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Forskningsprojekt får pengar från SGI:

Kan sökhundar hitta föroreningar?
Fyra projekt har beviljats medel från 2018 års utlysning inom SGI:s forsknings- och
teknikutvecklingsprogram Tuffo. Projekten handlar om att använda sökhundar för att
hitta markföroreningar, återvinning av blyglasdeponier, efterbehandlingsmetoder för
PFAS och nanoteknologi som åtgärdsmetod för förorenat grundvatten.
Följande fyra projekt har beviljats bidrag:

•

Använda sökhundar för att effektivisera detektion av markföroreningar i ett stort antal
jordprover eller på stora ytor, 500 000 kronor. Sveriges lantbruksuniversitet, Grimsö
Forskningsstation Riddarhyttan.
Projektet är en förstudie som handlar om att titta på potentialen att kunna använda utbildade
sökhundar som ett komplement till befintliga metoder för provtagning/analys av vissa
markföroreningar med syfte att effektivisera detektion och avgränsning i fält. Om förstudien slår
väl ut så finns potential att sänka kostnaderna i flera skeden i arbetet med förorenade områden och
därmed bidra till ökad saneringstakt.

•

Verifiering och införande av ny metod för återvinning av blyglas från glasdeponier,
2 704 000 kronor. RISE, Växjö.
Projektet handlar om att utveckla och verifiera metoder för innovativ sanering för återvinning av
blyglasdeponier inom Glasriket i Småland. Syftet är att demonstrera potentialen i en alternativ
efterbehandlingsmetod, inkluderande industriella återvinningsprocesser, till de konventionella icke
cirkulära efterbehandlingsmetoderna att täcka deponierna eller flytta blyglaset till deponier för
farligt avfall. Projektet förväntas ha potential att öka saneringstakten inom Glasriket, men även
kunna bidra med affärsmöjligheter kring teknikexport och återvunnet ”deponiglas”.

•

Validering av behandlingstekniker för PFAS-förorenade material, 2 500 000 kronor. Luleå
tekniska universitet, Luleå.
Projektet syftar till att optimera och kombinera några av de mest lovande befintliga
efterbehandlingsmetoderna för PFAS och skala upp dem till praktiskt genomförbara
efterbehandlingsmetoder. Målet är att kompromissa mellan behandlingseffektivitet och praktisk
tillämpbarhet i fält för att minska behovet att transportera förorenade massor till
behandlingsanläggningar/deponier.
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•

Utveckling och test av nanojärn för in situ-behandling av arsenikförorenat anaerobt
grundvatten, 3 478 000 kronor. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
Användning av små partiklar (nanopartiklar) av metalliskt järn för att fastlägga och förhindra
spridningen av arsenik i syrefria grundvattenmagasin. Tekniken är innovativ och kan sannolikt
vara tillämpbar på ett flertal andra typer av föroreningar, varför projektet bedöms kunna bidra med
viktig kunskapsuppbyggnad i Sverige när det gäller tillämpning av nanoteknologi som
åtgärdsmetod för förorenat grundvatten.

Projekten startar under sommaren eller hösten 2019 och de beviljade Tuffo-medlen kan utgöra
maximalt 50 procent av projektens totala budget.
För mer information, kontakta gärna:
Sara Holmström, programansvarig för Tuffo, tel: 013-20 18 45
Läs mer om Tuffo och 2019 års utlysning av forskningsmedel:
http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/tuffo-teknikutveckling-fororenade-omraden/
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