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...OCH GAMMAL SYND 
Tyger och kassaregister
Här på fastigheten Renen 13 har det pågått tillverkning sedan 
1800-talet. Här tillverkades från början tyger och yllevävnader. 
Sedan tillverkades kassaregister, symaskiner och hagelgevär.

En industri som lämnade spår
De mekaniska industrierna som verkade på fastigheten sedan 
1960-talet använde klorerade lösningsmedel, bland annat vid  
ytbehandling och tvätt av gods. 

Detta medförde att marken här är förorenad idag. Det sker en 
spridning av föroreningarna via grundvattnet från fastigheten till 
delar av centrala Varberg och marken behöver därför saneras. 

Nu sanerar vi för framtiden
Området ska saneras med termisk sanering, det vill säga  
sanering med hjälp av värme.

Först borras cirka 100 hål. I 70 hål monteras 50 meter långa  
värmeelement, i de andra 30 hålen monteras mätutrustning. 

Värmeelement värmer upp berget så att föroreningarna  
blir till gas. Ångorna med föroreningar samlas in och  
renas med hjälp av kolfilter i en anläggning ovan mark.

Borrning och installation:    vår 2019 - vinter 2019
Sanering:                        vinter 2019 - sommar 2020

Så renas marken

Varmeboringen består af et stålrør, hvori der monteres et elektrisk varmelegeme.
Varmelegemet opvarmer stålrøret, hvorfra berget opvarmes via varmformåning. 
Dette er den eneste varmeteknik, der kan varme berg. Efterhånden som berget bliver
varmt, vil sprækkerne som holder på forureningen, også blive varmet op.
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3 Temperaturudbredelsen, som er meget vigtig for saneringen i berget overvåges online,
således at processen hele tiden styres optimalt i forhold til oprensning og energiforbrug.

Forureningen i berget fordampes ved opvarmningen og fjernes
ved vakuumekstraktion med efterfølgende behandling og opsamling på aktivt kul.  

Fakta om oprensningen

Vi sanerer kristallinsk berg, der er forurenet med klorerede opløsningsmidler, med en
teknologi kaldet “Thermal Conductive Heating (TCH)”.  Teknologien har været anvendt af
Krüger mange steder i Europa. Under opvarmningen tilføres ikke andet end varme, og
metoden er derfor den sikreste i forhold til ikke at sprede forureningen yderligere.

Arbejdet udføres fra forår 2019 til sommeren 2020.

Opvarmningen sker fra 0 m til 50 m 

Antal varmeboringer: 73 stk.  (50 m dybe)
Antal ekstraktionsboringer: 73 stk.
Antal temperatur sennsorer: 24 stk.
Opvarmningsperiode: 140 dg.
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Malmö Yllefabrik startade sin verksamhet i Varberg 1915 och som mest sysselsatte fabriken 450 personer  
under tiden för andra världskriget. Fabriken tillverkade bomullsgarn, bomullsväv och säckar fram till 1962.

Foto: Aero Materiel A/B ur Ronald Johanssons bildsamling

1  Elektriska värmeelement värmer stålrör,    
  som i sin tur värmer upp berget.

2  Föroreningar i berget förångas vid  
  uppvärmningen. Ångorna samlas in i  
  ett vakuumsystem och kyls ner innan  
  de renas.

3  Föroreningarna renas med hjälp av  
  kolfilter i en anläggning ovan mark. 

4  Temperaturen i berget övervakas online.
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