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In situ bioremediation of petroleum-contaminated soil 
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An analysis of the outcome of a performed bioremediation, own field 
investigations and previous studies. 
 
Malin Holmberg 
 
Abstract 
 
In this study, I examine the performance of an in situ bioremediation technique applied to 
petroleum-contaminated site in Sweden. The performance of the method was evaluated by 
analyzing the effects to the treatment on aliphatic- and aromatic hydrocarbon concentrations 
in soil and groundwater. In addition, I revisited the site and performed complimentary 
analyses of soil- and groundwater properties. In situ bioremediation can reduce the 
environmental impact and provide economic benefits. In situ methods are rarely implemented 
in Sweden and it is important to optimize its efficiency enabling reduced landfill and a non-
toxic environment. I found that the in situ remediation was partly successful and degradation 
had occurred. At the treated site (area group 3) aliphatic hydrocarbons went below the 
detection limit after the second treatment with bacteria. I attribute the latter finding specific 
local conditions (oil spill, nutrient levels, pH and soil moisture). During the performed 
bioremediation neither moisture nor nutrients were added to the soil during treatment with 
bacteria, which may have affected the degradation. I recommend the function of bacteria and 
enzymes should be evaluated at a site-specific scale, before starting a bioremediation. 
Importantly, the bioremediation may have been influenced by fuel leakage and foam that was 
placed under the concrete slab, which creates further uncertainty about the weak responses by 
the treatment. Thorough evaluation of the local conditions prior to the treatment seems crucial 
and environmental factors can be just as important to examine as the content of the soil when 
applying in situ bioremediation. 
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1 Inledning och bakgrund 
 
Förorenad mark är ett globalt problem och dessa områden kan utgöra en risk för människors 
hälsa och miljön (Science Communication Unit 2013). I dagsläget finns cirka 85 000 
misstänkta eller bekräftade förorenade områden i Sverige och saneringar sker runt om i landet 
(Naturvårdsverket 2016). Några av de vanligt förekommande markföroreningarna är 
petroleumprodukter (SPIMFAB 2014). En verksamhet där petroleumföroreningar kan 
påträffas är verksamma eller nedlagda bensinstationer. Fram till 2014 ingick 5000 nedlagda 
bensinstationer i ett åtgärdsprogram i Sverige, där 4000 av dessa sanerades (SPIMFAB 2014). 
Saneringen utfördes genom SPIMFAB, en miljösaneringsfond av oljebolagen som tagit fram 
ett åtgärdsprogram för att utföra undersökningar och behovssanera mark vid nedlagda 
bensinstationer. Under åtgärdsprogrammet utfördes mer än 95 % av åtgärderna genom 
schaktsanering och resterande 5 % utfördes genom in situ sanering (SPIMFAB 2014).  
 
Schaktsanering har visats vara en vanlig metod vid petroleumförorenad mark i Sverige 
(SPIMFAB 2014). Nackdelar med denna metod är dock att det kan uppstå svårigheter att ta 
bort föroreningar som är belägna vid ledningar, under byggnader eller vid andra 
schakttekniska skäl (Helldén et al. 2006; SPIMFAB 2014). Grävning i mark kan i dessa fall 
försvåras och det kan även uppstå ytterligare komplikationer om en ledning i marken 
exempelvis skadas. Marksanering styrs därför av specifika förutsättningar på den aktuella 
platsen och kräver problemlösning, vilket även påverkar vilken saneringsmetod som kan 
användas (Helldén et al. 2006). En metod då utgrävning och deponering kan undvikas är 
biologisk in situ sanering (Helldén et al. 2006). In situ betyder ”på plats” (NE u.å.) och genom 
denna metod kan nedbrytningen av organiska föroreningar påskyndas med hjälp av 
marklevande organismer såsom bakterier, maskar eller svampar (Törneman et al. 2009; Korda 
et al. 1997). Bakterier kan även bilda enzymer som kan spjälka de organiska föroreningarna 
(Larsson och Lind 2001). Schaktningsproblematiken vid bensinstationer kan därför undvikas 
under en biologisk in situ sanering. Utsläpp till luft genom transporter, som anses utgöra den 
största negativa miljöpåverkan kan även undvikas då jordmassor inte behöver förflyttas 
(Helldén et al. 2006) 
 
Biologiska saneringsmetoder lämpar sig bra för petroleumföroreningar, men har ännu inte 
hunnit utvärderas frekvent i Sverige. Stora delar av året har Sverige ett kallt klimat, vilket är 
en av anledningarna till att biologiska metoder kan vara svåra att använda då vissa 
mikroorganismer inte fungerar optimalt i låga temperaturer (Margestin och Schinner 1999). 
Nedbrytningsprocessen av organiska föroreningar kan påskyndas om mikroorganismer som 
naturligt finns i marken tillsätts i en större mängd eller om en annan typ av specialiserad 
bakteriekultur tillsätts marken, även kallat bioargumentation (Tyagi et al. 2010). Gödselmedel 
eller en annan faktor som krävs för mikroorganismernas funktion och som stimulerar dess 
tillväxt kan även tillsättas för att påskynda nedbrytningsprocessen, även kallat biostimulation 
(Tyagi et al. 2010).  
 
Det finns mikroorganismer anpassade för kallt klimat men deras tillväxt och spridning är trots 
anpassningen mer optimalt vid högre temperaturer (Margestin och Schinner 1999). Enligt 
Whyte et al. (1998) framgår att bioargumentation med en bakteriepopulation anpassad för 
kallt klimat kan vara fördelaktigt på platser där den varma perioden av året är kort. Genom 
denna tillsats av mikroorganismer framgår även att biostimulation bör ske med komponenter 
som stimulerar tillväxten hos bakterierna (Whyte et al. 1998). En annan studie har visat att 
mikroorganismernas tillgång av näringsämnen kan ha större betydelse för nedbrytningen än 
de låga temperaturerna i sig (Westlake et al. 1978). Tillsatts av näringsämnen i marken har 
visats vara mer effektivt för nedbrytning än att tillföra marken okända mikroorganismer 
anpassade för kallt klimat (Margestin och Schinner 1997). Enligt vad som framgår av Whyte et 
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al. (1998) och Margestin och Schinner (1997) kan biologiska metoder ha förutsättningar att 
lyckas i Sverige. 
 
För effektiv nedbrytning behöver mikroorganismerna gynnsam tillgång av syre (Korda et al. 
1997) och tillgång av näringsämnena kväve och fosfor (Larsson et al. 1994). Den biologiska 
nedbrytningen kan hämmas i jordar som har hög kapacitet att absorbera föroreningar, då 
tillgänglighet för föroreningar minskas för mikroorganismer i marken (O’Loughlin et al. 
2000). Markfuktigheten har därför visats påverka nedbrytningen, då det tillåter förflyttning 
av föroreningar till mikroorganismer (O’Loughlin et al. 2000). Ju mindre markpartiklar, desto 
långsammare transporteras ämnen genom marken (Grip och Rodhe 1994). En annan 
förutsättning som styr nedbrytningen är pH-värdet i mark och grundvattnet (Davidsson et al. 
2006).  
 
För att minska deponeringen i Sverige har ekonomiska och administrativa styrmedel införts 
(SGI 2016) och miljömålet giftfri miljö ska eftersträvas till kommande generationer (KEMI 
2015). En effektivisering av biologiska in situ saneringar kan bidra till att saneringen blir 
ekonomisk lönsam och minskar miljöpåverkan, vilket gör att metoden kan vara att föredra vid 
optimala förutsättningar. Bakgrunden till denna studie är därför att biologisk behandling ska 
ges möjlighet att användas mer frekvent och för att öka möjligheten till lyckade 
saneringsresultat för petroleumförorenad mark i Sverige. 

1.1 Syfte  
Denna studie syftar till att analysera ett befintligt fall där biologisk in situ sanering utförts för 
petroleumförorenad jord. Inom ramen för detta arbete undersöks vad som kan ha orsakat att 
önskad haltreducering av uppmätta föroreningar inte uppnåtts utifrån den metodik som 
användes samt de förhållanden som fanns på platsen. De frågeställningar som besvaras i 
rapporten är: 
 

• Hur förändrades föroreningshalten i mark och grundvatten efter samtliga 
behandlingar?  

• Kan halterna näringsämnen, syre eller pH-värdet i grundvattnet påverkat resultaten 
negativt?  

• Kan jordens pH, kornstorlekar och innehåll av organiskt material påverkat resultaten 
negativt? 

• Hade den utförda saneringen kunnat effektiviseras? 

2 Metod och material 
 
I denna studie har en utförd in situ sanering studerats ingående. Fallstudien kompletterades 
med en litteraturstudie som låg till grund för att egna fältundersökningar på det berörda 
området ansågs nödvändigt. Detta utfördes för att få kunskap om platsspecifika mark- och 
grundvattenparametrar. Först syntetiserades resultat från den utförda saneringen, sedan 
kompletterades data från egna mätningar för att avgöra förhållanden på platsen. Slutligen, 
jämfördes analysresultat med andra fall där in situ sanering utförts.  
 
Litteratur inhämtades från databaserna Web of science och PubMed och sökord var följande: 
Bioremediation, in situ, petroleum contamination, biodegradation. Litteraturen omfattade 
vetenskapliga rapporter. Litteratur inhämtades även genom myndigheter och organisationer. 
Rapporter, information och data från den utförda saneringen erhölls från Ramböll och 
kompletterades med telefonsamtal med företaget Enzymex samt personer från Ramböll som 
varit delaktiga i saneringen. Samtalen utfördes för att ta reda på deras bedömning av 
saneringen samt information som inte tilldelats på annat sätt. 
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2.1 Information om den utförda in situ sanering 
Under 2015 påbörjades biologisk in situ sanering på en truckdieselanläggning inom Circle K i 
Mantorp. Delaktiga i saneringsarbetet var Enzymex Miljöteknik AB och Ramböll Sverige AB. 
Saneringen utfördes i omgångar med injicering (behandling) av mikroorganismer, 
enzymlösning och vatten (Tabell 1).  
 
Tabell 1. Datum för utförda behandlingar och provtagningar. 

Åtgärd Datum 

Första behandling med bakterier 2015-06-01 
Provtagning 2015-07-02 
Andra behandling med bakterier 2015-07-21 
Provtagning 2015-09-08 
Tredje behandling med enzymer 2015-11-18 
Tillsats av vatten 2015-11-20 
Tillsats av enzymer 2015-11-25 
Provtagning 2016-01-21 

 
Behandling med bakterier och enzymlösning utfördes genom hävning eller injicering med 
tryck. Bakterierna hade sitt ursprung från USA och enzymerna från Slovakien (Jagenburg 
muntl. 2016 b). Bakterieinjicering utfördes tillsammans med vegetabilisk olja och enzymerna 
injicerades med vatten (Jagenburg muntl. 2016 b). Vid behandling borrades radvis totalt 15-
18 hål på fastigheten mellan anläggningens pumpöar (Figur 1). Hål borrades även öst och väst 
om pumpöarna för injiceringar.  Markdjupet för samtliga hål var från 0.4-1 m. Behandling av 
grundvatten utfördes genom injicering av enzymer utan tryck i grundvattenrör RAM205 (Figur 
1). (Fritioff och Lyth, 2016)  
 
Miljökontroller utfördes 3-4 veckor efter varje behandling med syfte att undersöka om 
föroreningshalter minskat. Mark- och grundvattenprovtagning utfördes under 
miljökontrollerna. Jord uttogs från olika markdjup genom samlingsprov, se bilaga 2. 
Grundvattenprovtagning utfördes i RAM201-205 samt i referenspunkt GV2, se figur 1.  
 

 
Figur 1. Provtagningspunkter för jord och grundvatten. Provtagningspunkter för jord markeras från (A-C) och för 
grundvatten RAM201-205 samt GV2 (Fritioff och Lyth 2o16). Höjdförändring beskrivs genom pilar. 
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För att tydliggöra provtagningsplatser i denna rapport är närliggande provtagningspunkter 
indelade i områdesgrupper. I områdesgrupperna ingår de provtagningspunkter som är 
placerade i ett liknande avstånd till utförda injiceringar. För samtliga områdesgruppers 
lokalisering, se Figur 1. Inom områdesgrupp 1 ingår provtagningspunkter (A1-A5). I 
områdesgrupp 2 ingår (B1-B3) och inom områdesgrupp 3 ingår provtagningspunkter (C1-C3). 
 
Det berörda markområdet består överst av grus och sand, följt av glacial lera och silt (SGU 
2016) som från 2-2.5 m övergår till sandig morän (Fritioff och Lyth 2016). Berg går att 
återfinna cirka 5 m under markytan. Norr och väst om spillplattan saknas ler- och siltlager, då 
tidigare saneringsåtgärder utförts. (Fritioff och Lyth 2016) Grundvattnet låg vid marktekniska 
undersökningar i nivå med jordarten lera och silt vid 2-2.5 m djup (Fritioff och Lyth 2016). 
Genom lodning av grundvattennivån bedömdes grundvattnet under 2013 gå i västlig riktning 
från spillplattans nordöstliga sida (Fritioff och Lyth 2016), se figur 3. 
 
Efter samtliga behandlingar konstaterades ett nytt läckage av drivmedel vid en tankning. Detta 
upptäcktes genom att en tankning visade att mer drivmedel än vad fordonstanken rymde hade 
använts. Vid en platskontroll efter tankningsincidenten inträffat, bubblade det från ett borrhål 
vid norra pumpfundamentet när slavpumpen vid denna användes. Detta misstänktes bero på 
att slavpumpens ledning var sönder och stängdes därför omedelbart av. (Fritioff och Lyth 
2016) 
 
Vid sista behandlingen upptäcktes ett 1 dm tjockt lager cellplast (isolering) under viss del av 
anläggningens betongplatta, något som inte tidigare observerats (Lyth muntl. 2016). Vid 
samtal med entreprenören Lars Jagenburg vid Enzymex Miljöteknik AB framkom att deras 
uppfattning när önskat resultat inte uppnåtts var att cellplasten hindrat mikroorganismerna 
och enzymerna att spridas i marken. Det framgick även att biogeokemiska undersökningar i 
marken inte hade utförts innan injiceringen påbörjades (Jagenburg muntl. 2016 a). Vid samtal 
med miljökonsulten Martin Lyth från Ramböll framkom att cellplasten inte var placerad över 
hela marken och att spridningen till viss del borde ha varit möjlig (Lyth muntl. 2016). 
Cellplasten hade inte observerats i samband med markprovtagning vid borrning i spillplattan 
(Fritioff och Lyth 2016). 

2.2 Föroreningshalter och urval för analys 
Alifatiska- och aromatiska kolväten var föroreningar som uppmättes över något av riktvärdena 
för känslig markanvändning (KM), mindre känslig markanvändning (MKM) och för station i 
drift (SPI-drift) (Naturvårdsverket 2009; SPI 2013), se bilaga 1 och 2.  
 
I denna studie har därför endast föroreningarna alifatiska- och aromatiska kolväten valts för 
analys, då övriga föroreningar uppmätts i halter under detektionsgränsen eller halter som inte 
kan jämföras med andra uppmätta halter i närliggande område. De provtagningspunkter som 
inte kan jämföras i förhållande till djup och avstånd till injiceringar analyseras inte i denna 
studie. Alifater- och aromatföroreningar beskrivs genom olika antal bundna kolatomer. Dessa 
föroreningar är hälsoskadliga organiska kolväteföreningar (Socialstyrelsen 2006) som 
naturligt bryts ner i marken över tid. Alifatiska kolväten kan strukturmässigt variera beroende 
på dess atombindning och antalet kolatomer samt bindningar påverkar lösligheten och 
nedbrytningen av kolväteföreningarna (Larsson och Lind 2001). Alifater med 5-8 bundna kol 
beskrivs som lätta och de med 16-35 kol beskrivs som tunga i denna rapport utifrån deras 
molekylvikt. 

2.3 Egna fältobservationer, provtagningar och analyser 
Förhållanden på platsen undersöktes genom ett platsbesök där egna fältprovtagningar för 
mark och grundvatten utfördes 2016-05-02.  
 
Grundvatten uttogs från provtagningspunkterna NYGV1, NYGV2, NYGV3 samt NYGV4, cirka 
130, 145, 110 och 10 m från den behandlade anläggningen (Figur 2). Provtagningspunkterna 
för grundvatten valdes genom att använda de kvarstående grundvattenrör som fanns i 
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området. Grundvattnet analyserades med avseende på pH, näringsämnen samt syrehalt. 
Grundvatten togs med hjälp av en bailer eller manuell pump. Vid provtagning för syre 
användes den manuella pumpen för att vattnet inte skulle exponeras för ytterligare syre. Innan 
provtagning omsattes grundvattnet tre rörvolymer.  
 
Den sanerade anläggningen hade vid platsbesöket schaktats (Figur 2). Jordprov togs med hjälp 
av en spade direkt från den schaktade gropen på den behandlade anläggningen vid 0.3, 0.5-
0.6 och 1 m djup. Jorden analyserades med avseende på pH, kornstorlek och organiskt 
material.  
 

 
Figur 2. Provtagningspunkter för jord och grundvatten vid egna fältundersökningar. Rund symbol beskriver 
provtagning för mark och stjärnsymboler illustrerar grundvattenprovtagning (Lantmäteriet 2016). 
 
Vid platsbesöket observerades kvarvarande cellplast under anläggningens norra pumpö, se 
figur 3. Cellplasten var placerad vid ett markdjup på cirka 0.6 m. 
 

 
Figur 3. Observerad cellplast vid platsbesök vid anläggningens norra pumpö (röd linje) samt illustration av 
bedömd grundvattenriktning (blå pil). 
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2.4 Laboratorieanalyser 
Analysmetoder på lab har utförts enligt SIS, Swedish Standards Institute och SIS-nummer 
hänvisas i denna rapport som förklaring till de metoder som använts vid provtagning och 
analyser. Analyser av jordprovernas pH utfördes genom extrahering med 1 M KCl före mätning 
med Corning pH-220 enligt svensk standard SS-ISO 10390:2007. Siktning av jord samt analys 
av organiskt material utfördes enligt ISO 8130-1:1992. Grundvattnets pH mättes med Corning 
pH-220 enligt SS-EN ISO 10523:2012. Total-kväve för vattenprover analyserades genom en 
automatiserad spektrofotometrisk metod enligt SS-EN ISO 13395-1996 och total-fosfor enligt 
SS-EN ISO 6878:2005 med spektrofotometer VWR UV 1600 Pc. Löst syre i vattnet 
analyserades enligt winklermetoden SS-EN ISO 25813:1993. 

3 Resultat 
3.1 Förändringar av alifatkoncentrationer i mark 
Vid områdesgrupp 1, uppmättes koncentrationer av de lättaste alifaterna >C5-C8 under 
detektionsgränsen (<1.2 mg/kg TS (torrsubstans)) vid samtliga analystillfällen (Figur 4). 
Alifater >C8-C10 visade minskade koncentrationer mellan samtliga tre behandlingar med 46, 
29 och 19 mg/kg TS. Alifater >C10-C12 visade även minskade koncentrationer efter varje 
behandling med 1300, 830 och 560 mg/kg TS. Alifater >C12-C16 hade även minskat vid varje 
provtagning och störst minskning observerades från den andra till den tredje provtagningen 
med 1600 mg/kg TS. En minskning med 600 mg/kg TS observerades från den första 
behandlingen till efter den andra. Alla alifater minskade dock inte mellan 
provtagningstillfällena. Vid det första provtillfället uppmättes koncentrationen av de tyngsta 
alifaterna >C16-C35 till 550 mg/kg TS och vid det andra provtillfället 1400 mg/kg TS, vilket är 
en ökning med 850 mg/kg TS. Koncentrationen minskade dock av tyngre alifater mellan den 
andra och sista provtagningen med 1130 mg/kg TS. 
 

 
Figur 4. Uppmätta alifathalter vid provpunkterna A1, A3 och A5 i områdesgrupp 1. Variation i provtagningsdjup 
och datum för de olika provtagningstillfällena är inskrivet i högra delen av figuren.  Halter under 
detektionsgränsen visas som nollvärde i figuren. 
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Minskningen av alifatkoncentrationer efter andra och tredje behandlingen var mindre tydliga 
för lokalerna i områdesgrupp 2 och samtliga lokaler uppvisade högre koncentrationer vid 
tredje provtagningstillfället (Figur 5). Högst koncentrationsökning observerades för alifater 
>C12-C16 som ökat med 3200 mg/kg TS från den andra till den tredje provtagningen. För de 
tyngsta alifaterna >C16-C35, ökade koncentrationen med 1680 mg/kg TS mellan andra och 
tredje behandlingen. Alifater >C10-C12 visade en koncentrationsökning med 1340 mg/kg TS. 
De lättare alifaterna >C5-C8 och >C8-C10 visade de mindre koncentrationsökningarna mellan 
andra och tredje behandlingen. 
 

 
Figur 5. Uppmätta alifathalter för provpunkterna B1 och B3 i områdesgrupp 2 efter andra och tredje behandlingen. 
Variation i provtagningsdjup och datum för de olika provtagningstillfällena beskrivs i figurens högra del. Halter 
under detektionsgränsen visas som nollvärde i figuren. 
 
En minskning av samtliga alifater observerades i områdesgrupp 3 från det första till andra 
provtagningstillfället, med undantag för de lättaste alifaterna >C5-C8 som visade 
koncentrationer under detektionsgränsen <1.2 mg/kg TS vid båda analystillfällena (Tabell 2). 
Den största minskningen med 670 mg/kg TS visades för alifater >C12-C16, följt av >C16-C35 
som minskade med 170 mg/kg TS från det första till andra provtillfället. Alifater >C10-C12 
minskade med 130 mg/kg TS och >C8-C10 med 2.4 mg/kg TS. 

Tabell 2. Uppmätta halter alifater för provpunkter i områdesgrupp 3 och dess koncentrationsminskning i liknande 
djup efter första och andra behandlingen. Koncentrationer under detektionsgränsen visas med symbolen (<). 

Alifater 
mg/kg TS 

C1 från 0,4-1 m 
2015-07-02 

C2 0,3-1 m 
2015-09-08 

Koncentrationsminskning 

>C5-C8 <1,2 <1,2 0 
>C8-C10 2,4 <2 2,4 
>C10-C12 130 <10 130 
>C12-16 670 <10 670 

>C16-C35 170 <10 170 

3.2 Förändring av aromatkoncentrationer i mark 
I områdesgrupp 1 hade samtliga aromater i mark minskat efter varje provtagningstillfälle 
(Bilaga 2). Aromater >C8-C10 visade minskande koncentrationer mellan samtliga tre 
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behandlingar (8, 3.9 och 2.1 mg/kg TS). Aromater >C10-C16 minskade med 3.2 mg/kg TS från 
den första till den andra provtagningen.  
 
I områdesgrupp 2 hade koncentrationen av aromater >C8-C10 ökat från (11 mg/kg TS till 26 
mg/kg TS) från den andra till tredje provtagningstillfället i mark. Aromater >C10-C16 
uppmättes vid andra provtagningstillfället till 5.3 mg/kg TS men ingen förändring kunde 
bedömas då ingen analys av >C10-C16 utfördes efter tredje provtillfället.  
 
I områdesgrupp 3 visades ingen förändring av aromater >C8-C10 vid första och andra 
provtillfället då koncentrationerna var under detektionsgränsen. Aromater >C10-C16 
minskade från 1.6 mg/kg TS till under detektionsgränsen från den första till den andra 
provtagningen. 

3.3 Förändringar av alifatkoncentrationer i grundvatten 
Grundvattenrör RAM205 som enskilt behandlats med enzymlösning, visade ingen tydlig 
förändring av koncentrationen alifater >C5-C8 efter samtliga behandlingar då de förekom nära 
eller under detektionsgränsen (<10 μg/l) (Bilaga 1). Övriga alifater visade halter under 
detektionsgränsen för samtliga provtagningar vid RAM205. Vid provpunkt RAM204 minskade 
koncentrationerna alifater mellan den första och andra behandlingen. Halterna vid RAM204 
hade då minskat till under detektionsgränsen. 

Efter den första behandlingen hade koncentrationen alifater >C10-C12 samt >C16-35 ökat i 
referenspunkten GV2 i förhållande till de resultat som erhölls innan saneringen påbörjades. 
En koncentrationsminskning för samtliga alifater observerades vid provtagningen som 
utfördes efter den andra behandlingen i förhållande till de resultat som uppmättes efter den 
första behandlingen (Figur 6). Trots den minskning som skett efter den första och andra 
behandlingen skedde en koncentrationsökning av samtliga alifater innan den tredje 
behandlingen. Provtagning innan den tredje behandlingen visade en tydlig ökning av 
alifatkoncentrationerna från den provtagningen som utfördes efter den andra behandlingen 
(Figur 6). Alifater >C10-12 hade då ökat från 32 till 120 μg/l, alifater >C12-16 hade ökat 120 till 
630 μg/l och alifater >C16-c35 ökade från 64 till 360 μg/l. 

 
Figur 6. Uppmätta alifathalter i grundvatten för provpunkt GV2 vid olika provtagningar. Gråskalor till de olika 
alifaterna är inskrivet i figurens högra del. Halter beskrivs ovanför serierna i diagrammet. 
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3.4 Analysresultat av prov tagna vid fältundersökning 

3.4.1 pH, kväve- och fosforhalt samt syre i grundvatten 
Samtliga grundvattenprov från det sanerade området visade vid analyser neutralt pH-värde 
inom intervallet 7.0 till 7.7 (Tabell 3). Den högsta halten total-kväve (Tot-N) uppmättes vid 
NYGV3 följt av NYG4 som låg närmast den behandlade anläggningen (Bilaga 3) med 
koncentrationen 2832 μg/l. Utmärkande höga halter total-fosfor (Tot-P) uppmättes vid 
provtagningsplatsen NYGV1 med 3370 μg/l samt NYGV4 med 940 μg/l. Samtliga prov innehöll 
syresatt vatten. Högst syrehalt gick att utläsa vid prov taget bredvid den behandlade 
anläggningen (Tabell 3). 
 
Tabell 3. Resultat från analys av grundvattenprov med avseende på pH, total-kväve, total-fosfor och syrehalt. Syre 
är inte analyserat för NYGV1 och NYGV2 då dessa inte bedömts som representativa för analysen. 

Provpunkt pH Tot-N μg/l Tot-P μg/l Syrehalt μg/l 
NYGV1 7,7 208 3375  
NYGV2 7,6 3030 200  
NYGV3 7.0 4762 270 640 
NYGV4 7,2 2832 940 2340 

3.4.2 pH, organisk halt samt kornstorlek i jord 
Marken i den sanerade lokalen bestod i de ytliga lagren på 0.3 meters djup, främst av grov 
textur med övervägande grövre material och sand (Tabell 4). Inslag av låga koncentrationer 
silt och ler förekom även i marken och dess pH var svagt basiskt vid 8.9 (Tabell 5).  
 
Tabell 4. Procentuell kornstorlek vid siktning av jordprov vid olika markdjup för beskrivning av jordart för den 
behandlade anläggningen.

 

Vid markdjupet 0.5-0.6 meter förekom övervägande sand men även grövre material (Tabell 
4).  Marken var vid detta djup neutral med pH 7.8 (Tabell 5). Vid 1 meters djup bestod marken 
av siltig-sand och erhöll ett neutralt pH-värde vid 7.1. Marken bestod i sin helhet av mineral 
där glödförlust endast uppvisade 0.2-1.8 %, vilket indikerar låga halter organiskt material. 

Tabell 5. Resultat från analys av jordprov med avseende på pH, organiskt material per prov.  

 

Kornstorlek (mm) 0,3  m (%) 0,5-0,6 m (%) 1 m (%) Klassificering (Karlsson & Hansbo, 1 984)

16 7,2 4,8 0 Grus
11,2 12,8 3 0 Grus

8 15 3,6 0 Grus
5,6 14 1,6 0 Grus
4 7,4 2,3 0 Grus
2 12,9 14,5 3,6 Grus/Sand
1 9,6 20,4 25,4 Sand

0,25 11,9 34,3 45,4 Sand
0,125 3,8 8,5 11,9 Sand
0,075 1,5 2,4 4,4 Sand

<0,074 3,9 4,4 9,4 Sand/Silt/Ler

Provtagningsdjup pH
Organisk 

mängd per 
prov

0,3 m 8,9 0,20%
0,5-0,6m 7,8 1,80%

1 m 7,1 1,60%
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4 Diskussion 
 
För att kunna bedöma hur den utförda saneringen lyckats, behövs jämförelse med tidigare 
studiers resultat och utförande. En lyckad in situ sanering beskrivs av Chitla och Portier (1997) 
där dieselförorenad mark under 170 dagar uppnådde aktuellt riktvärde och 98 % av den 
ursprungliga medelhalten petroleumkolväten hade reducerats. Några skillnader i utförandet 
mellan den utförda saneringen beskriven i studien av Chitla och Portier (1997) och den i 
Mantorp diskuteras nedan. 
 
I Chitla och Portier (1997) beskrivs den behandlade marken bestå av låg-permeabel jord med 
övervägande siltig-lera. Genom markprov odlades diesel-förbrukande bakterier som sedan 
skulle användas vid saneringen, vilket gav en lokal anpassning av bakteriestammen. Sonder 
med syre pressades ner i marken för att skapa vertikala sprickor som sedan kunde användas 
för att tillsätta kväve och fosfor, men även underlätta transporten av näringsämnen, bakterier 
och syre i marken. Fukthalten var även tänkt att upprätthållas genom bevattning i dessa 
sprickor. Horisontella håligheter skapades även cirka 1.4 m ner i marken med 3 m mellanrum 
där syre och näringsämnen tillfördes. Halten näringsämnen upprätthölls under hela 
saneringen vid minst 40 mg/kg kväve och 4 mg/kg fosfor, vilket uppfyllde N/P-kvoten 10:1. 
Saneringen utfördes under ett år och inom detta år inkluderades en schaktsanering vid ett 
delområde. Det schaktsanerade delområdet hade inte visat goda saneringsresultat då ny 
dieselförorening tillförts från lastbilsverksamhet ovan mark samt genom en brusten ledning. 
Inom ett år var föroreningarna i marken borta med hjälp av den utförda in situ saneringen. 
Vad skiljer då denna metod från den som utförts vid Circle K-anläggningen? 
 
Genom ovanstående exempel ges en förståelse för hur viktiga parametrar i marken såsom 
näring, markfuktighet och syre måste upprätthållas för att halterna petroleumföroreningar 
reduceras med hjälp av mikroorganismer. Näringsämnena kväve och fosfor har i flera studier 
visats sig vara betydande för effektiv nedbrytning av de organiska föroreningarna (Whyte et al. 
1998; Margestin och Schinner 1997).  
 
En kol/kväve/fosfor-kvot (C/N/P-kvot) kan användas för att finna rätt mängd näringsämnen 
som bidrar till goda förutsättningar för mikroorganismernas nedbrytning av föroreningar. En 
kvot som anses vara lämplig är 100:10:1 (Vadali 2001). Kvoten 100:20:1 har även ansetts 
lämplig för mikroorganismer (Larsson et al. 1994). I det studerade försöket i Mantorp tillsattes 
inte näringsämnen i marken. Det finns ingen kunskap om den exakta kvoten C/N/P för marken 
i anläggningen. En beräkning av N/P-kvoten vid provtagningspunkt NYGV4 (Figur 2), visar 
7:1 beräknat i mol från analysresultat av grundvatten, med 25 ml analyserat prov (Tabell 2). 
De kvoter som anses lämpliga enligt Vadali (2001) och Larsson et al. (1994) är dock 
analyserade för jord, vilket gör att en korrekt bedömning av kvot inte går att göra då 
näringsämnen inte provtogs för jord vid egna platsundersökningar. Vid analyser av de jordprov 
som togs vid egna fältundersökningarna observerades låga organiska halter (IEG 2010). 
Organiskt material består bland annat av kol och kväve som frigörs vid nedbrytningsprocesser 
(Hjorth 2002). En låg mängd organiskt material i mark innebär därför lägre halter av kol och 
kväve. Vid lågorganiska jordar kan injicering av näringsämnen behövas för förbättrad 
nedbrytning, vilket även framgår genom kvoterna som rekommenderats enligt Vadali (2001) 
och Larsson et al. (1994). Näringsämnen som tillsats i för stor mängd har dock visats kunna 
medföra negativa effekter på bakteriers tillväxt, vilket även talar för att markundersökningar 
bör utföras för att tillsätta rätta mängder (Demoling et al. 2007). Det går inte att utesluta att 
nedbrytningen av föroreningar i den behandlade anläggningen kan ha påverkats negativt av 
att näringsämnen inte tillsattes marken. 
 
Bakterier består till större delen av vatten och vatten är därför en viktig parameter för 
bakteriers trivsel i marken. Optimalt vatteninnehåll för nedbrytning av organiska föroreningar 
anses vara 30-90 % (Vadali 2001). Delade meningar förekommer då vattenmättnadsgraden 
enligt Helldén et al. (2006) inte bör överstiga 45 % då tillgängligheten av syre minskar med 
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ökad vattentillgång. För marker med mindre markpartiklar som ler och silt ökar 
kapillärkraften och vattennivån stiger. Detta bidrar även till att bakterier kan ta del av det 
vatten som finns bundet till markpartiklarna (Grip och Rodhe 1994). Genom de utförda 
analyserna av jordprov från anläggningen bedöms kapillärkraften som högst i de djupaste 
delar av marken. Lera och silt går att återfinna vid 2-2.5 m djup vid anläggningen (Fritioff och 
Lyth 2016), vilket är det djup där kapillärkraften är som störst. Kapillärkraften är lägre vid 
markdjupen 0.3-0.6 m, då den till störst del består av sand och grus. Vid injicering i markdjup 
0.4-1 m kan detta även ha påverkat bakteriernas tillgång av vatten. Injicering av vatten utfördes 
enligt Fritioff och Lyth (2016) endast tillsammans med enzymerna och efter den tredje 
behandlingen i marken. På anläggningen var en betongplatta placerad, vilket även förhindrar 
marken att tillgodogöras nederbörd och kan i sin tur ha påverkat fuktigheten i marken. 
 
Samtliga injiceringar utfördes under den varma delen av året bortsett från den tredje 
injiceringen med enzymer som utfördes i slutet av november. Ingen temperatur uppmättes 
under saneringen i mark eller grundvatten. I områdesgrupp 1 observerades 
koncentrationsminskningar efter enzymbehandlingen, vilket visar en nedbrytningseffekt trots 
den kalla årstiden. De uppmätta alifatkoncentrationerna i områdesgrupp 1 var dock över 
riktvärden för SPI-drift och KM vid provtagningstillfället. Noterbart är att en minskning inte 
gick att se vid områdesgrupp 2 där en tydlig koncentrationsökning av föroreningarna i mark 
gick att utläsa efter att den tredje behandlingen utförts med enzymer (Figur 5). 
 
Enligt Helldén et al. (2006) framgår att optimalt pH-värde för nedbrytning är inom intervallet 
6,5-7,5 men att nedbrytning har kunnat påvisas i intervallet 4,5-8,5. Om man jämför detta med 
resultaten från analyserna av jordprov från den sanerade anläggningen kan nedbrytning 
optimalt uppfyllas inom markdjupet 1 m. Nedbrytning kan även vara möjligt inom markdjupet 
0,5-0,6 m men inte uppfyllas inom 0,3 m djup där pH-värdet 8,9 uppmättes (Helldén et al. 
2006). Varför denna tydliga pH-skillnad fanns i markens olika skikt är okänt, men detta höga 
pH tyder på inslag av kalksten, fyllnadsmassor eller byggmaterialet (betong) med inslag av 
karbonater som höjt värdet. 
 
Vid behandling av jord och grundvatten injicerades grundvattenrör RAM205. Genom lodning 
av grundvattenriktning bedömdes den gå i västlig riktning från spillplattans nordöstliga del. 
Vid injicering av RAM205 skulle det betyda att vattnets strömningsriktning går åt RAM204 
(Figur 3) och inte mot anläggningens område. Detta kan i sin tur ha påverkat resultatet, då full 
effekt inte uppnåtts när injicering skett i en annan riktning än den grundvattnet transporteras. 
 
Alifater och aromater är organiska föreningar som naturligt bryts ned i marken över tid. Har 
mikroorganismer rätt förutsättningar ökar den naturliga nedbrytningshastigheten (Tyagi et al. 
2010). Generellt har en alifat- och aromatminskning skett vid den aktuella platsen i den övre 
delen av marken, men inte i den omfattning som önskat för att uppnå riktvärden eller i paritet 
till den minskning som setts i andra studier (Chitla and Portier 1997). I bilaga 2 går det att 
utläsa halterna som ligger något över riktvärdena för (KM), (MKM) och (SPI-drift) 
(Naturvårdsverket 2009; SPI 2013). Alla provtagningar som utfördes efter samtliga 
behandlingar gick inte att jämföra med syfte att ta reda på förändringen av koncentrationen 
föroreningar. Att analysera samtliga områden och markdjup för den sanerade anläggningen 
efter samtliga tre behandlingar har inte varit möjligt, då provtagning inte har utförts genom 
den metodiken. Det gick därför inte att bedöma hur mikroorganismerna och enzymerna verkat 
koncentrationsmässigt före och efter behandlingarna i större djup. Ingen halt från djupet 2 m 
och lägre översteg riktvärden (Bilaga 2).  
 
Områdesgrupp 1 uppvisade överlag störst minskning av alifater efter samtliga behandlingar i 
mark. Alifater C16-C35 hade dock ökat av okänd anledning i denna områdesgrupp. En tydlig 
minskning av alifatkoncentrationerna visades även vid områdesgrupp 3 mellan den första till 
andra provtagningen. I områdesgrupp 2 uppmättes en markant koncentrationsökning. Ett 
läckage från en ledning till norra pumpfundamentets slavpump antas ha uppstått under 
januari 2016 och vid platskontrollen bubblade det från ett borrhål vid norra pumpön (Fritioff 
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och Lyth 2016). Slavpumpsledningen stängdes inte av förrän tre månader efter den tredje 
behandlingen, då en koncentrationsökning i grundvattnet redan hade observerats vid GV2. 
Mängden drivmedel som läckt noterades inte. Läckaget av drivmedel är en tydlig källa till de 
ökade koncentrationerna vid områdesgrupp 2 och även till de halter som erhölls före den tredje 
behandlingen i grundvattenröret GV2 (Figur 6). Trots detta läckage påverkades inte 
koncentrationen föroreningar i områdesgrupp 1. Före denna händelse hade bakterierna redan 
verkat i marken under sex månader och inte visat resultat under riktvärden.  
 
Att förhindra att ledningar går sönder är svårt om kunskap om dess placering saknas. Att 
arbeta i mark kan kräva teknik som gör det möjligt att ta sig genom markytan. I detta fall var 
en betongplatta placerad på anläggningen och borrning utfördes. Detta skedde på olika 
markdjup, vilket var betydande för injicering och provtagning. Genom borrningen kan 
ledningen i marken ha gått sönder. Att arbeta i mark kräver därför försiktighet vid en biologisk 
in situ sanering om detta utförs där ledningar finns placerade. 
 
Behandlingen av bakterie- och enzymlösning utfördes i 15-18 borrade hål på anläggningen med 
djupen 0.4-1 m. Injiceringen utfördes genom hävning samt tryck. Cellplast observerades i 
marken vid borrning av ytterligare injiceringshål vid det sista behandlingstillfället. Detta hade 
kunnat vara en förklaring till att enzymerna och bakterierna inte spridits fördelaktigt i marken 
under saneringen. Trots att cellplast täckt vissa delar av anläggningen kan lösningen med 
bakterier och enzymer transporterats genom de hål som skapats vid borrning på stort djup 
(Bilaga 2). I figur 3 går det att observera att cellplasten låg i nivå med områdesgrupp 3 (C1-C3). 
I tabell 2 går det att utläsa en minskning av samtliga alifathalter i denna områdesgrupp mellan 
första och andra behandlingen, vilket betyder att bakterierna har varit aktiva i markdjupet 0.3-
1 m trots att cellplast legat under betongplattan. Vid egna fältundersökningar observerades att 
cellplasten var placerad cirka 0.6 meter under betongplattans övre del vid norra pumpön 
(Figur 3) och täckte inte hela den behandlade anläggningen. Genom det observerade 
markdjupet borde det inte heller ha påverkat injiceringen om den skedde över 0.6 m ner i 
marken. Cellplastens betydelse av resultatet går inte att utesluta men genom den kunskapen 
framgår istället vikten av att undersöka marken innan saneringen.  
 
Enligt Sabaté et al. (2004) framgår att en lyckad tillämpning av in situ sanering kräver kunskap 
om platsspecifika egenskaper och de parametrar som kan påverka nedbrytningen i marken. I 
denna studie utfördes laboratorieundersökningar för att ta reda på platsspecifika egenskaper 
och hur de kunde påverkade saneringsresultatet. Undersökningen delades in i två faser. I den 
första fasen granskades metabolisk aktivitet hos de mikroorganismer som fanns på platsen och 
om det fanns något som kunde hämma aktiviteten. I denna fas undersöktes även optimala 
förhållanden för bionedbrytbarheten för de specifika föroreningarna. Den första fasen låg till 
grund för möjligheten att utföra biologisk behandling eller inte. I den andra fasen analyserades 
näringsämnens påverkan och tillsatser av andra ämnen. Den andra fasen utfördes för att ta 
reda på den lämpligaste behandlingen genom att analysera olika förhållanden och tillsatser. 
Resultaten av hur mycket föroreningshalter minskade varierade i de olika förhållandena och 
slutsatsen var att tekniken för in situ sanering måste bestämmas i varje enskilt fall innan 
saneringen påbörjas. (Sabaté et al. 2004) 
 
Genom förundersökningar kan vi få kunskap om de platsspecifika egenskaperna och 
möjligheten för bakterierna att bryta ner petroleumföroreningarna. Det är även lämpligt att 
testa bakterier och enzymer som planeras användas i en mindre del av marken eller i ett 
förorenat jordprov. Detta skulle med fördel utföras i laboratoriet. Dessa förundersökningar 
skulle indikera om rätta förutsättningar för att utföra in situ saneringen på den specifika 
platsen råder. Den kostnad som kan uppstå om önskat saneringsresultat inte uppnås skulle 
även minska.  
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5 Slutsats 
 
Genom denna studie framhävs vikten av platsspecifika undersökningar innan en biologisk in 
situ sanering påbörjas. Funktionen av bakterier och enzymer bör utvärderas innan saneringens 
start. Genom förstudier går det även att bedöma nedbrytningseffekten, vilket kan leda till stora 
ekonomiska fördelar. Bakterierna och enzymernas platsspecifika effekt undersöktes inte innan 
saneringen i Mantorp. Även om dessa visat god nedbrytningseffekt i andra saneringar är det 
inte självklart att de påvisar liknande aktivitet i den specifika marken på anläggningen, då 
markens innehåll kan ha en avgörande roll för nedbrytningen av föroreningar. 
 
Faktorer som temperatur, syre, pH och näringsämnen i en mark bör undersökas innan en 
biologisk in situ sanering. Näringsämnen och fukt har bland annat en viktig roll för bakteriers 
förmåga att bryta ned de organiska föroreningarna och har i vissa studier visats vara mest 
betydande för nedbrytningens effekt. Varken fukt eller näringsämnen har tillförts marken 
under behandlingarna med bakterier.  
 
Det går dock inte att utesluta att saneringens resultat påverkats av ett drivmedelsläckage och 
cellplastens placering i marken. Om cellplasten hade upptäckts i ett tidigare skede hade 
samtliga injiceringar kunnat ske i ett djup där bakterier och enzymer hade spridits fördelaktigt.  
Detta visar endast att andra markfaktorer kan vara lika betydande att undersöka som 
mikroorganismernas effekt i sig och bör värderas jämlikt.  
 
Slutligen anser jag att en biologisk in situ sanering ska vara noga genomtänkt och riskvärderas 
enskilt innan start. Denna typ av sanering tar tid och en stor koncentrationsreducering på kort 
tid är inte realistiskt. Metoder som använts vid andra biologiska in situ saneringar kan vara 
vägledande men svåra att implementera i varje fall, då dessa legat till grund för olika 
förutsättningar. 
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Bilaga 1 – Tabell över uppmätta föroreningshalter i grundvatten.



 
 

 
Bilaga 2 – Tabell över uppmätta föroreningshalter i mark, baserade på 
områdesgrupp 1-3 och provtagningsdjup. De halter som är över riktvärden är 
markerat med gråskala. 
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