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Vi är WSP
Samlad kompetens om föroreningar i berg

WSP samlar sin erfarenhet och kompetens från
flera verksamhetsområden för kartläggning av
föroreningar i berg.

Förorenade områden där berggrunden förorenats har
kommit alltmer i fokus under senare år i takt med att
kännedomen om dessa objekt har ökat. Föroreningarna
ligger huvudsakligen i spricksystem och består ofta av
sjunkande klorerade lösningsmedel (s.k. DNAPL eller CAH),
vilket ger en ökad komplikation vad gäller att förstå
spridningspåverkan och risker, liksom föroreningens
utbredning inför planering av en åtgärd.

Kartläggning av föroreningar i berg ställer höga krav på
förståelse och kompetens inom kartläggning av konduktiva
spricksystem. Berggrunden varierar i olika delar av Sverige,
såväl kristallin som sedimentär berggrund, vilka kräver
olika angreppsätt.

Undersökningar utförs i flera steg, inledande
undersökningar påbörjas från markytan inklusive
kartstudier, hällkarteringar och geofysik, som leder vidare
till kärn-, hammarborrningar och logganalyser. WSP har
egen tillgång till egen utrustning, bland annat en så kallad
Wassara borrigg som borrar 100 m i berg.

Tolkning av olika borrhålsloggar och data utförs  i programmen WellCad och Strater. I exemplet visas halter av TCE/PCE, med
spricktolkning från optiska loggar, gamma och sonic loggar, temperaturzoner och vattnets konduktivitet.
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Data från kärnanalyser och logganalyser används
tillsammans för att ge bäst möjligt underlag för beskrivning
av det hydrauliska spricksystemet och föroreningar.  De
olika loggningarna används både i öppet hål och i hål fodrat
med s.k. FLUTe-liner.

Några exempel på uppdrag där WSP haft en ledande roll i
utredningar om föroreningar i berg är:

· Boliden Rönnskär. Bergförvar för kvicksilver och
kadmium.

· Kv. Husensjö 9:13, Helsingborg. Klorerade lösningsmedel
i sedimentärt berg. Undersökning och uppföljning av
åtgärd.

· Malmen, Hovmantorp. Klorerade lösningsmedel i
kristallint berg. Kartläggning av sprickor och
föroreningar med bland annat s.k. FLUTe liner.

· Loudden, Stockholm. Oljebergrum, omvandling till
bostadsområde. Kartläggning av sprickor och
petroleumföroreningar i kristallint berg.

· Kållered bergtäkt. Bergmekanisk modell och fullskalig
3D-modell för grundvatten vid olika brytfall

Grundvattemodell för bergtäkt, Kållered

Våra ledande specialister samverkar inom
undersökningar av föroreningar i berg
WSP har etablerat ett samarbete mellan erfarna geologer
och hydrogeologer från våra enheter förorenade områden,
hydrogeologi och bergteknik. Den nya multidiciplinära
gruppen erbjuder den omfattande erfarenhet och
kompetens från de olika områden som behövs för att kunna
undersöka föroreningar i berg på bästa sätt.  Några av våra
ledande specialister är:

Lars Davidsson, Civ. Ing. Hydrogeolog, förorenade områden. Lars
har lång erfarenhet från undersökningar och saneringar av ett
flertal området med klorerade föroreningar i berg.

Paul Evins, Berggrundsgeolog, bergteknik. Paul och hans grupp är
specialister på kartläggning av bergets egenskaper inom tunnel-
och bergbyggande.

Patrik Lissel. Hydrogeolog. Patrik är en av WSP:s kunniga
hydrogeologer med fokus på grundvattentäkter och
vattenskyddsfrågor.

Sprickartering av borrkärnor görs okulärt (övre bild).
Tolkning av spricksystemet görs i 3D i programmen Surpac
och Leapfrog.

Välkommen att kontakta oss:

Lars Davidsson. Civ. Ing., Hydrogeolog. Halmstad
lars.davidsson@wsp.com
010- 7225263

Paul Evins, PhD., Geolog, Stockholm.
paul.evins@wsp.com
010- 7228377

Mats Hagman, Civ. Ing., Geolog. Malmö.
mats.hagman@wsp.com
010- 7226302

Martin Larsson, PhD.,  Hydrogeolog, Sundsvall.
martin.larsson@wsp.com
010- 7228158

Thomas Liljedahl, Geolog, Umeå.
thomas.liljedahl@wsp.com
010- 7210814

Patrik Lissel, Hydrogeolog, Varberg.
patrik.lissel@wsp.com,
010- 7225266


