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PROVTAGNING AV KLORERADE LÖSNINGSMEDEL
STRATEGI, METODER, KOSTNADER

Fredric Engelke 2018-11-07

INNEHÅLL

1. Klorerade lösningsmedel 
2. Föroreningshypotes – strategi – konceptuell modell
3. Provtagning av jord, grundvatten, porluft, installationer, 

Vad kostar provtagningarna?
4. Klorerat och berg – växande problem?

KLORERADE LÖSNINGSMEDEL

• DNAPL- Dense Nonaqueous Phase Liquid
• Omfattande användning som lösningsmedel, 

kemtvättmedel, avfettning mm. 
• Toxiska, flera är cancerframkallande. 
• Riktvärden hälsorisker: µg/l (vatten), µg/m3 

(inandningsluft)
• Vid dessa koncentrationer varken syns, luktar 

eller smakar klorerade lösningsmedel.  
• Betydande miljöproblem där 10 000-tals 

människor i Sverige exponeras för 
klorerade lösningsmedel i onödan. 
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OLIKA FASER I MARKEN

Fri fas

Vatten

Jordpartikel

Luft
Hållbar Sanering rapport 5663: 

Kursmaterial - Klorerade 
alifaters uppträdande och 
spridning i jord och 
grundvatten,  Englöv m fl
2007

Densitet >1: Vätskan är tyngre än vatten.
Viskositet <1: Vätskan tränger igenom 
mikrosprickor lättare än vatten

Observera att den andel som är löst i 
grundvattnet (löslighet <0,1%) styrs av 
grundvattenflödet. 

Fri fas

Löst fas

Ångfas

DE ÄR LÄTTA ATT PÅVISA (OM MAN GÖR RÄTT)…

• De är flyktiga – kan påvisas i 
porgas, luft under bottenplattor, 
inomhusluft, ledningar osv.

• De är något vattenlösliga – kan 
påvisas i grundvatten, 
dräneringsvatten, dricksvatten, 
markvatten som tagits upp i träd 
osv. 

• Jord binder små mängder 
lösningsmedel – kan påvisas i 
jordprover (organiskt material, 
lera/silt). 

• Porgas i mark: funkar inte alls i 
vattenmättade porer (rent 
regnvatten?) eller täta jordar 
(silt/lera/finkornig morän!)

• Vatten: Fel dagvattenledning eller 
grundvattenmagasin = ingen 
förorening…

• Jord: Måste träffa föroreningen,  
centimeterskala 

UNDERSÖK ALLTID SÅ MÅNGA MEDIER SOM MÖJLIGT 
I SÅ MÅNGA MÄTPUNKTER SOM MÖJLIGT.

…MEN SVÅRA ATT AVGRÄNSA I DETALJ
• En fri fas vätska rör sig snabbt (veckor-

månader). Styrs av gravitation, skikt i 
jordlager etc.  

• En löst förorening styrs av 
grundvattenflödet (tiotals meter per år)

• Diffusion i källområde och plymområde 
(cm-dm/år). 

• Klorerat med större löslighet diffunderar 
gärna in i finkorniga jordar (fri fas tri i lera 
30-40 år efter utsläpp är sällsynt)
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KÄLLOMRÅDE - PLYMOMRÅDE

Källa Plym

0-10 mg/kg i jord
0-10 mg/l i gv

0-100 mg/m3 i porgas

1-10 000 mg/kg i jord 
10-1000 mg/l i gv

10-100 000 mg/m3 i porgas

Provtagning i källa
- Borrningar kan sprida 

fri fas!

- T ex fri fas PCE i 
sandlager ovan 
silt/lera. 

- Överväg andra 
metoder initialt. Vad är 
syftet? 

- Mät alltid med 
fältinstrument i 
samband med 
borrning. 
”Stoppkriterier” för fri 
fas ska finnas.  

KÄLLOMRÅDE - PLYMOMRÅDE

Källa Plym

0-10 mg/kg i jord
0-10 mg/l i gv

0-100 mg/m3 i porgas

1-10 000 mg/kg i jord 
10-1000 mg/l i gv

10-100 000 mg/m3 i porgas

Plym
- Borrningar kan INTE

sprida fri fas! 

- Förorenat grundvatten.

- Mät med fältinstrument 
i samband med 
borrning.

- ”Stoppkriterier” för fri 
fas bör finnas. 

FÖRORENINGSHYPOTES INNAN PROVTAGNING 

Vad? Varför?

• Beskrivning av trolig 
föroreningssituation

• Underlag undersökningsstrategi, 
skall bekräfta eller förkasta hypotes 
(var, hur, vilka resultat förväntas?) 

• Ökar säkerheten i genomförande (fri 
fas, plym, spridning?) 

• Ökar säkerheten för bedömning och 
beslut

• Förståelse för spridning väsentligt!
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STRATEGI 

• Klarlägg syftet med undersökningen –
vilka svar efterfrågas,
• Finns det förorening i marken?
• Var finns föroreningen och hur mycket? 
• Hur farligt är det, behövs åtgärder, vilka?

• Liknande arbetssätt oavsett ursprung
• Verksamhetens ålder och storlek

avgörande för föroreningens omfattning 
• Platsens geologi och utformning på 

byggnad avgörande för riskbilden
• Tre dimensioner (jmfr. petroleum två) 

STRATEGI

• PROVTA ALLTD FLERA OLIKA MEDIER – JU FLER DESTO 
BÄTTRE
• Lines of evidence

• Om flera oberoende observationer som ger samstämmiga resultat – stor säkerhet! 

• Börja med oförstörande provtagningar, sedan tyngre borrning etc

Historik
Ja

Trädkärna
spår

Inomhus Porluft
spår

Jord Dricksvatten Dagvatten

Lines Of Evidence… kräver kvalificerade bedömningar!  

ÄR DET FÖRORENAT? VANLIG OMFATTNING, 30-60 TKR. 

• Syfte – är det förorenat?

• Inventering + hypotes. Var är sannolikheten störst 
för klorerade lösningsmedel? 

• Provtagning + direktmätningar i fält

• 2-3 verifierande analyser i de medier/platser med 
störst sannolikhet för förorening och/eller utslag på 
fältinstrumenten
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INLEDANDE OFÖRSTÖRANDE PROVTAGNINGAR

• Befintliga installationer/ledningar 
brunnar, sprickor, ventilation, 
avlopp, dagvatten, ytvatten etc. 

• Mät med fältinstrument! Räcker för 
att påvisa kraftiga föroreningar (fri 
fas, höga halter). Verifiera med 
labanalyser. 

• Fältinstrument räcker inte för 
hälsoriskbedömningar av t ex 
inomhusluft, dricksvatten.  

• Trädkärnor – bra screening om det 
finns klorerat i det vatten träden 
suger upp. 

ÄR DET FÖRORENAT?

Tillräckligt säkert för att 
säga om det finns en 
förorening? 

Checklista: 
- Historik/hypotes?
- Flera medier?
- Uppenbara 

hälsorisker?

Min bedömning – ja, bör 
vara tillräckligt. Ej 
troligt att provtagaren 
skulle missa en större 
förorening. 

Kostnad ca 40 tkr. 

PROVTAGNING PORLUFT

Verifiera förekomst (gasplym)
Kräver en del av fältpersonalen
Förhållande på platsen avgörande!
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PROVTAGNING PORGAS OCH INOMHUSLUFT

Screening sprickor, skarvar. Inträngande 
markluft (mg/m³).  
Halter i inomhusluft, krävs ofta labanalyser
(µg/m³)

PORLUFT – INOMHUSLUFT 
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Hållbar Sanering rapport 5663: Kursmaterial - Klorerade alifaters uppträdande och spridning i jord 
och grundvatten,  Englöv m fl 2007

Representativa prover i inomhusluft – ventilation, öppna fönster. 
Andra källor? Klorerat finns i billigare möbler, skumplast, leksaker 
etc! Kemtvättat de där kläderna som hänger i källarförrådet?

PROVTAGNING BEFINTLIGA INSTALLATIONER 

Dricksvattenbrunnar

Energibrunnar

Utrymme för kreativt tänkande
Kan vara tidsödande… 
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PROVTAGNING MED TYNGRE UTRUSTNING  

• Minsta kostnad 100-150 tkr 
(motsvarande enkel förstudie) 

• 0,5-2 Mkr (motsvarande huvudstudie 
med fördjupad riskbedömning och 
åtgärdsutredning)

• Inför åtgärd måste man avgränsa 
noggrant och veta var och hur man 
ska sanera. Åtgärdsförberedelser 
0,5-5 Mkr. 

PROVTAGNING VOC JORD
Ostörd provtagning ”önskvärt” (flyktiga ämnen!)

 Läs av geologisk stratigrafi

 Systematiskt riktad stickprovtagning

 Alltid vialer!

KÄRNPROVTAGNING VS. SKRUVBORRNING

Kärnprovtagning, Rotosonic. 
+ Ostörda kärnprover
+ Kan vinklas
- Dyr (etablering 20-40 tkr, 

borrning ca 40 tkr/dag)
- Få aktörer  

Skruvborrning
+ Billig (etablering 2-4 tkr, 
borrning ca 15 tkr/dag
+ Finns massa lokala borrare
- Störda prover, sämre på att se 
tunna skikt. Avgång VOC?

Vad är viktigast i ditt projekt? 30 
skruvborrpunkter eller 10 
Rotosonic?
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VAD HÄNDER MED DITT KLORERAT-JORDPROV HOS 
LABORATORIET?

• Hur tar labbet ut provet 
och analyserar i GC-
maskinen?

• Finns det  någon 
metod/standard?

• DIFFUSIONSTÄTA BURKAR/PÅSAR 
SKA ALDRIG ANVÄNDAS. 

• VIALER SKA ALLTID ANVÄNDAS!  
• Dyr kärnborrning och lägga prover i 

burkar/påsar är bortkastade pengar…

KONTROLL AV LÄCKAGE AV FÖRORENAD 
MARKLUFT IN I BYGGNAD  

Klarlägg ventilationssystem
Kartlägg läckagevägar
Kontrollmät i fält!

DIREKT PUSH – ”MIP” M FL

• Sond drivs ner i marken.
• Sonden värms upp och gas som sugs 

upp till marknivå där olika detektorer 
används för mätning av exempelvis 
klorerade lösningsmedel. 

• Mäter relativa halter!

+ Direktmätning, kontinuerligt.
+ Mycket data, även geotekniska egenskaper 
+ Dynamisk provtagning
- Relativa halter, krävs verifiering i lab (olika 

föroreningar ger varierande respons)
- Kräver en lämplig geologi för sondering (sand, silt). 
- Utsmetning i lera
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PROVTAGNING GRUNDVATTEN I JORD

Stålrör med bronsfilterspets
Lätt (billigt) sätta på flera 
nivåer

Peristaltisk pump
Undvik onödig 
omsättning!

Geoteknisk 
borrbandvagn

PEH (plast), Skruv, foderrör, Stålrör 
(1´´) JB/slag

Beakta tre dimensioner
Plymen kan vara mycket 
stor!

PROVTAGNING AV INTRÄNGANDE VATTEN I 
PROVGROPAR?!

Inte alls dumt - under vissa 
förutsättningar. När/var?

Inom/nära ett ev. källområde. 
Gv-nivå max 2 m
Finns det klorerade lösningsmedel i ytlig?
I samband med andra provtagningar? 
Överskattas eller underskattas halten?

Klorerat och berg
 Tunna jordlager (0-10 m) på 

sprucket berg 
 Stort antal brunnar
 Bergvärmeborrning

+ DNAPL = problem! 
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Helgö, PCE
No action

Järnsågen, PCE
ISTD - thermal

Malmen, 
PCE
Action?

Färgaren, 
PCE
ISTD -
thermal

Phylatterion
Tar, creosote
Thermal?

Finns många fler projekt, Kvarnholmen etc. Fler kommer det att bli!

Valnöten
Utredning

Lindome, Skäggered
PCE+TCE.  
Investigation

UNDERSÖKNING I BERG

Gv-transport i sprickor – mycket snabbare 
än i jord, 10-tals meter/dag 
Konceptuell modell av berget nödvändigt

• Stor skillnad mellan undersökning för utredning 
(fåtal försiktiga strategiska borrningar) och åtgärd 
(du måste avgränsa trots fri fas etc…). 

• Konceptuell förståelse klorerat i berg, t ex fri fas 
vs. löst fas 

• Sverige har stor erfarenhet av brunnsborrning –
utgå och anpassa för miljötekniska 
undersökningar

• Robusta direktmätande screeningmetoder ska 
användas alltid användas. Praktisk skillnad 
mellan borrmetoder, borriggar etc. 

• Avgränsning vertikalt i källområde är mycket 
svårt och vanskligt. Innovativa metoder, 
FLUTe-liners. 

• Generellt behövs inte färre borrningar i berg 
jämfört med i jord. Avvägning mellan antal 
borrningar och kostnader. Lägg inte allt krut på 
ett fåtal borrningar. 

• Borrarbeten i källområde med fri fas innebär 
alltid föroreningsspridning i berg och 
omgivning. Ska endast utföras inför en åtgärd. 
Skyddsåtgärder krävs (luftrening, gjutning, 
liners etc).   

UNDERSÖKNING I BERG
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- Hammarborrning med luft
- Så lågt lufttryck som 

möjligt
- Direktmätning med PID 

(HDI) varje meter, metodik 
för detta

- Rening borrvatten
- Rening borrluft (stora 

mängder går ut vid 
borrning i fri fas)

NAPL-FLUTE • Verifiera 
DNAPL

Lengt
h

FLUTE –LINERS 
AVGRÄNSNING AV FRI FAS I 
BERG

Fläckar
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• Undersök!
• Provtagning vid 

bergvärmeinstallation,10-30 tkr.  
• Direktmätning med fältinstrument. 
• Stoppkriterier vid risk för kraftig 

förorening/fri fas (t ex 100 ppm vid 
PID-mätning). Installation avbryts. 

• Krav på vattenhantering, 
labanalyser etc. vid 10-100 ppm. 

BERGVÄRME?

• Undersök inledningsvis i så många 
olika medier som möjligt, i så 
många mätpunkter som möjligt.

• Fler enklare (billigare) mätpunkter 
är ofta bättre än färre avancerade 
(dyrare) mätpunkter.

• Vem bestämmer omfattningen av 
en undersökning?


