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Circle K 3292 Luleå Depå - Åtgärdsutredning

1. Inledning

Circle K Sverige AB (Circle K) äger en drivmedelsdepå inom fastigheten Luleå
Uddebohamn Svartön 18:18 i Luleå, där fyra ovan mark liggande cisterner och
tillhörande ledningar har legat (se bilaga 1 för situationsplan innan avlägsnandet
av cisterner). Ramboll Sweden AB (Ramboll) har på uppdrag av Circle K tidigare
utfört två miljötekniska markundersökningar på fastigheten (Ramboll, 2019;
Ramboll 2020). Vid undersökningen 2019 observerades en petroleumförorening av
mark och grundvatten. Baserat på resultaten från denna undersökning gjordes en
bedömning av föroreningens omfattning och ursprung samt en bedömning av
åtgärdsbehov. En åtgärdsutredning påbörjades, men för att kunna färdigställa
denna behövde kompletterande underlag insamlas genom en ytterligare
undersökning. Under sommaren 2020, efter avlägsnandet av cisterner och
tillhörande ledningar ovan mark, utfördes en åtgärdsförberedande undersökning
med syftet att kartlägga och avgränsa det förorenade området och därmed
förbättra precisionen på åtgärdsutredningen, samt att insamla platsspecifika
parametrar för att bättre kunna jämföra efterbehandlingsalternativ.

1.1 Uppdrag och syfte
Med anledning av den påträffade föroreningen har Ramboll fått i uppdrag av
Circle K att utföra en åtgärdsutredning. Syftet med åtgärdsutredningen var att
systematiskt utreda lämpliga åtgärdsmetoder och ta fram en kostnadsupp-
skattning för de olika åtgärdersalternativen för att behandla konstaterade
föroreningar i mark och grundvatten.

I föreliggande rapport redovisas en kortfattad sammanställning av utförd prov-
tagning, analysresultat samt en bedömning av föroreningssituationen efter
tidigare utförda undersökningar. Risker med förekommande förorening och
åtgärdsbehovet bedöms och en åtgärdsutredning lyfter fram lämpligt
åtgärdsalternativ.

1.2 Administrativa uppgifter
Tillsynsmyndighet: Luleå kommun - Miljö- och byggnadsnämnden
Fastighetsbeteckning: Luleå Uddebohamn Svartön 18:18
Fastighetsägare: Circle K Sverige AB
Fastighetssadress: Strömörvägen 3, 97437 Luleå
Verksamhetsutövare
(VU):

Circle K Sverige AB (Circle K)
Torkel Knutssonsgata 24
118 88 Stockholm
Orgnr: 556000–6834

Kontaktperson, VU: Leif Dübech
Tel: 070 518 6616



2 av 27

Unr. 1320019786-233

E-post: Leif.dubech@circlekeurope.com
VU:s anläggningsnr: 3292 Luleå Depå
Konsult: Ramboll Sweden AB
Uppdragsledare:
E-post:

Sami Viljanen
sami.viljanen@ramboll.fi

Tel: +358 41 434 3600

2. Kontakt med tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet för verksamheten och anläggningen är Luleå kommun. Efter att
förorening på fastigheten påträffats under undersökningen, informerades
kommunen om detta via e-post 2019-07-03.

3. Områdesbeskrivning

Luleå Depå ligger i ett hamnområde av industrikaraktär sydost om Luleå centrum,
med flera andra depåer i närområdet. Fastigheten ligger ca 100 meter norr om
ytvattnet Svartösundet/Sandöfjärden som är en del av Luleå skärgård (se figur 1).

Stora delar av industriområdet på udden, som depån ligger på, har fyllts ut med
fyllnadsmassor i form av sand och slagg (SSAB, 2016). Denna fastighet bedöms
dock via historiska flygfoton ligga på fastmark bestående av sand och morän.
Närmaste bostadsområde ligger ca 2 km väster om fastigheten.
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Figur 1: Översiktlig bild av aktuellt område i förhållande till Luleå stad (till vänster) samt en
bild på depån (till höger). Området är markerat med röd cirkel.

3.1 Uppdatering anläggningens utformning maj 2020
I samband med avveckling och flytt av cisterner har anläggningens utformning
förändrats. Förändringarna har skett vid själva cisternparken, övriga områden är
oförändrade, se Figur 2. Förändringarna består i att samtliga cisterner är borttagna
från platsen, cisternfundament är rivna, invallningens sydöstra vall är riven,
mellaninvallningen är riven fram till och med norra öppningen mellan cisternerna,
ovanjordliggande luftledningar är rivna samt att en öppning har gjorts i den norra
invallningen.
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Figur 2. Förändringar av anläggningen i samband med flytt av cisterner. Bakgrundskarta
källa: © Metria, 2020.

3.2 Vatten och avlopp
Det går dagvattenledningar (oljeförorenat, så kallade OFA-ledningar) på
nordvästra sidan om cisternerna samt i norra delen av fastigheten vid
pumpområdet (tankbilsfyllning) och kontorsbyggnaden (se figur 3). Vattnet avleds
via en oljeavskiljare innan det förs vidare i de kommunala dagvattenledningarna i
nordvästra delen av fastigheten. Övriga dagvattenledningar sträcker sig in över
pumpområdet och förbi kontorsbyggnaden samt har en sträckning mer åt
nordväst än vad OFA-ledningarna har. Längs med den nordöstra invallningen runt
cisternerna löper en ledning markerad i ritning som brandvatten. Fältobservationer
vid tidigare utförd undersökning indikerar dock att detta är en ordinarie
vattenledning.
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Figur 3. Karta över dagvattenledningar på fastigheten (källa Luleå kommun).

3.3 Skydds- och bevarandeintressen
Inga vattenskyddsområden, naturskyddsområden eller andra bevarandeintressen
har identifierats inom en radie på 1 km från fastigheten. Närmaste
vattenskyddsområde är beläget ca 6 km nordväst om depån och närmaste
grundvattenförekomst ligger ca 750 m sydväst om fastigheten på Sandön, på
andra sidan Svartösundet. Det ligger ett naturreservat (Naturskyddsområde) på
Sandön ca 2,2 km söder om fastigheten (VISS, 2019).

4. Tidigare utförda arbeten

Fastigheten Svartön 18:18 undersöktes 1993 (Ragn-Sells, 1993). Inledningsvis
utfördes besiktning och intervjuer av depåpersonal. Vid intervjuerna framkom att
en överspolning skedde vid cistern 101 på 1970-talet samt att sanering i någon
form utfördes för denna. Jordprover uttogs 1993 från 11 borrpunkter av Ragn-
Sells och analyserades avseende petroleumkolväten. Det uttogs även ett
vattenprov från dagvattenbrunn V1 (ligger söder om kontorsbyggnad), vilket även
det analyserades avseende petroleumkolväten. Petroleumkolväten i halter >800
mg/kg TS påträffades i fem borrpunkter (FL3, FL5, FL6, FL11 och FL12).
Vattenprov visade låga halter petroleumkolväten. Enligt den tidens riktvärden
gjordes rekommendationen att oljeförorenad jord med haltnivå >800 mg/kg TS
uppgräves och transporteras till godkänd mottagningsanläggning vid nedläggning
och avslutning av depån. Det är inte känt om någon sådan efterbehandling har
utförts mellan 1993 till dess att Circle K förvärvade fastigheten.

Ramboll har utfört en miljöteknisk markundersökning på fastigheten i maj 2019. I
underökningen utfördes jordprovtagning med hjälp av både provgropsgrävning
och borrning i sammanlagt 12 undersökningspunkter. I fyra av dessa punkter
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installerades grundvattenrör för provtagning av grundvatten. Grundvatten
provtogs i de installerade grundvattenrören och även i ett femte, sedan tidigare
befintligt grundvattenrör (GV04) på fastigheten (Ramboll, 2019a).

Ramboll har utfört en åtgärdsförberedande miljöteknisk markundersökning i juni
2020. I underökningen utfördes jordprovtagning och/eller installation av
grundvattenrör med hjälp av både provgropsgrävning och borrning i sammanlagt
24 undersökningspunkter. Jordprovtagning utfördes i 20 punkter och
grundvattenrör för provtagning av grundvatten installerades i 13 punkter.
Grundvatten provtogs i de installerade grundvattenrören och även i fem befintliga
grundvattenrör på fastigheten. Dessutom utfördes slugtester för undersökning av
hydrogeologiska parametrar i fyra grundvattenrör och långtidsmätning av
grundvattenytans rörelser i fem grundvattenrör med hjälp av s.k. ’’divers’’
(tryckmätare).

Resultaten av undersökningarna presenteras i kapitel 5.2 och 5.3. För mer
detaljerad information om undersökningarna på fastigheten se
undersökningsrapporter (Ramboll, 2019a; Ramboll 2020).

Ramboll har även påbörjat en åtgärdsutredning under hösten 2019, men för att
kunna färdigställa denna behövde kompletterande underlag insamlas genom en
ytterligare undersökning. Föreliggande rapport är en uppdatering av den på
hösten 2019 påbörjade rapporten.

5. Konceptuell modell

En konceptuell modell utgör en beskrivning av föroreningens utbredning, spridning
och exponeringssituationen. Den konceptuella modellen avser att utgöra en
sammanfattande beskrivning som kan kommuniceras med alla parter i projektet. I
den konceptuella modellen identifieras bl. a.:

· Föroreningskällor och aktuella media (t ex jord, grundvatten och
sediment)

· Spridnings- och exponeringsvägar
· Skyddsobjekt för vilka riskerna skall bedömas

Innan punkterna ovan beskrivs närmare, presenteras föroreningssituationen på
området i nästkommande tre kapitel.

5.1 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden
Enligt de tidigare utförda undersökningarna består marken i den nordvästra delen
av fastigheten av fyllnadsmassor (sand och grus) ner till ca 2-2,3 meter under
markytan (m u my) (Ramboll, 2019a). Även SGU:s jordartskarta beskriver
området som utfyllt (SGU, 2019a). Enligt SSAB utgörs fyllnadsmaterialet till
största delen av sand, morän och slagg (SSAB, 2016). Vid provgropsgrävningen
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noterades att jordarterna vid tidigare cisterner 101 och 102 främst bestod av
grusig sand och grusig siltig sand mellan ca 0,3-4 m u my, överlagrad av ca 0,3 m
sandig grus. Vid tidigare cisterner 103 och 104 bestod jordarterna av sandig grus
mellan ca 0-0,3 m u my, sand och stenig sand mellan ca. 0,3-2 m u my och grusig
siltig sandig morän vid 2-4 m u my (Ramboll, 2020).

Vid borrningen noterades att jordarterna inom fastigheten generellt bestod av
sand och grus mellan ca 0-2,5 m u my, underlagrat av sand eller morän.
Förekomst av morän bedöms vara tydligare i den östra och norra/nordöstra delen
av fastigheten (ungefär fr.o.m. undersökningspunkter RA2003 och RA20PG3
österut, se bilaga 2 för placering av punkter). I östra delen av fastigheten har den
sandiga moränen även observerats ytligare (ca 0,5 m u my i RA2005 och ca 1,3 m
u my i RA11). Söder om fastigheten, utanför det förorenade området, bestod
jordarterna generellt av siltig sand mellan ca. 0-3 m u my, underlagrat av morän.
Jordlagren är generellt hårt packade i området där cisternerna har stått, från ett
djup om ca 2-3,5 m u my. På östra sidan av fastigheten, där morän observerats,
är jordarterna hårt packade ställvis fr.o.m. 0,5-1,7 m u my.

Undersökningar genomförda av Ramboll har inte fortsatt ned till berg, men enligt
SGU uppgår jorddjupet till mellan 10-20 meter och bergarterna i området beskrivs
som metamorfa, intrusiva, granitiska bergarter (SGU, 2019b).

Grundvattenytan har i det förorenade området mätts till mellan +0,85 till +1,56
enligt RH2000. Grundvattennivåer söder om fastigheten (och det förorenade
området) har mätts till mellan +0,41 till +1,31. Mätningar avseende
grundvattennivåer från undersökningen 2020 indikerar att grundvattnet flödar i
sydöstlig riktning vid cisterner, pumpområde och tågutlastning och flödar mot
söder från öster om cisternerna (Ramboll, 2019a; Ramboll 2020).

Uppmätt årsnederbörd i området de senaste 12 månaderna har varit 725 mm och
årsavdunstningen har varit 187 mm. Den normala årsnederbörden i området är
589 mm och årsavdunstningen 163 mm (SMHI, 2019). Grundvattenbildningen i
området bedöms därmed översiktligt kunna uppgå till 400-500 mm/år där marken
inte är hårdgjord. Området där cisternerna står, och där förorening påträffats, är
inte hårdgjord. Ytorna vid tågutlastningen, pumpområdet mm. är hårdgjorda.
Fastigheten är belägen inom ett delavrinningsområde, där vattnet rinner mot
Sandöfjärden. Den årliga avrinningen i området är 400-500 mm/år (SMHI, 2019).

Närmaste dricksvattenbrunnar finns ca 1 km söder om depån, på andra sidan
Svartösundet. Inga andra brunnar finns inom 1 km radie från fastigheten (SGU,
2020). Närmaste ytvatten (Sandöfjärden) är beläget 100 m söder om fastigheten.

5.2 Föroreningskällor
Ramboll bedömer utifrån genomförd undersökning att det finns två huvudsakliga
källområden från vilka petroleumprodukter oavsiktligt har släppts ut till mark och
grundvatten:
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· Mellan cisterner 101 och 102: konstaterad överspolning av flygbränsle på
1970-talet (Ragn-Sells, 1993).

· OFA-ledningssystemet: petroleumprodukter kan förväntas nå
ledningssystemet från cisternområdet samt från pumpområdet och
tågutlastning genom brunnar på hårdgjorda ytor. Det finns flertalet
konstaterade rörbrott på OFA-ledningssystemet.

5.3 Föroreningssituation
Bedömningsgrunderna som använts under undersökningen presenteras i kapitel
6.5 samt i detalj i den miljötekniska markundersökningen (Ramboll, 2020).

I de miljötekniska markundersökningarna utförda av Ramboll 2019 och 2020
konstaterades petroleumförorening i både mark och grundvatten. Halter över
Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) av
alifatiska kolväten >C5-C16 detekterades i mark ca 1,6-3,5 m u my i 15 provtag-
ningspunkter. Halter av aromatiska kolväten >C8-C16 över MKM detekterades i 10
provpunkter och halter av xylener över MKM i 6 provpunkter. Föroreningen
förekommer i huvudsak i det sandiga/grusiga lagret med start på ca 1,6 m djup i
närheten av OFA-ledningarna (föroreningskälla) och därifrån har den spridit sig
söder- och österut. Förorening påträffas dock även i den underliggande hårda
moränen/sanden. Den andra föroreningskällan bekräftades via borrpunkt RA2012,
där förorening även observeras på ca 1 m u my. Detta tyder på ett spill ovanifrån.
(Ramboll, 2019a; Ramboll 2020).

Baserat på de utförda undersökningarna har föroreningen i mark avgränsats i
djupled till ca 3,5 m u my och mäktigheten av det förorenade området är ca 1,9
meter (1,6-3,5 m u my). Föroreningen har även avgränsats i sydlig, västlig och
nordlig riktning. Fullständig avgränsning vid den östra utkanten av fastigheten
(Svartön 18:18), nordöst om de tidigare cisternerna har inte erhållits under den
senaste undersökningen. Detta beror på att Ramboll utifrån tidigare under-
sökningar arbetat utifrån teorin att grundvattnet på Svartön 18:18 strömmar mot
söder. Merparten av föroreningen ligger under grundvattennivån men ställvis
förekommer förorening ovan grundvattennivån, främst vid det historiska spillet
mellan de tidigare cisternerna 101 och 102. Moränen är förorenad i stort sett över
hela området där morän förekommer ner till ca 3,5 m djup. Se figur 4 nedan för
föroreningens och det bedömda efterbehandlingsområdets utbredning.

I grundvatten har halter av alifatiska kolväten >C5-C12, aromatiska kolväten C8-
C16, xylener, toluen, etylbensen samt PAH-L detekterats i halter över SPBI:s
riktvärden för bensinstationer (SPBI, 2014) med hänsyn till miljörisk för ytvatten,
ånginträngning i byggnader och/eller våtmarker varierande i 10 av 18
grundvattenrör. Av dessa rör ligger 9 inom det bedömda efterbehandlingsområdet
(se figur 4). Ett rör (RA2026), där en halt aromatiska kolväten >C8-C10 över
aktuellt riktvärde detekterats, ligger söder om behandlingsområdet. MTBE har
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detekterats som högst 0,54 µg/l i ett prov men de detekterade halterna ligger
under aktuella riktvärden.

Arsenik har detekterats i fyra grundvattenrör (RA08, RA2001, RA2012, RA2019,
se bilaga 2) och bly i två grundvattenrör (RA2009, RA2022) i en mycket hög halt
(klass 5) enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013).

Tetraetylbly detekterades inte i något av de tre analyserade proven.

De utökade grundvattenmätningarna som genomförts vid undersökningen 2020
jämfört med 2019 har inneburit att grundvattenmodellen för området kunnat
förfinas. Därmed har Rambolls bedömning ändrats från att grundvattnet på
Svartön 18:18 rör sig söderut till att grundvattnet på Svartön rör sig sydöst förbi
de tätare jordarterna söder om de tidigare cisternerna, varefter grundvattnet öster
om cisternerna bedöms svänga av söderut mot Sandöfjärden baserat på tolkad
geologi från flygfoton samt observationer inom undersökningsområdet.

Föroreningen i grundvatten är avgränsad i till stort sätt samma område som
markföroreningen. Även här finns en lucka i informationen österut och fullständig
avgränsning österut saknas.

För mer detaljerad information om föroreningssituationen på fastigheten se
undersökningsrapporterna (Ramboll, 2019; Ramboll 2020).

En uppskattning på föroreningens utbredning i plan presenteras i figur 4.
Områdets area uppgår till ca 6 800 m2 och sammanlagt uppgår volymen av den
förorenade jorden till ca 13 000 m3.
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Figur 4. Del av fastigheten Svartön 18:18 som preliminärt bedöms behöva efterbehandlas
för djupnivåer ca. 1,6-3,5 m u my.

5.4 Potentiella spridningsvägar
Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms som goda i och med
att jorden består av sand och sandig morän, vilket innebär att jorden har en god
genomsläpplighet. De hydrogeologiska undersökningarna utfört under
undersökningen 2020 stöder detta antagande. Den hydrauliska konduktiviteten
har beräknats till 0,0019 cm/s och genomsnittsporositeten i marken till 32,3 %.
Detta innebär att grundvattnets har en strömningshastighet på ca 1,7 meter per
år i det förorenade området.

Följande spridningsvägar från källområdena på objektet har identifierats som
relevanta på området och i dess närhet:
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· Utlakning av föroreningar från jord till grundvatten; förorenad jord
utgör en potentiell källa för kontinuerlig tillförsel av förorening till
grundvatten.

· Transport med grundvatten mot potentiella skyddsobjekt;
grundvattnet har påvisats vara förorenat och förorening kan spridas med
grundvattnet i dess strömningsriktning söderut mot Svartösundet.

· Transport med markvatten längs ledningsgravar och annan utrustning
under mark; förorening kan transporteras via eventuellt förekommande
ledningsgravar och annan utrustning under mark.

· Förångning av flyktiga föroreningar från jord och grundvatten till
markluft och transport mot potentiella skyddsobjekt; flyktiga eller
semiflyktiga föreningar kan övergå från vätske- till gasfas och
transporteras uppåt i markmatrisen.

5.5 Potentiella exponeringsvägar
Följande exponeringsvägar för människor har identifierats:

· Hudkontakt, intag av jord och inandning av damm; speciellt vid
markarbeten kan kontakt med jord (intag av jord, inandning av damm)
vara en potentiell exponeringsväg för de som arbetar med markarbetena.

· Inandning av ånga inomhus; aktuell exponeringsväg för arbetande
inom fastigheten.

5.6 Potentiella skyddsobjekt, skyddsvärde och känslighet
Följande skyddsobjekt har identifierats för området:

· Ytvatten; Sandöfjärden som ligger ca 100 m söder om fastigheten.
· Markmiljö: Markmiljön bör inte påverkas mer än vad som är acceptabelt

för ett industriellt område.
· Människor; anställda som jobbar på fastigheten samt de som besöker

den.

5.7 Osäkerheter
Erhållet underlag visar tydligt på att det finns en föroreningskälla i jord, som även
spridits till grundvattnet. Ramboll identifierar däremot följande osäkerheter inför
åtgärd;

· Avgränsning av förorening i jord och grundvatten. Såsom ovan beskrivet
är föroreningen enligt de utförda undersökningarna inte fullständigt
avgränsad österut. Avgränsningen av det förorenade område bedöms
kunna utföras med bättre precision om ytterligare provtagningspunkter
undersöks avseende jord och grundvatten nordöst om de tidigare
cisternerna. Detta kunde medföra ett mer effektivt utförande av in situ-
behandling av området samt en säkrare skattning av volymer för
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schaktning. Avgränsning bedöms kunna genomföras i samband med
pågående åtgärd oavsett val av metod.

· En avvikelse mellan analysresultat och fältobservationer har gjorts under
undersökningen 2020. Ett flertal prover, som enligt analysresultat hade
låga halter (under KM eller mellan KM och MKM), har i fält konstaterats
som förorenade (höga VOC-halter med fältinstrument samt betydlig
petroleumlukt). Ramboll har valt att göra en samlad bedömning baserat
på både VOC-halter och analysresultat, för de provpunkter och djupnivåer
där denna avvikelse noterats. Se undersökningsrapport (Ramboll, 2020)
för mer detaljer kring detta.

· Ingen platsspecifik riskbedömning för området har gjorts. En platsspecifik
riskbedömning kan ändra på kriterierna för åtgärdsbehovet.

6. Åtgärdsutredning

6.1 Åtgärdsbehov
Då det förekommer föroreningar i mark i nivåer över Naturvårdsverkets riktvärden
för MKM och i grundvatten över de aktuella bedömningsgrunderna, finns det ett
åtgärdsbehov på det ca 6 800 m2 stora området i jordlager av en mäktighet med
ca 1,9 m (ca 1,6-3,5 m u my) med avseende på förekommande mark- och
grundvattenföroreningar.

6.2 Identifierade åtgärdsalternativ
De identifierade alternativ som enskilt eller tillsammans kan vara aktuella för
reduktion av riskerna med organiska föroreningar på Cirkle K Luleå Depå är
följande:

· Nollalternativ - ingen åtgärd
· Administrativa skyddsåtgärder
· Tekniska skyddsåtgärder
· Långtidsuppföljning - övervakad naturlig reduktion
· Inneslutning (t.ex. övertäckning, inneslutning, stabilisering)
· Behandling av förorenat vatten (pump and treat)
· Massreduktion: In situ (t.ex. biologisk behandling, air sparging, jordtvätt,

kemisk oxidation, kemisk reduktion, termisk behandling)
· Massreduktion: Schakt och sedan behandling (t.ex. konventionell

jordtvätt, jordtvätt med tillsatser, biologisk behandling, termisk
behandling, deponering, förbränning)

Vi har valt att gå vidare med fyra åtgärdsalternativ, vilka presenteras nedan. För
ett längre resonemang på hur dessa fyra alternativ valts, se bilaga 3.

6.3 Lämpliga åtgärdsförslag
Fyra åtgärdsalternativ anses kunna vara tillämpliga för Circle K:s depå i Luleå:
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· Alternativ 0 – Nollalternativ, ingen åtgärd

· Alternativ 1 – Kemisk oxidation

· Alternativ 2 – Biosanering

· Alternativ 3 – Air sparging

· Alternativ 4 – Schaktsanering, kompletterat med behandling av vatten
(pump and treat)

6.4 Övergripande åtgärdsmål
Följande övergripande åtgärdsmål föreslås:

· Föroreningar inom området ska inte innebära en förhöjd hälsorisk för
människor som vistas inom området.

· Marken i området ska inte bidra med en oacceptabel belastning av
föroreningar på ytvattenrecipienten, Svartösundet/Sandöfjärden
nedströms fastigheten.

· Grundvattnet i området bedöms vara skyddsvärt som naturresurs. Ingen
användning av grundvattnet som dricksvatten sker inom en radie av
1 000 m.

· Önskemål och behov från den nya fastighetsägaren, om sådana finns.
Detta med tanke på planer vilka den nya fastighetsägaren kommer att ha i
förhållande till t.ex. markstabilitet, placering av installationer under mark,
byggnader ovan mark, etc.

6.5 Mätbart åtgärdsmål för åtgärdsförslag
För de olika åtgärdsalternativen föreslås mätbara åtgärdsmål utgående från
bedömningsgrunder som Naturvårdsverket tagit fram för jord (Naturvårdsverket,
2016) och Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) föreslagit till
riktvärden för grundvatten för förorenade bensinstationer (SPBI, 2014). Dessa
presenteras i detalj i rapporten för den miljötekniska markundersökningen
(Ramboll, 2020).

För jord gäller då riktvärden för MKM (tabell 1) och för grundvatten SPBI:s
branschspecifika riktvärden med hänsyn till miljörisker för ytvatten, våtmarker och
ångor i byggnader (tabell 1). I tabellen med mätbara åtgärdsmål för grundvatten
presenteras det sammanvägda riktvärdet för miljörisker för ytvatten, våtmarker
och ångor i byggnader.

Tabell 1. Mätbara åtgärdsmål för jord (mg/kg ts) och grundvatten (mg/l).

Ämne
Jord

MKM-NV
(mg/kg ts)

Grundvatten
Sammanvägt riktvärde,

miljörisker ytvatten,
våtmarker och ångor

Alifater >C5-C8 150 0,3

Alifater >C8-C10 120 0,1
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Ämne
Jord

MKM-NV
(mg/kg ts)

Grundvatten
Sammanvägt riktvärde,

miljörisker ytvatten,
våtmarker och ångor

Alifater >C10-C12 500 0,025

Alifater >C12-C16 500 1

Alifater >C5-C12 500

Alifater >C16-C35 1000 1

Bensen 0,04 0,05

Toluen 40 0,5

Etylbensen 50 0,5

Xylen 50 0,5

Aromat >C8-C10 50 0,15

Aromat >C10-C16 15 0,015

Aromat >C16-C35 30 0,005

PAH L 15 0,04

PAH M 20 0,005

PAH H 10 0,0005

MBTE 0,6 0,15

6.6 Jämförelse av åtgärdsalternativ

6.6.1 Alternativ 0 – Ingen åtgärd

Syfte
Alternativet utgör ett referensalternativ som övriga alternativ kan jämföras mot.

Metod
Alternativet innebär endast administrativa åtgärder, inga åtgärder genomförs för
att reducera föroreningsmängderna eller riskerna i området.

Kostnader
Kostnaden för genomförandet är mycket begränsad.

Miljöpåverkan
Åtgärden innebär att omgivande miljö på sikt påverkas negativt då det sker en
kontinuerlig spridning av föroreningar med grundvattnet från området.

Bedömd riskreduktion
Nollalternativet innebär att miljö- och hälsoriskerna kvarstår.

Måluppfyllelse
Det övergripande åtgärdsmålet för fastigheten uppfylls inte. Mätbara åtgärdsmål
uppnås inte.
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6.6.2 Alternativ 1 – Kemisk oxidation (ISCO)

Syfte
Alternativet syftar till att avlägsna förorening så att de mätbara åtgärdsmålen för
området uppnås efter genomförd åtgärd.

Metod
Metoden innebär tillsats av en kemisk reagens till jorden, ofta oxidationsmedel,
via brunnar eller genom direktinjektion. De vanligaste oxidationsmedlen som
används är kalium- och natriumpermanganat, Fentons reagens (väteperoxid med
tvåvärt järn), katalyserad perkarbonat, ozon och persulfat. Persulfat anses vara
ett lämpligt alternativ för Luleå depå med tanke på omständigheterna på området.

Metoden har störst effekt på kolväten som ligger lösta i grundvattnet. Med hjälp
av olika ytaktiva ämnen (tensider) kan föroreningar som under naturliga
miljöförhållanden ligger bundna till jordpartiklar överföras till vattenfasen för att
sedan brytas ner. Metoden är även relativt oberoende av jordlagrens kornstorleks-
sammansättning.

Oxidationsmedlet (reagensen) kan injekteras via slitsade/perforerade rör
(grundvattenrör av PVC eller PEH-plast; se figur 5), eller genom s.k.
direktinjektering via sonderingsrör av stål (direct-push-teknik). Det krävs ett
relativt högt övertryck, ofta upp till 3-5 gånger det hydrostatiska trycket på
injektionsnivån, för att oxidationsmedlet ska tränga ut i grundvattenakviferen. Ett
så pass högt övertryck kan leda till hydraulisk sprickbildning som ökar oxidations-
medlets tillgänglighet. Det riskerar dock att leda till ökad mobilisering och
spridning av den aktuella föroreningen.

Ett annat alternativ är att blanda in den kemiska reagensen direkt i jorden med
hjälp av grävmaskin eller roterande pelare (soil mixing) och på det sättet sprida
reagensen i de förorenade massorna. För att kunna utföra soil mixing behöver de
under jord liggande installationerna på behandlingsområdet avlägsnas.

För att säkerställa att önskat resultat av behandlingen erhålls, efterföljs
injekteringen av ett kontrollprogram för grundvatten. Kontrollprogrammet
omfattar provtagning av grundvattnet i befintliga grundvattenrör samt i eventuella
ytterligare grundvattenrör som installeras på området. Vattnet föreslås analyseras
med avseende på förekommande föroreningar. Prov uttas under behandlingstiden
samt under en period av minst ett år efter avslutad behandling.
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Figur 5. Exempelskiss över kemisk oxidation. Bilden visar en skiss över tillförsel av
oxidationsmedel via perforerade/slitsade grundvattenrör. Bild tagen från Åtgärdsportalen
(atgardsportalen.se).

Kostnader
Leverantören PeroxyChem har föreslagit tre alternativ för behandling med kemisk
oxidation för Luleå depå av vilka två alternativ (soil mixing) är mer kostnads-
effektiva än det tredje (injektering). Inför den initiala åtgärdsutredningen
bedömde leverantören Regenesis att kemisk oxidation var en lämplig behandlings-
metod för området, men efter den kompletterande undersökningen har de bedömt
att erbjuda enbart biosanering som åtgärdsalternativ. Detta presenteras i ett
senare avsnitt. Härnäst presenteras två av PeroxyChems alternativ för kemisk
oxidation.

Alternativ 1:
I detta alternativ blandas reagensen (persulfat) och släckt kalk som aktivator in
med den förorenade jorden med hjälp av grävmaskin. Uppdaterad
kostnadsuppskattning baserad på tillgänglig data:

· Persulfat 18 843 000 kr
· Släckt kalk 975 000 kr
· Utförande 5 500 000 kr
· Totalt 25 318 000 kr

Alternativ 2:
Kemisk oxidation kombinerat med ISS (in situ solidification/stabilization), där
reagensen (persulfat) och cement (kalciumhydroxid) som aktivator blandas in
med den förorenade jorden med hjälp av grävmaskin. I denna metod stabiliseras
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marken i behandlingsområdet p.g.a. tillförsel av cement. Graden av stabilisering
kan bestämmas med mängd av cement som tillförs.

Uppdaterad kostnadsuppskattning baserad på tillgänglig data:

· Persulfat 16 109 000 kr
· Portland cement 1 583 000 kr
· Utförande 6 450 000 kr
· Totalt 24 142 000 kr

För det efterföljande kontrollprogrammet bedöms kostnaden till ca 50 000 kr per
provtagningsomgång, det inkluderar förberedelser, fältarbete och analyser. Med
utgångspunkt från uppskattad behandlingstid om 1-2 år bedöms 4-8
provtagningsomgångar behövas. Till detta tillkommer kostnader för, kontakt med
tillsynsmyndigheten, anmälan om avhjälpande åtgärd samt rapportering, ca
100 000 kr per år.  Totalkostnaden för miljökontroll bedöms till ca 300 000-700
000 kr.

Kostnaderna ovan inkluderar inte någon demontering av installationer över eller i
mark.

Miljöpåverkan
Kemisk oxidation leder, oavsett vilket oxidationsmedel som används, till höga
koldioxidhalter i grundvattnet, vilket kan påverka grundvattenkvaliteten negativt
samt medföra att grundvattenakviferens vattengenomsläpplighet (hydrauliska
konduktivitet) reduceras.

Åtgärdsalternativet bedöms hindra fortsatt föroreningsspridning med grundvattnet
från området samt reducerar mängderna i källområdet. Då alternativet inte
innebär schakt eller transporter bedöms den negativa miljöpåverkan av åtgärden
vara begränsad.

Möjliga komplikationer
För båda alternativen sker doseringen en gång och det finns begränsat med
möjlighet att justera dosen i efterhand, särskilt för alternativ 2.

För alternativ 2 kan markens geotekniska egenskaper variera kraftigt mellan
behandlade och obehandlade områden. Detta kan medföra begränsningar i
framtida nybyggnationer.

Bedömd riskreduktion
Alternativet innebär att miljö- och hälsoriskerna efter åtgärd på sikt blir acceptabla
och att åtgärdsmålen uppfylls.

Måluppfyllelse
De övergripande åtgärdsmålen för fastigheten kommer på sikt att uppnås.
Mätbara åtgärdsmål bedöms uppnås inom ett till två år.
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6.6.3 Alternativ 2 – Biosanering (aerob)

Syfte
Alternativet syftar till att avlägsna förorening så att de mätbara åtgärdsmålen för
området uppnås efter genomförd åtgärd.

Metod
Metoden innebär att nedbrytning av organiska föroreningar sker med hjälp av
naturligt förekommande eller tillförda mikroorganismer, vanligtvis bakterier.
Behandlingen kan utföras genom att en pågående nedbrytningsprocess förstärks
med att tillföra näringsämnen och syre till bakterierna, eller genom att nya
mikroorganismer tillsammans med näringsämnen tillsätts jorden för att starta en
nedbrytningsprocess. Biologisk nedbrytning kan ske både i aerob och anaerob
miljö (med eller utan syre närvarande), beroende på typ av behandlingsmetod
samt föroreningstyp. Vid aerob nedbrytning behöver även syre tillföras i marken.
Metoden kan tillämpas i både den omättade och mättade zonen, och den lämpar
sig bäst för lätta (lågmolekylära) kolväten och måttliga föroreningshalter
Nedbrytningsprocessen fungerar optimalt inom temperaturintervallet 20-35 °C.

Tillförseln av syre i mark kan utföras både genom injektering via förinstallerade
rör eller genom direktinjektering (se figur 6). Injektering genom förinstallerade rör
är lämpligt om många upprepade injekteringar planeras. Direktinjektering är
lämpligt om en eller ett begränsat antal injekteringar ska göras.

Vid behov kan injekteringen av det syrefrigivande materialet kompletteras med
näringsämnen eller bakterier. För oljeföroreningar är det dock ovanligt att
komplettera med bakterier.

För att säkerställa att önskat resultat av behandlingen erhålls, efterföljs
injekteringen av ett kontrollprogram för grundvatten. Kontrollprogrammet
omfattar provtagning av grundvattnet i befintliga grundvattenrör samt i eventuella
ytterligare grundvattenrör som installeras på området. Vattnet föreslås analyseras
med avseende på förekommande föroreningar. Prov uttas under behandlingstiden
samt under en period av minst ett år efter avslutad behandling.
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Figur 6. Schematisk figur på stimulerad biosanering där en reagens tillförs i det förorenade
området. Bild tagen från Åtgärdsportalen (atgardsportalen.se).

Innan uppstart av behandlingen bör en nollpunkt för efterföljande kontrollprogram
fastställas genom en grundvattenprovtagning av de rör som ska ingå i
kontrollprogrammet.

Kostnader
Leverantören Regenesis erbjuder ett alternativ för behandling med biologisk
nedbrytnig. Inför den initiala åtgärdsutredningen bedömde leverantören
PeroxyChem att biosanering var en lämplig behandlingsmetod för området, men
efter den kompletterande undersökningen har de bedömt att erbjuda enbart
kemisk oxidation som åtgärdsalternativ. Detta presenterades i avsnittet ovan.

Regenesis erbjuder en metod vid namn ORC (Oxygen Release Compound) där
injektion av reagensen (baserad på kalciumhydroxid) producerar en kontrollerad
frigivning av syre under en lång period (> 12 månader) för att stimulera den
biologiska nedbrytningen. Injekteringen sker med direct push -metod, där
reagensen injiceras direkt i marken.

Uppdaterad kostnadsuppskattning baserad på tillgänglig data:

· ORC 1 500 000 kr
· Utförande 4 000 000 - 5 500 000 kr
· Totalt 5 500 000 - 7 000 000 kr
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För det efterföljande kontrollprogrammet bedöms kostnaden till ca 50 000 kr per
provtagningsomgång, det inkluderar fältarbete, analyser och sammanställning.
Med utgångspunkt från uppskattad behandlingstid om 1-3 år bedöms 4-10
provtagningsomgångar behövas. Till detta tillkommer kostnader för, kontakt med
tillsynsmyndigheten, anmälan om avhjälpande åtgärd samt rapportering, ca
100 000 kr per år.

Totalkostnaden för miljökontroll bedöms till ca 400 000-900 000 kr.

Kostnaderna ovan inkluderar inte någon demontering av installationer över eller i
mark.

Miljöpåverkan
Miljö- och hälsoriskerna vid biologisk behandling är sammantaget små. En
sidoeffekt av biostimulering kan vara sjunkande pH-värde i grundvattenzonen,
vilket i sin tur leder till ökad utlakning och spridning av metaller som t.ex. järn,
bly och kadmium. Även redoxförändringar kan påverka utlakningen av metaller.

Åtgärdsalternativet bedöms hindra fortsatt föroreningsspridning med grundvattnet
från området samt reducerar mängderna i källområdet. Då alternativet inte
innebär schakt eller transporter samt ofta endast minimala ingrepp i närmiljön,
bedöms den negativa miljöpåverkan av åtgärden vara begränsad.

Möjliga komplikationer och risker
Kompletterande injektering kan komma att behövas för att nå åtgärdsmålet. Med
direktinjektering finns det en risk att svårborrade förhållanden begränsar
distributionen av material i matrisen (t.ex. i den hårdare moränen).

Bedömd riskreduktion
Alternativet innebär att miljö- och hälsoriskerna efter åtgärd på sikt blir acceptabla
och att åtgärdsmålen uppfylls.

Måluppfyllelse
De övergripande åtgärdsmålen för fastigheten kommer på sikt att uppnås. Det är
dock oklart hur lång tid det kommer att ta då biologisk nedbrytning innebär
långsamma processer. För speciellt de längre kolkedjorna väntas en längre tid
behövas. Mätbara åtgärdsmål kan på sikt uppnås (1-3 år).

6.6.4 Alternativ 3 – Air sparging

Syfte
Alternativet syftar till att avlägsna förorening så att de mätbara åtgärdsmålen för
området uppnås efter genomförd åtgärd.

Metod
Metoden går ut på att stora volymer luft pumpas ner i grundvattenzonen via rör
av stål eller plast (figur 7). Den ökade tillgången på syre kommer stimulera de
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mikroorganismer som klarar att bryta ner petroleumföroreningen. På detta sätt
förbättras livsbetingelserna för de mikroorganismer som klarar av att bryta ner
petroleumprodukter och nedbrytningshastigheten ökas. Flyktiga föroreningar
frigörs och avgår i gasfas till den omättade zonen. Därför kan gastillsatsen
kombineras med ett gasuttag (porgasextraktion) i den omättade zonen ovan
föroreningen, där den frigjorda föroreningen i gasfas då samlas upp med för
ändamålet installerade extraktionsbrunnar. Gasen leds sedan till lämpligt
gasreningssystem innan utsläpp sker till luft.

Metoden är effektiv i permeabla grundvattenakviferer och under förutsättningen
att föroreningen utgörs av flyktiga kolväten.

För att säkerställa ett önskat resultat av behandlingen erhålls, föreslås att ett
kontrollprogram för grundvattnet upprättas. Kontrollprogrammet föreslås omfatta
provtagning av grundvattnet i befintliga grundvattenrör samt i eventuella
ytterligare grundvattenrör som eventuellt kommer att installeras på området.
Vattnet föreslås analyseras med avseende på förekommande föroreningar. Prov
uttas under behandlingstiden samt under en period av minst ett år efter avslutad
behandling.

För att säkerställa att gasen är ren innan utsläpp kontrolleras funktionen av
reningsanläggningen löpande med ett prov per år, ifall porgasextraktion utförs.

Figur 7. Exempelskiss över air sparging med tillhörande porgasextraktion. Syre samt
näringsämnen tillsätts under det förorenade området, ovanför samlas förorenade ångor upp
för behandling. Bild tagen från Åtgärdsportalen (atgardsportalen.se).

Kostnader
Uppdaterade kostnader för air sparging baserad på tillgänglig data:
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· Totalt 4 000 000 - 5 000 000 kr

För det efterföljande kontrollprogrammet bedöms kostnaden till ca 50 000 kr per
provtagningsomgång, det inkluderar fältarbete, analyser och sammanställning.
Med utgångspunkt från uppskattad behandlingstid om 1-3 år bedöms 4-10
provtagningsomgångar behövas. Till detta tillkommer kostnader för kontakt med
tillsynsmyndigheten, anmälan om avhjälpande åtgärd samt rapportering, ca
100 000 kr per år. Totalkostnaden för miljökontroll bedöms till ca 400 000-900
000 kr.

Den totala kostnadsuppskattningen för air sparging baserad på tillgänglig data blir
då 4,4-5,9 Mkr. Detta är en förhållandevis kostnadseffektiv behandlingsmetod i
jämförelse med de övriga in situ-alternativen. Kostnaderna inkluderar inte någon
demontering av installationer över eller i mark.

Miljöpåverkan
Ett alltför högt injektionstryck kan leda till hydraulisk uppsprickning och ett
okontrollerat utflöde av föroreningar i grundvattenzonen. Risken för detta ökar
med tätare jordar och det är därför viktigt att luftflödet ökas sakta och är
anpassat efter lokala förhållanden.

Åtgärdsalternativet bedöms hindra fortsatt föroreningsspridning med grundvattnet
från området samt reducerar mängderna i källområdet. Då alternativet inte
innebär schakt eller transporter bedöms den negativa miljöpåverkan av åtgärden
vara begränsad. Under drifttiden krävs en kompressor för luft som ska tryckas ned
i marken samt eventuellt en vakuumpump för att fånga upp förorenad markluft
och behandla den.

Möjliga komplikationer
Utförandet kan begränsa möjligheten att påbörja byggnationer för kommande
fastighetsägare, om överlåtelse sker innan efterbehandling är klar.

Bedömd riskreduktion
Alternativet innebär att miljö- och hälsoriskerna efter åtgärd på sikt blir acceptabla
och att åtgärdsmålen uppfylls.

Måluppfyllelse
De övergripande åtgärdsmålen för fastigheten kommer på sikt att uppnås.
Mätbara åtgärdsmål bedöms uppnås inom 1,5-3 år.

6.6.5 Alternativ 4 – Schaktsanering och behandling av vatten

Syfte
Alternativet syftar till att avlägsna förorening så att de mätbara åtgärdsmålen för
området uppnås efter genomförd åtgärd.
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Metod
För att få bort förorenade massor kommer schakt att genomföras ned till djupet
där föroreningen upphör, till ca 3,5 m u my. Massorna transporteras till en deponi
för omhändertagande. För denna metod behöver eventuell utrustning som ligger
under mark avlägsnas. Det bedöms att ca 13 000 m3 (ca 26 000 ton) massor
schaktas ur och ersättas med rena massor.

Under schaktningen kommer även grundvatten att påträffas. Sannolikt blir vattnet
ett problem för schaktningen och behöver därmed länspumpas. Eftersom
grundvattnet är förorenat blir det lämpligt att pumpa grundvattnet till en
reningsanläggning för behandling. Därefter kan vattnet släppas på dagvatten-
system eller tillbaka i marken.

För att säkerställa ett önskat resultat av behandlingen upprättas ett
kontrollprogram för jord och länshållningsvatten. Provtagning genomförs under
pågående schaktentreprenad.

Kostnader
Kostnaderna för schaktsanering inkluderar schakt, transport och deponi av
massor, länshållning med vattenrening, återfyllning med rena massor och
återställning med grus. För schaktning gäller uppgrävning av förmodat rena
massor mellan ca 0-1,6 m u my och förorenade massor mellan ca 1,6-3,5 m u
my. De uppdaterade kostnaderna för utförandet baserad på tillgänglig data är
19 000 000 kronor.

Därutöver tillkommer kostnader för miljökontroll, vilken inkluderar kostnader för
jordprovtagning under schaktarbete, laboratorieanalyser av prover, anmälan om
avhjälpande åtgärd, kontakt med tillsynsmyndigheten och rapportering.
Totalkostnaden för miljökontroll bedöms till ca 700 000 kr.

Den uppdaterade totalkostnaden för schaktsaneringen baserad på tillgänglig data:

· Totalt 19 700 000 kr

Kostnaderna inkluderar inte någon demontering av installationer över eller i mark.

Miljöpåverkan
Åtgärdsalternativet innebär en miljöpåverkan i form av transporter samt nyttjande
av annat område för deponering av massor alternativt resurser för att behandla
massorna. Dessutom åtgår för alternativet rena återfyllnadsmassor som av
erfarenhet vanligen utgörs av naturliga material från bergtäkt samt
markåterställning. Åtgärden hindrar fortsatt exponering för ånga från föroreningar
och spridning av föroreningar från området vilket innebär en minskad hälso- och
miljöpåverkan.
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Möjliga komplikationer och risker
Restförorening kan eventuellt behöva kvarlämnas av stabilitetsskäl närmast
järnvägsspåret i nord-nordost samt vid gränsande fastighet i väst, om inte andra
kompletterande åtgärder kan göras.

Bedömd riskreduktion
Alternativet innebär att miljö- och hälsoriskerna efter åtgärd blir acceptabla och
att åtgärdsmålen uppfylls.

Måluppfyllelse
De övergripande åtgärdsmålen för fastigheten bedöms kunna uppfyllas. Mätbara
åtgärdsmål i mark uppnås inom månader. Pumpning och behandling av grund-
vatten kan behöva utföras en längre tid men de mätbara åtgärdsmålen kan på sikt
uppnås.

7. Sammanfattning av åtgärdsutredning

Åtgärdsalternativen vägs nedan mot varandra. Utgående från tabell 2 nedan
utläses vilket alternativ som utgående från tillgänglig information bedöms är bäst
tekniskt genomförbart, ekonomiskt försvarbart och miljömässigt motiverat.

Tabell 2. Riskvärderingstabell för framtagna åtgärdsalternativ.

Alternativ
0

Nollalternativet
1

Kemisk
oxidation

2
Biosanering

3
Air sparging

4
Schakt och
pumpning

Mätbara åtgärdsmål uppfylls Nej Ja Ja Ja Ja

Osäkerheter i tidsåtgång Nej En del Större En del Mindre

Kostnader 0 Mkr 24,4 - 26 Mkr 5,9 - 7,9 Mkr 4,5 - 5,9 Mkr 19,5 - 20 Mkr

Osäkerhet i kostnader
(skala 1-5 där 1 är låg och 5
är hög)

- 2 3 3 2

Osäkerhet att klara
åtgärdsmål inom utsatt tid
(skala 1-5)

- 2 3 3 1

Riskreduktion med
avseende på hälsa, långsikt Nej Ja Ja Ja Ja

Riskreduktion med
avseende på spridning Nej Ja Ja Ja Ja

Riskreduktion med
avseende på markmiljö Nej Ja Ja Ja Ja
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Alternativ
0

Nollalternativet
1

Kemisk
oxidation

2
Biosanering

3
Air sparging

4
Schakt och
pumpning

Risk för spridning under
åtgärd Ja Nej Nej Små Små

Omgivningspåverkan under
åtgärd, transporter,
deponiutrymme

Nej Små Små Små Ja

Behov av övervakning i
framtiden Ja Ja Ja Ja Eventuellt

Påverkan på kulturvärden
och landskap Nej Nej Nej Nej Nej

Social acceptans Nej Ja Ja Ja Ja

Åtgärdsalternativ 3, air sparging, och 2, biosanering, bedöms innebära att
åtgärdsmålen nås samtidigt som påverkan på omgivning via transporter och
nyttjande av deponiutrymme minimeras. Vidare är dessa metoder mest
kostnadseffektiva utgående från tillgänglig information.

Alla åtgärdsalternativ kan komma att inkludera en del grävarbeten då OFA-
ledningarna avlägsnas och detta kan komma att medföra en del schaktsanering.
Alternativt kan tätning/pluggning av rörledningarna vara ett alternativ.

Vissa av in situ-metoderna kan optimeras genom ett pilottest på plats för att
bedöma finjusteringar av metodens utförande. Innan uppstart bör en nollpunkt för
efterföljande kontrollprogram fastställas genom en grundvattenprovtagning av de
rör som ska ingå i kontrollprogrammet. Eventuella kostnader för pilottest är inte
inkluderade i de totala kostnaderna ovan.

Den utförda ytterligare undersökningen (Ramboll, 2020) och baserat på den från
undersökningen insamlade nya informationen har kostnadsuppskattningarna för
de olika åtgärdsalternativen uppdaterats. Det förorenade områdets storlek har
ökat och därmed volymen av förorenad jord. Trots det har kostnadsuppskatt-
ningen för biosaneringen minskat betydligt, eftersom antagen medelhalt av
föroreningen minskat något, medan kostnadsuppskattningen för schaktsanering
ökat. Uppskattningen för kemisk oxidation och air sparging har hållits på ungefär
samma nivå men kostnadsuppskattningen på dessa metoder har blivit mera
precist.

Under undersökningen 2020 har även schaktbarhet i marken utvärderats och
resultaten tyder på god till mycket god schaktbarhet vid tidigare cistern 101-102
samt dålig till medel schaktbarhet vid tidigare cistern 103-104. Utifrån
fältobservationer bedömer Ramboll att inflöde av grundvatten i schakt kan komma
att bli problematiskt för att med precision kunna efterbehandla förorenad jord
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genom schaktsanering. Inflöde av grundvatten kan bidra till dålig sikt, kors-
kontaminering av jord, sammanblandning av jordar med olika föroreningsnivå
mm. Länshållning av vatten kan komma att vara nödvändig vid eventuell
schaktsanering.

Ramboll bedömer utgående från föreliggande utredning att:
· Biosanering, air sparging och schaktsanering inklusive ”pump and treat”

förblir metoder som kan övervägas att användas som åtgärdsmetod för
behandling av förorenad jord och grundvatten på Circle K Luleå Depå.

· Alla tre har sina fördelar och nackdelar:
o In situ-metoderna är billigare men har en större tidsåtgång samt

innebär en större osäkerhet med att nå åtgärdsmålen inom
uppskattad kostnad. Metoderna är dock bra från hållbarhetens
synvinkel.

o Schaktsanering kan utföras på kortade tid och är den säkraste
metoden att nå utsatta åtgärdsmål, men är rätt dyr att genomföra
samt inte lika hållbar från en miljösynpunkt.

Med tanke på försäljning och fortsatt exploatering av fastigheten innebär
schaktsanering att fastigheten är fri för fortsatt exploatering då schaktsaneringen
är avklarad. Biosaneringen innebär att en försäljning och fortsatt exploatering kan
utföras efter att injekteringen av bioreagensen är utförd om den nya ägaren kan
utföra exploatering medan kontrollprogrammet för biosaneringen pågår, som
pågår uppskattningsvis i ca 1-2 år efter avslutad injektering. En dialog med den
kommande ägaren av fastigheten bör föras. Air sparging innebär att ingen
försäljning och vidare exploatering av fastigheten är möjlig innan saneringsarbetet
är avklarat, d.v.s. uppskattningsvis 1,5 till 3 år från inledning av saneringsarbetet.

Ramboll rekommenderar, utgående från föreliggande utredning och från
beställarens aspirationer gällande försäljningen av fastigheten, att biosanering är
det lämpligaste åtgärdsalternativet för sanering av mark och grundvatten på Luleå
Depå.

Slutligen bör även en bedömning om kostnadsfördelning mellan tidigare och
nuvarande verksamhetsutövare genomföras.
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1. Begränsning av åtgärdsalternativen

Nedan sammanställs åtgärderna tillsammans med en kort redogörelse för dess tillämpbarhet
på Cirkle K Luleå Depå.

1.1 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att ingen åtgärd utförs för att minska föroreningen. Detta innebär att
ingen aktiv riskreducering eller reducering av föroreningskällan sker. Inga åtgärdsmål
förväntas att uppnås i detta alternativ. Inga åtgärdskostnader är aktuella. Konsekvenserna
av detta alternativ innebär att hälso- och miljörisker kommer att kvarstå i nuvarande
omfattning. Koncentrationen av föroreningarna på platsen kommer troligtvis minska med
tiden, men den förorenade ytan riskerar att bli större då föroreningarna sakta sprider sig och
förorenar ett större område.

På grund av föroreningens omfattning är detta ett alternativ som Ramboll inte bedömer
aktuellt men som används som jämförelse/referensalternativ.

1.2 Administrativa skyddsåtgärder
Administrativa åtgärder kan vara ändringar i detaljplaner för området, restriktioner för
markanvändning och/eller skyltning av området med varningsskyltar. Med utgångspunkt från
dagens markanvändning och föroreningsförekomsten i grundvattnet bedöms inte
administrativa åtgärder som aktuella.

1.3 Fysiska skyddsåtgärder
I alternativet räknas till exempel att stängsla in det förorenade området för att minimera
exponering av föroreningar för människor. För aktuellt område och förorening anses det inte
vara aktuellt då människor fortfarande kommer att vistas på fastigheten och utgående från
föroreningsförekomsten i grundvattnet bedöms inte fysiska åtgärder som aktuella.

1.4 Långtidsuppföljning - Övervakad naturlig nedbrytning
Denna metod innebär att ett kontrollprogram sätts upp för fortsatt övervakning av
utvecklingen, men ingen aktiv åtgärd utförs för att reducera föroreningen. Alternativet
innebär att föroreningsnivåerna i källområdet på sikt minskar, både genom långsam
spridning med grundvattnet och genom naturlig nedbrytning.

Genom att ha ett fortsatt kontrollprogram med provtagning och mätningar i kringliggande
grundvattenrör bedöms åtgärder för att hindra eventuell spridning av föroreningar kunna
startas vid behov. Eftersom föroreningen inte avgränsats söderut, i grundvattnets
strömningsriktning, bedöms det att ytterligare undersökning och installation av fler
grundvattenrör behövs för att pålitligt kunna övervaka utvecklingen. Om spridning sker och
spridningsplymen blir större bedöms en åtgärd i ett senare skede vara dyrare än en
omgående åtgärd. Det bedöms även sannolikt att den naturliga nedbrytningen i marken inte
är så snabb, varför spridning blir den enda processen. Därav bedöms åtgärdsalternativet inte
vara aktuellt.
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1.5 Inneslutning av föroreningar in situ
Inneslutning innebär i princip deponering av föroreningen utan att den körs till deponi.
Barriärer av fysisk, hydraulisk, geologisk eller biogeokemisk natur kan användas för att
förhindra exponering eller spridning av föroreningen. Inneslutning kan vara ett bra alternativ
för djupt liggande föroreningar, under mark- och grundvattenytan. Föroreningar som är
tyngre än vatten kan sjunka till berggrunden och sprida sig vidare längs den, vilket bör
undersökas innan åtgärd. Påträffade föroreningar är i detta fall lättare än vatten eller i vissa
fall lösliga i vatten. Barriärer för inneslutning av förorening kan ändra markförhållanden, t.ex.
redoxförhållanden vilket kan öka utlakningen eller omvandla föroreningar till mer toxiska
eller mobila ämnen. Detta gäller dock i större utsträckning metaller än oljeföroreningar.

Det kan finnas hinder för en inneslutning med anledning av förekommande installationer på
platsen eller framtida bebyggelser. Då ledningsgravar är en potentiell spridningsväg är det av
vikt att i förväg kartlägga eventuella uppkommande krockar/problem innan en inneslutning
påbörjas.

Ramboll bedömer att denna åtgärdsmetod inte i sig självt är aktuell.

1.6 Behandling av förorenat vatten (pump and treat)
För att rena grundvatten kan pumpning utföras. Grundvatten pumpas då upp ur marken via
en eller flera brunnar och behandlas på plats i ett reningsverk, för att sedan återföras till
marken, dagvatten- eller spillvattenledning. Med denna metod är i huvudsak föroreningar
som ligger lösta i grundvattnet tillgängliga för behandling. I grovkorniga jordlager kan i viss
utsträckning även föroreningar i mark extraheras med hjälp av grundvattenpumpning.

Grundvattenpumpning och behandling av vatten tenderar att behöva pågå under en lång
period (år till decennier). Då fastigheten skall säljas i en nära framtid, och då förorening
påträffats även i mark, tillämpar sig inte enbart denna metod som en åtgärd på Luleå depå.
Pumpning kan dock eventuellt kombineras med någon annan metod för att effektivt behandla
området.

1.7 Massreduktion av föroreningar In situ
Nedan beskrivs ett antal fysiska, kemiska och biologiska in situ metoder. Det kan även vara
så att en kombination av metoder krävs för att i ett förorenat område nå åtgärdsmålet,
eftersom de kemiska/fysikaliska metoderna bäst fungerar vid höga halter och de biologiska
vid de lägre föroreningsnivåerna.

· Kemisk oxidation/kemisk nedbrytning (ISCO)
Detta innebär tillsats av en kemisk reagens till jorden, ofta oxidationsmedel, via brunnar eller
genom direktinjektion. Metoden har störst effekt på kolväten som ligger lösta i grundvattnet.
Med hjälp av olika ytaktiva ämnen (tensider) kan föroreningar som under naturliga
miljöförhållanden ligger bundna till jordpartiklar överföras till vattenfasen för att sedan brytas
ner. Metoden är även relativt oberoende av jordlagrens kornstorlekssammansättning.

Optimering av förutsättningarna på plats kan komma att behövas inför användningen av
metoden kemisk nedbrytning. Innan uppstart bör en nollpunkt för efterföljande
kontrollprogram fastställas genom en grundvattenprovtagning av de rör som ska ingå i
kontrollprogrammet. Föroreningens utbredning i plan och djup bör vara noggrant kartlagd
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innan behandling med kemisk oxidation. Metoden är förhållandevis snabb, och betydande
resultat kan nås under relativt kort tid (veckor till månader). Under den totala
behandlingstiden krävs ofta minst ett par injektioner inom loppet av 3-6 månader.

Metoden kan dock ofta vara korrosiv och används vanligen inte vid cisterner eller ledningar.
Oxidationsmedlet är dock förhållandevis kortlivat i akvifären och har en begränsad spridning.
Förutsatt att det tas med i planen kan kemisk oxidation användas även vid
markinstallationer. Vid Luleå depå skall dessutom alla installationer avlägsnas. Metoden
anses vara lämplig för aktuellt område.

· Termisk behandling
Metoden kan med fördel användas i områden som förorenats av lättflyktiga ämnen,
exempelvis petroleumprodukter, och kan användas både i den omättade och mättade zonen
(över och under grundvattenytan). Metoden går ut på att marken/grundvattnet värms upp så
att föroreningen övergår i gasfas, varefter gasen separeras/koncentreras med exempelvis
vacuumextraktion eller annan motsvarande metod. Uppvärmningen kan ske på olika sätt
men vanligast är uppvärmning via värmeelement, injektion av vattenånga eller genom
elektrisk ström.
En fördel med metoden är att hög massreduktion kan uppnås på förhållandevis kort
behandlingstid, ofta i storleksordningen några månader.

En nackdel med metoderna är att de generellt är energiintensiva, både vid uppvärmning av
mark/grundvatten samt vid separationsfasen, och därav är metoden förhållandevis kostsam.
Vid höga temperaturer och halter kan även risken för explosioner öka, vilket kan ge stora
skador på installationer och förvärra föroreningssituationen i området. Det kan även ta upp
till ett år för marken att kylas ner efter termisk behandling. Metoden är överambitiös och
förhållandevis dyr för föroreningen vid Luleå depå och bedöms inte vara aktuell för området.

· Air sparging/biosparging
Denna behandlingsmetod används för att avlägsna föroreningar från grundvatten och den
mättade zonen under grundvattenytan. Metoden innebär att luft tillförs i grundvattenzonen i
det förorenade området för att stimulera de naturligt förekommande mikroorganismerna på
platsen för att öka den aeroba nedbrytningen. Då avgår föroreningen i gasfas. För
biosparging tillförs även näring för att stimulera mikroorganismerna. En förutsättning för att
metoden ska fungera väl är att den mättade zonens jordlager är lösa med stor porvolym, så
att luftbubblorna snabbt kan stiga till den omättade zonen.

Metoderna används för nedbrytning av petroleumprodukter adsorberade till jord, för att
minska halterna av petroleumkomponenter som är lösta i grundvattnet, samt att bryta ned
flyktiga organiska föreningar (VOC).

Metoden är effektiv i permeabla grundvattenakvifärer och under förutsättningen att
föroreningen utgörs av flyktiga kolväten. Optimering av förutsättningarna på plats kan
komma att behövas för att bedöma användningen av denna metod. Innan uppstart bör en
nollpunkt för efterföljande kontrollprogram fastställas genom en grundvattenprovtagning av
de rör som ska ingå i kontrollprogrammet.
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Hårt packade, någorlunda täta jordlager påträffas vid ca 2-3,5 m u my vid det förorenade
området. Dessa täta lager bedöms kunna minska effektiviteten med denna metod.
Behandlingstiden med airsparging är varierande men vanligtvis uppgår den till mellan 1-3 år.

· Vakuumextraktion/markventilation (SVE)
Vakuumextraktion/markventilation är ett sätt att samla upp föroreningar som frigjorts och
förekommer i gasfas i marken. Brunnar placeras ovanför förekommande förorening och ett
undertryck gör att föroreningar i gasfas sugs in, som av en dammsugare. Den extraherade
gasen behandlas på plats via filtrering, kondensation eller katalytisk förbränning.

Metoden passar bäst för behandling av flyktiga föroreningar i den omättade zonen (ovanför
grundvattenytan). Då föroreningen på Luleå depå ligger främst i den mättade zonen bedöms
vakuumextraktion inte vara aktuellt för området. Metoden kan eventuellt användas som
komplement till någon annan metod, t.ex. air sparging eller termisk behandling.

· Biosanering
Detta innebär att naturligt förekommande eller tillförda mikroorganismer, vanligtvis
bakterier, hjälper till att bryta ner organiska föroreningar. Behandlingen kan utföras genom
att en pågående nedbrytningsprocess förstärks med att tillföra näringsämnen och syre till
bakterierna, eller genom att nya mikroorganismer tillsammans med näringsämnen tillsätts
jorden för att starta en nedbrytningsprocess.

Metoden kan tillämpas i både den omättade och mättade zonen, och den lämpar sig bäst för
lätta (lågmolekylära) kolväten och måttliga föroreningshalter. Biologisk nedbrytning är
långsamma processer så metoden är tidskrävande, men innebär ofta minimala ingrepp i
närmiljön.

Optimering av förutsättningarna på plats kan komma att behövas för användning av
biosanering. Innan uppstart bör en nollpunkt för efterföljande kontrollprogram fastställas
genom en grundvattenprovtagning av de rör som ska ingå i kontrollprogrammet.

Biologisk nedbrytning är en applicerbar metod för behandling av föroreningen på Luleå depå.
Dock bör det observeras att temperaturen sjunker under vintertid och injektion av värme i
jorden kan komma att behövas.

· Jordtvätt
Metoden innebär att vatten med lösningsmedel och/eller ytaktiva ämnen injiceras i den
förorenade jorden. Föroreningen extraheras från jordmatrisen och omhändertas genom
pumpning av grundvatten nedströms det förorenade området. Vattnet behandlas i en
reningsanläggning på plats och kan återföras till marken efter behandling.

Metoden kan tillämpas i både mättad och omättad zon och fungerar bäst i jordtyper med
måttlig till hög permeabilitet. Föroreningens utbredning bör kännas till och optimering av
förutsättningarna på plats är nödvändigt innan start av behandling.

Hårt packade, någorlunda täta jordlager påträffas vid ca 2-3,5 m u my vid det förorenade
området. Dessa täta lager bedöms kunna minska effektiviteten med denna metod.
Behandlingstiden varierar mellan några månader till ett par år.
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1.8 Schakt av förorenade massor
Detta alternativ innebär att förorenade massor schaktas upp och transporters till deponi samt
ersätts med rena massor. Schaktning kan också innebära att massorna förs till en plats för
behandling eller behandlas ex situ på plats med en av de ovannämnda metoderna (t.ex.
jordtvätt, biologisk nedbrytning eller termisk behandling), för att sedan återanvändas på
området. Vid schakt under grundvattennivån erfordras länshållning av grundvatten samt
behandling/rening innan det släpps på dagvattensystemet eller i mark.

Schaktsanering vid Luleå depå kan inte ensamt användas som saneringsmetod då även
grundvattnet är förorenat. Schaktning kan dock kombineras med någon annan metod för att
effektivt behandla området.


