
1

111

Suez koncernen

• Finns i 130 länder

• Ca. 190 000 anställda

• Verksamhetsområden:
- Avfall – SITA

- Vatten – Ondeo

- El och energi – Tractebel

- High speed communication
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Sista utvägen

1: a prioritet
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SITA, övergripande mål
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Återanvändning av renade massor

Efterbehandling av förorenade massor
– Ny bransch; endast 15 år ung

• Från början
– Hög andel deponering och liten andel återvinning.

• Utvecklingen
– Teknikutveckling; 

Mer massor går att återvinna/återanvända
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Brist på spelregler…

…för återanvändning av återvunna massor.

• Efter jordtvätt
– Sand & grus material, renhet < km, < mkm

• Sand återanvänds som rörgravsfyllning.

• Grusfraktion återanvänds i vägbyggnad och övrig 
fyllning.
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Rörgravsfyllning
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Stockholmsmorän
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SITA Sverige AB, Marksanering

1

4

3

2
Fingersikt

1. In; Osorterat

2. Ut; > 100 mm

3. Ut; 30 – 100 mm

4. Ut; 0 – 30 mm
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Sortering

1. Provtagning & 
Analys

2. Behandling

3. Återvinning
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Återvinningsvägen

Fraktion 0-30, 0-60 mm.

9

Jordtvättad grusfraktion med tegel
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Behandlingsmetoder

Patent

” miljarder medarbetare ”

BioSan (offsite, onsite)

Petroleumförorenad jord, halter
Från: 100 000 – 2000 mg/kg TS
Till: < 1000 mg/kg TS
Behandlingstid: 2 – 14 månader 

PAH förorenad jord, halter
Från: PAH16: 41 - 88 mg/kgTS, 

PAHc:     8 - 51 mg/kg TS
Till: PAH16:     < 40 mg/kg TS, 

PAHc:         < 7 mg/kg TS
Behandlingstid: 8 -14 månader
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Behandlingsresultat
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Anläggningsjord 

• BioSan
< km
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SIS/TK 427 N 428
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Avfall Sverige 2007:01

1. Behandlade massor
<KM i områden utan
speciella skyddsintressen

2. <MKM massor bör
kunna användas där risk 
för förflyttning är liten ex 
deponier

3. För “MKM områden”
bör massor med 
lakbarhet som inert avfall
kunna användas (givet
totalhalt)

4. Separat bedömning av
direkt påverkan på
ytvatten 

Avfall Sverige (RVF) skiss för återanvändning

Frågor till workshop

�Hur skall riskbedömningen av uppgrävda 
massor (både behandlade och 
schaktmassor) ställas mot den generella
EBH bedömningen?

�Totalhalter, lakbarhet, gränsvärden mm

�Specifika användningsområden

�Hur skall generella miljömål (ex giftfri miljö)
ställas mot återanvändande av ett avfall (el.
resursmaterial)?

Landskrona Posten, 10 februari 2007:

I vallarna växer en miljöskandal

Bullervallarna längs E4 utanför Åstorp är mycket omdiskuterade. Det 
hela började 2005 när Svensk Jordförbättring vd Mattias Alp 
kontaktade Torbjörn Persson, samhällsbyggnadschef i Åstorp om att 
få lägga en blandning av rötslam, natriumsulfat och matjord på
bullervallarna. Blandningen godkändes utan att man kontaktade 
experter. I efterhand har det visat sig att bullervallen fungerar mer 
som en smygdeponi av rötslam och att natriumsulfatet över huvud 
taget inte borde finnas där. I artikeln nämns att Ragn-Sells var bland 
de första att upptäckta en konstighet med företaget Svensk 
Jordförbättring Det rötslam som användes sades komma från 
Sjölunda kommunala reningsverk, men Ragn-Sells hade haft 
entreprenad där sedan 2003.
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Åstorp
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SITA Återvinnings cirkel
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