
 

 

 

Biologisk behandling av 
oljeförorenad jord 

Abiotiska faktorers inverkan och effekter av olika 
uppläggningssätt på nedbrytningshastigheten 

Sofia Svensson 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete i geovetenskap/naturgeografi 15 hp 
Avseende kandidatexamen 
Rapporten godkänd: 13 januari 2015 
Handledare: Kerstin Abbing 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Biological treatment of oil contaminated soil 
- The effect of abiotic factors and how the soil is structured 

at site.  
 
Sofia Svensson 
 
Abstract 
 
The purpose of this report was to investigate how the abiotic factors (temperature, pH, 
nutrients, oxygen levels and water content) would affect the decomposition of oil-
contaminated soil and how a variance in structured soil would affect the decomposition-rate. 
A minor field-study was made and soil where structured in five different ways (one was a 
default pile and was used as a reference). The study took place over 137 days and three samples 
were taken (start, middle, end) and analyzed for aromatic and aliphatic compounds. The result 
of this study shows that there is a significant difference between all methods for the aliphatic 
compounds and no significant difference for the aromatic compounds. The abiotic factors that 
affect decomposition vary from organism to organism, depending on what type of environment 
it will function the best. In this type of environment it could be necessary to change 
temperature interval, nutrient availability or pH to optimize the conditions for the 
microorganisms. The conclusion of this report is that the structured of the soil-piles will affect 
decomposition rate, but it is unsure how much. Further research is needed to conclude how 
the soil should be structured to maximize the decomposition-rate.  
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1. Inledning och bakgrund 
 

Olja är en ofta förekommande produkt i stora delar av vårt samhälle. Den används för att driva 
fordon som bensin eller diesel, för att värma upp bostäder, anlägga ny asfalt eller för att göra 
plastkassen man köper i mataffären (Naturvårdsverket 1995). I många fall är olja en viktig 
resurs i vårt samhälle, dock kan det innebära ett problem om det kommer i kontakt med 
känsliga miljöer eller känsliga organismer.  
 
Vilka konsekvenser ett utsläpp av olja leder till beror helt på de platsspecifika förhållanden 
som finns i miljön där utsläppet sker. Alla miljöer är inte lika känsliga, i vissa miljöer kan 
organismerna på platsen själv bryta ned oljeföroreningen men i vissa fall kan det få stora 
konsekvenser. Olika oljor uppträder olika beroende på dess sammansättning.  
 
1.1 Oljekolväten  
Oljor är uppbyggda av kolatomer med olika många kol i varje kedja beroende på ämne. 
Exempelvis etan har två kolatomer (C-C) medan oktan har åtta kolatomer (C-C-C-C-C-C-C-C). 
Dessa kedjor kan vara ihopsatta i en ringstruktur eller vara grenade. Kolväten (oljor) kan delas 
in i två grupper, alifatiska kolväten samt isocykliska kolväten. De alifatiska kolvätena 
karaktäriseras av en kedja kolväten medan de isocykliska kolvätena kännetecknas av en 
ringstruktur (Åkesson 1999).  
 
Alifatiska kolväten kan delas in i tre undergrupper där de främst särskiljs beroende på deras 
atombindningar (figur 1). Om kolvätet skulle innehålla en kombination av olika bindningar 
klassificeras det efter den bindning det finns flest av (Åkesson 1999).  
 

 
Figur 1. De alifatiska undergrupperna med tillhörande atombindning.  
 

Alkaner karakteriseras av enkla bindningar mellan kolatomerna. De kallas även mättade och 
är relativt obenägna att reagera på kemisk väg. Det finns tre sorter av alkaner: raka-, grenade- 
samt cykloalkaner. Alkener karakteriseras av dubbelbindningar och kallas ibland omättade 
kolväten. Alkyner karakteriseras av trippelbindningar och benämns även fleromättade 
kolväten. Alkyner är lättantändliga eftersom trippelbindningen är energirik (Åkesson 1999). 
 
I gruppen isocykliska kolväten ingår alicykliska kolväten och aromatiska kolväten (figur 2).  
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Figur 2. De isocykliska undergrupperna.  

 
Aromatiska kolväten benämns även alkyler och de karaktäriseras av en bensenring som 
grundstruktur och att de har en distinkt lukt. Inom de aromatiska kolvätena finns två 
undergrupper, alkylbensener och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Exempel på 
alkylbensener är toluen, etylbensen och xylen (dessa ingår i samlingsnamnet BTEX). PAH:er 
karaktäriseras av många sammansatta bensenringar och är svåra att bryta ned (Åkesson 1999).  
 
För alifaters löslighet i vatten gäller att desto fler kolatomer i en kylkedja ju sämre löslighet. 
Jämfört med BTEX har alifater mycket sämre löslighet i vatten. Detta innebär man kan 
detektera BTEX löst i vatten. Kokpunkten varierar stort med antal kolatomer som finns i en 
kolkedja. I princip gäller att ju fler kolatomer desto högre kokpunkt (Larsson och Lind 2001).  
 
Även den biologiska nedbrytningen varierar för de olika kolkedjorna. Grenade alkaner bryts 
ned betydligt sämre än raka alkaner. Ju mer grenat ett kolväte är desto större rymdstruktur 
innehar de. Större rymdstrukturer är svårare för mikroorganismerna att angripa och bryta ned. 
Det innebär att ju fler bindningar det finns mellan kolatomerna desto svårare är det för 
organismerna att bryta ned ämnet. Är det flera bindningar mellan kolatomerna samt en stor 
rymdstruktur är det ännu svårare. Korta kolkedjor bryts ned snabbare än långa, detta eftersom 
mikroorganismerna ”klipper” isär kolatomerna från varandra vid nedbrytning (Larsson och 
Lind 2001).  
 

1.2 Behandlingsmetoder 
Vid sanering av ett område förorenat med olja finns ett flertal metoder att använda beroende 
på de förhållandena som råder på platsen. En av dessa saneringsmetoder är biologisk 
behandling. Vid en biologisk behandling används mikroorganismers naturliga förmåga att 
bryta ned kolväten till koldioxid och vatten. De biologiska behandlingsmetoderna kan delas 
upp i två grupper, ex-situ samt in-situ.  
 
Ex-situ innebär att jordmassorna grävs upp och transporteras bort innan de genomgår 
behandling, medan vid in-situ sker behandlingen på plats i marken. Fördelen med in-situ är 
att behandlingen kan ske på plats, men vid denna behandlingsmetod är det svårt att avgöra 
när hela jordmassan har tillräckligt låga föroreningshalter. Vilken jordart som återfinns på 
plats har en stor inverkan av hur effektiv behandlingen blir. Generellt vid ex-situ behandling 
blir kontrollen av föroreningsgraden i jordmassorna högre eftersom det sker under mycket 
kontrollerade former (Åkesson 1999). Det innebär däremot att det är en mer kostsam metod 
eftersom jordmassorna grävs upp och ibland transporteras till annan plats för behandling. Det 
finns flera olika behandlingsmetoder inom både in-situ samt ex-situ. Nedan följer beskrivning 
av ex-situ behandlingsmetoder, detta eftersom försöket i denna studie har genomförts med en 
ex-situ metod.  
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De fyra ex-situ metoderna kan delas in i två grupper beroende på i vilken fas jordmaterialet är 
vid behandlingen. Dessa grupper är fast fas, där kompostering, landfarming och biopiles ingår, 
samt slamfas där bio-slurry återfinns. Termerna förklaras närmare nedan.  
 

 Vid kompostering blandas den oljeförorenade jorden med bulkmaterial (exempelvis 
sågspån, halm, gödsel, bark) för att förbättra porositeten. Komposteringsmetoden är 
beroende av höga halter organiskt material eftersom det ökar den mikrobiella 
nedbrytningen samt alstrar värme (Olsson 2007).  

 Landfarming går ut på att behandla den förorenade jorden aerobt på en upplagsplats, det 
innebär att syre tillförs genom vändning av jordmassorna samt inblandning av eventuella 
tillsatser vid behov (exempelvis näringsämnen, mikroorganismer) (Åkesson 1999).  

 Biopiles liknar landfarming men där läggs jordmassorna upp i högar och ingen plöjning 
sker. Istället installeras rör i jordmassorna för att öka syresättningen. (Åkesson 1999). 

 Sedan finns ex-situ metoden som genomförs i slamfas, bio-slurry. I denna metod 
behandlas fasta- samt flytande ämnen förorenade med organiskt material (exempelvis 
petroleum), i behållare där mikroorganismerna kan arbeta under kontrollerade samt 
optimerade förhållanden. Det förorenade materialet blandas med vatten till en ”slurry”, 
där det fasta materialet uppgår till 5-50 % av innehållet. Denna metod innebär att 
föroreningarna övergår från jorden till vattnet. Därefter avvattnas massorna och vattnet 
innehållande föroreningarna genomgår vattenrening (Åkesson 1999).  

 
1.3 Syfte 
Studien genomfördes för att undersöka hur oljeförorenade jordhögars utformning påverkar 
nedbrytningshastigheten vid biologisk behandling med mikroorganismer. Studien 
genomfördes eftersom Svevia vill optimera nedbrytningshastigheten av oljeförorenade 
jordmassor. Den troliga begränsningen vid uppläggningssättet som används är att 
mikroorganismerna upplever syrebrist.  
 
En ex-situ metod valdes eftersom en bättre kontroll av föroreningskoncentrationen och de 
övriga abiotiska förhållandena kan erhållas. Metoden som användes är en blandning av bio-
piles (utom att luftrör ej används) och kompostering (inblandning av stenmaterial). Metoderna 
jämförs utifrån samma ekonomiska förutsättningar, dvs. kostnaden för metoderna ska vara 
densamma. Försöket genomfördes vid Svevias efterbehandlingsanläggning i Ystad.  
 
De yttre faktorerna har stor betydelse för nedbrytningshastigheten vid användning av 
mikroorganismer. För att erhålla en bättre förståelse för detta har en litteraturstudie 
genomförts för att undersöka hur de abiotiska faktorerna påverkar nedbrytningshastigheten 
av oljeförorenade jordmassor.  
 
De frågeställningar som har undersökts är: Vilka yttre faktorer påverkar nedbrytningen av 
oljekolväten vid biologisk behandling? Kan man förbättra nedbrytningshastigheten vid 
biologisk behandling av förorenad jord genom att förändra jordhögarnas utformning?  
 
 

2 Material och metoder 
 

2.1  Biologisk behandling av jordmassorna 
Jordmassor innehållande liknande föroreningshalt blandades ihop till en homogen jordhög. 
Jordmassorna var finkorniga till sandiga, med inslag av större kornstorlekar. Innan 
jordmassorna genomgick behandling sorterades de med avseende på kornstorlek. Material 
större än 20 mm sorterades bort, medan massor under denna storlek lades upp i en jordhög.  
 
Mikroorganismerna som användes blandades i en tank med vatten samt näringsämnen. Denna 
vattenlösning (innehållande mikroorganismer, vatten och näringsämnen) stod därefter i 4 
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dygn, i väntan på bakteriell tillväxt. Under studien användes naturliga mikroorganismer vid 
behandlingen. Vilka specifika mikroorganismer som användes är sekretessbelagt.   
 
Därefter transporterades jordmassorna genom behandlingsutrustningen, kallad ”the 
technology” (figur 3). Först tippades jordmassorna i matarfickan. Denna matarficka var 
uppbyggd som en tratt och vibrerade. Efter matarfickan ramlade jorden ned på ett 
transportband. På detta band satt fyra dysor, två på varje sida, som i ett jämt flöde sprutade ut 
vattenlösningen över jordmassorna. Efter detta steg ramlade jordmassorna ner från 
transportbandet på marken i en hög. Högen transporterades sedan bort av en hjullastare och 
lades upp i högar enligt avsnitt 2.2.   
 

 
Figur 3. Behandlingsutrustningen ”the technology”.  
 

2.2 Uppläggning av behandlade jordmassor 
Den storlek som tidigare använts och som har ansetts optimal av Svevia för uppläggning av 
jordmassor är ca 2 meter hög med en bas som är ca 3,5 meter bred och med varierad längd 
(figur 4).   
 
Under försöket användes fem jordhögar för fem olika metoder; Referens, Harp, Vänd, Mellan 
och Liten. I referenshögen lades jorden upp enligt vad som anses optimalt (figur 5:A). Vid de 
fyra andra metoderna lades jordhögarna upp annorlunda. I Harp förändrades jordhögen 
genom att sten, som tidigare sorterades ut blandades in, en hjullastarskopa med sten per tio 
ton jord. I övrigt hade jordhögen samma dimensioner som referenshögen (figur 5:B). För Vänd 
så vändes högen oftare och hade samma mått som referenshögen (figur 5:C). Jordhögen för 
Mellan hade endast ¾ av referenshögens höjd, men med samma bas (figur 5:D) och den sista 
jordhögen för Liten var ½ referenshögens höjd och samma bas (figur 5:E).  
 

 
Figur 4. Uppläggning av en behandlad jordmassa.  
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Figur 5. A) Referenshög var ca 2 meter hög samt hade en bas som var ungefär 3,5 meter. B) Harp var som referens 
men med inblandning av sten. C) Vänd, som referens men vändes oftare än övriga. D) Mellan hade samma bas som 
referens men ¾ av referenshögens höjd. E) Liten, samma bas som referens men ½ referenshögens höjd. 
 

2.3 Provtagning och analyser 
Jordhögarna provtogs vid två tillfällen, den första efter 108 dagars behandling och den andra 
efter 137 dagars behandling. Studien startade 2014-08-18 och avslutades vid sista 
provtagningen 2014-12-23. Under denna period var månadsmedeltemperaturen mellan 17°C 
samt 5°C (SMHI 2015 a) och nederbörden var för augusti 150mm, september 50 mm samt 
oktober 100 mm (SMHI 2015 b). 
 
Vid provtagning av jordmassorna användes en hjullastare, provtagningsspade, latexhandskar, 
provtagningspåsar med tillhörande förslutning, varselkläder, munskydd samt ev. 
skyddsglasögon beroende på om det var blåsigt väder.  
 
Vid provtagning av varje hög flyttades tre skopor av jord bort med hjälp av hjullastaren , för 
att komma åt längre in i jordhögen vid provtagning. Därefter togs en skopa längre in i 
jordmassan och ur denna skopa togs proverna. Fyra delprover togs från skopan och lades i 
provtagningspåsen. Därefter lades jordmassorna tillbaka. Samma procedur upprepades från 
jordhögens andra långsida vilket innebär att åtta delprov togs från varje hög. Efter alla åtta 
delprov hade tagits blandades de om i provtagningspåsen.  
 
Proverna analyserades sedan på det auktoriserade laboratoriet Eurofins. De parametrar som 
analyserades var alifatiska kolväten (C5-C8, C8-C10, C10-C12, C12-C16, C5-C16 samt C16-C35) 
samt aromatiska kolväten (C8-C10, C10-C16 samt C16-C35). Analyserna C5-C16 samt C16-C35 
är den totala koncentrationen av alla kolkedjor som finns inom det specifika spannet. 
Mätosäkerheten för alifaterna var 30-35% samt för aromaterna var det 20-30%. De 
analysmetoder som användes av laboratoriet för kolkedjor upp till C10 (för både alifater samt 
aromater) var LidMiljö.0A.01.09 och för kolkedjor längre än C10 (för alifater samt aromater) 
var LidMiljö.0A.01.15.   
 
Den ingångkoncentration som användes i denna studie beräknades utifrån ett flertal olika 
analyser för att erhålla ett representativt värde. Se vidare avsnitt 2.5.  
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2.4 Litteraturstudie 
För att studera hur abiotiska faktorer som vattenhalt, temperatur och pH påverkar 
nedbrytningen av oljeföroreningar gjordes en litteraturstudie. Vid denna litteraturstudie 
inhämtades artiklar främst från Umeå Universitetsbibliotek. Många artiklar innehåller samma 
parametrar som undersöktes och generellt har samma artiklar används i ett flertal av de 
begränsande faktorer som undersöktes.  
 
2.5 Statistik samt beräkningar 
Ingångskoncentrationen i jordmassorna varierade beroende på ursprung, men blandades till 
en homogen jordmassa. För att beräkna ingångskoncentrationen i denna jordhög viktades 
beräkningen utifrån koncentration och vikt på de jordmassor som användes (ekv.1). Därefter 
lades alla vikter ihop för att sedan divideras med jordmassornas totala vikt (kg) (ekv.2). 
Föroreningshalten erhölls i mg/kg.  
 

𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑓ö𝑟𝑜𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑘𝑔) = 𝐾𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (
𝑚𝑔

𝑘𝑔
) × 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑓ö𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 ℎö𝑔 (𝑘𝑔) ekv.1 

 

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (
𝑚𝑔

𝑘𝑔
) =  

𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑓ö𝑟𝑜𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑚𝑔)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑝å 𝑎𝑙𝑙𝑎 ℎö𝑔𝑎𝑟 (𝑘𝑔)
         ekv.2 

 
Två provtagningar genomfördes per metod samt en gemensam beräknad 
ingångskoncentration för alla metoder. Den beräknade ingångskoncentrationen benämns 
provtagning 1. Koncentrationsförändringen beräknades som procentuell utifrån 
ingångskoncentrationen. Procent kvarvarande förorening beräknades för varje metod. Detta 
genom att dela den slutliga halten med ingångskoncentrationen. Detta beräknades för att se 
vilken effekt metoden hade och för att en kort jämförelse mellan metoderna skall kunna 
genomföras.  
 
För de fem metoderna var det för få värden för att ett normalfördelningstest skall kunna 
genomföras. Det icke parametriska testet Kruskal-Wallis H test användes för att jämföra hur 
koncentrationen förändrades med tiden och mellan de olika metoderna. Signifikansnivån 
sattes till 0,05. Noll-hypotesen var att det inte fanns en signifikant skillnad mellan 
koncentrationerna vid de olika provtagningstillfällena samt alternativhypotesen var att det 
fanns en signifikant skillnad mellan koncentrationerna vid de olika provtagningstillfällena. 
Kritiskt värde för H var 5,99 och noll-hypotesen kan förkastas om det beräknade värdet är 
större än det kritiska värdet.  
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3 Resultat 
 
3.1  Resultat från genomfört försök vid EBH-anläggningen i Ystad 
 
3.1.1 Aromater 
Alla ingående koncentrationer av oljeföroreningar för de fem metoderna var lika. De visade 
låga koncentrationer av aromater (1-6 mg/kg, tabell 1). Vid provtagningstillfälle 2 och 3 dessa 
provtagningar var koncentrationen för aromater (C8-C10, C10-C16 och C16-C35) mellan 1-4 
mg/kg för alla metoder (tabell 1). Dessa koncentrationer är de lägsta som går att analysera med 
den metod som användes. Vid statistiskt test påvisades ingen signifikant skillnad 
koncentrationen av aromater mellan de olika provtagningstillfällena (H-värde 1,01) .  
 
Tabell 1. De erhålla värdena för aromater. Gulmarkerade värden uppvisar de lägsta värden som går att analysera. 
Koncentrationer ges i mg/kg.  

 
 

 
3.1.2 Alifater 
För alla fem metoder minskade koncentrationen av alifater signifikant från provtagning 1 av 
försöket till provtagning 3. De H-värden som erhölls var: 8,93 Referenshög, 9,39 Mellan, 9,28 
Liten, 9,40 Harp samt 8,10 Vänd.  
 
Vid provtagning 1 var de korta alifater 4 mg/kg C5-C8 respektive 27 mg/kg C8-C10 (tabell 2). 
De ingående koncentrationerna av längre alifater var däremot högre med 583 mg/kg C10-C12, 
1358 mg/kg C12-C16, 1549 mg/kg C5-C16 samt 296 mg/kg för C16-C35 (tabell 2).  
 
Alla metoder uppvisar en minskning i koncentrationer fram till provtagning 2 (tabell 2).  Då 
uppmättes koncentrationer mellan 3-5 mg/kg för korta alifater (C5-C8, C8-C10 och C10-C12, 
tabell 2). Dessa koncentrationer är de lägsta som kan uppmätas med vald analysmetod. Efter 
provtagning 3 var dessa halter kvar på samma nivå för alla metoder, utom för Vänd där 
koncentrationen ökat något (8 mg/kg, tabell 2).  
 
För längre alifater visade Referenshögen vid provtagning 2 koncentrationerna 22 mg/kg C12-
C16, 29 mg/kg C5-C16 samt 14 mg/kg C16-C35. Vid provtagning 3 hade dessa tre 
koncentrationer minskat ytterligare till 7 mg/kg C12-C16, 20 mg/kg C5-C16 samt 10 mg/kg 
C16-C35. 20 mg/kg C5-C16 respektive 10 mg/kg C16-C35 är de lägsta halter som går att 
uppmätas med genomförd analysmetod (tabell 2).  
 
Mellan uppvisade lägre koncentrationer vid andra provtagningen med koncentrationerna 15 
mg/kg C12-C16, 22 mg/kg C5-C16 samt 11 mg/kg C16-C35. Vid tredje provtagningen var 
koncentrationerna lägre jämfört med provtagning 1, men högre än koncentrationer vid andra 

Provtagning 1 Referenshög Mellan Liten Harp Vänd

Aromat > C8-C10 6 6 6 6 6

Aromat > C10-C16 5 5 5 5 5

Aromat > C16-C35 1 1 1 1 1

Provtagning 2 Referenshög Mellan Liten Harp Vänd

Aromat > C8-C10 4 4 4 4 4

Aromat > C10-C16 3 3 3 3 3

Aromat > C16-C35 1 1 1 1 1

Provtagning 3 Referenshög Mellan Liten Harp Vänd

Aromat > C8-C10 4 4 4 4 4

Aromat > C10-C16 3 3 3 3 3

Aromat > C16-C35 1 1 1 1 1
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provtagningen. Dessa koncentrationer var 18 mg/kg C12-C16, 24 mg/kg C5-C16 samt 14 mg/kg 
C16-C35 (tabell 2).  
 
Liten uppvisade lägre koncentrationer vid båda provtagningarna jämfört med provtagning 1. 
Vid provtagning 2 var koncentrationerna 9,3 mg/kg C12-C16, 20 mg/kg C5-C16 och 10 mg/kg 
C16-C35. Vid tredje provtagningen hade koncentrationen för C12-C16 (den enda som inte var 
vid lägsta analyserbara koncentrationen vid andra provtagningen) sjunkit till 5 mg/kg som är 
den lägsta halt som kan analyseras (tabell 2).  
 
Harp hade lägre koncentrationer vid andra provtagningen jämfört med provtagning 1. Dessa 
koncentrationer var 16 mg/kg C12-C35, 23 mg/kg C5-C16 och 12 mg/kg C16-C35. Till tredje 
provtagningen minskade koncentrationerna ytterligare för C12-C16 till 7.9 mg/kg samt C5-C16 
till lägsta analyserbara nivån 20 mg/kg. För C16-C35 var koncentrationen oförändrad mellan 
andra provtagningen samt sista provtagningen (tabell 2).  
 
För Vänd hade koncentrationerna minskat vid andra provtagningen jämfört med första 
provtagningen. Koncentrationen vid andra provtagningen var 13 mg/kg C12-C16, 20 mg/kg 
C5-C16 samt 16 mg/kg C16-C35. Efter provtagning 3 hade koncentrationerna ökat för tre 
fraktioner medan endast en hade påvisat en ytterligare sänkning jämfört med provtagning 2. 
Koncentrationerna vid tredje provtagningen var 28 mg/kg C12-C16, 40 mg/kg C5-C16, 12 
mg/kg C16-C35. Den högsta halt för C10-C12 kunde även påvisas vid tredje provtagningen för 
Vänd och var 7,6 mg/kg (tabell 2).   
 
Tabell 2. Erhållna värden för alifater. Gulmarkerade värden uppvisar de lägsta värden som går att analysera. 
Koncentrationer anges i mg/kg.  

 
 

Alla metoder påvisade en markant nedgång mellan första provtagningens koncentrationer och 
andra provtagningens koncentrationer. Den högsta procentuella kvarvarande 
föroreningskoncentration var 2,04 % och innehölls av Referenshögen. Vid andra 
provtagningen uppvisade övriga metoder en kvarvarande koncentration mellan 1,37-1,68 % 
(tabell 3). Detta betyder att efter andra provtagningen var det endast en liten skillnad i 
nedbrytningshastigheten mellan de olika metoderna. Vid tredje provtagningen har den 
procentuella kvarvarande föroreningskoncentrationen minskat för Liten, Harp samt 

Provtagning 1 Referenshög Mellan Liten Harp Vänd

Alifat > C5-C8 4 4 4 4 4

Alifat > C8-C10 27 27 27 27 27

Alifat > C10-C12 583 583 583 583 583

Alifat > C12-C16 1358 1358 1358 1358 1358

Alifat > C5-C16 1549 1549 1549 1549 1549

Alifat > C16-C35 296 296 296 296 296

Provtagning 2 Referenshög Mellan Liten Harp Vänd

Alifat > C5-C8 5 5 5 5 5

Alifat > C8-C10 3 3 3 3 3

Alifat > C10-C12 5 5 5 5 5

Alifat > C12-C16 22 15 9,3 16 13

Alifat > C5-C16 29 22 20 23 20

Alifat > C16-C35 14 11 10 12 16

Provtagning 3 Referenshög Mellan Liten Harp Vänd

Alifat > C5-C8 5 5 5 5 5

Alifat > C8-C10 3 3 3 3 3

Alifat > C10-C12 5 5 5 5 7,6

Alifat > C12-C16 7 18 5 7,9 28

Alifat > C5-C16 20 24 20 20 40

Alifat > C16-C35 10 14 10 12 12
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Referenshög. För övriga två, Mellan samt Vänd, uppvisas en högre procentuell fördelning 
jämfört med andra provtagningen. Den metod som har uppvisat störst nedgång är Liten som 
gick från en startkoncentration på 100 % till 1,37 % vid andra provtagningen och vid tredje 
provtagningen kunde endast 1,26 % av föroreningen återfinnas i jordmassan. Sämst utfall 
påvisades av Vänd som gick från 100 % till 1,62 % för att vid slutligen vid sista provtagning visa 
2,51 %. Procentuella fördelningen av kvarvarande föroreningskoncentration återfinns i tabell 
3.  
 
Tabell 3. Procentuell fördelning av kvarvarande föroreningskoncentration av alifater vid varje provtagning. Värden 
anges i %. 

 
 
Vid andra samt tredje provtagningen var det endast mindre koncentrationsförändringar som 
skiljde metoderna åt. En tydlig nedgång noteras för alla metoder vid andra provtagningen. Vid 
provtagning 3 har en fortsatt nedgång uppvisats för Referenshög, Liten samt Harp. För Vänd 
samt Mellan kan ingen tydlig nedgång urskiljas eftersom föroreningskoncentrationen hade 
stigit vid tredje provtagningen (figur 6).  

Referenshög Mellan Liten Harp Vänd

Provtagning 1 100 100 100 100 100

Provtagning 2 2,04 1,60 1,37 1,68 1,62

Provtagning 3 1,31 1,81 1,26 1,39 2,51
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Figur 6. Koncentrationer vid de tre olika provtagningstillfällen som genomfördes för a) Referenshög. b) Mellan. c) 
Liten. d) Harp. e) Vänd.    
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3.2 Resultat från litteraturstudien, abiotiska faktorers påverkan på 
nedbrytningshastigheten 
 
3.2.1 Temperatur 
Temperaturen är en viktig faktor vid biologisk nedbrytning. Detta eftersom den har en direkt 
påverkan hos föroreningarnas kemi samt att den direkt påverkar den fysiska miljön och det 
mikrobiella samhället. Därför kommer en förändring av temperatur inneha en stor påverkan 
hos de mikrobiella reaktionerna (Speight & Arjoon 2012). Den fysiska miljön som påverkas är 
föroreningarnas samt näringsämnenas löslighet samt mobilitet i vattnet (vilket i sin tur 
påverkar den mikrobiologiska tillgängligheten), föroreningarnas samt vattnets viskositet (hur 
lätt det kommer att spridas) samt föroreningens flyktighet till luft. Temperaturen innehar även 
en påverkan på den rådande energinivån, som styr hur den kemiska/biologiska reaktionen 
kommer att ske (Naturvårdsverket 1995).  
 
Normalt sett pågår biologisk nedbrytning i temperaturer under 80 grader, detta eftersom 
många mikroorganismer inte kan leva i högre temperaturer (Speight och Arjoon 2012). Det 
finns ett flertal olika typer av mikroorganismer som används vid biologisk nedbrytning och 
varje organism har sitt specifika temperaturintervall som är optimalt, normalt sett är 
mikroorganismer känsliga för snabba temperaturförändringar (Delblanc 1991). Vilka 
temperaturer som är de optimala finns ett flertal åsikter om. Speight och Arjoon (2012) menar 
att den optimala temperaturen ligger mellan 30 och 40°C, medan andra hävdar att den ligger 
mellan 15 till 30 °C (Naturvårdsverket 1995, Eriksson 2000) eller 20 till 25 °C (Delblanc 1991). 
Något som alla dock är överens om är att nedbrytningen sker långsammare vid lägre 
temperaturer. Detta har påvisats i en studie av Eriksson m.fl. (1999) , då ett försök gjordes där 
temperaturen ändrades och inte övriga parametrar. Eriksson m.fl. (1999) kunde då visa att 
nedbrytningen gick snabbare vid en temperatur på 20 °C jämfört med 6 °C .   
 
I en annan studie av Balachandran m. fl. (2012) undersöktes även där nedbrytningshastigheten 
vid olika temperaturer. De fann då att nedbrytningshastigheten vid 30 °C var högst. Vid 37 °C 
hade nedbrytningshastigheten minskat drastiskt och vid 25°C hade den endast minskat något 
jämfört med vid 30°C. 
 
Inom temperaturområdet där bakterierna är biologiskt aktiva har det visats att den biologiska 
nedbrytningshastigheten är en funktion av temperaturen. Inom intervallet 4-40 °C fungerar i 
allmänhet de flesta biologiska processer och aktiviteten kommer då att öka med ökad 
temperatur. En tumregel är att för varje temperaturökning med tio grader kommer den 
mikrobiella aktiviteten hos en och samma organism öka med en faktor två till tre, tills en 
optimal temperatur uppnås (för denna organism) (Naturvårdsverket 1995). 
 
Trots att aktiviteten är högst vid en organisms optimala temperatur har man sett att det finns 
mikrobiell aktivitet även vid temperaturer under 0°C (Paul 2007) och troligen tar bakterier i 
kalla klimat upp energi direkt från solstrålningen (Delblanc 1991). Det bör tilläggas att 
bakterier som använder sig av dieselföroreningar för att få energi kan hålla en högre kapacitet 
ända ner till 5°C, än motsvarande bakterier vid en annan petroleumförorening (Eriksson 
2000).  
 
3.2.2 Näringsämnen 
För att mikroorganismer skall kunna fungera behöver de näring. Detta tillsätts oftast i form av 
näringsämnen och de ämnen som främst behövs är kväve samt fosfor (Naturvårdsverket 1995, 
Eriksson 2000. Speight och Arjoon 2012, Mohee och Mudhoo 2012). Näringsbrist är en av de 
främst begränsade faktorerna vid biologisk nedbrytning (Delblanc 1991) och olja innehåller 
ofta låga halter av oorganiska näringsämnen (Fingerman & Rachakonda 2005). 
Mikroorganismerna behöver näringsämnen för att tillverka ett enzym som bryter ned 
oljeföroreningar (Vidali 2001).  
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Som tidigare nämnt är kväve och fosfor de näringsämnen som oftast tillsätts. Dock behöver 
organismerna även andra inorganiska näringsämnen i mindre mängd för att kunna uppnå 
maximal tillväxt, dessa är Kalium, kalcium, svavel, magnesium, järn samt mangan (Mohee & 
Mudhoo 2012). Andra spårämnen, förutom de näringsämnen som nämnts, kan även vara en 
begränsande faktor (Delblanc 1991) likaså kan vatten vara ett näringsämne som begränsar 
(Delblanc 1991, Eriksson 2000).  
 
När näringsämnen skall tillsättas användes ofta en C/N/P-kvot för att kunna tillsätta rätt 
mängd näring. Den mest frekvent använda kvoten är 100:10:1 (Speight och Arjoon 2012), men 
det finns även andra kvoter som ligger mellan 100:20:0,5 och 100:5:1 (Naturvårdsverket 1995). 
Näringsämnen bör tillsättas med försiktighet eftersom för höga halter kan vara toxiska för 
mikroorganismerna, vilket innebär en negativ påverkan av nedbrytningshastigheten 
(Naturvårdsverket 1995, Eriksson 2000, Speight och Arjoon 2012).  
 
I en studie av Komilis m. fl. (2010) testades att addera olika mängder kväve till 
mikroorganismer i en dieselförorenad jord. De upptäckte att vid en torrvikt av kväve på 250 
mg/kg förbrukade organismerna mest syre. När de adderade mer än 500 mg/kg torrt kväve 
minskade syreförbrukningen. De kom även fram till att kväve bör adderas stegvis för att 
mikroorganismerna skall kunna anpassa sig till miljön och inte reagera som att det är toxiskt.  
 
När näringsämnen tillsätts bör även hänsyn tas till vilken form näringen är i för att 
organismerna skall kunna tillgodogöra sig den. Tillsätts fel form riskeras exempelvis att 
näringen bidrar till en ökad övergödning eller att ”fel” mikroorganism tar över systemet 
(Eriksson 2000). Generellt anses det att ammonium-kvävgas (NH4-N) är den kväveform som 
är lättast för mikroorganismer att ta upp (Komilis m. fl. 2010).  
 
I en annan undersökning av Brook m. fl. (2001) studerades hur nedbrytningshastigheten 
påverkades av olika koncentrationer och former utav kväve som adderades. I studien 
uppvisade alla prov med kväve i någon form en ökad nedbrytningshastighet jämfört med 
referensprovet (där inget kväve tillsattes). Kväve i ammoniumform (NH4-N) påverkade 
nedbrytningshastigheten mest positivt. Förutom rätt kväveform påverkade 
koncentrationsnivåerna även resultatet, och C/N-kvoten 20:1 påverkade 
nedbrytningshastigheten mer positivt än C/N-kvoten 40:1.   
 
Dock finns det studier som inte har kunnat påvisa en högre nedbrytningshastighet vid 
addering av näringsämnen. En sådan studie gjordes av Seklemova m. fl. (2001) där de 
undersökte påverkan av nedbrytningen när inorganiska näringsämnen adderades till en 
dieselförorenad jord. Resultatet från denna studie visade att de tillsatta näringsämnena inte 
hade någon effekt på nedbrytningen av dieselföroreningen. 
 
3.2.3 pH 
En annan faktor som påverkar nedbrytningshastigheten är den förorenade jordens pH. pH-
intervallet bör ligga mellan 6-8 enligt Naturvårdsverket (1995), medan Delblanc (1991) anser 
att pH inte bör överstiga 7,5 för att de flesta bakterier skall erhålla en optimal miljö. Det finns 
andra som anser att pH kan vara så lågt som 5 (Eriksson 2000, Mohee och Mudhoo 2012, 
Speight och Arjoon 2012). 
 
Att det optimala pH-värdet är kring 7 har påvisats i ett försök av Chen m. fl. (2014) där de 
undersökte den bakteriella nedbrytningen av mineralolja. En av de faktorer som förändrades 
var vid vilket pH som nedbrytningen ägde rum. Resultatet visade att pH-värdet spelar roll för 
nedbrytningen och det optimala pH troligtvis är mellan 6 och 7,8. pH tros även påverka den 
mikrobiella diversiteten i jorden samt bakteriernas aktivitet. I en annan studie av 
Balachandran m. fl. (2012) undersökte de hur effektiv en viss mikroorganism bryter ned 
PAH:er och diesel i jord. De valde vissa parametrar, bl.a. pH, och gjorde en ändring i dessa. De 
fann att vid pH 7 var nedbrytningshastigheten som högst och vid pH 8 uppvisades en något 
högre hastighet än vid pH 6. De undersökte även nedbrytningshastigheten vid pH 10 och de 
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kunde se en drastisk försämring av mikroorganismernas nedbrytningshastighet för PAH:er 
samt diesel.  
 
Annat som påverkar nedbrytningshastigheten är snabba förändringar i markens pH. Detta kan 
signifikant förhindra den mikrobiella tillväxten (Mohee och Mudhoo 2012) eftersom pH i 
jorden påverkar lösligheten av PAH:er, mikroorganismernas metabolism (Speight och Arjoon 
2012) samt lösligheten av näringsämnen och metaller (Paul 2007). Det kan även vara så att 
mikroorganismerna inte klarar av att anpassa sig tillräckligt snabbt till det nya pH-värdet 
(Fingerman och Rachakonda 2005).  
 
För att bakterierna skall kunna anpassa sig bör det undvika en differens större än en enhet, 
negativt eller positivt, från det optimala pH-värdet (Naturvårdsverket 1995). Det bör även tas 
i beaktande att olika mikroorganismer är aktiva under olika pH-intervall och att det finns 
många undantag av organismer som är aktiva vid andra pH-intervall än kring 7 (Delblanc 
1991). En ökning av pH i jorden kommer medföra att kalcium, magnesium, natrium, kalium, 
ammoniak och fosfor blir mindre tillgängligt för mikroorganismerna. En sänkning av pH 
däremot påverkar tillgängligheten av nitrat och klorid i jorden (Naturvårdsverket 1995).  
 
Normalt brukar pH inte innebära ett problem vid biologisk behandling, detta eftersom de flesta 
jordarter naturligt ligger i pH-spannet 6-8 . Om jorden trots allt skulle uppvisa ett för lågt pH 
kan man använda sig av karbonater, exempelvis kalk, för att höja pH-värdet (Eriksson 2000). 
 
3.2.4 Vattenhalt i jorden 
Jordens vattenhalt är en mycket viktig parameter eftersom det är i gränsen mellan vatten och 
oljan som de flesta nedbrytande mikroorganismer lever i (Delblanc 1991). Även om jorden 
innehåller vatten är det viktigt att den är biotillgänglig och inte bundet till jordens partiklar, 
eftersom att det bundna vattnet inte är tillgängligt för mikroorganismerna (Mohee och 
Mudhoo 2012). I många terrestra ekosystem är den tillgängliga vattenhalten vanligtvis en 
begränsande faktor vid mikrobiell nedbrytning (Fingerman och Rachakonda 2005).  
 
Mikroorganismerna behöver vatten för den mikrobiella tillväxten samt för att dess metabolism 
skall fungera optimalt (Fingerman och Rachakonda 2005). Vattnet har även en direkt 
påverkan på syretillgången i jorden, lösliga material, osmotisk tryck samt vilket pH som 
marken innehar (Paul 2007).  
 
Bakterier använder sig av den omgivande vattenfilmen när de skall byta material (exempelvis 
näringsämnen) med den kringliggande miljön, något som de gör genom cellmembranet 
(Fingerman och Rachakonda 2005). Vilken fukthalt som är den optimala finns lite skilda 
åsikter om, Eriksson (2000) anser att den optimala vattenhalten ligger mellan 10 och 30 % av 
jordens fältkapacitet medan Fingerman och Rachakonda (2005) anser att den ligger på 20-80 
% av markens fältkapacitet. Naturvårdsverket (1995) anser att vattenhalten optimalt skall ligga 
mellan 50-70 % av jordens fältkapacitet. Dock påpekar Eriksson (2000) att denna optimala 
fältkapacitet varierar mellan olika jordarter.  
 
I en tidigare undersökning studerades nedbrytningshastigheten hos en bakterie vid olika 
fukthalter. Man kunde se att nedbrytningen alltid var högre i jordprover som innehöll 
inympade bakterier jämfört med de bakterier som naturligt återfanns i jorden. När jorden hade 
en fukthalt av 20 % av fältkapaciteten var nedbrytningen som högst, både vid inympade 
bakterier och naturligt erhållna bakterier (Choon-Sung m. fl. 2001). Vid en annan studie av Li 
m. fl. (2011) undersöktes nedbrytningshastigheten hos tre olika typer av bakterier vid olika 
fukthalter. Deras resultat visade att fuktigheten påverkade nedbrytningshastigheten 
signifikant och att hastigheten var högst hos alla bakterier vid en fuktighet på 60%. När 
fuktigheten var 80% minskade nedbrytningshastigheten, detta eftersom syretillgången i 
jorden minskade vid med denna vattenhalt. 
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Om fukthalten i jorden är för låg kan det medföra att bakterierna blir uttorkade och dör 
(Naturvårdsverket 1995) eller kan bakteriernas metaboliska nivå sjunka till marginella nivåer 
(Fingerman & Rachakonda 2005). Det kan även innebära att diffusionen av lösta ämnen blir 
drastiskt sämre och mikroorganismerna kan bli immobila. Generellt är bakterier sämre 
anpassade till torrare jordar än svampar. Detta eftersom de använder sig av diffusion vid 
upptag av näringsämnen och har svårare att förflytta sig utan tillgång på vatten (Paul 2007). 
En för hög vattenhalt kommer att förhindra gasutbytet i jorden (Naturvårdsverket 1995) och 
främst kommer syret att bli en stor bristvara (Delblanc 1991, Fingerman & Rachakonda 2005).  
 
Generellt är de mikroorganismer som återfinns i jorden verksamma över ett brett spann av 
olika vattenhalter (Eriksson 2000) och man återfinner flera olika mikrobiella samhällen vid 
samma vattenhalt (Paul 2007). När man skall bestämma hur mycket vatten som skall tillsättas 
i jorden bör man tänka på att även bakterier kan hålla en mängd fukt och det är olika beroende 
på vilken bakterie det är (Bisen m. fl. 2012).  
 
3.2.5 Syrehalt 
Generellt sett är halten tillgängligt syre den största begränsande faktorn vid biologisk 
nedbrytning av organiska föreningar (Hurst m.fl. 1996, Fingerman och Rachakonda 2005, 
Speight och Arjoon 2012). Vid jämförelse mellan de aeroba- samt anaeroba processerna är de 
aeroba mestadels en effektivare metod att välja vid nedbrytning av petroleumprodukter. 
Därför kan ett tillskott av syre signifikant öka nedbrytningen av föroreningen (Delblanc 1991, 
Speight och Arjoon 2012). Eftersom de processer som sker vid nedbrytning i huvudsak är 
aeroba är syret en viktig faktor vid omvandlingen av olja till koldioxid samt vatten. De 
mikrobiella oxidationsprocesserna sker i vattenfas och mikroorganismerna använder sig av det 
syre som finns löst i vattnet (Naturvårdsverket 1995). Därför är nedbrytningen beroende av 
hur väl syret kan övergå från gasform till vattenfas (Troquet m.fl. 2003). Mängden syre som 
återfinns i vattnet står normalt sett i jämnvikt med omgivande luftsyre. En minskning av 
syrehalten i vattnet kommer att medföra en försämrad oxidationsprocess, om inte mer syre 
tillförs (Naturvårdsverket 1995).  
 
Hur väl syre är fördelat i jordmassan beror även på jordens struktur, porositet och 
sammansättning. Vilken jordart som finns på platsen spelar en signifikant roll vid 
syreförbrukningen. Detta medför att en jordart med en luftig struktur kommer att ha större 
luftflöde och påverka nedbrytningshastigheten positivt (Fingerman och Rachakonda 2005). 
Vid mikrobiell nedbrytning fungerar syret som en elektronacceptor. På grund av detta är 
syreåtgången ett bra mått på hur snabbt samt hur mycket kolvätena bryts ned (Delblanc 1991). 
I ett flertal studier har man påvisat en god korrelation mellan förbrukad syre eller utsläpp av 
koldioxid och den mikrobiella nedbrytningshastigheten. Därför är syreförbrukningen samt 
koldioxidbildningen viktiga parametrar för att bestämma nedbrytningshastigheten av 
föroreningen (Hollender m.fl. 2003).  
 
För att optimera syrehalten kan mer syre tillsättas den förorenade jorden. Hur mycket syre 
som bör tillsättas varierar från situation till situation och detta beror exempelvis på jordens 
porositet, hur stor föroreningen är, mikroorganismernas behov etc. (Delblanc 1991). Det finns 
olika metoder för att öka syrehalten, exempelvis kan man lägga in rör i jorden och därefter 
trycka in luft i jordmassorna (Vidali 2001). En annan metod är att använda sig av ett 
skumliknande material som bl.a. hjälper gaserna att transporteras (Choi m.fl. 2009).  
 
I ett försök gjord av Choi m. fl. (2009) visades att en förorenad jord där det tillsatts bakterier, 
näringsämnen och en typ av gasbubblor (som ökar syretransporten i jorden) visade en ökad 
nedbrytningshastighet av föroreningen. Samma studie kunde även påvisa att en syrehalt under 
2 mg/L innebar att syret var den hämmande faktorn för den bakteriella nedbrytningen.  
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3.2.6 Mikroorganismer samt biotillgänglighet 
Mikroorganismer har funnits på vår jord i mer än tre miljarder år och har sedan dess brutit 
ned organiska ämnen. Den generella regeln för denna nedbrytningsprocess är att 
organismerna använder sig av kol som energikälla för att producera sin egen biomassa 
(Eriksson 2000). Mikroorganismer anpassar sig väl till olika miljöer och kan använda 
oljeföroreningar som energi- samt kolkälla (Vidali 2001). Vid biologisk nedbrytning av 
oljeföroreningar används mestadels bakterier (oftast är de upp till 50 % av 
mikroorganismerna) samt svampar (oftast mellan 6-82% av mikroorganismerna). Möjligheten 
att bryta ned petroleumföroreningar har observerats hos ett flertal olika svampar samt 
bakterier. Fördelen med att använda bakterier vid biologisk nedbrytning är att de finns i stora 
mängder, har en snabb tillväxt och kan bryta ned ett brett spann av 
petroleumsammansättningar (Wolicka m.fl. 2009). För att uppnå maximal 
nedbrytningshastighet behöver man välja vilken mikroorganism man skall inympa med 
omsorg, då olika organismer är olika effektiva vid olika föroreningssituationer (Fingerman och 
Rachakonda 2005).  
 
Den mikrobiella populationen som tillsätts i den förorenade jorden kommer att följa en 
tillväxt-cykel med tre distinkta faser: Fördröjningsfasen (lag phase), tillväxtfasen (exponential 
phase) och dödsfasen (death phase). I Fördröjningsfasen kommer den mikrobiella tillväxten 
vara hämmad tills organismerna har anpassat sig till den rådande miljön och dess 
föroreningssituation. Mikroorganismerna kommer under denna tid att utveckla rätt enzymer 
samt annat nödvändigt för metabolismen för att kunna tillgodogöra sig energikällan 
(föroreningen). När rätt enzymer är bildade kommer tillväxtfasen att starta. 
Mikroorganismerna kommer att tillväxa exponentiellt och tillväxthastigheten kommer att 
påverkas av organismernas kapacitet att ta upp energikällan samt den omkringliggande 
miljön. Därefter när energikällan börjar minska kommer organismerna att minska i antal och 
nå dödsfasen (Mohee och Mudhoo 2012).  
 
För att mikroorganismerna ska kunna tillgodogöra sig oljeföroreningen krävs det att den är 
tillgänglig för organismerna (Eriksson 2000, Vidali 2001, Fingerman och Rachakonda 2005). 
Vanligt är att föroreningen är mer eller mindre bunden till jordpartiklarna, vilket gör det 
svårare för mikroorganismerna att komma åt den (Eriksson 2000). Nästan alla organiska 
föroreningar kan brytas ned av mikroorganismer om föroreningen är biotillgänglig, miljön 
erhåller rätt förutsättningar och om de får tillräckligt med tid (Mohee och Mudhoo 2012).  
  
 

4 Diskussion 
 
Litteraturstudien gjordes parallellt med försöket som genomfördes. Detta medför att all 
information inte hade erhållits vid försökets start och vissa parametrar inte beaktades förrän 
försöket redan var startat.  
 
Det har varit svårt att återfinna andra studier som har genomförts med liknande fysiska 
förändringar. Detta kan delvis bero på att utformning av metod håller på att genomföras samt 
att biologisk behandling av oljeförorenad jord är en relativt ny metod. Detta medför att inga 
jämförande studier kan göras.  
 
Försöket som genomfördes vid Svevias efterbehandlingsanläggning hade som mål att utveckla 
ett bättre uppläggningssätt för oljeförorenade jordmassor, som medför en ökad 
nedbrytningshastighet. Studien utformades utifrån att det troliga problemet var att 
mikroorganismerna var begränsade av syretillgången vid nedbrytningen.  
 
Vid första provtagningen innehöll jorden koncentrationer av alifater överstigande 1000 mg/kg 
(tabell 2). Vid andra provtagningen, med olika upplägg av jordmassor, visade alla metoder en 
stor nedgång mellan koncentrationerna (tabell 2). Vid tredje provtagningen hade tre metoder 
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(Liten, Harp samt Referens) lägre koncentrationer än vid andra provtagningen medan de två 
metoderna Mellan samt Vänd uppvisade högre koncentrationer än vid andra 
provtagningstillfället (tabell 2). Varför halterna är högre är oklart. Det kan bero på att annan 
förorenad jord har kommit i kontakt med dessa upplagda jordhögar eller att jordhögarna i 
vissa punkter är heterogena. Om de studerade jordarna är heterogena innebär det att det finns 
inslag av högre koncentrationer och detta kan leda till att resultatet visar högre 
koncentrationer. Trots att detta upptäcktes när analysresultat ankom fanns det inte tid att ta 
nya representativa prover för dessa två metoder.  
 
Koncentrationsnedgången var stor mellan första samt andra provtagningen och uppvisade 
mycket låga halter. Skillnaden i nedgång mellan andra samt tredje provtagningen var inte lika 
markant. Om försöket skulle pågå längre är det inte troligt att koncentrationen minskar mycket 
mer. Detta beror troligen på att föroreningen i detta läge är en bristvara för 
mikroorganismerna och de kommer in i dödsfasen. De få föroreningar som finns kvar kommer 
då att ta lång tid att brytas ned, eftersom antalet mikroorganismer har minskat. Ett flertal 
faktorer kan ha påverkat mikroorganismerna för att denna nedgång skall ha kunnat ske.  
 
Föroreningarna som fanns i jordmassorna var sannolikt biotillgängliga. De var därför optimala 
för att mikroorganismerna skall kunna tillgodogöra sig oljeföroreningen som energi. 
Näringsämnen tillsattes vid försökets start tillsammans med vatten. Näringsämnena var 
adderade i rätt kvoter i förhållande till vad de mikroorganismer som användes behövde. 
Därefter finns det ett flertal andra abiotiska faktorer som kan ha inverkat på dessa jordmassor. 
Under tiden som försöket pågick varierade månadsmedeltemperaturerna från 17 °C ner till 5 
°C (SMHI 2015 a). Vilken temperatur som är optimalt för denna bakterie är osäkert. Men det 
är troligt att temperaturen periodvis har uppnått 30 °C under dagtid, vilket anses vara den 
optimala temperaturen för ett flertal olika mikroorganismer (Naturvårdsverket 1995, Eriksson 
2000). Det är även viktigt att vattenhalten i jorden har varit optimal (Delblanc 1991). Under 
tiden som försöket pågick var månadsnederbörden 150 mm i augusti, 50 mm i september och 
sedan 100 mm i oktober (SMHI 2015 b). Data för november samt december saknades. När 
försöket startade 2014-08-18 regnade det även mycket och delar av jordmassorna var väldigt 
blöta. Litteraturstudien påvisar att det finns olika fältkapaciteter som anses optimal 
(Naturvårdsverket 1995, Eriksson 2000, Fingerman och Rachakonda 2005) och troligen har 
inte vatten varit en bristvara under försöket. Alla dessa faktorer har sannolikt medverkat till 
bättre levnadsmiljö för mikroorganismerna som användes, vilket troligen har påverkat den 
snabba nedgången vid andra provtagningen.  
 
Vid uppläggning av jordhögarna samt val av metoder fokuserades det på att öka syretillgången 
i jorden, detta eftersom detta är den mest begränsande faktorn tillsammans med tillgången på 
näringsämnen (Delblanc 1991, Hurst m.fl. 1996, Fingerman och Rachakonda 2005, Speight 
och Arjoon 2012). I detta fall tillsattes näringsämnen och denna faktor ansågs därför inte 
begränsa nedbrytningshastigheten. Vid Mellan samt Liten var tanken att minska avståndet 
från mittpunkten under jordhögen (där lägst koncentration av syre finns) till luften för att se 
om detta kunde vara den optimala lösningen. Vid Vänd var syftet att optimera syret genom att 
manuellt vända in luft i jordmassorna och detta genomfördes tre gånger under tiden som 
försöket pågick. Vid Harp blandades sten in som bulkmaterial för att jordens struktur skulle 
bli luftigare. Referenshögen gjordes för att en jämförelse skulle kunna göras mellan de olika 
metoderna och hur man vanligtvis gör.  
  
Under litteraturstudien framkom det hur viktigt syretillgången är vid dessa 
nedbrytningsprocesser eftersom det fungerar som en elektronacceptor (Delblanc 1991). Syret 
kan även vara en bra indikator på hur snabbt en förorening bryts ned, eftersom syrehalten 
minskar allt eftersom föroreningen bryts ned (Delblanc 1991). Samma gäller hur pH påverkar 
mikroorganismernas metabolism (Speight och Arjoon 2012) samt näringsämnenas löslighet 
(Paul 2007). Hade dessa kunskaper funnits innan försökets start hade dessa parametrar 
kunnat mätas för att se om det var optimalt. Eftersom olika jordmassor blandades ihop kan 
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dessa innehållit olika pH-värden. Om massorna blandades ofullständigt kan detta inneha en 
påverkan på resultatet.   
 
Vid en jämförelse mellan de olika metoderna gjordes en procentuell beräkning av hur mycket 
föroreningar som finns kvar i varje metod efter de olika provtagningarna. Dock skall det 
noteras att denna procent kan vara missledande vid en direkt jämförelse mellan metoderna 
eftersom endast tre prover har tagits under försöket (start, mitten, slut). Denna procentenhet 
bör istället ses som en indikation vilken metod som kan vara den optimala uppläggningen för 
att öka nedbrytningshastigheten.  
 
Den lägsta procentenheten vid andra samt tredje provtagningen hade Liten. Detta indikerar 
att avståndet till den mittersta punkten har betydelse för om hela jordmassan skall erhålla de 
lägsta möjliga föroreningskoncentrationerna. Detta utfall var delvis väntat, eftersom denna 
metod tillsammans med Vänd ansågs som de mest optimala sätten vid uppläggning. Vid andra 
provtagning uppvisade Mellan samt Vänd de andra samt tredje lägsta koncentrationerna. 
Därför fanns även fortsatta tankar kring att dessa tre metoder är de mest optimala. Dock hade 
koncentrationerna ökat för Mellan samt Vänd vid sista provtagningen.  
 

4.1 Förslag inför kommande studier 
Vid fortsatt utformning av en optimal metod finns det några parametrar som bör undersökas 
vidare. Man bör ta fler prover med ett relativt kort intervall mellan proverna, förslagsvis ca tre 
veckor. Med ett kortare intervall kan nedbrytningshastigheten studeras närmare och 
förändringar upptäckas tidigare. Därefter bör fler prover tas varje provtagningsomgång för 
varje metod och ett medelvärde användas för att inte lokala skillnader i jordmassan skall 
medföra en stor påverkan av resultatet. Innan jordmassorna genomgår behandling bör 
optimalt pH samt vattenhalt bestämmas, tillsammans med kvoten av näringsämnen. För att 
se att syrehalten är den faktor som begränsar nedbrytningen bör även den mätas i en eller helst 
flera av försöken. Den metod som bör eftersträvas i enlighet med denna studie är metod liten, 
där avståndet från jordhögens mittpunkt är kortast möjligt.  
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