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Tid och pengar är viktigast vid sanering av förorenad jord 

När förorenad jord ska saneras är det inte vad som är bäst för miljön som får styra utan 

tiden och kostnaden. Det finns många behandlingsmetoder på marknaden som skulle 

kunna göra förorenad jord ren, om det bara funnits en drivkraft till att göra det.  

Den vanligaste metoden för att sanera förorenad jord är att den grävs upp och skickas till en 

behandlingsanläggning, en så kallad schaktsanering. För beställaren är detta oftast den 

snabbaste och smidigaste vägen till att bli av med den förorenade jorden. Som ersättning för 

den förorenade jorden återfylls schaktgropen oftast med rena jordmassor som hämtas från 

grustäkt. Härur kan två problem utläsas. För det första, vad händer med den förorenade jorden 

efter behandling? För det andra, varför används ”jungfruliga” jordmassor för återfyllnad? 

Jag har genom litteraturstudier och intervjuer studerat olika sätt att sanera förorenad jord och 

var den sanerade jorden sedan hamnar. Jag har också undersökt varför det inte är den 

förorenade jorden som används som återfyllnadsmaterial. 

Ett alternativ till schaktsanering är att behandla jorden direkt i marken, in situ. Då uppstår inte 

ovan nämnda problem. Dock är det bara en viss typ av föroreningar som lämpar sig för dessa 

behandlingar. Samtidigt är de också förenade med stora kostnader och långa tidsperspektiv, 

vilket gör dem sällsynta.  

Efter att schaktsanering gjorts finns flera alternativ för att rena jorden och man väljer den metod 

som passar den specifika jordens förutsättningar. Föroreningarna kan bestå av organiska eller 

oorganiska ämnen och de flesta metoder är specialiserade på det ena eller det andra sorten. När 

det rör sig om enklare organiska föroreningar finns möjligheten att låta mikroorganismer bryta 

ner dem till koldioxid och vatten och på så vis ta bort föroreningen helt och hållet. För mer 

komplicerade organiska föroreningar samt de oorganiska finns metoder som gör att 

föroreningarna koncentreras. Då kan den mindre volym jord där föroreningarna finns 

koncentrerade tas om hand och kvar finns en volymmässigt större del som är ren.  

Tyvärr behandlas vanligen bara jord med enklare organiska föroreningar, av tids- och 

kostnadsskäl. Övrig jord deponeras. När jorden deponeras innebär det att den läggs till slutlig 

förvaring på en avgränsad och skyddad plats i samhället. Målet med sanering borde vara att få 

en helt ren jord, men det tar lång tid och innebär höga kostnader. Därför nöjer man sig ofta med 

att rena till en viss nivå, där jorden inte längre utgör någon fara för hälsa eller miljö. Det 

innebär att det finns föroreningar kvar i jorden, och det är därför den inte återanvänds i 

samhället. När den förorenade jorden har renats har dessutom behandlingsföretagen i regel 

behov av att använda den för att bygga upp sina deponier. Det bidrar också till att den 

förorenade jorden inte cirkuleras i samhället. Rädsla för att få förorenad jord på halsen i 

kombination med relativt god tillgång på jungfruligt material gör att det inte heller finns någon 

efterfrågan på renade jordmassor. 

Det finns idag väl utvecklade tekniker för att göra förorenad jord ren, problemet är att få är 

villiga att bekosta en sådan sanering. Idag är det för enkelt och billigt, att gömma den 

förorenade, eller nästan renade, jorden på deponier. Om man inte tvingas använda teknikerna 

idag för att behandla jorden, påskyndas inte den utveckling som gör att saneringskostnaderna på 

sikt kan reduceras. Förr eller senare lär vi komma till en punkt då deponierna inte kan ta emot 

jordmassor i samma omfattning som idag, och då krävs det välutvecklade lönsamma alternativ. 
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