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 En saneringsmetod för ett förorenat grundvatten 

 

Vatten är som ett dubbeleggat svärd, det 

skär på både gott och ont 

VATTEN fyller många funktioner. Några av 

dem kan missgynna människors hälsa och 

miljön. Här avses vattnets förmåga att lösa 

upp skadliga ämnen.  

MEN med tanke på den industriella 

utveckling som har skett under människans 

moderna tid har detta resulterat i att 

många konstgjorda ämnen förekommer på 

olämpliga platser som bland annat i 

naturen. Förekomsten beror på den 

ovarsamhet gällande hantering av 

industriella kemikalier och ämnen.  

Det är av största intresse att förhindra 

sådana ämnens förekomst i den 

Hydrologiska Cykeln  

JUST NU pågår det en utredning på en 

fastighet i Hjortsberga som ligger i 

Kronobergs län, strax västerut om Alvesta i 

Småland. I området rör det sig om 

föroreningar i mark och grundvatten. På 

fastigheten har det legat ett sågverk. 

Trävirke har behandlats med olika kemiska 

preparat vilket har lett till att föroreningar 

förekommer på platsen.  

Föroreningar i grundvattnet kan utgöra ett 

hot mot människor i närområden samt mot 

den intilliggande miljön. Ett viktigt 

skyddsobjekt är Sjötorpasjön som ligger 

alldeles intill. Det är av största vikt att 

förhindra föroreningarnas spridning till  

 

sjön. Flera saneringar har gjorts på platsen 

men trots detta finns betydande 

föroreningsmängder kvar i grundvattnet.  

En möjlig åtgärd kan vara att installera 

någon typ av barriär i marken för att 

minska grundvattnets flödeshastighet. Då 

kan nämligen mer tid ges åt biologisk och 

kemisk nedbrytning av föroreningarna. 

Förslaget är att installera en s.k. permeabel 

reaktiv barriär ner till bergöverytan med ett 

medium som är mer vattengenomsläppligt 

än berget men mindre genomsläpplig än 

jordlagret  

Delar av barriären består av ett material 

som hjälper till med nedbrytning av lösta 

föroreningar i grundvattnet, till exempel 

granulärt järn som bidrar till oxidation av 

föroreningarna. Föroreningshalten i det 

grundvatten som passerar genom 

barriären kommer därmed att sjunka 

betydligt

 

Konceptuell illustration av hur en permeabel reaktiv barriär fungerar. 
Figuren är hämtad från: Naturvårdsverket., Faktablad över 
åtgärdsmetoder, Hållbar sanering., Rapport 5663 – Bilaga A 


