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2 SYFTE OCH BAKGRUND 

Efter påträffade föroreningar på fastigheten Strömmen 1:1 i Sparreholm, Flens kommun, har 
två områden med förekomst av arsenik respektive PAH:er sanerats genom bortschaktning av 
förorenad jord (karta 1). För ytterligare två områden planeras jordsanering genom 
biostimulering (karta 1), vilket Flens kommun ställt sig positiva till. I område 9a har måttligt 
förhöjda halter av PAH-H uppmätts i det övre marklagret (ca 0-0,2 meter) i punkt 9a och i 
samlingsprovet 7a+7b (där föroreningen antas vara lokaliserad till provtagningspunkten 7a). 
Med anledning av möjlig PAH-förorening (måttligt över KM) i punkt 7b samt närheten till det 
nu urschaktade och mer förorenade området H7&4 planeras även biostimulering i område 
7&4, i syfte att undvika osäkerhet i frågan om eventuella PAH-förekomster inom området. 
Sammanlagt utgör områdena ca 300 kvm. 
Se tidigare rapporter för mer bakgrundsbeskrivning och provtagningsresultat.  
 

3 OMRÅDESBESKRIVNING  

 

 
Karta 1. : Översiktskarta med områdena som är tilltänkta för jordremediering genom biostimulering 
(gröna rutor). Gula rutor visar områden som sanerats genom bortgrävning av föroreningar.  
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4 BEDÖMNINGSGRUNDER 

4.1 NATURVÅRDSVERKETS GENERELLA RIKTVÄRDEN 
Förekommande föroreningshalter utvärderas mot naturvårdsverkets generella riktvärden för 
Känslig Markanvändning (KM) (Naturvårdsverket 2009, rapport 5976, med uppdaterade 
riktvärden från juni 2016), men förslag till platsspecifika riktvärden (PSRV) kommer även att 
diskuteras framöver.  

 

5 BIOSTIMULERING, REMEDIERINGSMETODER OCH ARBETSPLAN 

Från en sammantagen bedömning av kemanalyser, observationer av jordprofiler, 
provmaterial (innehållande små kolbitar), omgivningsfaktor och historiska beskrivningar etc., 
kan PAH:erna antas härröra från aska som spridits från eldstaden i byggnaden. PAH:erna 
uppvisar i storleksordning liknande värden i alla prover där PAH:er konstaterats. PAH:erna 
kan antas ha funnits i högre koncentrationer och där halterna succesivt har sjunkit i takt med 
att de lättare och lättflyktiga PAH:erna i stor utsträckning avgått eller brutits ner och de 
tyngre degraderats genom naturligt nedbrytande processer. 

I samråd med Flens kommun har förslag utarbetats att genom biostimulering sänka PAH-
halterna under KM/PSRV i områden med måttligt förhöjda halter av PAH:er. Metoden 
bygger på att öka hastigheten på de mekanismer som naturligt bryter ner organiska 
föroreningar, genom att exponera PAH-föroreningarna för UV-strålning, syre samt stimulera 
den mikrobiologiska aktiviteten som bidrar till naturlig nedbrytning av organiska ämnen 
såsom PAH:er. Detta är en sorts bioremediering som brukar benämnas Biostimulering (eng. 
Biostimulation), och bygger på att syre är den största begränsande faktorn för mikrobiell 
aktivitet.  

Stimuleringen kommer att utföras på plats genom fräsning av mulljorden samt tillsättning av 
gödningsmedel och tillsatser som ökar bakteriernas möjligheter att bryta ner 
föroreningarna. De berörda områdena är område 9 kring punkt 9a samt för säkerhetsskull 
fräses även område 7&4 från det sanerade område H7&4 till en bit in längs den östliga 
”ladan” (Karta 1).  

Inom områdena kommer det översta mullagret att harvas/fräsas runt och för att vända och 
luckra upp jorden så att PAH:erna exponeras för syre, UV och mikrobiologisk aktivitet. Den 
mikrobiologiska nedbrytningen av PAH:er accelereras med ökad exponering av syre, och kan 
ökas ytterligare med tillsats av näring, kompost, mull, bio-surfaktanter samt eventuell 
berikning med PAH-nedbrytande bakteriestammar. Det kan vara lämpligt att berika jorden 
med en måttlig halt av makronutrienter, såsom fosfor, och eventuellt lite högre halter av 
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mikronutrienter. Med fördel kan även surfaktanter tillsättas för att göra PAH-föroreningarna 
mer tillgängliga för nedbrytande mikrober. Området kan även berikas med mull/halm för att 
förbättra markens fuktreglering, vilket är en viktig komponent för mikroorganismernas 
funktion. Måttlig bevattning kan sedan vara nödvändigt under torra perioder.  

Tillsatser planeras att vara naturliga i största möjliga utsträckning för att maximera 
chanserna till god respons hos bakteriekulturerna. 

5.1 BIOSTIMULERING GENOM JORDFRÄSNING/HARVNING 

Remedieringen kommer att ske direkt på plats framför allt genom stimulering av de naturliga 
och mikrobiella mekanismerna för nedbrytning av PAH. Fräsning ska utföras av det övre 
mullagret (0-0,2) ner till befintlig lera, och eventuellt viss del av ytlagret av det 
underliggande lerlagret, i syfte att förbättra och accelerera möjligheterna för nedbrytningen 
genom att PAH:erna exponeras för syre och framförallt för att förbättra miljön för de 
nedbrytande bakterierna, genom förbättrad syretillgång, uppluckrad jord etc. Syret fungerar 
även som en elektronacceptor för den bakteriella nedbrytningen. Genom luftningen kommer 
föroreningarna även att bli mer exponerade för UV-strålning vilket också kan bidra till 
nedbrytningen av PAH:erna. Berikning med gödsel, biosurfaktanter mm kommer att 
ytterligare gynna den mikrobiella aktiviteten.  

Den initiala fräsningen planeras utföras av entreprenör, men där eventuella efterföljande 
fräsningar kan utföras av exempelvis fastighetsägaren genom hyrning av jordfräs. Vid 
svårighet att snabbt få fram en entreprenör kan den eventuellt även den initiala fräsning att 
utföras av miljökonsult och inhyrd jordfräs Utöver den initiala fräsningen kan fräsning 
komma att upprepas vid ett eller flera extra tillfällen för att dela isär jordkokor, att 
ytterligare sprida vidare bakteriekulterna till nya delar inom jordstrukturen, samt för 
ytterligare tillsats av gynnsamma komponenter, och exempelvis efter mycket regnande eller 
andra orsaker som skapar kompaktering av jorden. 

5.1.1 Fytoremediering – växtmedierade åtgärder 
Dessutom kommer funktioner inom Fytoremediering att utnyttjas för att skynda på 
remedieringen. Dels genom att förbättra livsbetingelserna för bakterierna genom det 
symbiotiska och fördelaktiga förhållandet mellan bakterie och växternas rötter, och dels 
genom den assisterade spridningen av PAH-nebrytande bakterier. Bakterier sprids i samband 
med rötternas utbredning i jorden i och med att bakterierna och växterna bildar en 
ömsesidig symbiotisk relation där bakterierna lever på växternas rötter och sprids vidare 
genom att föröka sig och ”resa med” i takt med att växternas bygger upp och sträcker ut ett 
nät av rötter inom jordmatrisen. 
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5.1.2 Tillsats av fröblandningar 
Fröblandningar planeras att tillsättas för att gynna spridningen av bakterier inom 
jordmatrisen, för att ta tillvara på växternas (växt-bakterie-komplexets) fytoremedierande 
förmågor. Områdena planeras att förbli gräsytor och i viss mån grusytor varför det blir 
naturligt att tillsätta gräsfrön. Havre kan utnyttjas för sin snabba tillväxt vilket, förutom att 
gynna bateriekulturernas spridning, även kan skydda det uppväxande gräset och hålla kvar 
fukten i markskiktet. Vall- eller andra frö-blandningar kan eventuellt komma att tillsättas för 
att öka den generella diversiteten. Vid eventuell bioaugmentering kan nedbrytande 
bakteriekulturer appliceras via frön. Tillsats av frön behöver inte utesluta upprepade 
fräsningar av jorden eftersom exempelvis gräsrötter kan skjuta nya skott.  

5.2 HALM, STRÅ ELLER MULL 
Tillsats av halm, strå eller mull planeras att användas för att hålla jorden lucker under 
remedieringsperioden. Troligtvis kommer korta bitar av halm användas för att bygga upp en 
lucker struktur som kan vidmakthålla goda betingelser i jorden. Halmen planeras att 
appliceras på jordytorna innan fräsning så att materialet kan arbetas in i jorden med hjälp av 
fräsningen. Vid eventuell bioaugmentering kan nedbrytande bakteriekulturer appliceras via 
halmen.  

5.3 GÖDSEL 
Gödsel kan komma att användas initialt för att boosta bakterietillväxten så att 
populationerna av de nedbrytande bakterierna och dess nedbrytande funktion också kan 
öka. Gödselgivan kommer att vara måttlig och endast naturliga varor planeras att användas, i 
detta fall kogödsel (ca 100 kg, 50 kg per område). Gödslet planeras att appliceras på 
jordytorna innan fräsning så att materialet kan arbetas in i jorden med hjälp av fräsningen. 
Kväve och sulfater i gödslet kan fungera som elektronacceptorer vid nedbrytningen av 
PAH:er. 

5.4 BEVATTNING 
Bevattning kommer vid behov att utföras efter fräsning, men eventuellt även innan fräsning 
Ifall det föreligger risk för damning eller att det bedöms vara fördelaktigt för jordstrukturen 
och jordkulturerna. Bevattning kommer antagligen att behöva utföras vid flertalet tillfällen 
under remedieringsperioden för att upprätthålla en lämpligt fuktig miljö. 

5.5 NÄRINGSLÖSNING 
Näringslösning kommer att tillföras områdena för att gynna bakterieproduktion och PAH-
nedbrytning. Näringslösningen planeras att utföras efter en viss tidsperiod efter fräsningen, 
och kan även tillföras i ytterligare omgångar. Som näringslösning planeras nässelvatten, som 
kan tillverkas genom att lägga brännässlor i en stor tunna med vatten, vilket bidrar med en 
balanserad och näringsrik näringslösning. Bevattning med näringslösning kan eventuellt 
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utföras med hjälp av en ejektortank för samtida applicering och spädning. Kväve och sulfater 
i näringslösningen kan fungera som elektronacceptorer vid nedbrytningen av PAH:er. 

5.6 SURFAKTANTER 
Surfaktanter minskar ytspänningen, vilket kan bidra till att PAH:erna kan lösgöras från porer 
och organiskt kol och därmed bli mer tillgängliga för de nedbrytande mikroorganismerna. 
Här kan t ex ammoniumacetat användas, men naturliga biosurfaktanter planeras istället att 
användas, till exempel genom att utvinna saponiner ur blad från exempelvis björk eller 
såpnejlika. Andra naturliga, bakterietillverkade surfaktanter kan eventuellt komma att 
beställas, exempelvis surfaktanter kopplade till jordbakterien Pseudomonas fluorescens, 
vilken producerar naturliga surfaktanter. 

Surfaktanterna tillsätts direkt vid fräsning eller efter fräsningen, och kan även tillföras i 
ytterligare omgångar. Tillsättningen av biosurfaktanter kan också utföras med hjälp av en 
ejektortank för samtida applicering och spädning. 

5.7 BIOAUGMENTERING 
Jordbakterien Pseudomonas fluorescens (samt många andra jordmikrober) har även 
förmågan att bryta ned PAH-föroreningar, varför tillsats av denna kan ha dubbel verkan. Att 
tillsätta en aktivt nedbrytande mikroorganism benämns Bioaugmentation på engelska, och 
kan översättas till Bioaugmentering eller Bioförstärkning på svenska. Tillsats av nedbrytande 
organismer brukar framför allt användas vid relativt nya föroreningar. Vid äldre föroreningar, 
såsom här, kan man anta att PAH-nedbrytande kolonier av mikroorganismer redan har växt 
till sig. Dock kan tillsats av bakterier garantera att lämpliga bakterier finns i lämpliga 
koncentrationer och att en högre nedbrytningstakt kan förväntas. Ifall bioaugmentering blir 
aktuellt kan bakterierna tillsättas genom vattning med mycket utspädd bakterielösning, eller 
genom att utspädd lösning används för att applicera bakterierna på bärare i form av halm, 
frön eller sugas in i exempelvis vermikulit eller andra former av matriser. De tilltänkta 
bakterierna, framförallt  Pseudomonas fluorescens, är naturliga jordbakterier som inte antas 
utgöra någon risk vid användning, alternativt mycket låg risk. Bioaugmentering kommer att 
fortsätta utredas och kan kräva ett tillägg till denna rapport där detta kan beskrivas och 
kommuniceras mer ingående. 
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6 TIDSPLAN 

Jordfräsningen önskas utföras så snart som möjligt i maj månad. Fräsning samt tillsats av 
halm, gödsel och frön planeras att utföras samtidigt som fräsningen med en efterföljande 
bevattning. Tillsats av surfaktanter och näringslösning planeras några dagar till veckor 
därefter. Ytterligare tillsättning av surfaktanter, näring, bevattning etc kommer att anpassas 
efter bland annat väderlek. Eventuell ytterligare fräsning och tillsättning av frön och halm 
kommer att beslutas under remedieringens gång baserat på väderlek och exempelvis hur 
jorden kompakterar samt andel av finfördelad jord och jordklumpar.  Arbete med 
jordfräsning och tillsats av halm, frön, gödsel, näring, vattning etc bedöms omfatta 1 
arbetsdag, med tillkommande tid för efterföljande tillsatser och fräsningar.  

Syftet med åtgärderna är att betydligt accelera nedbrytningstakten av PAHerna och därmed 
förkorta halveringstiden väsentligt. Därför kan det för flertalet av, även de tunga, PAHerna 
antas att handla om tidsspannet veckor till månader för halverade halter, där den varma 
aktiva sommarperioden utgör ytterligare en accelerande komponent.  

Förhoppningar finns därför att åtgärdsmålen om PAH-halter under KM, alternativt 
platsspecifika riktvärden, kan uppnås inom en halv till en växtsäsong. För att möjliggöra att 
tid kan finnas för ytterligare åtgärder föreslås att kontrollprovtagning utförs inom 
tidsperioden slutet av juli-augusti. Kontrollprovtagning och svar på kemisk analys förväntas 
ta kring 2 veckor. Beroende på provtagningen utfall bestäms eventuell fortsättning därefter. 
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