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Trenden är tydlig. Fler och fler nedlagda industrioch fabriksområden förvandlas till tomtmark för
kontor och bostäder. Men innan marken kan
bebyggas måste jorden kontrolleras och saneras
från gifter och föroreningar.

On site, metoder som tillämpas på plats – till exempel jordtvätt - om tid och utrymme finns.
Off site, behandling med rekommenderad metod i specialanläggningar, och därefter slutförvaring.

JVAB har alla resurser som krävs för en komplett och effektiv marksanering. Vi
har avtal med europas största labb för jord- och vattenanalys. Vi är medlemmar
i nätverket Renare Mark. Dessutom har vi många års erfarenhet av mark- och
anläggningsarbeten

Utredning och projektering.
Valet av saneringsmetod beror på områdets förutsättningar samt mängden och
typen av föroreningar. Varje projekt inleds med en noggrann utredning och värdering, bl.a. med utgångspunkt från Naturvårdsverkets generella riktvärden.
Därefter upprättar vi en åtgärdsplan, tar fram projekteringshandlingar och gör
en miljökontroll. Projektet anmäls också till tillsynsmyndigheten.

Grävmaskiner med Maskinstyrning och GPS-positionering ger föraren full kontroll på läge
och massornas klassning.

Bearbetning och efterbehandling.
JVAB tar hand om hela saneringen, från första till sista spadtag. Eftersom
mängden föroreningar kan variera från en kubik till en annan påbörjas arbetet
med en noggrann inmätning och utsättning av våra kompetenta mättekniker.
Jord som innehåller t.ex. skrot och större stenfraktioner förbehandlas innan
själva saneringsprocessen. Stenar som är större än 50 mm kan oftast återanvändas genom krossning. Allt dokumenteras i linje med myndigheternas
stränga krav på spårbarhet och redovisning.

Transport och miljökontroll.
Lastbilar med tillstånd att transportera förorenat material kör jorden till en godkänd behandlingsanläggning. Även här görs detaljerad dokumentation, så att
efterlevande och myndigheter kan se var jorden kommer ifrån, vilka föroreningar den innehåller samt hur den behandlats eller slutförvarats. Miljökontroll
utförs i enlighet med uppställt kontrollprogram.

Marken delas in i 50 x 50 cm stora rutor, ända ner till 2-2,5 meters djup. Allt som schaktas
analyseras och dokumenteras.

