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Historik
Nymans verkstäder på platsen 1899-1964 (flytt till Boländerna 1959)
Instrumentmakeri och 
cykeltillverkning

Bild tagen 1901 (Uppsala 
industriminnesförening)
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Ny storhetstid under kriget med stora beställningar 
Olika typer av krigsmateriel 

ca 1000 anställda
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MIFO fas 1-2 och ansvar
Det uppmärksammades flera olika möjliga föroreningar och att klorerade 
lösningsmedel (CAH) använts mest tri (TCE) men även 1,2 trikloreten och 
diklormetan. Riskklass 2 på gränsen till 1.  

MMU utfördes motsvarande MIFO fas 2: flera olika föroreningar och CAH 
konstaterades. 

Ytterligare en uppföljande MMU för hela området gjordes . 

Byggnader mkt dåligt skick – IHUS ville riva men  byggnadsminne.  

Statliga medel? Inget ansvar enligt länsstyrelsen. Verksamheten gamla platsen 
skild från den efter flytt. Ingen verksamhet efter 1969 på platsen.
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Flera undersökningar
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Läget inför försök att avgränsa
CAH- förorening 2015 
Som sedan följdes av ytterligare 
precisionsborrningar med 
sonicborrning för att bättre 
avgränsa inför termisk sanering. 

Då åtgärd på byggnad nödvändig 
– FÄ IHUS blir VU. 2015 flera MMU 
av IHUS  för att kontrollera 
undergrund och  avgränsa 
källområden för CAH. 3 
källområden identifierades

Från provtagningsplan geosigma
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Ansökan: Termisk sanering, sanering i 
lägen för pålar och VSO dispens
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Till saken! 

Teori: Låt jorden småputtra så förångas CAH (TCE 87,5 0 C) 

Fånga upp CAH i extraktionsbrunnar

Två kokmetoder: ISTD In Situ Termal Desorption (värmeelement)

ERH Electrical Resisitivity (jord är elektriskt motstånd)

ISTD på Nymans Verkstäder efter svår upphandling (överklagan)  

Inte bara…..
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Elektroder och 
extraktionsbrunnar på 
södra delområdet våren 
2018. Bild Geosigma
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Extraktion vattenrening och 
luftrening 

”knockout-tanken” tar 
värsta slam ,olja mm – sen 
OA därefter sandfilter 
därefter kolfilter visst 
utsläpp till dagvatten (340 
m3 ) man måste fylla på

Även visst utsläpp luft efter 
kolfilter och MnO4 filter 

Bild Geosigma
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GC var inte så bra, beror 
på flera orsaker bl a 
varierande lufttryck i 
mätrör som ger fel flöde. 
Visade sig bättre med 
kalibrerad PID. 

Sanering avbröts när 
värdena planade ut och 
asymptotiskt närmade sig 
0.  
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Resultat
Nästan 40 kg TCE avlägsnat från jorden- det blev rent!

Beräkning baserat på kolrör analyserat på lab stämmer väl överens med  
beräkning efter PID mätningar (efter borttagande av ett par outliners) 

Mängden stämde inte med kolfilter MnO4 filter, utsläpp luft, vatten  och 
övrig utrustning  (xylen för extraktion vid prov kol).  Fick aldrig analyser 
från Knockout och OA systemet. 

Kontroll mark 44 kg CAH 98%  reningseffekt
Trikloreten PRV 4,3 mg/kg TS
Medelhalt  Fore 24,2   Efter 0,26
Maxhalt 281                 2,9
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