viktigt att undersöka 

de lokala flödesförhållandena. Porstorlek och permeabiliteten antas också vara relativt hög i 

isälv- och älvsediment så klorerade etener kan förväntas finnas i större ansamlingar. Beroende 

på hur centraliserad källzonen är, kan utgrävning eller pump- och behandlingsmetoder av 

grundvattnet vara lämpliga metoder.  
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I området med kemtvätten Värnamotvätten har ett saneringsprojekt pågått sedan 2011. De 

metoder de använt sig av är pumpning och sanering av grundvattnet, extraktion av gas, 

stimulerad biologisk sanering och en efterbehandling som inte påbörjats än (Åtgärdsportalen 

SGF, 2018). Ursprungsprodukten PCE kan här förväntas vara nedbruten naturligt till TCE, DCE 

och VC. Det kan därför vara lämpligt att använda biologiska metoder för sanering av dessa 

intermediära nedbrytningsprodukter. Att kombinera biologiska metoder med andra fysiska 

metoder kan vara väldigt effektivt. I detta fall används stimulerad biologisk sanering efter två 

typer av fysiska metoder. Detta är effektivt då sanering av grundvattnet och extraktion av gas 

kan ta bort stora mängder klorerade etener från källområdet och då minska tillförseln av ny 

kontamination i plymen eller omgivande miljö.  

4. Slutsats 
För att göra en bedömning av vilken saneringsmetod som är lämplig ska en utförlig 

karaktärisering av området ske. Viktiga parametrar som bör ingå i en sådan karaktärisering är 

bland annat tillgängligt organiskt material, flödesförhållanden, heterogenitet, hydraulisk 

konduktivitet och förväntad porstorleksfördelning, mättnad och pH. En utförlig karaktärisering 

av berggrundens egenskaper är också viktigt då klorerade etener kan migrera djupt ned i 

utbredda spricksystem. Det är även viktigt att veta vilken fas TCE finns i marken då detta 

påverkar val av sanering.  

De olika saneringsmetoderna begränsas av olika faktorer. Biologisk sanering begränsas främst 

av jordarters och grundvattnets egenskaper som pH, tillgängligt organiskt material och 

flödesförhållanden. Däremot kan dessa metoder användas på större områden och de kan pågå 

under längre tid med mindre arbete. Kemiska metoder hämmas istället av tillgängligt organiskt 

material och måste ske under väldigt kontrollerade förhållanden för att inte påfresta eller skada 

området mycket. Fysiska metoder kan vara bäst lämpade för mindre och mer centrala områden, 

som källzonen. Det är alltså viktigt att undersöka vilka metoder som finns tillgängliga och hur 

dessa kan optimeras på bästa sätt.   

Varberg som ligger under högsta kustlinjen har mycket svallat sediment. Detta kan resultera i 

jordlager med högre hydraulisk konduktivitet och porositet för det svallade och sorterade 

sedimentet. Ett av de 6 mest genomsläppliga proverna (av totalt 37) fanns dessutom i jord i en 

undre akvifer på berg i sänkan under kvarteret Renen. Varberg ligger även på ett berg med 

uppsprucken yta som påverkar spridning och sanering av TCE. I sådana miljöer kan en 

kombination av termisk sanering vid källzonen och biologiska metoder för plymområdet vara 

lämplig. Detta eftersom termisk sanering har visat sig vara effektivt i jord och potentiellt 

genomsläppligt material i bergssänkor, och biologiska metoder är effektiva vid behandling av 

plymområdet eller som efterbehandling.  

Värnamo ligger istället över högsta kustlinjen och domineras av mycket morän och isälv- och 

älvsediment. Morän är en osorterad jordart och en mindre porstorlek och permeabilitet kan 

därför förväntas. Ursprungsprodukterna kan förväntas vara delvis nedbrutna med ansamlade 

intermediära produkter. Då kan biologiska metoder vara effektiva. Dessa metoder används 

oftast i kombination med andra fysiska metoder som exempelvis pump- och 

behandlingsmetoder av grundvattnet. 

Eftersom lagerföljder, permeabilitet och porstorlek, berggrund och flödesförhållanden ser 

väldigt olika ut på olika platser, är det svårt att göra en generalisering för vilka saneringsmetoder 
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som är lämpliga. Trots att geologin generellt sett ser olika ut över och under högsta kustlinjen, 

kan liknande saneringsmetoder användas i båda miljöerna. De viktigaste faktorerna som 

kommer avgöra valet är vilken fas TCE finns i och de lokala förhållandena i jord, berg och 

grundvatten. Det är även viktigt att veta att kombinationer av saneringsmetoder kan behövas, 

och att flera omgångar ofta är nödvändigt.  
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Appendix 
Bilaga 1: Karta över grundvattenmagasin i Varberg 
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Bilaga 2: Karta över grundvattenmagasin i Värnamo 

 

  



26 
 

Bilaga 3: Karta över berggrund i Varberg 
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Bilaga 4: Karta över berggrund i Värnamo 

 

 



28 
 

Bilaga 5: Karta över jorddjup i Varberg 
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Bilaga 6: Karta över jorddjup i Värnamo 

 

 


