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Att ta fram en översikt av olika metoder för behandling av 
dioxinförorenade massor

• Internationellt etablerade kommersiella metoder, men inte så vanliga i 
Sverige ännu

• Nya metoder testade i pilotskala internationellt och tänkbara för 
fullskaleförsök

• Nya metoder testade i labbskala internationellt och tänkbara för 
pilotskala

UPPDRAGET



DIOXINER OCH FURANER

Toxiska ekvivalenter – mått på den totala toxiciteten

Toxiska ekvivalentfaktorer – utgår i från 2,3,7,8-TCDD = 1
OCDD = 0,0003

Enhet: t ex g TEQ/g t.v.



• Dioxiner har långa halveringstider, hög affinitet till partiklar, låg 
vattenlöslighet 

• Föråldring (Aging) – från svag adsorption till stark då föreningarna 
bäddas in i jordpartiklarna då de byggs på utifrån

• Höga koncentrationer organiskt kol/material kan leda till att 
dioxinerna är mer mobila då de är bundna till DOC/DOM

DOC/DOM – dissolved organic carbon/matter

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFTERBEHANDLING 
AV DIOXINFÖRORENADE JORDAR



UTGÅNGSPUNKT

3 stycken review-artiklar

Teknikerna som presenteras i 
Haglunds review från 2007 är de 
samma som återkommer i de senare 
reviewerna publicerade 2013 och 2017

Det som tillkommit är tekniker baserat 
på barriärer



Det finns metoder som bygger på att 

• Destruera föroreningen – kan göras kemiskt, termiskt, 
mekanokemiskt eller biologiskt

• Separera föroreningen från jorden – extrahera till annan fas. Kan 
göras termiskt, fysikaliskt (t ex jordtvätt) och med barriärer 

• Immobilisera föroreningen i jorden – deponera på säker plats, 
stabilisera/solidifiera föreningen i jorden så att den inte flyttar på sig, 
både ex situ och in situ

TYP AV METOD



• Termisk – förbränning och pyrolys

Förbränning: T>800 grader

Pyrolys: 250 < T < 550 grader, inget syre närvarande

• Kemisk oxidation– dioxiner oxideras med oxidanter

Fentons reaktion: järn som genererar OH-radikaler

• Biologisk – nedbrytning med t ex bakterier, mikrober, svampar, även upptag i växter 
som destrueras

Högklorerade dioxiner är svårare för bakterierna/mikroberna att bryta ner och de är också 
mindre biotillgängliga. Långsam metod, svårt att kontrollera, förhållanden svåra att styra

DESTRUKTIONSTEKNIKER



• Mekanokemisk – malning av jorden åstadkommer höga
temperaturer

Kulkvarnar – stålkulor som maler ner jorden

Känslig för högt organiskt innehåll och hög vattenhalt

Tillsatser kan öka nedbrytningen

kvarts för ökad friktion

CaO för att binda klor

DESTRUKTIONSTEKNIKER FORTS.



SEPARATIONSTEKNIKER

• Jordtvätt/Lakning

Schaktning och fraktionering av jorden

Huvudmängden av föroreningarna finns i finfraktionen <10 mm

Grovfraktionen tvättas med vatten och tillsats för att öka urlakningen 
och finfraktionen destruseras/deponeras

Möjligt att använda organisk tvättvätska från lokala förhållanden (tex 
fiskolja, vegetabiliska oljor mm)

Ett flertal artiklar visar potentialen i jordtvätt av dioxinförorenade 
jordar och efterföljande destruktion 



• Termiskt

Termisk avdrivning: T < 300 grader

Driver av dioxinerna till gasfasen, rökgasen som renas innan 
utsläpp till luft

Efterförbränning eller reningsutrustning i form av t ex filter

Rökgasreningsresterna behandlas eller deponeras

SEPARATIONSTEKNIKER FORTS.



Begränsar föroreningens mobilitet

• Stabilisering

Kemisk omvandling av föroreningen, eller adsorption för att minska 
mobiliteten av föroreningen

Tillsats av adsorbent t ex aktivt kol

• Solidifiering

Fysikalisk instängning

Tillsätter t ex cement och flygaska för att låsa fast föroreningen

IMMOBILISERINGSTEKNIKER



• Deponering

• Förbränning / termisk desorption

• Fysisk separation
o Jordtvätt
o Extraktion – med t ex organiskt lösningsmedel, surfactant

• Stabilisering
o Tillsätter t ex aktiverat kol, cement, kalk
o In situ virtification

• Mekanokemisk behandling

• Base catalysed decomposition baskatalyserad nedbrytning

• Barriärer av olika slag

ETABLERADE KOMMERSIELLA METODER



EXEMPEL:
TEKNOLOGITESTER VID AGENT 

ORANGE (DIOXIN) FÖRORENANDE 
OMRÅDEN I VIETNAM

Mekanokemisk dehalogenering (MCD)

Termisk avdrivning

Jordtvätt

Jordtvätt + Förbränning

SIDA projekt 2012-2014



Vibrerande siktning för att få ut <10mm 

Torkanläggning med indirekt vattenburen uppvärmning delvis från
senare process

1-10 st MCD ovanpå varandra

Bevattning av behandlad jord → “lera”/slurry

Miljökontrollsystem med bl.a. filtrering av luft

EXEMPEL: MEKANOKEMISK 
BEHANDLING



TERMISK AVDRIVNING/ 
NEDBRYTNING DA NANG, 

VIETNAM

Foto Mats Tysklind



EXEMPEL: KOMBINERAD JORDTVÄTT OCH 
EFTERFÖLJANDE DESTRUKTION

Ett flertal artiklar visar potentialen i jordtvätt av dioxinförorenade jordar och 
efterföljande destruktion, t ex förbränning, UV, adsorbera på kol



EXEMPEL: BARRIÄRTEKNIK

Barriär använd för 
att samla upp och 
rena vatten som 
passerar ett område 
förorenat med PCB

På plats i Kanada 
2003. Fungerar bra, 
fångar PCB



EXEMPEL: BARRIÄRTEKNIK

Resultat och erfarenheter från 
pågående TUFFO-finansierat 
pilotförsök vid Domsjö 
industriområde

Umeå universitet (MCN), 
Sweco, Tyréns, MoRe Research, 
University of Miskolc, Graal 
Miljökonsult, Domsjö Fabriker, 
och Holmen AB

Barriärteknik som miljö och kostnadseffektivt 
saneringsalternativ vid förorenade områden



Utformning av barriärerna

• Umeå universitet (MCN), Sweco, Tyréns, MoRe Research,

• University of Miskolc, Graal Miljökonsult, Domsjö Fabriker,

• och Holmen AB

Använder permeabla filter- och sorbtionsbarriärer

Resultat från labbförsök ligger till grund för vad som testas i 
pilotförsöket.

EXEMPEL: BARRIÄRTEKNIK DOMSJÖ



Använder permeabla filter- och sorbtionsbarriärer

Resultat från labbförsök ligger till grund för vad som testas i 
pilotförsöket.

Studerar

Dioxiner, PCBer och PAHer

Metaller t ex Hg

DOM – löst organiskt material

EXEMPEL: BARRIÄRTEKNIK DOMSJÖ



Konstruktion och montering     Installation

EXEMPEL: BARRIÄRTEKNIK DOMSJÖ

Foto: SWECO



EXEMPEL: BARRIÄRTEKNIK DOMSJÖ

Resultat:

Alla tre barriärmaterial 
fångar PAHer

Hg fångas bäst av GAC



Siktning av den förorenade 
jorden, förvaring på Fortum 
fd SAKAB

För kvarvarande föroreningar: 
lagt dit tätskikt, geotextilduk 
och filterbarriärer

Läckage av dioxin innan 
sanering 10 mg per år, mål att 
minska med 85%

Efterkontroller görs av 
dioxinhalter i vattnet.

EXEMPEL: EKA MILJÖRUM



Muddrat bort den 
förorenade sediment

Kombineras med täckning 
med krossad sten i olika 
lager där muddring inte var 
möjligt

Analys av dioxiner innan 
och efter saneringen i 
hamnbassängen

EXEMPEL: HAMNSANERINGEN I OSKARSHAMN



• Förändrar markförhållandena på platsen

• Grundvattenflöden kan påverka bärigheten efter schaktning

• Vattenflöden kan ändras i samband med schaktning, beroende 
på vilka fyllnadsmassor som används för att ersätta det som 
schaktas bort

• Kan frigöra den förorening som man vill ta bort 

EFFEKTER AV SCHAKTNING



Koncentration av PCB ökade med upp till 8 gånger beroende av koncentrationen i den 
förorenade jorden

Såg förhöjda koncentrationer i luften under en ”längre tid” efter schaktningen var över

Samma kongener som fanns i jorden återfanns i luften

EFFEKTER AV SCHAKTNING: 
UTSLÄPP TILL LUFT



Provtagning av vatten i anslutning till 
området som schaktats visar att 
utlakningen av dioxiner ökade under en 
till två veckor efter schaktning

Dioxiner kommer att frigöras vid 
schaktning

Kunde också se skillnad i dioxinhalt 
mellan provtagningsmetoder i vattnet

EFFEKTER AV SCHAKTNING: 
UTSLÄPP TILL VATTEN



• Extraktion med ånga/superkritiskt vatten 

• Mikrovågstekniker har testats på PCB-förorenade jordar

• Termisk behandling med nZVI tillsatt
o >90% nedbrytning, inga dioxiner i gasfas

o Furanerna bryts ner, dioxiner bildas

• Mekanokemisk nedbrytning på olika jordar inom projektet 
Green North

o Utvärdering av resultat pågår

METODER TESTADE I PILOT- OCH 
LABBSKALA 



Är det in situ metoder som gäller:

• Forserad mobilisering i kombination med ”pump and treat”

• Barriärtekniker – sätts i vattenplymen och absorberar 
föroreningen från vattnet och sprids då inte vidare

• (Solidifiering/) Stabilisering – minimerar biotillgängligheten av 
föroreningen: tillsats av t ex biokol

• Övertäckning – ”kapslar” in föroreningen

• I vissa fall Biologisk nedbrytning – långsam process, tar bara hand 
om den biotillgängliga fraktionen, men vad som händer över tid är 
svårt att förutspå

OM VI VILL UNDVIKA SCHAKTNING



kan ex situ baserade metoder användas antingen on-site eller off-site

Destruktion

• Jordtvätt/siktning av jorden, tar bort den fraktion som innehåller mest dioxiner

• Mekanokemisk behandling – maler jorden, föroreningarna bryts ner

• Separationssteg följt deklorering – BCD, UV

• Termisk behandling – förbränning och termisk avdrivning följt av förbränning

• Kompostering – biologisk behandling

Begränsa lakbarhet

• Solidifiering/Stabilisering – minimera lakbarheten

• Deponier – lagring på säkra platser

OM SCHAKTNING ÄR GODTAGBART



Kunskapsglapp om vi vill undvika schaktning

• Långtidseffekter av åtgärder

• Spridning av dioxiner under och efter schaktningen

• Behandlingsbarheten för olika typer av jordar och massor

o Organiskt innehåll

o Kvartsinnehåll

o Vilken typ av föroreningssammansättning dioxiner vs furaner

o Lakbarhet

VAD SAKNAR VI?



BEHANDLINGSBARHET

Vad händer med föreningarna 
när det organiska materialet i 
jorden bryts ner?

Lakbarheten av 
dioxinerna beror till 
stor del på DOM/DOC

Djupprofiler från en sandig 
jord visar på den naturliga 
mobiliteten i en sandig jord –
mer behandlingsbar



Jord Plats Verksamhet Jordtyp LOI (%) Vattenhalt 

(%)

Dioxn

koncentration (pg-

TEQ/g dw)

2 Hanssons sågverk, 

Luleå

Träimpregnering 

1961-1975

Sandy-silty 3,4 5,9 950

3 Öbacka, Umeå Träimpregnering 

1960-1975

Hög koncentration av 

växtdelar/organiskt 

material

40 51 2300

4 Eka Chemicals, Bohus Klor-alkali industri Fine particle clay-silty soi,l

grafitpartiklar

3,7 15 8100

BEHANDLINGSBARHET

Jonsson et al. Journal of Hazardous Materials 179 (2010) 393-399

Jordtvätt med etanol, T = 60 grader

Sandiga jordar lämpliga
Jordar med högt organiskt innehåll mindre lämpliga
Typ av organiskt material spelar mer roll än mängden



VILKA LÄNDER PUBLICERAR ARTIKLAR OM 
SANERING AV DIOXINFÖRORENAD JORD? HUR 

MÅNGA ARTIKLAR? 



VILKA ENSKILDA ORGANISATIONER 
PUBLICERAR OM DIOXINFÖRORENAD JORD?



• Web of Science

• Organohalogen Compounds database 
http://dioxin20xx.org/organohalogen-compounds-database-
search/?swpquery=Remediation+dioxin+soils

KÄLLOR

http://dioxin20xx.org/organohalogen-compounds-database-search/?swpquery=Remediation+dioxin+soils


TACK FÖR ER 
UPPMÄRKSAMHET!

lisa.lundin@umu.se


