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Abstract 
The purpose of this study was to determinate what requirements there should be on refilling 
material used as soil remediation based on the soil environment, i.e. soil processes and 
factors important to soil-dwelling organisms. The study was conducted by investigating 
which parameters that is important for the soil environment and by comparing them with 
each other. To exemplify how the parameters may change in different locations, data for total 
organic carbon, dry matter (i.e. water content), and pH were analyzed from different 
locations before and after soil remediation. Dry matter, organic matter, pH, compaction, 
grain size, porosity and soil composition were found to have a significant impact on various 
soil processes and soil organisms. Field investigations were made to examine dry- and 
organic matter and pH. The results were indicating that dry matter increased and that the 
organic matter decreased when the area was refilled with a coarse material. This study 
showed that there should be requirements on the characteristics of refilling material such as; 
organic matter content, good water holding capacity, a pH that is as neutral as possible and 
that the soil should not be too compact. A conclusion from this study was that crushed rock 
may not be the optimal refilling material after soil remediation.  
 
 
Keywords: soil environment, requirements on soil, water content, organic matter, soil 
organisms. 
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1 Inledning och bakgrund 
 
1.1 Förorenade områden och bedömningsmetoder 
Antropogen påverkan på miljön har funnits i många olika former genom århundraden. 
Redan före 1800-talet hade svenska befolkningen sjöar där avfall och restprodukter från 
latriner dumpades. Även om det ofta var naturliga produkter kunde folket i området bli 
mycket sjuka, eftersom man ofta använde sjöar och vattendrag i närheten som vattentäkter. 
När urbaniseringen och industrialiseringen tog fart, under senare delen av 1800-talet, 
byggdes vattenledningssystemen i Sveriges storstäder ut, vilket gav en bättre vattenkvalité 
och minskade de skadliga ämnena i vattnet (Bernes och Lundgren 2009).  
 
Industrialiseringen gav dock upphov till andra problem eftersom industrierna saknade 
rening och släppte ut restprodukterna i närmsta sjö, vattendrag eller direkt i marken. Dessa 
föroreningar kunde, och kan fortfarande, ha en stor negativ effekt på både miljö och 
organismer samt på människorna i närområdet. Det dröjde ända fram till 1960-talet innan 
synen på miljöproblemen fick ett uppsving och år 1969 antogs miljöskyddslagen, vilken 
beskriver hur miljöfarliga verksamheter får bedrivas och vilka störningar som kan ske från 
sådana verksamheter (Bernes och Lundgren 2009).  
 
Ungefär 80 000 områden i Sverige är, eller misstänks vara, förorenade och en del av dem är 
så förorenade att de kan skada både natur och människornas hälsa i närområdet (SGI 2014). 
På många av dessa områden har äldre verksamheter bedrivits, där det inte fanns någon 
miljölagstiftning vid den tidpunkt när verksamheterna var aktiva. Sveriges riksdag har 
antagit 16 miljömål för att skapa ett hållbart samhälle för kommande generationer och ett av 
de målen är ”Giftfri miljö” (Länsstyrelsen Stockholm 2013). Detta miljömål preciserar bl.a. 
förorenade områden och resultatet vid uppnått mål ska medföra att ” förorenade områden är 
åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller 
miljön”. Det innebär att förorenade områden måste åtgärdas för att målet ska nås 
(Naturvårdsverket 2012). Syftet med en åtgärd är att förhindra att negativa effekter uppstår 
som kan påverka människor, miljö och naturresurser i området (Naturvårdsverket 2009 c). 
För att kunna bedöma om området är förorenat i den utsträckningen att en efterbehandling 
krävs, måste en riskbedömning göras (Naturvårdsverket 2009 a).  
 
En riskbedömning kan antingen vara förenklad eller fördjupad och ofta börjar man med en 
förenklad för att sedan eventuellt utöka undersökningen med en fördjupad. I den förenklade 
riskbedömningen jämförs de uppmätta halterna i det förorenade materialet mot kriterier, 
som exempelvis gränsvärden, miljökvalitetsnormer eller riktvärden och på detta sätt fås en 
bedömning om materialet är förorenat eller inte. I den samlade riskbedömningen ska även 
föroreningens belastning på omgivningen tas i beaktning och vilka spridningsvägar som finns 
(Naturvårdsverket 2009 b).  
 
De riktvärden som används är t.ex. de som Naturvårdverket har tagit fram för känslig 
markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). I ett område som 
klassificeras som KM ska människor i alla åldrar kunna vistas under en livstid utan att bli 
sjuka, t.ex. ett bostadsområde eller en förskola. I ett område som är klassificerat som MKM 
vistas människor delvis, exempelvis industrier, vägar och kontor (Naturvårdsverket 2008). 
Riktvärdena för dessa två områden ska användas som rekommendationer och verktyg för att 
kunna göra en bra bedömning om ett område är förorenat eller inte, vilket innebär att de är 
generella och har därför beräknats under de förutsättningarna att föroreningen ger en 
negativ och trolig påverkan. Koncentrationer under riktvärdena är därför de som eftersträvas 
för att en efterbehandling ska vara korrekt genomförd (Naturvårdsverket 2009 a). 
 
Eftersom osäkerheten i den förenklade riskbedömningen kan bli stor, är det bra att kunna 
utföra den fördjupade riskbedömningen istället. Den ger ett säkrare resultat eftersom den är 
baserad på utförligare undersökningar i form av mätningar och utökade studier av 
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exempelvis utlakning, nedbrytning och spridningsmönster. Om föroreningarna t.ex. har 
komplexa spridningsmönster, har stor yta eller om jorden inte är helt homogen kan det vara 
svårt att göra en bedömning utifrån en förenklad modell, utan då behövs oftast en fördjupad 
riskbedömning göras (Naturvårdsverket 2009 b). Resultatet från en riskbedömning, oavsett 
omfattning, ska påvisa huruvida det är säkert eller osäkert om området är förorenat eller ej, 
eller om det behövs vidare undersökningar (Naturvårdsverket 2009 c).  
 
Enligt Naturvårdsverket (2009 c) ska en riskbedömning genomföras med avseende att 
skydda människor, naturresurser och miljö, vilket innebär att dessa måste skyddas mot 
exponering av föroreningar. För markmiljö försöker man bevara de funktioner som behövs 
för att den tänkta markanvändningen ska kunna fortgå, som exempelvis nedbrytning, 
cirkulation av näringsämnen och syreproduktion. Man har då gjort en bedömning att detta 
uppnås om nog många marklevande arter skyddas och därför används KM och MKM där 75 
% respektive 50 % av arterna skyddas från påverkan. Under den fördjupade 
riskbedömningen ska olika ekotoxikologiska effekter ses över, för att bedöma 
markorganismernas tillstånd, t.ex. genom att genomföra tester av halter och jämföra hur 
organismerna påverkas (Naturvårdsverket 2009 c). 
 
Om området bedöms vara förorenat och att en åtgärd krävs, finns det många olika metoder 
för att efterbehandla och därför genomförs en åtgärdsutredning. I åtgärdsutredningen 
utvärderas olika metoder som är möjliga att genomföra på det förorenade området, genom 
att exempelvis se över föroreningskaraktär, grundvattnets läge och strömning, markens 
fysikaliska egenskaper, samt tillgång på mottagningsanläggningar och återfyllnadsmassor 
(Naturvårdsverket 2009 c). I en sådan utredning görs ofta en gradering av alternativen från 
ett nollalternativ, olika teknikalternativ, det tekniskt bästa alternativet, samt ett 
maxalternativ. Nollalternativet innebär ofta att ingen åtgärd genomförs på området och 
maxalternativet tar ingen hänsyn till kostnaden förutom att den beräknas. När listan på 
åtgärdsalternativ och dess kostnader färdigställts ska en riskvärdering genomföras för att 
bestämma vilket alternativ som bäst lämpar sig för föroreningsområdet (Naturvårdsverket 
2009 c).  
 
Under riskutvärderingen bestäms åtgärd för efterbehandlingen och bedömningen görs i 
huvudsak utifrån riskbedömningen och åtgärdsalternativen, vilket innebär att granskning 
sker av åtgärdsalternativens miljömässiga konsekvenser, dess tekniska risker och vilken 
kostnad de får. Om utvärdering visar att det inte går att uppnå de mål som måste klaras för 
att efterbehandlingen ska godkännas måste den eventuellt kompletteras med andra tekniker 
och mer information (Naturvårdsverket 2009 c).  
 
För det bestämda åtgärdsalternativet sätts mätbara åtgärdsmål upp för att det ska kunna ses 
om efterbehandlingen har fungerat och om målet med den har lyckats. Efter det upprättas en 
plan för hur efterbehandlingen ska gå tillväga och vilka krav som ska gälla för den. När 
efterbehandlingen är genomförd uppföljs den och dokumenteras (Naturvårdsverket 2009 c). 
 
1.2 Återfyllnadsmassor 
Efterbehandlingsåtgärder brukar delas in i tre olika grupper där föroreningarna antingen kan 
behandlas in situ, on situ eller ex situ. En åtgärd in situ innebär att den förorenade marken 
behandlas på plats utan att grävas upp, medan en åtgärd on situ innebär att jorden tas upp 
men behandlas på plats. Om åtgärder görs ex situ, tas jorden upp och transporteras till en 
annan plats för behandling (Helldén et al. 2006). När jorden grävs ur tas inte bara själva 
föroreningen bort, utan även den jordmassa som föroreningen är bunden till. Efteråt läggs 
eventuellt jordmassan på deponi eller används som återfyllnadsmaterial, beroende på vilken 
föroreningshalt den innehåller eller om den har behandlats. I vissa fall kan delar av den 
schaktade jorden användas om den innehåller halter av föroreningen som underskrider 
Naturvårdsverkets riktvärden eller de platsspecifika värden som tagits fram för området 
(Naturvårdsverket 2009 c). 
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1.2.1 Krav på återfyllnadsmassor 
Om den bortschaktade jordmassan inte är användbar, för liten andel av den kan användas 
som återfyllnadsmassa, eller om mer material behövs, måste annat material transporteras till 
platsen för att fylla igen och sluttäcka området. Många gånger består inte den 
dittransporterade massan av samma jordart som finns på platsen, vilket kan leda till att 
förutsättningarna för markmiljön kan förändras i just det området. Eftersom t.ex. sand- och 
grusiga jordarter har mycket högre hydraulisk konduktivitet och sämre vattenhållande 
förmåga än exempelvis siltiga jordar (Eriksson et al.2011), innebär det att valet av 
återfyllnadsmaterial har stor betydelse för hur markmiljön påverkas efter en återfyllnad. 
 
Eftersom efterbehandlingen ska leda till att spridningsrisken minskar, finns det, enligt 
Naturvårdsverket, riktlinjer för vilken föroreningshalt som återfyllnadsmassorna får ha. De 
måste vara relativt rena och ska ligga så nära den naturliga bakgrundshalten som möjligt och 
de får inte blandas med de förorenade massorna för att spä ut föroreningen 
(Naturvårdsverket 2009 c). I en enkätunderökning genomförd av Granbom (2014) ställdes 
frågor till landets kommuner för att få reda på klimatpåverkan vid sanering, men även vilka 
egenskapskrav som finns på återfyllnadsmassor. De kommuner som svarade beskrev då att 
de bara är intresserade av att återfyllnadsmassorna är rena och minimerar spridningsrisk, 
resten är upp till verksamhetsutövaren. Enligt Naturvårdsverket (2009 c) nämns bara 
markmiljön och det beskrivs att det kan finnas andra krav som exempelvis jordart, 
packbarhet, bärförmåga och genomsläpplighet, vilket innebär att inga direkta krav ställs 
utifrån Naturvårdsverket på vilka nya förhållanden som ska ges på platsen.   
 
1.2.2 Markmiljö och marklevande organismer  
En efterbehandling ska leda till att skydda markorganismerna mot föroreningarna, men 
organismerna kan även vara begränsade av andra faktorer som exempelvis födotillgång, 
försurning, temperatur, etc. (Naturvårdsverket 2009 c). Lundgren et al. (2009) undersökte 
påverkan på reproduktion, tillväxt samt överlevnad hos daggmaskar, respiration hos 
mikroorganismer och lakbarhet av metaller hos återfyllnadsmassor från Annedal, Stockholm 
län. Deras slutsats var att det fanns andra parametrar som påverkade markmiljön mer än 
föroreningen, exempelvis fukt i marken (Lundgren et al. 2009), vilket innebär att 
återfyllnadsmassornas egenskaper kan komma att spela större roll för markorganismerna än 
själva föroreningen. 
 
Vilken påverkan återfyllnadsmassorna har på markmiljön är inte studerat i någon stor 
utsträckning och därför anses det viktigt att ta reda på vilka konsekvenser olika material ger. 
Enligt Granboms (2014) enkätundersökning är det ganska vanligt att bergkross används som 
återfyllnadsmaterial, vilket kan bestå av fraktioner som exempelvis 0-90, 0-125 och 0-300 
mm (Thoren 2005), samt sakna innehåll av organiskt material. Det blir då en stor skillnad i 
markförhållanden om man istället lägger dit sand eller silt, med en kornstorlek på 0,06-2 
respektive 0,002-0,06 mm, (Eriksson et al. 2011), samt en eventuellt högre organisk halt.  
 
Genom att studera olika parametrar som är viktiga för markmiljön och markorganismerna 
ges det en uppfattning om vilka återfyllnadsmassor som skulle kunna vara lämpliga i olika 
sammanhang. Markmiljön i denna studie definieras av pH, vattenhalt, organisk halt, vilken 
kornstorlek och sammansättning (lerhalt) materialet har, samt även vilka marklevande 
organismer som finns. Markorganismerna innefattar mikroorganismer, olika maskar, leddjur 
och vegetation. Mikroorganismerna och maskarna är viktiga för nedbrytning och 
aggregatbildning, samt att de större marklevande djuren påverkar markens 
genomsläpplighet. Markvegetationen sönderdelar förnan och ger därför en större yta för 
mikroorganismer att leva på (Eriksson et al. 2011). 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka krav som finns och eventuellt borde finnas 
på återfyllnadsmassor i samband med en efterbehandling, med avseende på markmiljö och 
livsförutsättningar för markorganismer. Studien genomfördes genom att undersöka vilka 
parametrar som har betydelse för markmiljön och jämföra dessa med varandra. För att 
exemplifiera hur parametrar kan komma att ändras på olika platser inhämtades data för 
totalt organiskt kol, torrsubstans (vattenhalt) samt pH som analyseras från olika platser före 
och efter en efterbehandling och återfyllnad med nya jordmassor. 
 
 

2 Material och metod 
 
2.1 Identifiering av viktiga parametrar 
Genom en litteraturgranskning undersöktes vilka parametrar som är viktiga för markmiljö 
för att på så sätt få en djupare förståelse för hur dessa kan påverka markorganismerna. 
Granskningen genomfördes med hjälp av kurslitteratur och artiklar som endera erhölls av 
handledarna eller fanns via sökdatabaser såsom Googles sökfunktion Scholar och Web of 
Science. Artiklarnas referenser användes sedan för att utvidga sökningen. Viktiga sökord var 
t.ex. pH, water moisture, soil structure, organic matter, effects on, earthworms och 
microorganisms.  
 
2.2 Lokaler och analyser 
För att exemplifiera hur olika parametrar kan komma att förändras före och efter en sanering 
valdes pH, totalt organiskt kol (TOC) och torrsubstans (TS) ut för att undersökas. Genom att 
mäta torrsubstansen fås även ett mått på vattenhalten. Parametrarna valdes eftersom de har 
stor inverkan på markmiljön, se kapitel 1.2.2, men även att det är enkla att analysera. De 
lokaler som användes under denna undersökning var de som fanns tillgängliga att få 
provtagningsmaterial både före och efter efterbehandling av området. Lokalerna är 
benämnda som A-E och en områdesbeskrivning för varje lokal kan ses nedan, samt en 
övergripande bild kan ses sist i detta kapitel (figur 3). Koordinaterna som anges för varje 
plats är angivna i referenssystemet SWEREF99.  Mätosäkerheten för torrsubstansen och det 
totalt organiska kolet var 10 % och för pH var den ± 0,2. 
 
2.2.1 Lokal A – Ön, Umeå 
Lokalen är belägen på en ö i Umeälven, strax nedströms Umeå i Västerbottens län, med 
koordinaterna 7085533 N och 760448 Ö. Enligt SGU:s jordartskarta består hela ön av 
älvssediment, i detta fall sand, med ett underliggande lager av lera och silt (SGU 2014). 
Området har en medelårsnederbörd på 600 mm (SMHI 2009) och vegetationen består av 
blandskog med björk, gran och tall, samt att markskiktet är täckt med ris och mossa. Lokalen 
användes tidigare som bränngrop för diverse sopor fram till mitten av 1970-talet, men nu ska 
området exploateras och måste därför saneras. Massorna som användes för återfyllnad 
bestod av sand. 
 
Innan saneringen genomfördes togs fem prov från olika delar av området. Dessa användes 
sedan för att blanda ett samlingsprov som skickades iväg för analys och eventuella små 
kvistar plockades bort innan det skickades iväg. 
 
Efter saneringen samlades ett samlingsprov in från tre olika gropar på platsen, på ca 10-15 
cm djup. Eventuella större stenar och små kvistar plockades bort innan provet förslöts och 
skickades iväg för analys. Alla analyser genomfördes av Eurofins Environment Sweden AB. 
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Figur 1. Bild som visar lokal A, Ön i Umeå, efter saneringen. Jorden som schaktades bort innehöll allt från gamla 
cyklar till järnrester, då området tidigare varit en bränngrop, innan det sanerades med likadant material som 
innan, d.v.s. sand. 

 
2.2.2 Lokal B – Råå, Helsingborg 
Under åren 1945-1967/68 bedrevs verksamhet på området i form av tillverkning av 
bekämpningsmedel (främst för fruktodlingar) och genomfördes genom att blanda vatten, 
pulver och lösningsmedel. Detta har lett till att föroreningar läckt ut och en sanering av 
området krävdes (Lindqvist och Wigh 2011). Lokalen är belägen i Helsingborg, Skåne län, 
med koordinaterna 6208550 N och 359022 Ö. Geologin består av mäktiga sandavlagringar 
och lokalen består av sandiga älvssediment och angränsar till ett stor område med grusiga 
isälvsavlagringar. Fastigheten är idag bostadsområde och angränsar till andra villaområden 
och parkområden (Lindqvist och Wigh 2011).  
 
Schaktningen genomfördes dock på fyllnadsmaterial som bestod av sten, grus, sand, tegel och 
aska, vilket även var det material som provtogs. Återfyllnadsmassorna som användes vid 
efterbehandlingen bestod av bergkross med för grov kornstorlek för att kunna provtas. 
 
2.2.3 Lokal C – Ivöstrand, Bromölla 
Lokalen är belägen vid Ivösjöns östra strandkant, i Bromölla, Skåne län, med koordinaterna 
6213948 N och 466480 Ö. Under våren 2013 genomfördes en miljöteknisk undersökning där 
det upptäcktes förorenat grundvatten i en av provtagningspunkterna. Detta ledde till en 
utökad undersökning under sommaren där man identifierade en trolig föroreningskälla och 
bestämde att området skulle saneras (Hagman 2014). Lokalen angränsar idag till ett 
bostadsområde och används som fritidsområde, då det finns fotbollsplaner på området 
(Eniro 2014). Jordlagren har tidigare undersökts ner till 5 m djup och innehåller ett 0,5-2 m 
tjockt lager av naturligt lagrad sand med inslag av silt och grus, samt på vissa platser 
förekommer sandig morän. Det fanns även lerskikt tunnare än 0,5 m på ett flertal platser 
ungefär 2,5 m under markytan(Hagman 2014).  
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Massorna som provtogs före efterbehandlingen bestod av olika fyllnadsmaterial från tidigare. 
Prov nummer 1 bestod av sand och lera, prov 2 av grusig sand, prov 3 av sand och lera, prov 4 
av sand och gyttjig sand samt prov 5 av sand, sten, kalkhaltig sand, tegel, rivna rester, lera 
och slagg. De material som användes för återfyllnad av området bestod av sand och två 
prover togs i återfyllnadsmaterialet när det fortfarande låg i högar innan återfyllnad.  
 
2.2.4 Lokal D – Krokslätt, Mölndal 
På lokal D har en bensinstation bedrivits, vilket har lett till att föroreningar har spridits ner i 
marken. Omgivningen runt lokalen består av stadsmiljö med trafikerade vägar, 
kontorsbyggnader och småindustrier. Jordarterna som naturligt finns på området är lera 
och sand (Rönnegård 2013 a). Lokalen är belägen i Mölndal, utanför Göteborg i Västra 
Götalands län, med koordinaterna 6395489 N och 321775 Ö. 
 
Före efterbehandlingen togs ett samlingsprov i stenig, grusig sand och samlingsprovet efter 
bestod av en mullhaltig jordart. Under den mullhaltiga jordarten finns annat 
fyllningsmaterial i form av stenigt grus (bergkross). 
 
2.2.5 Lokal E – Violen, Mölndal 
Lokal E är också en nedlagd bensinstation och är belägen strax norr om lokal D, med 
koordinaterna 6395598 N 321769 Ö. Omgivningen är alltså densamma (Rönnegård 2013 b) 
och samlingsprovet före saneringen togs även här i stenig, grusig sand. Som 
återfyllnadsmassor användes dock en stenig, grusig jordart (bergkross) och ett samlingsprov 
togs från denna, se figur 2.  
 

 
Figur 2. Saneringen av lokal E, Violen. Massorna till vänster i bilden utgörs av bergkross som läggs i botten av 
gropen och ovanpå läggs ett lager av lite finare material.  
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Figur 3. Bild som visar de olika lokalernas geografiska läge i Sverige.  

 

3 Resultat 
 
3.1 Resultat från lokalerna 
Resultatet från de olika provtagningslokalerna finns presenterade i tabell 1.  
 
Tabell 1. Tabell som visar resultatet av provtagningarna före och efter sanering för samtliga lokaler.  

Lokal Torrsubstans (%) TOC (% av TS) pH 

 
Före Efter Före Efter Före Efter 

Lokal A 90,9 86,6 0,40 1,20 7,7 7,2 

Lokal B 84,4 
Data 

saknas 
2,00 

Data 
saknas 

7,2 
Data 

saknas 

Lokal C 82,1 90,9 4,60 0,40 8,5 7,9 

Lokal D 83,9 76,3 0,29 3,50 6,5 6,8 

Lokal E 86,7 89,3 0,34 0,34 7,4 8,7 

Medelvärde 85,6 85,8 1,53 1,36 7,5 7,7 

Standardavvikelse 3,03 5,68 1,67 1,28 0,7 0,7 

 
För lokal C togs 5 olika prov före i olika material, samt två stycken samlingsprov efter 
saneringen. Resultatet i tabell 1, avseende lokal C, är därför ett medelvärde och de olika 
provresultaten i lokalen finns presenterade i tabell 2. Observera att samlingsproven inte är 
kopplade till prov 1 och 2 utan representerar hela området (Tabell 2). 
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Tabell 2. Resultatet från provtagningen av lokal C. Observera att de upphöjda siffrorna representerar de 5 olika 
proverna tagna före saneringen och samma gäller för TOC (före) och pH (före). 

Lokal C Torrsubstans (%) TOC (% av TS) pH 

 Före Efter Före Efter Före Efter 

Prov 85,6 1 90,1 2,40 <0,20 8,8 8,2 
 79,7 2 91,6 10,7 0,70 8,5 7,5 
 86,3 3  2,40  8,2  
 68,7 4  5,30  7,6  
 90,1 5  2,10  9,5  

Medelvärde 82,1 90,9 4,58 0,35 8,5 7,9 

Standardavvikelse 7,47 0,75 3,27 0,30 0,6 0,4 

 
Lokal A återfylldes med massor som liknade den befintliga jordtypen, d.v.s. sand, vilket inte 
gav en så stor förändring i de uppmätta värdena. Vid blandning av proven noterades att 
återfyllnadsmassorna innehöll lite större andel finsand än den urspringliga jordtypen. 
Resultatet visar att både torrsubstansen och pH har minskat, medan det organiska kolet har 
ökat.  
 
Materialet som schaktades bort i lokal B bestod av sten, grus, sand, tegel och aska. Provet 
visar på ungefär samma värden som lokal C prov 1 och 3, som bestod av sand och lera, och 
även lokal D och E (tabell 1), som bestod av stenig, grusig sand. Vid saneringen av lokal B 
användes bergkross som fyllnadsmaterial och var för grovt för att kunna provtas. 
 
Vid saneringen av lokal C användes sand på samma sätt som vid lokal A. Eftersom materialet 
före provtagningen varierade i lokal C måste varje prov jämföras för sig. Då prov 1 och 3 
jämförs med återfyllnadsmassorna kan det ses att torrsubstansen har ökat och den organiska 
kolhalten har minskat. Prov 2 bestod av grusig sand men hade ändå en låg torrsubstans, 
d.v.s. en hög vattenhalt, och ett mycket högt organiskt kolvärde. För prov 2 ökar 
torrsubstansen och det organiska kolet minskar vid jämförelse med återfyllnadssanden. Prov 
4 bestod av sand och gyttjig sand och hade en låg torrsubstans och en hög organisk kolhalt. 
Vid jämförelse med återfyllnadsmassorna ökade torrsubstansen och den organiska halten 
minskade. Prov 5 bestod av en blandning av olika jordarter, samt tegel, rivningsrester och 
slagg, och har en torrsubstans som ungefär motsvarar återfyllnadsmassornas. Den organiska 
kolhalten är dock högre för prov 5 än återfyllnadsmassorna samt att pH-värdet är mycket 
högre. När ett medelvärde beräknades av lokal C kunde det konstateras att torrsubstansen 
har ökat och att både det organiska kolet och pH-värdet har minskat i återfyllnadsmassorna. 
Standardavvikelsen är dock högre hos proven som togs före saneringen.  
 
Återfyllnadsmassorna som provtogs i lokal D var mullhaltig tillskillnad från de massor som 
provtogs före, som bestod av stenig, grusig sand. Resultatet efter saneringen visade på en 
lägre torrsubstans, högre organisk kolhalt och ett högre pH.  
 
I lokal E användes ett likadant material för fyllnad som fanns på platsen innan, d.v.s. en 
stenig, grusig jordart. Det organiska kolet är densamma medan torrsubstansen ökade lite, 
samt att pH ökade. 
 
Vid beräknat medelvärde för samtliga lokaler visade det sig att varken torrsubstansen, den 
organiska kolhalten eller pH-värdet förändras mycket (tabell 1). Både torrsubstansen och 
pH-värdet ökar lite, medan det organiska kolet minskar. Det är dock störst spridning i 
torrsubstansen, sedan i organiska kolhalten och minst spridning har pH-värdet.  
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3.2 Viktiga parametrar för markmiljö 
Från litteraturgranskningen hittades viktiga parametrar för markmiljö och markorganismer. 
Resultatet från de respektive studierna och deras viktigaste parametrar är sammanfattade i 
tabell 3. 
 
Tabell 3. Sammanfattning över de olika undersökningarna och vilken parameter som studerades, samt dess 
eventuella betydelse för markmiljö och markorganismer.   

Parameter Organism Studie Effekter Referens 

Markens pH 
Småring-
mask 

pH 
Med ökat pH ökade antalet, 
storleken och biomassan. 

Räty och Huhta 
2003 

 
Rundmaskar pH Med ökat pH ökade de i antal. 

Räty och Huhta 
2003 

 
Hopp-
stjärtar 

Ackumulation med 
avseende på pH 

Ackumulationen var högre vid lågt 
pH på kort sikt. 

Pedersen et al. 
1997 

 
Hopp-
stjärtar 

Korrelation 
Antalet juveniler som föddes var 
positivt korrelerat med pH.  

Pedersen et al. 
1997 

 
Mask 

Upptag av koppar 
vid olika pH 

Ingen skillnad i upptaget hos 
maskar vid olika pH. 

Ma 2005 

  

Tillgänglighet hos 
koppar vid olika 
pH 

Koppar var mer tillgängligt vid 
lägre pH. 

Ma 2005 

 
Mask 

Trivsel vid olika 
pH 

Maskarterna trivdes bäst mellan 
5,8-6,2. 

Shakir och Dindal 
1997 

 
Mask 

Trivsel vid pH 6,8, 
6,4, 6,3 och 5,0  

Maskarna trivdes inte vid det låga 
pH-värdet. 

Amorim et al. 2008 

 Kärlväxter 
Markens pH-värde 
och klimatets roll 
vid tillväxt 

Plantorna växte bättre vid högre 
pH. 

Karel, Petr och 
Vojtech 2007 

 
Mikro-
organismer 

pH-värdets 
påverkan på 
mikroorganismer 

De konstaterade att 
mikroorganismernas biomassa var 
beroende av pH. Högre pH gav 
högre biomassa. 

Pietri och Brookes 
2008 

  
Vad som händer 
när pH-värdet i 
marken sjunker 

Växtkolet minskar när pH sjunker. 
Pietri och Brookes 
2008 

Vattenhalt Mask 
Vattenhaltens 
korrelation med 
masktillväxt 

En låg vattenhalt ger en negativ 
effekt på masktillväxten. 

Lundgren et al. 
2009 

 
Mikro-
organismer 

Nedbrytnings-
processer 

Vattenhalten har påverkan på 
mikroorganismernas 
nedbrytningsprocesser.  

Trumbore 2000 

 
Mikro-
organismer 

Ökad 
vattenhållande 
kapacitet 

En ökad vattenhållande kapacitet 
kan innebära fysiologisk 
påfrestning för organismerna. 

Schimel, Balser och 
Wallenstein 2007 

 
Hopp-
stjärtar 

Upptag av koppar  
Positivt samband mellan 
vattenhalt och 
kopparackumulation. 

Pedersen et al. 
1997 

 
Hopp-
stjärtar 

Vattenhaltens 
betydelse 

Positiv korrelation mellan adulters 
överlevnad, vikt samt 
reproduktion. 

Pedersen et al. 
1997 

 
Mikro-
organismer 

Maximal aktivitet 
Sker när ca 60 % av porerna är 
vattenfyllda. 

Frey 2007 

  

Vad händer när 
vattenhalten 
sjunker under  
60 % 

Porkontakten minskar, 
cirkulationen av vatten blir 
begränsad och tillgängligheten på 
lösta näringsämnen minskar. 

Frey 2007 

  
När vattenhalten 
är mycket högre 
än 60 % 

Syretillgången blir begränsad och 
syrefria miljöer kan uppstå. 

Frey 2007 

Organiskt kol Mask 
Populations-
densitet och 
biomassa 

Negativt korrelerad med ökat 
organiskt kol. 

Shakir och Dindal 
1997 

  

Vattenhållande 
kapacitet vid ökat 
organiskt innehåll 

Grovkorniga jordar är känsligast 
vid förändring av den organiska 
halten. 

Rawls et al. 2003 
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Tabell 3 fortsätter.  

Parameter Organism Studie Effekter Referens 

 
 

Mikro-
organismer 

Påverkan på deras 
aktivitet 

Andel organisk kol påverkar 
mikroorganismernas aktivitet. 
Riktning framgår ej. 

Cardoso et al. 2010 

  
Påverkan på 
markfunktioner  

Påverkar aggregatstabilitet och 
lagring av näringsämnen. Riktning 
framgår ej. 

Silva och Sá-
Mendonça 2007, 
refererad i Cardoso 
et al. 2010 

  

Påverkan på 
tillväxt hos plantor 
och 
mikroorganismer 

Detta eftersom organiska 
kolhalten påverkar jordens 
kemiska, fysiska och biologiska 
egenskaper. 

Horwath 2007 

  
Andel organiskt 
material i marken 

I tempererade områden kan den 
organiska halten vara mellan 0,4-
10 % av jorden, i områden med 
humitt klimat ligger den mellan 3-
4 % och i halvtorra områden 1-3 % 

Smith och Collins 
2007 

  

Organiska 
materialets 
påverkan på den 
vattenhållande 
kapaciteten 

Eftersom organiskt material har 
förmåga att binda vatten leder en 
ökad organisk halt till ökad 
vattenhållande kapacitet. 

Cardoso et al. 2010 

Kompaktion Växter Kompaktion 
Växternas rötter har svårt att 
tränga ner genom hårt packat 
material. 

Herkelrath et al. 
1977 och Kooistra 
et al. 1992, 
refererad i 
Stirzaker, 
Passioura och 
Wilms 1996 

 
Kornväxter 

Bladtillväxt vid 
olika 
skrymdensiteter 

Bladytorna växte bäst vid 
medeldensitet. 

Stirzaker, 
Passioura och 
Wilms 1996 

 
Kornväxter 

Rottillväxt vid 
olika 
skrymdensiteter 

Rötterna växte som bäst vid låg 
densitet och avtog med hårdare 
packning. 

Stirzaker, 
Passioura och 
Wilms 1996 

Porositet 
Korn- och 
ärtväxter 

Stora och små hål 
gjordes vid olika 
skrymdensiteter 
och jorden lät 
torkas 

Rötterna växte bättre eftersom de 
fick större yta. 

Stirzaker, 
Passioura och 
Wilms 1996 

 
Korn- och 
ärtväxter 

Stora och små hål 
gjordes vid olika 
skrymdensiteter 
och jorden hölls 
konstakt blöt 

Kornplantorna växte som bäst när 
hålen var små och några 
ärtplantor dog när hålen var stora. 

Stirzaker, 
Passioura och 
Wilms 1996 

Textur Bakterier 

Den viktigaste  
påverkan  
på bakteriers  
transport 

Kornstorleken var den viktigaste 
faktorn. 

Fontes et al. 1991 

Samman-
sättning 

Mask 

Populations- 
storlek med  
avseende på  
lerhalt 

De intervall som testades var 0-5 
%, 5-15 % och 15-25 % ler. Positiv 
korrelation mellan lerhalt och 
populationsstorlek. 

Nordström och 
Rundgren 1974, 
refererad i 
Edwards och 
Bohlen 1996 

 
Mask 

Trivsel vid olika 
lerhalter 

Lerhalterna var 20 %,  
70 %, 20 % och 22,5 %. Maskarna 
trivdes inte vid den hösta 
lerhalten. 

Amorim et al. 2008 

 
Tabell 3 sammanfattar de olika studierna som ligger till grund för den här undersökningen. 
Markens pH är en viktig parameter för de marklevande organismerna och alla de undersökta 
studierna tyder på att ett pH som stiger mot neutralt leder till bättre förutsättningar för 
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många organismers aktiviteter (tabell 3). Markens pH-värde har även enligt Ma (2005) en 
stor inverkan på hur tillgängligt koppar är för levande organismer. 
 
Vattenhalten har också visat sig vara viktig eftersom den påverkar andra processer i marken 
som exempelvis nedbrytningen. En förändrad vattenhalt leder till stress hos marklevande 
organismer och påverkar därmed marklivet. Vattenhalten är delvis beroende av andelen 
organiskt material, som i sin tur också påverkar markmiljön och de marklevande 
organismerna. Undersökningen som Shakir och Dindal (1997) genomförde visade en negativ 
korrelation mellan organiskt material och populationsdensitet samt biomassa hos maskar, 
vilket de förklarade med att maskarna inte föredrog den kol-kvävekvot som uppstod i och 
med det ökade organiska innehållet.  
 
Andra viktiga parametrar för markmiljön har visat sig vara markens kompaktion, porositet, 
textur och sammansättning. Vid för hög kompaktion får växterna svårt att etablera sina rötter 
i jorden och får därigenom svårt att växa. Detta innebär att porositeten är en viktig faktor 
p.g.a. att växtrötterna kommer åt en större del utav jordvolymen. Markens kornstorlek är en 
viktig faktor vid bl.a. bakterietransport, samt att sammansättningen har visat sig ha betydelse 
för maskar.  
 
 

4 Diskussion 
 
4.1 Skillnaden i parametrar i de olika lokalerna 
Eftersom lokalerna togs i olika delar av Sverige, med olika återfyllnadsmassor, är det stor 
variation mellan dem. Jämförelser gjordes i stort sett endast före och efter provtagning för 
varje lokal, med undantag för lokal D och E. 
 
För lokal A har saneringen lett till att vattenhalten och den organiska halten har ökat, vilket 
borde bero av den högre andel finsand i återfyllnadsmaterialet. Resultatet är i linje med 
studien av Cardoso et al. (2010) där de säger att ett högre humusinnehåll bidrar till att 
marken får en högre vattenhållande kapacitet, p.g.a. att laddningar i karboxyl- och 
fenolgrupperna binder vattenmolekylerna och minskar perkolationen.  
 
Eftersom den befintliga jorden i lokal B var varierande innebar det att provet skulle kunnat 
variera beroende på sammansättningen. Resultatet liknar dock de värden som fåtts vid andra 
lokaler (tabell 1) där sand har varit en komponent och man kan anta att fallet är så även här. 
Vid saneringen av lokal B användes bergkross som var för grovt för att provtas och därför får 
en del antaganden göras. Då bergkross består av krossat berg borde den organiska halten 
vara minimal och ha minskat i jämförelse med materialet innan, samt att torrsubstansen 
borde ökat, vilket även gäller för lokal C prov 1 och 3, samt lokalerna D och E.  
 
Det återfyllnadsmaterial som användes i lokal C bestod av sand. I prov 1 och 3 kan det ses att 
vattenhalten har minskat och den organiska halten har minskat i återfyllnadsmassorna, vilket 
är ett förväntat resultat eftersom sand och lera togs bort och ersattes enbart med sand. Prov 2 
bestod av grusig sand men hade ändå en låg torrsubstans, d.v.s. en hög vattenhalt, och ett 
mycket högt organiskt kolvärde, vilket inte förväntades och skulle kunna bero på att ett blad 
eller en gren har följt med provet. För prov 2 minskade vattenhalten och det organiska 
materialet efter saneringen, vilket är väntat med tanke på de höga värdena som erhölls i 
proverna före. Eftersom prov 4 bestod av sand och gyttjig sand, hade provet en hög 
vattenhalt och ett högt organisk innehåll, vilket var mycket högre än de resultat som erhölls 
från ersättningsmassorna. Prov 5 bestod av en blandning av olika jordarter samt andra 
material och har en torrsubstans som ungefär motsvarar återfyllnadsmassornas, men den 
organiska halten var högre. Detta skulle kunna bero på sammansättningen av just det provet. 
Det beräknade medelvärdet i lokal C visade att torrsubstansen ökade och den organiska 
halten minskade, vilket är förväntat eftersom flera av proven i lokal C innehöll höga halter 
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organiskt material och även höga vattenhalter. Att standardavvikelsen är mycket högre i 
proverna före är också väntat då det var fler antal prov och att dessa var tagna i olika 
material, vilket gav stor spridning. 
 
I lokal D lades ett 0,4-0,5 m tjockt lager av en mullhaltig jord och det var även den som 
provtogs, vilket innebar att resultatet med en högre vattenhalt och en högre organisk kolhalt 
var väntat. 
 
Som återfyllnadsmaterial i lokal E användes ett likadant material som fanns på platsen 
innan, vilket innebar att det inte blev någon större förändring i parametrarna och var ett 
väntat resultat.  
 
Lokal D och E är belägna i samma närområde, samt att den ursprungliga och schaktade 
jorden var likadan för båda lokalerna. Likadant material användes även till återfyllnad, 
förutom att lokal D täcktes med mullhaltig jord, vilket provtagningen gjordes på. Detta 
innebär att de kan jämföras och se vilken påverkan det har om fyllnadsmassorna består av en 
mullhaltig jord eller bergkross. Resultatet visade att den mullhaltiga jorden gav en högre 
vattenhalt och en högre organisk halt. Att båda lokalerna redan hade låg organisk halt kan 
bero på att området var asfaltsbelagt och vegetation saknades på saneringsplatsen. Vad 
beträffande resultatet bör det observeras att under den mullhaltiga jorden i lokal D har ett 
stenigt, grusigt material lagts, vilket borde ha liknande värden som lokal E med avseende på 
organisk halt och vattenhalt. 
 
När medelvärdet beräknades kunde det ses att det inte var några större förändringar i någon 
av parametrarna. Detta kan antas bero på att det fanns vissa skillnader både i proverna före 
och efter, men även att det beräknades ett medelvärde för lokal C, där de största skillnaderna 
fanns. Eftersom pH-värdet i marken beror av både vilken typ av mineral jorden innehåller, 
vilken jordart det är och även vilken vegetation som finns i området är det inte relevant att 
dra några slutsatser från pH-värdena. De är en konsekvens av mineralsammansättningen och 
den vegetation där jorden togs ifrån och kan därför förändras när ny vegetation etableras på 
det efterbehandlade området. Då provtagningarna genomfördes precis före och precis efter 
efterbehandlingen, samt även i högar som inte hade använts ännu, är det svårt att se hur 
miljön kommer att ställa in sig. Inte bara pH-värdet, utan även de övriga parametrarna 
kommer mest troligt att ändras över tid vid etablering av vegetation eller vid annan 
markanvändning. Därför skulle det behövas ytterligare provtagningar på längre sikt för att se 
hur parametrarna förändras.  
 
4.2 De olika parameternas betydelse 
Under litteraturanalysen framkom det flera viktiga parametrar som har betydelse för 
markprocesser och de marklevande organismerna (tabell 3). Även om alla inte ingick i 
fältundersökningen är de viktiga för markmiljön och diskuteras i detta kapitel.  
 
4.2.1 Vattenhaltens betydelse 
Då Lundgren et al. (2009) visade att det inte var föroreningarna som hade den största 
påverkan på marklevande organismer och markmiljö i Annedal, utan jordens egenskaper, är 
det viktigt att genomföra ytterligare undersökningar för att ta reda på vilka parametrar som 
har betydelse för markorganismerna. I deras studie var vattenhalten den enda parameter 
som korrelerade negativt mot tillväxten hos maskarna. Vattenhalten är viktig eftersom 
maskar tar upp syre som är löst i vatten och är det liten vattentillgång har maskarna svårt att 
andas (Lundgren et al. 2009).  
 
Hur fuktig marken är, d.v.s. hur mycket vatten marken innehåller, har även visat sig vara 
direkt kopplad till nedbrytningsprocesser för mikroorganismer (Trumbore 2000). Om 
vattenhalten är för låg är det en begränsande faktor för mikroorganismerna, men om 
vattenhalten är för hög kan det uppstå syrefria miljöer vilket leder till hämmad aktivitet och 
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därmed ökad mängd organiskt material (Eriksson et al. 2011). Schimel, Balser och 
Wallenstein (2007) beskriver en ökad vattenhållande kapacitet som en fysiologisk 
påfrestning för mikroorganismerna, vilket kan tvinga dem att exempelvis ändra 
resursfördelning.  
 
Pedersen et al. (1997) genomförde en studie om hoppstjärtars upptag av koppar vid olika 
förhållanden och resultatet visade att vattenhalten i jorden hade en stor inverkan på hur 
mycket koppar som hoppstjärtarna ackumulerade. Studien indikerade att överlevanden hos 
adulter, reproduktionen och vikten, samt även vikten hos juvenilerna var starkt korrelerad 
med vattenhalten, medan de inte var korrelerade med kopparhalten (Pedersen et al 1997). 
Denna studie, tillsammans med Lundgren et al. 2009, kan ses som undersökningar som visar 
att markens organismer kan vara mer beroende av vattenhalten, och därmed markens 
vattenhållande kapacitet, än själva föroreningen. Detta är en bra kännedom vid exempelvis 
riskbedömningar.  
 
4.2.2 Markens pH-värde 
Markens pH är en av markens viktigaste kemiska parametrar (Idowu et al. 2008) och är 
därför en bra indikator på tillståndet i marken, eftersom den är korrelerad med hur stor 
tillgång på näringsämnen som finns och hur stor del av dessa som är lösliga (Sousa et al. 
2007, refererad i Cardoso et al. 2013). Enligt Killham (1994) och Richards (1987) är markens 
pH viktig för många markorganismers spridning och levnad, samt att det även påverkar 
interaktioner mellan organismerna (Killham 1994 och Richards 1987, refererad i Räty och 
Huhta 2003). Räty och Huhta (2003) visade detta i en studie där de undersökte vilken effekt 
daggmaskar och pH har på småringmaskar och rundmaskar. Resultatet indikerade att vid 
ökat pH ökade även antalet rundmaskar, antalet ringmaskar och dess storlek, men även den 
totala biomassan. De fann att det fanns interaktioner mellan de olika markorganismerna och 
även mellan markorganismerna och markens pH. Även i Pedersen et al. (1997) studie 
konstaterades det att pH var korrelerad med antal hoppstjärtsjuveniler som föddes. 
 
De flesta maskarter föredrar en neutral miljö med pH omkring 7, men det finns även 
maskarter som kan klara sig i betydligt surare eller mer basiska miljöer. Det finns arter som 
trivs vid pH 5,2-5,4 och de som kan klara sig vid pH omkring 3,5, även om det är sura miljöer 
(Edwards och Bohlen 1996). Shakir och Dindal (1997) genomförde en studie under mitten av 
1980-talet, där man tittade på olika mikroekosystem i olika typer av jordar. Maskarterna som 
undersöktes verkade då trivas bäst när markens pH låg mellan 5,8-6,2.  
 
I en annan studie genomförd av Ma (2005) undersöktes maskars upptag av koppar i två olika 
jordar, en sandig och en lerig jordart. Det undersöktes även om det fanns någon skillnad i 
upptag vid två olika pH-värden, 4,3 respektive 6,0. Maskarna visade ingen skillnad i upptag 
av koppar vid de olika pH-värdena och de olika jordarna. Däremot fanns det en skillnad hos 
den sandiga jorden med avseende på hur tillgängligt koppar var vid de olika pH-värdena. Vid 
lägre pH var koppar mer tillgängligt (Ma 2005) och även om det inte påverkade maskarnas 
upptag skulle det mycket väl kunna påverka andra organismer. 
 
Markens pH-värde är alltså både viktigt för den miljö som organismerna är verksamma i och 
hur tillgängligt vissa föroreningar och metaller är i marken. Samtidigt är markens pH starkt 
beroende av den vegetation som finns i området och därför kan pH-värdet komma att ändras 
beroende på vad området används till.  
 
4.2.3 Det organiska materialet 
Marken består till viss del av organiskt material, vilket har en avgörande effekt på markens 
struktur och dess vattenhållande egenskaper. Innehållet av organiskt material varierar 
mellan olika jordarter och i en mineraljord med litet inslag av organiskt material ligger alltid 
halten under 3 %, medan i en torvjord kan den organiska halten ligga på över 40 % (Eriksson 
et al 2011). Grovt kan det organiska materialet delas in i tre olika kategorier; de levande 
organismerna, organiska föreningar som kommer från förna och mikroorganismer samt 
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organiska restprodukter från nedbrytning. De levande organismerna utgör ungefär 1-3 % av 
det totala organiska materialet, men är ändå mycket viktiga för olika processer såsom 
nedbrytning, sönderdelning och aggregatbildning (Eriksson et al 2011). Enligt Bastida et al. 
(2008) är organiskt material och mikrobiellt biomassakol två viktiga parametrar som kan 
indikera exempelvis föroreningar, tillsammans med pH, respiration och enzymaktivitet. Även 
Bennett et al. (2010) säger att organiskt kol kan vara en avgörande faktor för markens 
tillstånd. Shakir och Dindal (1997) menar också att organiskt material kan påverka 
maskpopulationernas utbredning då deras undersökning visade att maskpopulationens 
densitet och biomassa var negativt korrelerade med ökad organisk materialhalt. En 
förklaring som föreslogs var att det beror på det organiska materialets sammansättning med 
avseende på kol-kvävekvoten som ansågs vara en begränsning för maskarna. Maskarna 
föredrog jorden där kol-kvävekvoten var lägre (Shakir och Dindal 1997).  
 
Rawls et al. (2003) studerade data för markens vattenhållande kapacitet i förhållande till den 
organiska kolhalten och kom fram till att den vattenhållande kapaciteten är beroende av 
markens textuella sammansättning. Om andelen organiskt kol ändrades berodde effekten på 
den vattenhållande kapaciteten av vilken sammansättning jorden hade, samt kolhalten. När 
den organiska kolhalten ökade i jordar som från början hade låg halt organiskt kol ökade den 
vattenhållande kapaciteten i grovkorniga jordar och minskade i finkorniga. I jordar med hög 
halt organiskt kol ökade den vattenhållande kapaciteten i alla jordar när man ökade den 
organiska kolhalten. Enligt studien är grovkorniga jordar känsligare mot förändringar av den 
organiska kolhalten än finkoriga (Rawls et al. 2003).  
 
Markens organiska halt och sammansättning påverkar dess struktur (Rawls et al. 2003) och 
därmed andra parametrar som porositet, ventilation och infiltration, samt att den även har 
en inverkan på aktiveten hos mikroorganismer (Cardoso et al. 2010). Den påverkar olika 
markfunktioner såsom aggregatstabilitet och lagring av näringsämnen och då framförallt 
kväve (Silva och Sá-Mendonça 2007, refererad i Cardoso et al. 2010). Bastida et al. (2008) 
skriver att andelen organiskt material, eller organiskt kol, är en mycket viktig indikator i 
åkermark och påpekar att det är konstigt att det inte används i större utsträckning utanför 
jordbruksrelaterad forskning. Detta eftersom det är en viktig komponent för planttillväxt och 
inte då bara inom jordbruket (Bastida et al. 2008). 
 
4.2.4 Struktur, kompaktion och porositet 
Markens struktur har stor betydelse för ekosystemen (Young, Crawford och Rappoldt 2001) 
och bestäms i sin tur av textur, sammansättning, organiskt innehåll och biologisk aktivitet 
(Eriksson et al. 2011). Strukturen har inverkan på hur mikroklimaten ser ut för olika 
mikroorganismer (Young och Crawford 2004). Den organiska halten har, som beskrivs i 
kapitel 4.2.3, stor betydelse för marklevande organismer, men det har även kompaktion, 
porositet, kornstorlek och sammansättning. I väldigt kompakta jordar har växterna svårt att 
få ner rötterna och har därför svårt att få tag i näring och vatten. Det är diskuterat om 
växterna även har svårt att få tag i näring och vatten i väldigt mjuka jordar, eftersom rötterna 
inte får någon bra kontaktyta med jorden (Herkelrath et al. 1977 och Kooistra et al. 1992, 
refererad i Stirzaker, Passioura och Wilms 1996). Maskar är exempel på organismer som kan 
påverka markens struktur genom att antingen göra jorden mer porös eller kompakt och 
enligt Blouin et al. (2013) har många studier visat att maskar har en positiv påverkan på 
markens struktur.  
 
I ett av sina tester om plantors tillväxt vid olika skrymdensiteter (packningsgrader), som är 
jordens vikt i förhållande till dess volym och porvolym (Eriksson et al. 2011), visade Stirzaker, 
Passioura och Wilms (1996) att kornplantornas bladytor växte som bäst vid en 
medeldensitet. Dess rötter växte däremot mest vid en låg densitet och tillväxten avtog med 
hårdare packningsgrad. Eftersom hårt packad mark kan luckras upp genom att ny jord läggs 
dit, skulle det kunna leda till att vegetationen kommer att kunna tränga ner bättre i jorden 
och därmed kunna växa bättre. Även andra organismer som har svårt att överleva i för 
packade jordar kan då etablera sig. 
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Markens porositet är volymen jord som består av luft- och vattenfyllda tomrum mellan 
partiklarna och utgör ett mått på jordens luckringsgrad. Om porositeten i en jord minskar 
innebär det att jorden blir mer kompakt och kan leda till, som beskrivet ovan, problem för 
växter samt för markens ventilation (Eriksson et al. 2001). Young och Crawford (2004) 
beskriver markens porositet som ett komplext mönster som är viktig för vegetationens 
tillväxt, samt för markens vattenhållande kapacitet, dess gasutbyte och dess buffrande 
förmåga vid försurat nedfall. Stirzaker, Passioura och Wilms (1996) studerade porers 
påverkan på korn- och ärtplantor genom att göra hål med olika storlekar i jorden vid olika 
packningsgrader och olika vattenhalter. De kom fram till att rottillväxten ökade när hål 
gjordes i de prover som var hårt packade och tilläts att torka, eftersom växterna kunde nå en 
större volym. De plantor som växte i prov som alltid hölls blöta reagerade inte positivt på 
stora hål i jorden, utan kornplantorna växte bättre när hålen var smalare och några av 
ärtplantorna dog när hålen var stora (Stirzaker, Passioura och Wilms 1996).  
 
4.2.5 Markens textur och sammansättning 
Texturen i marken beror delvis av vilken kornstorleksfördelning jorden har och olika 
jordarter kan ha stora skillnader i kornstorlek, vilket leder till att olika jordarter kan ha 
mycket olika egenskaper. Som exempel faller friktionsjordar lätt sönder när de torkar 
tillskillnad från kohesionsjordar som fortfarande hålls ihop p.g.a. starka krafter mellan 
partiklarna. Siltjordarna har stor vattenhållande kapacitet och kan suga upp vatten kapillärt 
snabbt, vilket kan leda till dålig dränering som en följd av stark kapillär bindning till vattnet. 
Sand har istället stor genomsläpplighet och håller inte kvar mycket vatten kapillärt. Dock ger 
finsand en bättre förutsättning för växtlighet än vad mellan- och grovsand gör (Eriksson et al. 
2011). Fontes et al. (1991) studerade bakteriers transport vid olika jonstyrkor och jordarter 
genom att undersöka två bakteriearters förmåga att transportera sig i en homogen finsand, 
en homogen grovsand och en heterogen jord av dess två. Resultatet visade att den största 
skillnaden fanns i de homogena jordarna och indikerade att materialets kornstorlek har den 
största påverkan på bakterietransporten, även om de andra parametrarna har betydelse.  
 
Sammansättningen kan också ha stor betydelse för vilka organismer som trivs i jorden. 
Nordström och Rundgren (1974) testade olika maskarters populationsstorlekar med 
avseende på lerhalten i marken, vid 0-5 %, 5-15 % och 15-25 % ler, och fann en positiv 
korrelation mellan populationsstorleken och lerhalt (Nordström och Rundgren 1974, 
refererad i Edwards och Bohlen 1996). Amorim et al. (2008) studerade hur småringmaskar 
trivdes vid olika jordtyper. De använde bland annat konstgjorda jordar som framtagits av 
OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) som en standardjord, samt 
jordar som modifierats. De visade att småringmaskarna föredrog standardjorden och inte alls 
jorden med lågt pH eller jorden som hade hög lerhalt (Amorim et al. 2008).  
 
4.3 Olika återfyllnadsmassors påverkan 
Resultatet av fältstudien visar på att olika fyllnadsmassor kommer att ge olika miljöer för 
markorganismerna att leva i. För vissa organismer kan det vara helt avgörande om de kan 
verka där eller inte. Maskar är exempel på organismer som rör sig och verkar inom ett större 
område än t.ex. bakterier och andra mikroorganismer. Detta innebär att maskar kan flytta sig 
igenom ett område som kanske inte är optimalt att leva i medan mikroorganismer kommer 
att utebli i ett sådant område.  
 
De olika fyllningsmaterialen kommer alltså att spela en avgörande roll för hur lång tid det 
kommer att ta för marklivet att kunna återgå till ett fungerande ekosystem. Markens pH är 
ett exempel på en parameter som beror på vilket material som används men även på vilken 
vegetation som etableras. Om samma material används och samma vegetation växer på 
platsen är det rimligt att tro att pH-värdet kommer att vara ungefär detsamma. Även den 
organiska halten kan komma att öka vid etablering av vegetation på platsen. Dock kommer 
den organiska halten att vara ungefär densamma väldigt länge om området asfalteras igen, 
vilket är fallet i lokal D och E.  
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Bergkross är ett återfyllnadsmaterial som används till stor del för att det är lätt att få tag på 
och det är stabilt att bygga på. Bergtäkter finns i hela landet och dess produktion har ökat 
sedan det bestämdes att naturgrusanvändningen skulle minska. Bergkross ska i olika 
ändamål användas istället för naturgrus (Göransson 2011). Tillskillnad från naturgrus har 
bergkross nykrossade ytor som därför är reaktiva (Andersson 2008) och innebär en instabil 
miljö för marklevande organismer. Bergkross innehåller dessutom väldigt lite organiskt 
material i jämförelse med andra fyllnadsmassor. I lokal E kunde bergkrossen provtas och 
skiljde sig inte från det sandiga, grusiga material som redan fanns på platsen. Den 
mullhaltiga jorden som lades ovanför bergkrossen i lokal D visade då istället på en högre 
organisk halt och därmed en bättre miljö för marklevande organismer. Bergkross kan även ha 
stor variation i kornstorlek och ibland kan det finnas finfraktioner och ibland inte. Detta ger 
en väldigt varierande miljö för många markorganismer och kan göra det svårare att etablera 
ett fungerande ekosystem i hela markvolymen. Fördelen med bergkross ur ett antropogent 
perspektiv är att den bildar en miljö som är stabil ur en etableringssynpunkt. 
 
En annan jordart som förekommer som fyllnadsmaterial är sand. Sand är ett material som 
det är stabilt att bygga på, innehåller en viss del organiskt material och har en variation i 
genomsläpplighet beroende på vilken fraktion av sand som väljs. I lokal A visade resultatet 
att vattenhalten och den organiska halten ökade när en finare fraktion av sand lades dit. 
Detta indikerar att finsand är att föredra för markorganismerna eftersom det ger bättre 
värden på de parametrar som undersökts.  
 
Lerjordar har hög organisk halt och har hög vattenhållande kapacitet. Dock kan dessa jordar 
flyta ut när vattenhalten blir för hög vilket gör att de är ostabila att bygga på och används 
därför inte som fyllnadsmaterial. Dessutom visade Amorim et al. (2008) att maskarna i deras 
studie inte trivdes när lerhalten blev för hög. Enligt litteraturanalysen vore det dock bra om 
massorna innehåller en viss del ler.  
 
Vid saneringen av lokal D användes både bergkross i större delen av jordvolymen, men ett 
0,4-0,5 m tjockt lager av en mullhaltig jordart lades ovanpå. Detta ger en bättre förutsättning 
för markorganismerna att kunna etablera sig i den första halvmetern, vilket i alla fall är 
bättre än att enbart fylla igen med bergkross. Enligt Voroney (2007) är ytjorden mycket mer 
rik på näring och organiskt material än vad jorden längre ner är. Därför är det rimligt att tro 
att aktiviteten hos marklevande organismer är mindre på ett större djup och därmed har 
återfyllnadsmassorna mindre påverkan i de djupa delarna av jorden med avseende på 
markmiljö. 
 
I denna studie togs ingen hänsyn till de djup proverna togs från. Detta berodde på att djupet 
från provtagningarna inte alltid var observerade, samt att ett av proven togs från jordhögen 
innan den lades på plats. Eftersom olika personer har genomfört de olika provtagningarna 
och det inte finns något provtagningsmönster måste de prov som tagits representera hela 
området och ingen hänsyn har då tagits till naturliga variationer inom området. I de flesta fall 
gjordes samlingsprover men inte i lokal C, vilket gör att lokalen blir lite svår att tolka och 
jämföra. Litteraturanalysen som genomfördes var inte inriktad på en organism, utan 
fokuserade på att ge en så bred inblick hur olika organismer kan påverkas som möjligt. Detta 
medför att undersökningen blir väldigt generell och ger ett ganska spritt resultat eftersom 
olika organismer, och även arter, kan trivas inom olika spann av pH-värden och vattenhalter.  
 
Ytterligare undersökningar bör genomföras med mer specifika organismer för att få en bättre 
bild över hur just dessa påverkas av miljöförändringar. Genom att göra en provtagningsplan 
och mäta i samma punkter och på samma djup skulle en mer korrekt bild ges av området och 
lokala olikheter skulle kunna tas hänsyn till. Det vore också en fördel om provtagningarna 
genomfördes före, direkt efter och kanske ett år efter, för att se hur parametrarna förändras 
över lång tid. 
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4.4 Slutsatser 
Utifrån litteraturanalysen kan det konstateras att det finns många parametrar som har stor 
betydelse för markmiljön och därmed de marklevande organismerna. En del av dessa kan 
vara helt avgörande för marklivet och det har även visat sig att parametrarna kan ha större 
betydelse än eventuella föroreningar i marken. Eftersom målet med en sanering är att skydda 
marklivet i området är det av största vikt att veta vilka egenskaper man bör beakta hos 
återfyllnadsmassorna. Under litteraturanalysen uppmärksammades vattenhalt, organisk halt, 
pH, kompaktion, porositet, kornstorlek och sammansättning som viktiga parametrar för 
markmiljön. Fältundersökningen indikerade att både vattenhalten och den organiska halten i 
de olika lokalerna minskade i grövre material. De slutsatser som kan dras från denna 
undersökning är: 
 

- Det bör finnas egenskapskrav på återfyllnadsmassorna vid en sanering med avseende 
på markmiljön. Kraven borde ställas utifrån att markmiljön behöver viss vattenhalt, 
organiskt innehåll och ett pH-värde som är tämligen neutralt. Det bör även undvikas 
att kompaktera marken alltför mycket vid en sanering för att öka etableringen av 
vegetation. 

- Eftersom egenskapskrav borde finnas utifrån ovanstående parametrar, samt att det 
visat sig att både organisk halt och vattenhalten sjunker vid grövre material, är 
bergkross inte ett bra återfyllnadsmaterial med avseende på markmiljön.  
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