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Sammanfattning 

Det här arbetet ger en orientering i växters olika förmågor att rehabilitera miljöskador och 
belyser möjligheten att använda växternas essentiella och varierande förmågor i miljöarbetet.

De ämnen som har skadlig inverkan på miljön kallas för miljögifter. Både globalt och i 
Sverige har omloppet av många miljögifter ökat markant de senaste århundradet. 
Växter kan användas för att rena förorenad mark. De olika processerna när växter renar mark, 
vatten och luft från föroreningar samlas under begreppet fytoremediering. Det finns olika 
metoder och reningsprocesser inom fytoremediering. Växter kan dels ta upp och lagra 
föroreningar, bryta ned dem till ofarliga beståndsdelar samt förhindra så att de inte sprider sig 
ut i ekosystemet. I det här examensarbetet har föroreningssituation vid järnvägsstationen i 
Ockelbo använts som exempel för att konkretisera fytoremediering till en specifik plats. 
En beskrivning av de till platsen relaterade föroreningarna arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, 
koppar, zink, PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och olja presenteras tillsammans med 
aktuella fytoremedieringsmetoder och grödor för respektive förorening. 

Som slutsats bedöms fytoremediering vara möjligt för järnvägsstationen i Ockelbo. Fördelar 
och nackdelar med fytoremediering på stationen lyfts fram och möjliga parallella 
användningsområden medan fytoremedieringen pågår diskuteras. Vidare diskussion förs kring 
fytoremediering, miljöfrågor och rådande regelverk och logistik i Sverige. 
Arbetet innefattar ett förslag till utformning av fytoremediering på stationsområdet. Förslaget  
inkluderar ett växtval av olika fytoremedieringsgrödor lämpliga för platsen. 
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Bakgrund

Vår planet är fylld av skadade platser. Nedhuggna skogar, minskad biologisk mångfald, 
försurning och förorenad mark, luft och vatten hör till de vanliga rapporterna om vår samtid. 
Miljöhoten är många (UNEP 2007). Till och med jordmånen är en hotad naturresurs (WSI 
2001a). Miljögifter visar sig omringa oss i vår vardag, bland saker och i form av utsläpp. 
Jordens alla ämnen är i grunden naturliga, ändå har de kemiskt eller organiskt framställda 
sammansättningarna i många fall blivit skadliga för livet i naturen. Andra ämnen har 
förflyttats och hamnat på en plats där de gör skada och sprids utan kontroll.

Oljan är ett välkänt exempel. Nere i jorden gör oljan ingen skada, den kanske till och med har 
en viktig funktion, men när den pumpas upp och läcker ut på jordens yta skadar den levande 
organismer och när den förbränns skapas skadliga gaser i vår atmosfär (TUYA 2011). 
Förhållandet mellan de olika gaserna i atmosfären är avgörande för att vi människor 
tillsammans med många andra varelser ska kunna leva på planeten. Växter har där en viktig 
reglerande roll. Det var tack vare fotosyntesen som jordens atmosfär syresattes, det är också 
fotosyntesen som i förlängningen bildar de syremolekyler som i sin tur förenar sig till det 
livsviktiga ozonlagret (Stewart, Lynch 2008). 
Fotosyntesen är grunden till allt mänskligt liv (Lundberg, Olsson 1992). 
Insikten om fotosyntesen är i sig till stor hjälp för att förstå växters essentiella funktioner. 
Fotosyntesens förmåga att samordna molekyler av mineraler, koldioxid och vatten till  
komplexa levande organismer kan ses som en viktig motpol till naturlagen om energins och 
materians allmänna strävan att sprida sig. Växtligheten har och kommer alltid att ha en 
avgörande roll för resten av livet på planeten (Ibid) och många gånger kan vi samverka med 
växter för att återställa skadade miljöer. Det är därför av stor vikt att växtlighetens 
mångfacetterade förmåga att skapa hälsosamma miljöer för människan lyfts fram, studeras 
och värdesätts. 

Nedan följer några av de beprövade områden där växter används för att förhindra 
miljöproblem:

Förhindra erosion
Erosion är i grunden en naturlig process, en utjämnande kraft som strävar efter att 
markytan jämnas ut. Jorden transporteras nedför av vatten, vind, gravitationsrörelser, 
levande organismer och av annan jord. Erosion blir dock ett miljöproblem exempelvis 
där marken varit skogsbeklädd men blivit skövlad. För få växter som binder marken 
gör att odlingsytan och näringsämnen spolas bort (Eswaran, Lal, Reich 2001). 
Eroderad jord skapar också problem med igenslammade vattendrag och 
översvämningar samt skadar livet i vattnet. 
Skogsbeklädda marker förhindrar erosion. Träd kan planteras för att binda jorden och 
fungera som vindskydd för vindorsakad erosion (wikipedia 2011a). Planerna på att 
plantera “Afrikas gröna mur” som är en 9,3 km bred trädplantering som sträcker sig 
4831 kilometer från Senegal till Djibouti, godkändes i februari 2011 av flera 
afrikanska länder. Den gröna muren kommer att fungera som ett naturligt vindskydd 
för att minska sanderosion och ökenspridningen söderut (EIA 2011).

Återställa strukturskador och utarmad jord
Marken under våra fötter består av mikro- och makrofauna, mineralpartiklar, organiskt 
material, vatten och luft. Många av våra jordar är strukturskadade av tunga maskiner 
som tryckt ihop marken, så kallad "jordpackning". Tillräckligt med luft hittar då inte 
ner i den kompakta jorden, dagvattnet får svårt att rinna undan och risken för 
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översvämningar ökar (Tawfik 2001). Jordpackning är ett världsomfattande problem 
(Eswaran, Lal, Reich 2001) som även orsakar att kapillärkraften, som förser växterna 
med vatten från grundvattnet under torra perioder skadas. Porerna i jorden har stor 
betydelse för att justera och utjämna markens tillgång på vatten och är av stor vikt för 
att växtligheten ska klara växlande väderleksförhållanden. Vissa växter kan användas 
för att återställa markstrukturen, deras rötter kan spricka upp jorden och släppa ner 
syre och vatten (Tawfik 2001). Växter skapar också det organiska material, som 
stimulerar den biologiska läkande verksamheten i jorden. Kloka samplanteringar och 
växtföljder förbättrar strukturen i jorden, och de många jordar som av för hårt 
mekaniserad monokulturodling är utarmade och skadade kan återigen få livskraft 
(Granstedt 2003).

Förhindra övergödning
Störningar i våra vattendrags ekosystem orsakade av övergödning är vanligt. Det 
naturliga balanserade tillståndet i vattendragen har rubbats av mänskliga aktiviteter 
som på konstgjord väg berikar vattendrag med kväve och fosfor. Övergödning kan 
komma från utsläpp av obehandlat avloppsvatten, växtnäringsläckage från jordbruken 
eller konstgödsling (Cloern 2010). Växter har viktiga funktioner i de naturliga 
vattenreningsverken, dvs. myrar och sumpmarker och kan på liknande sätt användas 
för att fånga upp överskott av näring innan det når vattendragen eller för att filtrera 
upp näring ur redan övergött vatten (Pettersson 2009). 

Rena vatten, luft och mark 
Omloppet av miljögifter i våra ekosystem har ökat markant både globalt och i Sverige 
det senaste århundradet (naturvårdsverket 2011a). Omfattande utsläpp från militär, 
industri och jordbruk har gjort förorenade områden vanliga. Miljögifter orsakar stora 
skador på vår miljö och hälsa. Fytoremediering är ett samlingsnamn för de olika 
processer där växter renar eller skyddar vår miljö från föroreningar. Vissa växter har 
förmågan att rena mark, luft och vatten samt att samverka med och stimulerar den 
biologiska reningsprocessen för dessa föroreningar (UNEP 2002). 

Miljöproblem i världen är många och vitt spridda. Oavsett om orsakerna är lokala eller 
globala är det ett ofrånkomligt faktum att miljöproblemen alltid manifesteras någonstans, på 
en lokal plats. Lokala skador med behov av lokal läkning. En av dessa platser är Ockelbo 
järnvägsstation, ett område som är förorenat med flera olika miljögifter.

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att studera växtlighetens förmågor till rehabilitering av miljöskador, med 
inriktning mot växters kapacitet att rena förorenad mark. Jag vill ta del av andras erfarenheter 
kring fytoremediering och att undersöka möjligheten att använda fytoremediering vid 
Ockelbo järnvägsstation samt presentera ett förslag för fytoremediering till platsen. Detta för 
att på ett konkret sätt kunna delge en bredare allmänhet information om fytoremediering. 

Vilka möjligheter finns det till att använda fytoremediering på Ockelbo station?

Vad finns det för fördelar och nackdelar med fytoremediering på Ockelbo station? 

Skulle platsen parallellt kunna användas på annat sätt under saneringsperioden och vilka  
tidsaspekter kan förväntas? 
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Avgränsningar

Arbetet kommer inte att behandla andra miljörehabiliteringsmetoder med växter än 
fytoremediering av mark, på en djupare nivå. Mitt fokus kommer istället ligga på en specifik 
plats. Jag kommer utgå från dokumenterade föroreningar i stationsområdet i Ockelbo, jag har 
varit beroende av tidigare gjorda markundersökningar  och har ej kunnat göra kompletterande 
markanalyser. Arbetets fördjupning begränsas till de metoder och behov som jag med hjälp av 
litteraturstudier och intervjuer finner aktuella för området.  

Metod

Först formulerade jag en preliminär projektplan där växters förmåga att återställa skadade 
platser låg i fokus. Detta smalnade sedan av till växters förmåga att rena mark och vatten från 
miljögifter. Jag fann att "fytoremediering" var begreppet jag sökte information om. För att få 
en överblick av ämnet fytoremediering började processen med en litteraturstudie.
Sökningen "phytoremediation" på Discovery gav bara fyra träffar. Därför användes Google 
och Wikipedia för att nå den första basfaktan. Wikipedia beskrev kort och koncist vad 
begreppet fytoremediering innefattade. På internet hittades en djungel av information, med för 
mig nya begrepp och jag fick känslan av att jag tagit mig vatten över huvudet när jag valde 
detta ämne, där mycket redan var skrivet på en extremt hög, naturvetenskaplig nivå.
Efter ett samtal med en lärare, Yngve Gunnarsson fick jag återigen fokus och han berättade 
om föroreningssituationen på Ockelbo station och gav mig en kontakt: Johan Bergkvist, 
landskapsarkitekt och kultursamordnare på Trafikverket. Att närma sig fytoremediering med 
ett trädgårdsmästarperspektiv till en specifik plats verkade vara både intressant och relativt  
obevandrat. Jag blev också inspirerad av nätverket Mykorrhizas reningsprojekt i Malmö som 
en vän, Marie Svensson berättat om. 
Ett besök på biblioteket på Högskolan i Gävle gav inga böcker alls om fytoremediering, men 
däremot en hel del intressanta böcker om miljöfrågor som jag kunde använda som 
bakgrundsmaterial, tillsammans med den omfattande informationen om mark och miljöfrågor 
som finns att ta del av på olika nätverk och uppslagsverk på internet. Några relevanta böcker 
om fytoremediering beställdes hem till biblioteket.
På Diva-portalen hittades examensarbetet Fytoremediering i trädgårdsmästaryrket  
(Ridderström 2009), från trädgårdsmästarprogrammet på DIVA portalen.  Samma dag hittade 
jag ett omfattande examensarbete från landskapsarkitektprogrammet på SLU, Succession.  
Landskapsarkitekten och fytoremedieringen (Falk, Ronnheden 2010). Mycket av arbetet jag 
hade tänkt göra visade sig redan vara gjort i dessa arbeten, mitt fokus stramades därför upp 
ytterligare mot stationsområdet i Ockelbo.
Olika människor aktiva inom fytoremediering intervjuades. Intervjuerna genomfördes som 
öppna samtal, anteckningar fördes under samtalen. Se bilaga 1 för intervjuunderlag.
Via ett telefonsamtal med Britta Nylinder, drivande i Mykorrhizas fytoremedieringsprojektet  
fick jag ta del av värdefulla erfarenheter. Samtalet gav mycket inspiration och ledde vidare till  
Maria Greger, docent och forskare vid Botaniska institutionen, Stockholms Universitet.
Ett personligt möte med Johan Bergkvist, landskapsarkitekt och kulturansvarig på 
Trafikverket gav en värdefull inblick i situationen på Ockelbo station men också om 
fytoremediering i stort och globalt. Johan Bergkvist bidrog även med litteratur i ämnet och en 
del råd för planeringen till stationsområdet.
En telefonintervju med Maria Greger och mailkontakt med Sonja Blom, dr i ekotoxilogi gav 
värdefull information och referenser om hur fytoremediering fungerar samt vissa råd om 
möjligheterna med fytoremediering på stationen.
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Jag träffade också Anna Hansson, miljöinspektör och kommunekolog på Ockelbo kommun 
som hjälpte mig med dokument om föroreningssituationen på Ockelbo järnvägsstation. 
Dokumenten lästes igenom noggrant och anteckningar fördes. En litteraturstudie för de 
relevanta föroreningarna genomfördes efteråt. Föroreningarna från Ockelbo stationsområde 
låg även till grund för vilken typ av fytoremedieringsprocesser och grödor som arbetet skulle 
fördjupas inom. För att uppnå mitt syfte var det relevant att inkludera en grundläggande, det 
vill säga också ganska omfattande, överblick inom fytoremediering. Arbetet kom att ta väldigt 
mycket tid i anspråk där omfattande litteraturstudier har genomförts. Vetenskapliga artiklar  
har hittats via Discovery och Googleschoolar. 
Examensarbetet innefattar ett förslag till hur fytoremediering skulle kunna utformas på 
Ockelbo järnvägsstation. Förslaget har byggts upp parallellt med den ökande förståelsen för 
fytoremediering. De dokumenterade föroreningarnas farlighet, historia och 
användningsområde studerades tillsammans med möjliga fytoremedieringsmetoder till  
respektive förorening. Flertalet arbeten och artiklar beskrev lämpliga fytoremedieringsgrödor 
för de aktuella föroreningarna. 
En inventering av Ockelbo station skedde i slutet av arbetet för att komplettera de uppgifter 
jag hämtat från dokumenten om föroreningssituationen. Den nordiska floran (Stenberg, 
Mossberg 2010) har använts för att kunna bedöma och välja ut de grödor som klarar platsens 
förutsättningar. Slutsatser om fytoremediering relaterat till stationen har tagits med hjälp av 
genomförd litteraturstudie och intervjuer. De intressanta tankegångar som väckts under 
arbetets gång diskuteras under det avslutande kapitlet Personlig reflektion.
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Resultat
Resultatdelen består av tre huvud rubriker: Fytoremediering, Miljögifter och föroreningar 
samt Ockelbo järnvägsstation. 
I det första avsnittet förklaras fytoremediering och dess olika processer. Därefter ges en 
utblick i de fytoremedieringsprojekt som pågår eller slutförts ute i världen och inom det egna 
landet. Svårigheter, möjligheter och behov för etablering av fytoremediering som 
saneringsmetod i Sverige avslutar avsnittet tillsammans med en överblick av viktiga faktorer 
att ta hänsyn till för lyckad fytoremediering.
Det andra avsnittet definieras miljögifter och ger en introduktion till förorenade områden i  
Sverige. Naturvårdsverkets farlighetsgradering och riktvärden för miljögifter och föroreningar 
förklaras.
Det tredje avsnittet behandlar Ockelbo järnvägsstations föroreningssituation och möjligheten 
till fytoremediering på platsen. De för platsen aktuella föroreningar presenteras utförligt 
tillsammans med möjliga fytoremedieringsprocesser för respektive förorening.  

Fytoremediering

Ordet fytoremediering är en sammansättning av grekiskans “fyto” som betyder växt (NE 
2011a) och det latinska ordet “remedium” som betyder botemedel (NE 2011b). Begreppet 
fytoremediering har hämtats från engelskans phytoremediation och syftar på de 
saneringsmetoder som sker med hjälp av växter (NE 2011c). Ett annat svensk namn är 
fytosanering. 

Växters förmåga att ta upp föroreningar började utforskas redan under 1900-talet, bland annat 
i samband med rehabilitering av radioaktivt förorenad mark under 1950-talet. Begreppet 
phytoremediation etablerades under senare delen av 1900-talet. De senaste decennierna har 
det skett en snabb utveckling av vetenskapliga metoder kring fytoremediering. Växters 
förmåga att rena mark, luft och vatten etableras också i allt fler konkreta projekt i fält, världen 
över (Willey 2007).
Fytoremediering sker utifrån växtens naturliga biologiska, kemiska och fysiologiska 
aktiviteter. Drivkraften är solenergi. Fytoremediering är en biologisk reningsmetod. Många 
gånger används metoden "in situ", vilket betyder att rening av marken sker på plats (UNEP 
2002). Ingen kostsam förflyttning av jord behövs och även schaktning kan undvaras. 
Fytoremediering kan upplevas som estetiskt tilltalande och är ett betydligt billigare och 
skonsammare alternativ till sanering än andra metoder. Den är av många skäl miljövänlig och 
öppnar upp för att också föroreningar som av ekonomiska eller logistiska skäl tidigare 
bortprioriterats, kan omhändertas. Metoden tar ofta relativt mycket tid i anspråk. Det har gjort 
att valet av fytoremediering som saneringsmetod redan i ett tidigt stadium bortprioriteras.  
Men tidsaspekten behöver inte ses som något negativt om planteringarna kan nyttjas på andra 
sätt under reningsperioden (Falk, Ronnheden 2010). 

Fytoremediering kan stimulera till bioremediering, som är den reningsprocess där bakterier 
och mikroorganismer bryter ned olika farliga organiska och oorganiska föreningar. Generellt 
fungerar sanering av organiska föroreningar bättre med bioremediering medan sanering av 
metalliska föroreningar fungerar bättre med fytoremediering. Metoderna kan komplettera 
varandra och används idag många gånger tillsammans i marker förorenad med båda typer av 
föroreningar (Raskin, Ensley 2000), där samarbetet mellan levande organismer i jorden och 
växter gör reningen mer effektiv (Suer et al. 2009). 
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Fytoremedieringens olika processer

Växters renande och skyddande förmågor för mark och vatten sker med olika metoder. I 
praktiken överlappar och samverkar de många gånger med varandra (NE 2011c).
De svenska benämningar som används för de olika metoderna är direkt översatta från engelska 
(Greger, personlig inf. 2011-12-17) och florerar i de arbeten som skrivs om fytoremediering på  
svenska. De används för att få ett mer lättförståligt språk men det bör beaktas att inga svenska namn 
ännu är helt etablerade. Inom parantes hittas engelsk motsvarighet.

Fytoextraktion (Phytoextraction)
Växter som kan ta upp olika giftiga ämnen och ackumulera dem i sin biomassa används för 
fytoextraktion. Via växtens rötter tas föroreningarna i marken upp för lagring i växten. 
Forskning har fokuserat på växter som både producerar hög biomassa samt har förmågan att 
transportera föroreningarna från rötterna till växtens övre delar. Om ackumuleringen kan ske i 
de ovanjordiska delarna förenklas skörd och hantering eftersom bara de ovanjordiska delarna 
behöver skördas och tas om hand. I många fall finns den största ackumuleringen ändå i 
rötterna, då bör hela växten skördas för hantering. Fytoextraktion fungerar generellt bättre för 
metaller än för organiska substanser, men används för båda typer (Raskin, Ensley 2000).
Växternas förmåga att ackumulera höga halter av metaller nyttjas även som ett sätt att anrika  
metaller. Växterna odlas på gruvavfall eller på ådror eller där halterna är så pass låga att  
konventionell gruvverksamhet inte är ekonomiskt lönsamt. Vid förbränning av växterna 
innehåller askan en hög koncentration av metallerna. Zink, koppar, nickel, kobolt och bly är 
relativt enkla att anrika via fytobrytning (Chaney et al. i Andersson, Svensson 2007). Försök 
har även gjorts med guld som är en svårlöslig metall och därför svår att ta upp för växterna. 
Ämnen som ökar metallers rörlighet har förenklat upptaget av svårlösliga metaller för 
växterna och beräkningar finns för att det kan vara lönsamt med fytobrytning även för guld 
(Anderson et al. i Andersson, Svensson 2007). 
Metallåtervinning med hjälp av växter används i kommersiellt syfte på olika ställen i världen 
och är en lovande ekonomisk gångbar metod för att anrika metaller samtidigt som förorenad 
mark kan renas (Greger, personlig inf. 2011-11-10).

Hyperackumelering (Hyperaccumulation)
Växter som ackumulerar mycket höga halter av föroreningar kallas för hyperackumulerande 
växter. Hyperackumulering innebär att växten kan ta upp och lagra mer än 0,1 procent 
metaller av sin torrvikt oberoende av metallkoncentrationen i jorden. För zink är gränsvärdet 
för hyperackumulering högre, 1 procent/torrvikt (Chakrabarty 1985; Oberbremer et al. 1990 i 
Andersson, Svensson 2007) medan kadmium och andra ovanliga metaller har ett lägre 
gränsvärde, 0,01 procent/torrvikt (McCutcheon & Schnoor 2003 i Andersson, Svensson 
2007). Metoden begränsas av att de hyperackumulerande växterna ofta är små med begränsat 
rotdjup, eftersom föroreningar normalt finns djupare ned i marken kan de bli svåra att nå för 
växten. Idag finns över 400 kända hyperackumulerande arter, där nära 300 kan användas för 
upptag av nickel. För kobolt, koppar, selen och zink finns ett tjugotal arter (Andersson, 
Svensson 2007). 
Trädet Sebertia acuminata som växer i skogar med relativt hög nickelhalt i Nya Kaledonien i 
Oceanien är exceptionellt, trädets blågröna sav kan lagra upp emot 26 procent nickel i torrvikt 
medan 1-2 procent lagras i blad och andra delar av trädet, vilket redan det är mycket höga 
halter (Jaffre et al. 1976 i Andersson, Svensson 2007).
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Fytodegradering (Phytodegradation)
Vid fytodegradering tas organiska substanser upp i växten och bryts ner eller omvandlas inuti 
växten (Greger, personlig inf. 2011-12-17). De mindre skadliga nedbrytningsprodukterna från 
processen lagras i växtens vakuoler och cellväggar (Schulze 2005 i Ridderström 2009) eller 
utsöndras. I vissa fall finns en risk att nedbrytningsprodukten inte är mindre skadlig utan att 
en ännu giftigare produkt utsöndras i och med processen. Det gör det viktigt att följa upp och 
dokumentera förloppet i fytodegradering (Greger, personlig inf. 2011-11-10). 
Det finns fortfarande många oklarheter kring växters metabolism av organiska ämnen. Vidare 
studier av fytodegradering är viktigt för att undersöka vilka risker som finns för både 
människan och miljön (Andersson, Svensson 2007). 
Lämpliga växter för fytodegradering ska ha ett rotsystem som är stort och tätt. Växten 
behöver också ha en hög halt av enzym som kan bryta ned organiska ämnen (Pilon-Smits 
2005 i Andersson, Svensson 2007). Poppel används  för att bryta ned växtgifter som t.ex. 
atrazin (Burken, Schnoor 1997 i Andersson, Svensson 2007). Poppel har också förmågan att 
bryta ned trikloretylen, ett ämne som används som fettlösande medel. Studier visar att en del 
av trikloretylen blir helt nedbruten, en del lagras bundet i växten medan en tredjedel avdunstar  
från växten (Newman et al. 1999 i Andersson, Svensson 2007). En viss förespråkan finns för 
att genmodifiera växter med högre aktivitet av de enzym som man tror är inblandade och på 
sådant vis förbättra fytodegradering av organiska ämnen (Andersson, Svensson 2007). 

Rotzonsnedbrytning (Rhizodegradation)
Växter utsöndrar ämnen från roten, som till exempel enzymer och kolhydrater. Det stimulerar 
bioaktiviteten i jorden. Mikroorganismer utnyttjar ämnena från rötterna som närings- och 
energikälla och deras ökade verksamhet leder till att även föroreningarna i marken bryts ned i  
större omfattning (EPA 2000). Växtens utsöndrande av enzymer beror oftast på olika typer av 
stress och i mindre utsträckning på grund av de organsika föroreningarna (Greger, personlig 
inf. 2011-12-17). Metoden har använts i Sverige för effektivare nedbrytning av till exempel. 
petroleum och cancerogena PAH (Önnered 2005; Blom 2002 m.fl). Växternas transport av 
syre och vatten ner till jorden bidrar också till en ökad nedbrytning tillsammans med det 
fysikaliska inflytandet växten har på jorden. Till exempel kan växtens rötter bryta sönder 
klumpar av föroreningar så att de blir mer tillgängliga. Rotzonsnedbrytning tar relativt mycket  
tid i anspråk för att processen ska sätta fart eftersom en tillräckligt stor rotzon måste utvecklas 
(Suthersan 2002 i Andersson, Svensson 2007) men alla former av fytoremediering stimulerar i 
regel alltid den mikrobiella aktiviteten i jorden i någon mån. I likhet med fytodegradering 
finns de också här risker att organiska ämnen bryts ned till ännu farligare substanser (Blom 
personlig inf. 2011-11-15) men i många fall är samarbetet mellan levande organismer i jorden 
och växten eftersträvansvärt då de gör reningen mer effektiv (Blom 2002). 

Fytostimulering (Phytostimulation)
Växten stimulerar mikroorganismer att bryta ned organiska substanser i rotzonen (Greger 
personlig inf. 2011-12-17). 

Fytoavdunstning (Phytoevaporation)
Växten tar upp föroreningen för att sedan avdunsta den vid transpiration, antingen avdunstar 
föroreningen i sin ursprungsform eller som en nedbrytningsprodukt, även kallad metabolit. 
Metoden används främst på förorenat grundvatten men fungerar också på förorenad mark.
En risk med fytoavdunstning är att man bara flyttar på problemet, från vatten och mark till  
luft. Men i vissa fall omvandlas ämnet till en mindre farlig metabolit och i vissa fall bryts  
föroreningar lättare ned när de kommit ut i atmosfären. Det kan ske med hjälp av t.ex. ljus, 
den nedbrytningen kallas fotolys (EPA 2000).
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Fytotäckning (Vegetative Cover System)
Att växter transpirerar stora mängder vatten kan utnyttjas för att täcka soptippar, även kallade 
deponier. Olika växter med djupa och grunda rötter planteras för att förhindra läckage av 
vatten, växterna minskar både den vattenmängden som når ner till det deponerade materialet  
och läckaget av lakvatten (EPA 2000).
Deponering av avfall är ett stort problem. Även förbränning av avfall ger svårt förorenad aska 
och slagg som måste tas om hand. Soptippar världen över men speciellt i U-länder, ger 
upphov till stora problem. Också i Sverige läcker tipparna organiska miljögifter och metaller  
till mark och vatten. Fisk i insjöar nära soptippar, drabbas av störningar i utveckling av 
könsorgan som antas bero på läckage av organiska miljögifter (Tya 2011). 
I Sverige sker sluttäckning av deponier med en princip att täckningen ska skydda miljön från 
deponin även på lång sikt. Det är viktigt att täckningen isolerar människor och djur från 
direktkontakt med deponi, att en minimering av vatten till de underliggande föroreningarna 
sker och att eventuell gas inte läcker ut. Det är inte tillåtet att använda fytotäckning som 
sluttäckning i Sverige (Rihm 2002 i Andersson, Svensson 2007).

Jämfört med konventionella täckningsmetoder finns det en rad fördelar för fytotäcking utöver 
att det är en mer ekonomisk metod. Nödvändiga neutrala gasutsläpp kan hela tiden ske med 
fytotäckning eftersom det är genomsläppligt för gaser medan de täta konventionella 
täckningarna kan behöva invecklade ventilationssystem. Fytotäckning kan också leda till att  
skadliga gaser i avfallet bryts ned eller minskar. Konventionella täckningar minskar den 
naturliga nedbrytningsprocessen i avfallet då de biogeokemiska förhållandena förändras 
(Carman och Crossman 2000 i Andersson, Svensson 2007).  Fytotäckning gör att marken vid 
deponin står emot erosion bättre. Det förbättrar förutsättningen att avfallet från deponin ej 
exponeras (Andersson, Svensson 2007).  Men en viss risk finns för att avfallet exponeras även 
med fytotäckning, som exempel finns en risk att växtmaterial bytas ut under tidens gång till  
växter som tar upp föroreningarna (EPA 2000). Därför är det viktigt att följa upp processen.  

Fytostabilisering (Phytostabilization)
Ett förorenat område täcks med växtlighet. Täcket fyller en skyddande funktion så att 
människor och djur inte kommer i kontakt med de farliga ämnena och så att miljöpåverkan 
minimeras. Växternas kapacitet att motverka erosion förhindrar läckage (Suthersan 2002). 
Spridning av föroreningen till grundvatten och luft förhindras också genom att växtens rötter 
fäster föroreningar i rotzonen, t.ex. genom att koldioxid och de ämnen som utsöndras från 
växtens rötter kan förändra pH-värdet i omgivningen och genom att växterna förändrar 
vattnets rörelse i marken (EPA 2000). Föroreningars rörlighet och löslighet påverkas och 
förminskas många gånger av växter och gör ämnen mindre tillgängliga. Medan minskad 
biotillgänglighet är ett problem för andra metoder inom fytoremediering kan fytostabilisering 
istället utnyttja fenomenet och göra föroreningarna ännu mer svårtillgängliga. På det sättet  
minskar även riskerna med föroreningarna (Cunningham et al. 1995 i Andersson, Svensson 
2007). 

Fytostabilisering används främst i starkt förorenad jord. De jordarna är ofta av dålig kvalité, 
tillförsel av jordförbättring är ofta bra och nödvändigt. Fosfater, godkänt avloppsslam, 
organiskt material och pH-höjande ämnen kan vara bra även i stabiliseringssyfte eftersom de 
gör metallerna mindre lösliga medan humus, gödsel, torv och kompost kan tillföras för att öka 
halten organisk material och gynna växtligheten (Suthersan 2002).
Fytostabilisering av kvicksilver, bly, koppar och zink har fungerat men det är också troligt att 
stabilisering av arsenik, kadmium och krom kan fungera bra (EPA 2000).
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Hydraulisk kontroll (Hydraulic Control)
Växter med hög transpirationsförmåga används för hydraulisk kontroll. Växten som tar upp 
stora mängder vatten via rötterna som sedan avdunstar från bladen, används för att minska 
eller kontrollera spridningen av föroreningar från grundvatten, markvatten eller ytvatten. Med 
kapillärkraften kan det skapas ett undertryck som gör att även förorenat vatten utanför 
rötternas räckvid kan pumpas upp i växten. Lokalt sänks grundvattnet och det förorenade 
vattnet i området strömmar in mot planteringens centrum. Träd som planteras som en barriär 
vid ett vattendrag, minskar volymen förorenat vatten som når vattendraget. Det behövs många 
träd för att metoden ska få tillräcklig effekt (EPA 2000). Inget upptag av föroreningar i 
växterna krävs för att metoden ska fungera (Andersson, Svensson 2007), endast hög 
transpiration .

Rhizofiltrering (Rhizofiltration)
Växtens rötter används för att absorbera, koncentrera och kondensera främst metaller och 
radionukleider från vatten (Suthersan 2002; Dushenkov et al. 1997). Det är en vanlig förmåga 
hos många växter men varierar mellan olika arter. Rhizofiltrering kan både användas direkt i  
det förorenade området eller för rening i till exempel en konstgjord damm eller tank. Metoden 
har även använts för att rena grundvatten. Både land- och vattenväxter kan användas vilket ger 
en ökad valmöjlighet av växtmaterial (Prasad och Freitas 2006 i Andersson, Svensson 2007).
Rhizofiltrering är till viss del enklare än fytoremediering i jord eftersom föroreningarna har 
större biologisk tillgänglighet i vatten medan föroreningarna i jord kan vara hårt bundna till  
partiklar. Många studier av fytoremediering utförs i näringslösningar i laboratorier, eftersom 
rhizofiltrering i fält också utförs i en form av näringslösning stämmer rhizofiltrering bättre 
överens med laboratoriestudierna av fytoremediering än markrelaterad fytoremediering i fält .  
Att växten växer i vatten gör att den lätt kan skördas i sin helhet (Andersson, Svensson 2007). 
Om landväxter används kan de behövas förkultiveras i näringslösning i växthus innan de 
planteras. För att nå ett optimalt upptag av ämnet behövs många gånger en reglering av pH-
värdet i vattnet. Det är också viktigt att flödeshastigheten är rätt vilket kräver ett noggrant  
konstruerat system (EPA 2000).

Rhizofiltrering som metod för att rena vatten från radionukleider har en relativ lång historia,  
med sin början på 1950-talet i Ryssland. Det första konstaterandet att vattenväxter 
ackumulerar betydande mängder radionuklider kom med Timofeeva-Ressovskaias studie från 
1962, när en undersökning av radionukleid fördelningen i en damms ekosystem visade att 
majoriteten av radionukleider absorberades av slam och vattenväxter (Dushenkov 2001). 
Nyligen har en teknisk metod utvecklats för att med markbundna växter avlägsna föroreningar 
från vattenströmmar. Ett pilot projekt visade att Solros Helianthus annua ackumulerade stora 
mängder uran i sina rötter. En rad experiment genomfördes i Tjernobyl, Ukraina. T.ex. har 
landväxters förmåga att rena ytvatten förorenat med Cesium-137 och Strontium-90 
utvärderats. För experimenten konstruerades 1 m² stora flottar. Växtnäring levererades på 
flotten och olika växter undersöktes. Genom ett hål på 0,5 m² i flottens mitt förlängdes 
växternas rötter ut i vattnet. Solros visade sig vara mest effektiv där största halterna 
dokumenterats i växtens rötter (Ibid). 
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Fytoremediering i Världen

Nedan presenteras ett axplock av de fytoremedieringsprojekt som pågår i världen. 
Fytoremediering är relativt etablerat på sina håll och många kreativa projekt dyker upp 
världen över som visar på viljan att respektera vår miljö.
Forskning och fältarbete pågår i större skala i länder som Australien, Nya Zeeland, Kina, 
Ryssland, Holland, England, Tyskland, USA och Canada (Willey 2007; Dushenkov 2001; 
Bergkvist, personlig inf. 2011-11-02). I länder där industrin lämnat stora sår har många gånger 
den enda ekonomiskt möjliga varianten av marksanering varit fytoremediering (Bergkvist,  
personlig inf.  2011-11-02). Stora framsteg har skett med fytoremediering i USA, där provas 
metoderna först och därefter analyseras resultaten. I Europa vill man först veta varför det 
fungerar och analysera riskerna innan metoderna tillämpas (Schwitzguébel et al. 2009). Båda 
infallsvinklarna har sina värden, risker och begränsningar. En konsekvens är att utvecklingen 
av fytoremediering går trögare i Europa (Greger, personlig inf. 2011-11-10). 

I den lilla staden Vintondalem Pennsylvania i USA, lämnades gruvavfall under 
årtionden och föroreningar spred sig ut i regionen. Sedan år 2000 finns istället en 
offentlig park på 14 hektar på avfallsområdet, genom fytoremediering renas vattnet i 
parken som en av åtgärderna för att återställa platsen och stoppa spridningen av 
föroreningarna (Hill 2000).

Ett annat fytoremedieringsprojekt i USA har utförts i ett område som förorenats 
kraftigt på grund av att kemiska vapen och avfallslösningar bränts i gropar. Där 
planterades 200 hybridpopplar tillsammans med en del inhemska arter. Växterna 
planterades djupare än normalt för att rötterna skulle få möjlighet att nå ned till  
grundvattnet. Uppskattningar gjordes att med fytodegradering drivet av trädens 
respirationsförmåga i kombination med att bioremediering stimulerades, bröts 
uppemot 60 kemiska föreningar ned (Plummer 2002 i Andersson, Svensson 2007).

I Ukraina har rhizofiltrering med solros Helianthus annuus L. använts bland annat för 
att rena vatten från cesium och strontium nära Tjernobylreaktorerna (Dushenkov 
2001).

Det finns flera intressanta forna industriområden som förvandlats till gröna parker där 
växter står för rening av mark eller vatten samtidigt som parkerna blivit centrum för 
kultur och miljöarrangemang. IBA Emscher park, i Ruhrområdet i Tyskland, 
Westerpark i Amsterdam och The Gasworks Parks i Seattle, USA är exempel på sådana 
(Expertgruppen för stadsmiljö 1996; Smarter Science 2011; Culiblog 2011; Bergkvist, 
personlig inf. 2011-11-02). 

The Living Water Park i Chengdu är ett vattenreningsprojekt i Kina. För att rena 
stadens förorenade floder, har 2,5 miljoner dollar satsats på parken. Parken tar upp 
vatten från Adjacentfloden som rinner genom Chengdu. Vattnets filtreras genom ett 
450 meter långt system av fontäner, reningsbassänger, vattenflöden, anlagda våtmarker 
och dammar innan vattnet skickas tillbaka till floden. Vattnet luftas genom skulpturella  
former och växtplanteringar för fytoremediering hjälper till att behandla vattnet.  
Besökare kan se hela processen, sitta i en amfiteater och betrakta händelsen och leka i 
de renade vattnet. Lokala traditioner införlivas i utformningen och växter från regionen 
används i parken där också sällsynt vegetation från Kinas heliga berg bevaras (Bressi 
2000). 
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I Kina finns flera exempel av fytoremediering, till exempel har fytoextraktion med 
den tropiska ormbunken Pteris vittata effektivt renat stora ytor från arsenik. 
Fytoremediering av oorganiska föroreningar är i Kina som resten av världen mer 
beprövat än fytoremediering av organiska föroreningar. Behovet av att hantera 
organiska föroreningar ökar och en del studier och försök har genomförts även där 
(Willey 2007). 

I Förenade arabemiraten har växter som är toleranta mot, och extraherar salt, 
upptäckts i samband med en studie där grödor vattnades med saltvatten. Salt är ett 
allvarligt hot för matproduktionen i torra områden där avdunstningen är så pass stor att 
den orsakar saltavlagringar. Saltextraherande växter kan vattnas med saltvatten och 
möjliggöra grönsaksodling också för mindre toleranta grödor i torra regioner (UNEP 
2002).

Fytoremediering i Sverige

I Sverige är fytoremediering av mark inte helt etablerat. Praktiska projekt och vetenskapliga 
studier pågår dock på flera ställen i landet och intresset och kunskapen kring fytoremediering i 
Sverige växer. Forskningsrapporter från bland annat Sonja Blom, dr i ekotoxikologi och Maria 
Greger, docent och forskare, dokumenterar positiv utveckling också här. 
Greger som arbetat med fytoremediering sedan 1993 har fram till nyligen drivit en kurs med 
fytoremediering på Stockholms universitet (Greger, personlig inf. 2011-11-10). Många 
examensarbeten som behandlar ämnet från flera olika högskoleutbildningar i Sverige visar på 
ett växande intresse bland studenter. Succession, Landskapsarkitekten & fytoremedieringen  
(2010) av Mia Falk och Johanna Ronneheden och Fytoremediering att rena mark och vatten  
med växter (2007) av Åsa Andersson och Matilda Svensson är två av de arbeten som varit till 
stor nytta för min egen förståelse för fytoremediering. 
Möjligheten till att använda andra länders redan etablerade fytoremedieringsgrödor begränsas 
till den fytoremediering som utförts i liknande klimat (Andersson, Svensson 2007). Flertalet 
växter har visat sig fungera för fytoremediering i vårt kalla klimat och den mest etablerade 
grödan i Sverige idag, är korgvide Salix viminalis (Blom, personlig inf. 2011-11-15). Den blir 
2-6 m hög i friväxande tillstånd, förekommer odlad i Sverige men har förvildats till stränder, 
diken, väggrenar, tippar och grusgropar. Växtsättet är ofta buskformat (Mossberg, Stenberg 
2010). Olika individer av korgvide och dess förmåga att ta upp eller bearbeta olika ämnen 
studeras, effektiva individer klonas genom att sticklingar tas för förökning. Dessa kloner 
används sedan för fytoremediering ute i fält. Det finns många producenter av korgvide, 
eftersom den också används som energiskog (Blom, personlig inf. 2011-11-15). Videsläktet 
Salix lämpar sig för fytoextraktion främst på låg till måttligt metallförorenad mark, högt 
upptag har dokumenterats av kadmium, zink och koppar (Greger, Landberg 1999). Att 
videsläktet har en hög produktion av biomassa som redan används ekonomiskt för bioenergi, 
gör den  relevant för att etablera storskalig och kommersiell gångbar fytoremediering i 
Sverige. Resultaten från flertalet områden som sanerats med korgvide i Sverige är positiva.
 

Energiskog som sänker kadmiumhalter
Kloner av korgvide Salix viminialis har screenats på kadmiumupptagning (Greger, 
Landberg 1999) De bästa klonerna har använts i odling på jordbruksmark på Öland 
och utanför Västerås vilket har minskat halterna av kadmium i vete (Greger, personlig 
inf. 2011-11-10).

15



Industritomt i Sunnersta
På en stor gammal industritomt i Sunnersta, söder om Uppsala odlas korgvide Salix  
viminialis i remedieringssyfte. Marken är förorenad med tungmetaller och PAH från 
den mekaniska verkstad som låg på tomten tidigare. Två olika kloner av korgvide 
planterades, en som ackumulerar höga halter av tungmetaller och en som antas bidra 
med en utökad nedbrytning av PAH. Jorden är sandig och grusig, med ett lågt 
näringsinnehåll och dålig förmåga att hålla vatten. För att förhindra uttorkning 
installerades en bevattningsanläggning. Jorden bearbetades inte i någon större 
utsträckning för att hålla kostnaderna på projektet nere (Greger 2007).
Träden planterades i juli 2003, etableringsfasen tog lång tid på grund av näringsbrist 
och torka efter planteringen, vissa plantor dog och måste ersättas. Plantorna är nu 
etablerade, med relativt låg tillväxt. I de område som är förorenat med PAH är 
tillväxten störst (Ibid).

Storskalig oljesanering med energiskog i Karlstad
Sonja Blom har tillsammans med Marie Adamson, universitetslektor, Göteborgs 
universitet drivit ett storskaligt fytoremedieringsprojekt på PREEM Raffinaderi AB:s 
depå i oljehamnen i Karlstad. År 2000 planterades korgvide Salix viminalis. 
Produktion av energiskog kombinerades med sanering. Medan växterna växer 
fytoextraherar de oljan och stimulerar samtidigt de i marken pågående biologiska, 
kemiska och fysikaliska processer som långsamt minskar föroreningsmängden. 
Samarbetet mellan växter och marklevande organismer gör således reningsprocessen 
möjlig. Vart tredje år kan biobränslet skördas. Markens kvalité kommer att stärkas av 
behandlingen, den stukturförbättring som växterna skapar gynnar biologisk aktivitet 
och tillför syre och näring till jorden. Oljesaneringen bedöms gå dubbelt så fort med 
korgvideplanteringarna jämfört med att inga åtgärder hade tagits. Mätbara 
förändringar av föroreningshalten förväntades redan efter fyra år (Blom 2002; Suer et 
al. 2009). 
Till 2020 är Europas mål att ersätta 10 % av det fossila bränslet med biobränsle. Det 
beräknas innebära att 30 000 km² mark i Sverige behövs för biobränsleproduktion. Om 
produktion av biobränslet sker på mark som lämpar sig bra för matproduktion skulle 
det innebära en ökad stress på både matpriser och odlingsmark (Suer et. al 2009). 
Istället kan energiskogsplantering med korgvide på förorenad mark producera 
biobränsle. Så ersätts det fossila bränslet, parallellt som marken renas från föroreningar 
som till exempel den fossila oljan. Tyvärr har fytoremedieringsprojektet i Karlstad 
avslutats.
“Preem har nu helt övertagit projektet i Karlstad, men det kan anses avslutat då  
skogen runt om höggs ner och vi tyvärr fick en viss återkontaminering. I övrigt  
fungerade det hela mycket bra. Föroreningarna minskade ordentligt” 
Sonja Blom 2011-11-15

Mykorrhizas stadsodling 
Mykorrhiza är ett nätverk som verkar för förändring genom lokal försörjning. Med 
fokus på lokal matproduktion arbetar de med frågor som miljö, hälsa och global 
solidaritet. I Malmö, driver Mykorrhizas lokalgrupp ett småskaligt projekt där de med 
fytoremediering renar odlingsmark (Nylinder, Råberg 2010).

Mykorrhiza erbjöds våren 2011 av Malmö Stad en möjlighet att odla i Enskifteshagen. 
Redan i planeringsstadiet bestämdes att jordanalyser skulle göras för att undersöka 
marken (Ibid). Jordproverna visade på förhöjda halter av bly, PAH och kvicksilver i 
marken. Ämnena som hittades är inte akut toxiska, för att vara skadliga krävs det att 
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man utsätts för dem under en lång tid. De förhöjda halterna innebär ändå att marken 
inte lämpar sig för odling. Mykorrhiza valde att inte äta de grönsaker som odlats. 
Istället utförde de ett experiment med sallat för att undersöka i vilken utsträckning 
grönsaker tar upp föroreningar. När värdena i sallaten som odlats i experiment 
analyserades visade det sig att den inte tagit upp de farliga ämnena. Det är intressant 
och kan öppna upp för tanken att bruka även förorenad mark (Nylinder, personlig inf. 
2011-10-12).
Våren 2011 planterades kloner från en för fytoremediering effektiv moderplanta av 
korgvide, Salix viminalis. De skulle få växa i två år innan plantorna grepas upp för att 
behandlas som farligt avfall. Hanteringen beskrivs som enkel. Under de två åren 
förväntas de märka stor skillnad i marken. Tungmetallerna tas upp och extraheras i 
växten, medan PAH förväntas brytas ned främst i växtens rotzon. PAH är fettlösligt 
och förväntas därför vara svårare att ta upp för växterna (Ibid). 
Mykorrhiza berättar om svårigheter att driva saneringsarbeten i liten skala med en 
liten budget, främst på grund av krånglig byråkrati. Saneringsprojekt förväntas ske i 
stor skala och det är svårt för de småskaliga initiativen att ha råd och ork att driva 
sanering trots byråkratin. Hur litet saneringsjobbet än är, måste det anmälas och en 
tillsynsavgift till miljöförvaltningen måste betalas. Avgifter och anmälningsplikt gör 
det mer komplicerat än det behöver vara att driva sanering på eget initiativ. Det är 
dessutom dyrt att analysera jordprover, en stor del av Mykorrhizas budget går till 
analyser och avgifter. En annan kostnad som tillkommer, förutom växterna och 
arbetet, är avgiften för farligt avfall, det ligger i nuläget på 2000 kr/ton. För hela 
Mykorrhizas saneringsprojekt förväntas det farliga avfallet ligga under ett ton, det blir 
därför ingen stor kostnad i sammanhanget (Nylinder, personlig inf. 2011-10-12).     I 
I mitt sista samtal med Maria Greger berättar hon att Mykorrhizas projekt än en gång 
hindrats. På grund av kommunens agerande tvingades Mykorrhiza att skörda hela 
plantorna innan fytoremedieringsprocessen var klar (Greger, personlig inf. 2011-12-
17). 

Gunnebo slotts köksträdgård
På Gunnebo slott, som ligger vid Mälaren, arbetas aktivt med en miljöpolicy som 
inkluderar både skötsel av byggnaderna och trädgårdarna (Gunnebo slott 2006). Under 
arbetet med en ny köksträdgård började Sveriges första fytoremedieringsprojekt med 
ettåriga växter. Projektet ägde rum mellan 2004 och 2006. Köksträdgården hade svagt 
förhöjda halter av bly och kadmium. Trots att värdena var precis under 
naturvårdsverkets dåvarande riktvärden för känslig markanvändning, valde man att 
utföra en sanering med växter för att förbättra situationen. Brun senap Brassica juncea, 
vit lupin Lupinus albus, vild tobak Nicotina glauca, majs Zea mays och honungsfacelia 
Phacelia tanacetifolia benth odlades under en säsong, därefter komposterades de 
ovanjordiska delarna medan rötterna fick vara kvar i marken.
Efter säsongen hade halterna av både bly och kadmium sänkts så pass mycket att ingen 
vidare sanering bedömdes behövas (Ridderström 2009).
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Etablering av fytoremediering
Svårigheter, möjligheter och behov i Sverige

Ekonomi
Något av det mest positiva med fytoremediering är den låga kostnaden. Fytoremediering är 
betydligt billigare än konventionella saneringsmetoder. Metoden genomförs till skillnad från 
andra metoder många gånger in situ där inga tunga och kostsamma transporter av förorenade 
massor behövs. I de fytoremedieringsprocesser som genererar ett visst avfall som behöver 
hanteras och deponeras, är massorna generellt betydligt mindre omfattande än i 
konventionella saneringsmetoder, där den förorenade jorden direkt transporteras iväg för 
deponi, eller till exempel jordtvätt (Andersson, Svensson 2007; Falk, Ronnehed 2010). 
En stor del av kostnaderna med fytoremediering utgörs av markbehandling, plantering, 
gödsling, bevattning och provtagning av marken. Vid fytoextraktion tillkommer kostnad för 
skörd, transport samt för eventuell förbränning eller deponi för material. Det kan vara svårt att 
beräkna den exakta kostnaden för fytoremediering eftersom det är svårt att veta den exakta 
tiden processen kräver (Andersson, Svensson 2001) men sammanställda beräkningar visar att 
kostnaderna för fytoremediering kan vara 3-24 gånger billigare än konventionell sanering. 
(Lafferty Doty 2008).

Ämne Kostnadsberäkning 
för fytoremediering

Kostnadsberäkning för 
annan teknik

Metaller $ 80 per kubik $ 250 per kubik

Petroleum $ 70 000 per plats $ 850 000 per plats

Bly $ 50 000 per tunnland $ 1 200 000 per tunnland

(Lafferty Doty 2008)

Klimatet
Klimatet i Sverige som är relativt kallt innebär att växtsäsongen blir kortare vilket i sin tur kan 
innebära att processen tar längre tid jämfört med ett varmare klimat. Den variation av flora 
och klimat som finns på jorden gör att det inte går att ta lärdom rakt av från de 
fytoremedieringsprojekt som genomförs i andra klimat (Andersson, Svensson 2007). 

Tiden
Tidsaspekten med fytoremediering i kombination med nordligt klimat ses många gånger som 
negativ och tolkas i vissa fall som att metoden är ohanterbar och tiden som går åt orimlig. 
Forskning indikerar att det kan ta hundratals år att ackumulera föroreningar från mark i en 
sådan omfattning att uppställda åtgärdsmål uppnås. Eftersom försök utförda med 
genmodifierade växter har indikerat att ett snabbare extraktionsförlopp kan erhållas 
förespråkas ibland genmodifiering för att öka takten och effektiviteten i reningen (Statens 
geologiska institut 2011 p.25). De praktiska exemplen från fytoremediering i Sverige visar 
dock att en relevant rening kan ske redan efter en odlingssäsong och att människor kan ha 
praktiskt nytta av planteringarna under reningsprocessen, till exempel som 
energiskogsplantering eller som i exemplen nere i Europa, som park. 
Den tid som går åt för att rena mark från föroreningar beror på koncentrationen av halterna. 
Det går att se markanta skillnader i mark redan efter en odlingssäsong, men för att göra en 
grundlig rening av ett område kan det ta uppemot 400 år för kraftigt förorenad mark. 
Fytoextraktion av metaller kräver en längre tidsram än organiska föroreningar, där 
nedbrytningsprocessen går mycket snabbare (Greger, personlig inf. 2011-11-10). 
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Genmodifiering
Att använda genmodifiering för att effektivisera växternas remedieringsförmågor råder det 
delade meningar om. Enligt många forskare är genmodifiering en nödvändig utveckling för att  
göra fytoremediering effektivare och tekniken anses spela en stor roll i att lyfta fram 
fytoremediering gentemot andra metoder. I boken Phytoremediation: Methods and Reviews 
(Willey 2007) finns många studier kring fytoremediering och genmodifiering beskrivna. 
Andra forskare menar att genmodifiering inte är nödvändig. De forskarna ser och invänder 
mot de risker genmodifiering skulle kunna innebära. När gener plockas mellan olika växter 
finns ingen garanti att andra, mindre önskvärda mekanismer och egenskaper uppkommer. En 
eventuell effektivisering av växternas remedieringsegenskaper med hjälp av genmodifiering 
anses därför inte väga upp för riskerna (Greger, personlig inf. 2010 i Falk, Ronnheden 2010). 

Ståndortskrav
Möjlig fytoremedieringsprocess och växtval begränsas av miljöns förutsättningar. 
Fytoremedieringens olika processer bygger på levande organismer och kräver att 
grundläggande behov tillgodoses så att växterna överlever med god tillväxt. Växternas 
tillgång till vatten och näring är essentiellt men fytoremediering begränsas också till de 
jordtyper, pH, salinitet och föroreningskoncentration som växter kan tolerera. 
Fytoremediering fungerar mycket bra på stora områden med låg till medelhöga 
koncentrationer av föroreningar (Suthersan 2002). Fytoremediering passar även för småskalig 
sanering, för områden med diffus föroreningsspridning och för att förhindra spridning av 
föroreningar i mark och till grundvatten. Områden med höga föroreningshalter kan i viss 
utsträckning fytostabiliseras, där växternas arbete blir att stoppa spridningen av 
föroreningarna ut i mark och vatten. För de områden som är så pass förorenade att växter inte 
kan leva i dem eller så akut förgiftade att området är i behov av mycket snabb sanering är 
fytoremediering svår att tillämpa. I dessa fall är fytoremediering i alla fall möjlig i  
kompletterande syfte efter den konventionella saneringen. Fytoremediering kan även 
användas kompletterande i väntan på en konventionell sanering . Markens fysikaliska 
egenskaper spelar en viktig roll. Markens struktur och porositet bör vara gynnsam så att 
växten lätt kan utveckla ett rotsystem som kommer åt föroreningarna (McCutcheon och 
Schnoor 2003 i Andersson, Svensson 2007). 

Organiska föroreningar
Det finns ett stort antal ökande utsläpp av organiska föreningar i vår miljö. När det gäller 
rening av organiska föroreningar finns det en del komplikationer. När organiska föreningar 
bryts ner, via antingen den naturliga nedbrytningsprocessen i jorden, bioremediering, 
fytodegradering eller fytostimulering kan i vissa fall de nybildade föreningar vara ännu 
skadligare. Detta gör organiska föroreningar svåra att beräkna och ibland svårhanterade för 
fytoremediering (Rezek et al. 2009). PAH-föreningarna är exempel på svårhanterade organiska 
ämnen. Sonja Blom berättar att PAH med hög molekylvikt kan omvandlas till ännu farligare 
ämnen i bland annat kompost. Då är det främst mikroorganismer som sköter om 
omvandlingen, nedbrytningsprocessen i växter har inte dokumenterats, men eftersom 
fytoremediering stimulerar den mikrobiella aktiviteten i jorden kan omvandling av PAH och 
därmed också risken för farliga nedbrytningsprodukter öka. En kontrollerad fytosanering av 
PAH med utvalda växter är en stor fördel jämfört med att lämna den förorenade marken till  
sitt öde, men skall kombineras med erforderliga kontroller (Blom, personlig inf. 2011-11-23). 
En annan svårighet med PAH är att speciellt lågmolekylära PAH-föreningar lätt förflyktigas ut 
i jorden. Maria Greger menar att det ändå är av vikt att fortsätta praktisera fytodegradering i  
fält men att det är väldigt viktigt att hela tiden följa upp det som händer med kontinuerliga  
provtagningar i både mark och växt (Greger, personlig inf. 2011-11-10). 
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Ämnens tillgänglighet
Förmågan att ta upp ämnen begränsas av ämnets biotillgänglighet. Begreppet biotillgänglighet  
anger hur tillgänglig ett ämne är för levande organismer. Den fria jonen är i de flesta fall den 
mest biotillgängliga formen för metaller (Kreab 2006). pH-värde och syrehalten är faktorer 
som påverkar i vilken form metaller förekommer. Om pH-värde är lågt, finns det mycket 
vätejoner i jorden, de har en förmåga att tränga ut metalljoner från partiklarnas negativa 
bindningsplatser. Metalljonerna blir då fria och lättillgängliga att tas upp av växten (Jakobsson 
i Falk, Ronnehed 2010). Det är komplext nog inte i alla fall ett lågt pH-värde ökar 
biotillgängligheten, andra ämnen blir istället mer tillgängliga när pH-värde är högt och olika  
växter visar sig vara bäst på att ackumulera samma ämnen beroende på vilket pH-värde jorden 
har (Komárek et al. 2006). 

pH-värdet spelar en nyckelroll för lyckad fytoremediering, men det finns också olika ämnen 
som kan användas för att öka biotillgängligheten och förbättra växtens förmåga för 
ackumulering. Två av dem är den kemiska substansen kaliumjodid samt metallkomplexet 
kelat (Andersson, Svensson 2007). 

Genom att tillsätta kaliumjodid, har det visat sig att t.ex. kvicksilvers rörlighet kan öka. I  
Wang och Gregers (2006) studie undersöktes hur växters upptag av kvicksilver påverkades av 
kaliumjodid. Studien visade att kvicksilverkoncentrationen ökade 5 gånger i blad, 3 gånger i 
grenar och 8 gånger i rötter. Upptaget av kvicksilver är ändå relativt lågt och kvicksilver är 
fortfarande en besvärlig metall för fytoextraktion. 
Kelater är mer tillgängliga för växter än metaller som ej är komplexbundna (Encyclopedia 
Britannica 2007 i Andersson, Svensson 2007). Därför kan kelatbildare, även kallat ligander, 
tillsättas till jorden, för att binda in metallatomen och bilda ett kelatkomplex. 
Kelatkomplex kan lättare fördelas ut i växten och det ökar även växternas tolerans för 
metallen (Komarek et al. 2007). Det finns dock en risk att växterna inte hinner ta upp de rörliga 
metallerna och att dessa istället börjar röra sig nedåt mot grundvattnet (Encyclopedia 
Britannica 2007 i Andersson, Svensson 2007).

Regelverk och tillämpningar
Sonja Blom berättar att Sverige ligger kraftigt efter omvärlden inom alla in situ-
behandlingsmetoder. För att fytoremediering ska fungera enklare i Sverige behövs strukturella 
förändringar, det krävs att myndigheter kan acceptera riskbaserat synsätt på sanering av 
förorenade områden och inte bara kräver slutresultat i form av halt av förorening som återstår 
efter avslutad sanering (Blom, personlig inf. 2011-11-23). Maria Greger berättar att i andra 
länder är fytoremediering mer beprövat och att stora framsteg med fytoremediering har skett i  
USA, där metoderna först provas för att sedan analyseras. I Europa vill man först veta varför 
det fungerar. Båda angreppssätten har sina för- och nackdelar, men man kan konstatera att det 
gör utvecklingen av fytoremedieringen långsam i Europa. Greger beskriver Sverige som 
hopplöst när det gäller fytoremediering. Sverige vill hela tiden att andra går först och menar 
på att möjligheter till fytoremediering finns men att ingen vill betala för att få in metoden i  
landet, att svårigheterna med fytoremediering i Sverige snarare är attityden hos myndigheter 
än fytoremedieringens egna begränsningar. Greger som rådgivit nätverket Mykorrhiza i deras 
sanering av åkermark, berättar hur det politiska systemet kom att sätta käppar i hjulen för 
deras initiativ och ifrågasätter att när det handlar om sanering, blir det genast krav på tillsyn 
medan det annars går att odla nästan vilka grödor som helst utan krav på tillstånd. För 
Mykorrhiza kostade det mycket tid och pengar (Greger, personlig inf. 2011-11-10). Britta 
Nylinder på Mykorrhiza berättar själv om hur stora delar av deras budget går till 
provtagningar och tillsyn, det gör det väldigt svårt att rena mark i liten skala, systemet verkar 
vara uppbyggt för att det ska vara stora företag som utför saneringen med konventionella 
metoder (Nylinder, personlig inf. 2011-11-02). Maria Greger menar också att det saknas 
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debatt om hur fytoremediering försvåras av lagar och regler i Sverige och att “det är inte utan 
anledning som hon byter land". Greger har forskat på fytoremediering sedan 1992 vid 
Stockholms Universitet och drivit Sveriges enda fytoremedieringskurs. Kursen lägs nu ned på 
grund av flytt till Norge. Greger hoppas att samhällsklimatet för fytoremediering är mer 
positivt i Norge och att kursen skall kunnas ges där istället (Greger, personlig inf. 2011-11-
10).

Hantering av avfall
Både Sonja Blom och Maria Greger saknar en fungerande logistik kring hanteringen av de 
eventuella växtavfallet från fytoremediering. För att förenkla hanteringen ser Blom ett behov 
av riktlinjer samt en utökad volym material att omhänderta så att materialet skulle kunna 
behandlas i större partier (Blom, personlig inf. 2011-11-23). Fytoremedieringsväxter kan i 
praktiken förbrännas och ge ersättning som vid förbränning av energiskog men i 
dagssituationen tas istället avgifter ut för förbränning av dessa växter, även när de har mycket 
låg föroreningshalt (Greger, personlig inf. 2011-11-10). 

Faktorer för lyckad fytoremediering

För alla planteringar finns behov att ta hänsyn till för växternas överlevnad och trivsel. 
Med en fytoremedieringsplantering är det även viktigt att visa hänsyn för de faktorer som ger 
växten möjligheten att utföra sin renande uppgift. Nedan sammanställs de faktorer som anses 
viktiga för lyckad fytoremediering i examensarbetena Succession, Landskapsarkitekten & 
fytoremedieringen (Falk, Ronneheden 2010) och Fytoremediering att rena mark och vatten  
med växter (Andersson, Svensson 2007). 

 
• pH-värde och biotillgänglighet: Olika metaller och ämnen blir mer tillgängliga för 

olika växter vid olika pH-värden.  
• Markens fysikaliska egenskaper: Markens struktur och porositet bör vara gynnsam så 

att växten lätt kan utveckla ett rotsystem som kommer åt föroreningarna. I vissa fall 
kan jordförbättring behövas innan och under processen.

• Generella goda förhållanden för växten: tillräckligt med näring och vatten så att 
växten frodas och utvecklar mycket grönmassa.

• Rätt växt på rätt plats: Ett anpassat växtval utifrån klimat, tolerans och upptag av 
föroreningen. Det är viktigt att ta hänsyn till föroreningen och de fysikaliska 
egenskaperna i marken, för att välja växter som både kan överleva och ta upp 
föroreningarna under de olika förhållandena på platsen. Föroreningar som ligger djupt 
kräver en växt med djupa rotsystem. Ibland behövs flera olika arter planteras så att 
deras egenskaper kompletterar varandra.
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Miljögifter och föroreningar

Alla ämnen som har skadlig inverkan på miljön kallas gemensamt för miljögifter. Det kan 
både vara organiska och oorganiska ämnen. Enligt naturvårdsverket är deras gemensamma 
nämnare att de är “giftiga, långlivade, tas upp av levande organismer och har en förmåga att 
spridas i miljön” (Naturvårdsverket 2011a). 
Även mindre farliga ämnen kan om de förekommer i höga halter ge allvarliga 
skadeverkningar på miljön. Bedömning av föroreningsnivån måste därför både ta hänsyn till 
föroreningarnas farlighet och i hur stor mängd de förekommer (Ibid). 

Ämnens farlighetsgrad

Kemikalieinspektionen har klassat in flera tusen enskilda kemikalier och andra ämnen i 9 
farlighetsgrader. Naturvårdsverket har med utgångspunkt från Kemikalieinspektionens 
klassificering generaliserat farlighetsgraderna till 4 nivåer (Naturvårdsverket 2001d). 

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionens faroklassificering  
Ämne Farlighetsnivå enligt 

Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen faroklasser som 
inkluderas i Naturvårdsverkets generalisering 

Låg Måttligt hälsoskadlig 

Zink (Zn) Måttlig Hälsoskadlig 
Irriterande
Miljöfarlig utan symbol

Koppar (Cu) Hög Giftig
Frätande
Miljöfarlig

Arsenik (As)
Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Kvicksilver (Hg)
PAH-föreningar

Mycket hög Mycket giftig
Ämnen som ej får hanteras yrkesmässigt eller vars 
användning ska avvecklas.

Ämnen aktuella för det här examensarbetet har placerats in i tabellen (Naturvårdsverket 
2001d). 

Förorenade områden

I Sverige finns det runt 80 000 potentiellt förorenade områden. Naturvårdsverket bedömer att 
i princip alla områden har identifierats och att efterbehandling av områdena går framåt men 
belyser att takten behöver öka för att minska riskerna. Olika aktörer arbetar aktivt med 
efterbehandlingen av de förorenade områdena. Länsstyrelsen förmedlar det statliga bidraget 
för arbetet samt driver en stor del av inventering, tillsynsarbete och regional prioritering. 
Efterbehandlingsarbetet drivs även av kommuner och andra aktörer som Trafikverket, 
Försvarsmakten, SPI Miljösaneringsfond AB och Sveriges Geologiska Undersökning 
(Naturvårdsverket 2011e).
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Riktvärden för föroreningar

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för olika föroreningar. De används i 
bedömningen om ett område är förorenat och i behov av sanering. Beroende på markens 
användningsområde finns olika riktvärden att förhålla sig till. 
Känslig markanvändning (KM) är för de miljöer där markanvändningen inte begränsas av 
markkvaliten. Grundvatten och ytvatten skyddas samt de flesta markekosystem. Det är 
områden där alla grupper av människor kan vistas permanent under en livstid. 
Mindre känslig markanvändning (MKM) är för de miljöer där markanvändningen begränsas 
av markkvaliten, t ex kontor, industrier och vägar där de som vistas i området antas göra det 
endast under sin yrkesverksamma tid och att barn och äldre bara vistas i området tillfälligt.  
Ytvatten skyddas alltid och grundvatten skyddas på ett avstånd på cirka 200 meter. Djur kan 
vistas i området tillfälligt och vegetation kan etableras (Naturvårdsverket 2011c). Riktvärden 
för mindre känslig markanvändning med grundvattentäckt (MKM GV), var tidigare en 
specifik klassificering som nu inkluderas i MKM (Naturvårdsverket 2011b). 

Naturvårdsverkets riktvärden för markanvändning 
Ämne Riktvärde KM Riktvärde MKM

Arsenik 10 mg/kg torrsubstans 25 mg/kg torrsubstans

Bly 50 mg/kg torrsubstans 400 mg/kg torrsubstans

Kadmium 0,5 mg/kg torrsubstans 15 mg/kg torrsubstans

Kvicksilver 0,25 mg/kg torrsubstans 2,5 mg/kg torrsubstans

Koppar 80 mg/kg torrsubstans 200 mg/kg torrsubstans

Zink 250 mg/kg torrsubstans 500 mg/kg torrsubstans

PAH -hög molekylvikt 
-medelhög molekylvikt

-låg molekylvikt

1 mg/kg torrsubstans
3 mg/kg torrsubstans
3 mg/kg torrsubstans

10 mg/kg torrsubstans
20 mg/kg torrsubstans
15 mg/kg torrsubstans

Ämnen aktuella för det här examensarbetet har placerats in i tabellen (Naturvårdsverket 
2011c). Beakta skillnaden  på de olika ämnenas riktvärden för MK samt MKM. 
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Ockelbos järnvägsstation

Introduktion

Sammanfattning
Stationsområdet i Ockelbo är förorenat. De aktuella miljögifter som överstiger 
Naturvårdsverkets riktvärden för MKM och är i behov av sanering är sammanfattningsvis 
metallerna bly, koppar och zink samt organiska PAH-föreningar med hög molekylvikt. Det 
finns även en risk för oljeföroreningar på de områden som ej undersökts (Banverket 2010) 
och eftersom det inte finns någon garanti att de ämnen som schaktades bort på deponi inte 
hittas på fler ställen inom området om fler provtagningar skulle genomföras tillkommer även 
föroreningarna arsenik, kadmium och kvicksilver (WSP 2006). Flertalet av dessa ämnen når 
upp till mycket hög farlighetsnivå enligt Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket (se 
tabell sid. 22).

Bakgrund
I samband med järnvägarnas 150-årsjubileum 2006 satsade Banverket på en ombyggnad av 
Ockelbo station. Tidplanen för ombyggnaden var anpassad så att invigningen av Ockelbo 
station skulle passa med evenemang och festligheter under jubileumet. Banverkets starkaste 
motiv för ombyggnaden var att få en omstigning direkt från tåg till buss utan att behöva 
passera i plan över järnvägsspåren. Det som motiverade genomförandet var i första hand ett 
säkerhetsmotiv. Därutöver drevs också ett samverkansprojekt mellan Banverket, Ockelbo 
kommun och Wij trädgårdar där en rad olika tankar om växtgestaltning, 
medborgarengagemang m.m. diskuterades. Den delen av projektet som också omfattade 
växtgestaltningen vid stationen finansierades av Banverket och Ockelbo kommun med stöd av 
EU-medel (Bergkvist, personlig inf. 2011-11-02). Utredning avseende markförhållande och 
föroreningar gjorde i samband med planeringen för den nya regionaltågsperrongen (WSP 
2006). 

Miljöprovtagningar
Stationsområdet i Ockelbo ligger inom det yttre skyddsområdet för Ockelbos vattentäkter. 
Miljöprovtagningar som togs 2005, inom det område där den nya trädgårdsanläggningen 
sedan kom att anläggas visade förhöjda halter av arsenik, bly, kadmium, kvicksilver koppar, 
zink och cancerogena PAH. Detta enligt Naturvårdsverkets riktvärden för MKM GV. 
Föroreningarna var i stort koncentrerade till de översta 3 decimetrarna av marken (Banverket 
2006b). Metallföroreningarna härstammar troligen från kisaskan som dokumenterats i 
marken, PAH bedömdes kunna härstamma från impregneringsmedel (WSP 2006). Sanering i 
form av schaktning genomfördes innan trädgården anlades, på en yta på 6 m x 45 m och till 
ett djup på 0,5 m. Jordmassorna fraktades iväg för deponi (Banverket 2006a). 
Vidare miljöprovtagningar för ytterligare tre områden på bangården i Ockelbo gjordes 2009 
och visade förhöjda halter av koppar, bly och zink relaterade till tunna skikt av kisaska. 
Dessutom överstegs riktvärdena för PAH med hög molekylvikt, kraftigt i ett jordprov. 
Oljeindexanalysen visar något förhöjda halter i ytskiktet, markobservationer visar på en 
mörkfärgad fyllning i marken men eftersom inga övriga tecken på oljeförorening 
observerades i marken bedöms platsen ej som oljeförorenad. De högsta halterna av både olja 
och PAH är dokumenterade till det före detta impregneringsområdet där imprengeringsmedlet 
kreosot troligen har använts. Enligt Banverkets historiska inventering finns ytterligare tre 
potentiellt förorenade områden. På ett av områdena har en cistern med motorolja legat,  
eventuellt tillsammans med ytterligare oljefat. Inget av områdena bedömdes under 
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provtagningarna 2009 kunna undersökas med grävare, på grund av närhet till ledningar, 
spårväg, byggnader och vägar (Banverket 2010).
Området bedöms generellt ej vara allvarligt förorenat, men det har lokalt påträffats höga 
föroreningshalter. Denna bedömning har skett trots att Naturvårdsverkets riktvärden 
överstigits i flera fall (Ibid).

Markförhållanden 
De olika provtagningsområdena hade olika markförhållanden. Sand, stenkol, en del 
byggavfall med tegel, metall- och kabelrester samt kisaska har påträffats. Den naturliga 
lerjorden hittades generellt på 2 meters djup (Banverket 2010; WSP 2006). 

Inventering 
Den gamla bangården sträcker sig över betydligt större ytor än vad som idag upplevs som 
stationsområde (Banverket 2010). Inventering av stationsområdet för denna uppsats skedde 
2011-11-23 på en begränsad del av den gamla bangården d.v.s. norr om 
trädgårdsanläggningen, mellan väg och räls, vidare ända bort till vattnet.

Naturligt växtmaterial på platsen består främst av perennerna renfana Tanectum vulgare, lupin 
Lupinus sp., ej artbestämda gräs Poaceae, åbrodd Artemisia arbrotanum samt olika klövrar 
Trifolium sp. Träden vårtbjörk Betula pendula, lönn Acer platanoides och sly av vide salix sp.  
växer på delar av området. Nära vattnet växer också al Alnus. Marken bekräftas under 
inventeringen vara grusig och sandig och på vissa ställen finns nedsänkta vallar. En del av 
området är asfalterat för parkering. Intrycket av området är rörigt och vanvårdat.
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Aktuella föroreningar och fytoremedieringsprocesser

Här presenteras de aktuella föroreningarna för stationsområdet tillsammans med 
fytoremedieringsmetoder lämpliga för platsen och föroreningarna. I vissa fall presenteras 
olika fytoremedieringsgrödor utan primär källor, de är då hämtade från (Ronnheden, Falk 
2010) examensarbete bilaga ett, vars växtlista på fytoremedieringsgrödor för svenskt klimat är 
sammanställd från  Phytoremediation transformation and control of contaminants  
(McCutcheon & Schnoor 2003),  COLDREM: Soil remediation in a cold climate, synthesis  
report (Andersson et al. 2003), Phytoremediation: A New Avenue for Landscape Architecture 
(Brown 2005) och Phytoremediation, Ralph J. Bunche Academy (Vendena 2010). 

Arsenik (As)
Arsenik är en halvmetall som kan återfinnas i både organisk och oorganiskt bunden 
form. Ämnet kan transporteras i näringskedjorna av både växter och djur. Allmänt är 
oorganisk bunden arsenik giftigare än de organiskt bundna formerna. Den skadar både 
växter, djur och människor och kan redan vid små doser störa ekosystemet. 
Arsenikföreningar används för insekts- och ogräsbekämpning. Dess giftighet har även 
nyttjats för att behandla bakterie- och parasitinfektioner, men i och med giftigheten 
begränsas användningen. Arsenik har även använts i stor skala till träimpregnering 
men görs inte längre på grund av dess starka giftighet. Bly- och kopparlegeringars 
mekaniska, kemiska och elektriska egenskaper förbättras med små tillsatser av 
arsenik, blyhagel innehåller som exempel 0,5-2 procent arsenik (Ne 2011d). 
Arsenikföreningar smakar eller luktar i regel ingenting (Ibid). 
Förgiftning blockerar enzymer som är viktiga för cellernas ämnesomsättning. I växter 
skadas fotosyntesen. Symptom hos människor och djur är vid akut förgiftning; 
vattentunn diarré och kraftiga, ibland blodiga kräkningar. Vidare utvecklas 
hjärtpåverkan, chock, blod-, lever- och njurskada, medvetslöshet och kramper. Vid 
kronisk förgiftning utvecklas magsymptom, hudförändringar, nervskador, 
slemhinneirritation, klåda och håravfall gradvis. BAL, penicillamin är ett motgift som 
binder giftet och påskyndar dess utsöndring. Långvarig exponering för oorganiska 
arsenikföreningar har ett samband med cancer (Ibid).

Fytoremediering av arsenik
Pteris vittata är en tropisk ormbunke som visat sig ackumulera stora mängder arsenik. 
Den upptäcktes för fytoextraktion via en studie av olika arter som växte på mark med 
hög förorening av arsenik i Kina (Willey 2007 p.395).  Samma metodik kan användas 
för att hitta fram till en växt för fytoextraktion av arsenik i svenskt klimat. Som 
exempel är den naturliga arsenikhalten i Västsverige relativt hög. En snabbväxande 
växt i dessa jordar kan troligen bidra positivt till sanering av arsenik i nordiskt klimat. 
Troligtvis är det återigen videsläktet som borde provas i första hand (Blom, personlig 
inf. 2011-11-15). Fytoremediering av arsenik är inte etablerat i Sverige. Det finns 
växter för nordiskt klimat som tar upp arsenik men forskningen har i dagsläget varken 
hittat fram till en växt eller metod som bär i praktiken. Bergqvist och Greger (2012) 
som utfört ett screeningtest på över hundra svenska växter visar att inga svenska 
terrestra växter fungerar på arsenik, enbart vattenväxter och då för förorenat vatten. 
Artikeln är under tryckning i Applied Geochemistry (Greger, personlig inf. 2011-11-
10). Växter som nämns i svenska examensarbeten för hyperackumulering och 
fytoextraktion av arsenik för svenskt klimat är: Solros Helianthus annuus 
(Ridderström 2009), sareptasenap Brassica juncea och raps Brassica napus (Falk, 
Ronnheden 2010) men inga primärreferenser har kunnat bekräfta positiva resultat med 
fytoremediering av arsenik med dessa grödor. 
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Bly (Pb)
Bly förekommer naturligt i jordskorpan (Ne2011e). 
Den har haft många användningsområden och varit uppskattad i över 6000 år. Än idag 
används bly inom många områden. På grund av toxiska effekter togs bly bort från 
bensin och färg på 1980-talet, sedan dess har blyförgiftning minskat i västvärlden. 
Ändå är det konstaterat av geokemister att normalvärdet på bly i blodet i nutidens 
amerikan är över 100 gånger mer än ursprungsmänniskan innan istiden (Wilhelmsson 
2006). Blyförgiftning är i tidigt stadium lätt att missta sig på, symptomen är till en 
början vaga och kan förväxlas med andra åkommor. Blyförgiftning kan i höga halter 
leda till döden. Redan på låg nivå sänks intelligens och uppmärksamhetsförmågan 
samt påverkar språk och minnesfunktionen. Den kan utlösa mentala rubbningar som 
till exempel hyperaktivitet. Bly är cancerogent (Ibid) och foster och småbarn är 
speciellt känsliga för exponering. Andra effekter är skador på njurar och ökad 
förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar (Kemi 2011a).

Fytoremediering av bly
På Gunnebo slotts mindre förorenade jord minskade halterna av bly markant efter en 
säsongs fytoextraktion och hyperackumulering med annueller. Bly dokumenterades 
efter behandlingen tagits upp främst i majs Zea mays, brunsenap Brassica juncea, 
vildtobak Nicotina glauca och honungsfaclia Phacelia tanacetifolia benth 
(Ridderström 2009). I Mykorrhizas projekt med fytoremediering i Malmö används 
korgvide Salix viminalis för att sänka halterna av både bly, kvicksilver och PAH i 
marken. Halterna av bly beräknas sänkas av behandlingen (Nylinder 2011).

I en jämförelse med solros Helianthus annuus, tobak Nicotiana tabacum, majs Zea 
mays, durra Sorghum bicolor och amarant Amaranthus hybridus samt A. paniculata,  
visade solrosen bäst resultat som accumulerat 0,56 procent bly av skottens torrvikt.
Sareptasenap Brassica juncea och svartsenap Brassica nigra har visat sig vara mest 
effektiva i kålsläktet Brassica att förflytta bly till skotten med 1 procent bly i skottens 
torrvikt. Olika varianter av sareptasenap visar dock på stor variation i upptag i rot 
respektive translokation till skott. Som mest innehöll skotten 3,5 procent bly och som 
minst 0,04 procent (Kumar, Dushenkov, Motto, Raskin 1995). Den i Sverige vanliga 
vildväxande rödvenen Agrostis cappilaris har visat sig ackumulera 17 procent bly av 
sin torrvikt (Pastor et al. 2007 i Andersson, Svensson 2007). 
En jämförande studie har gjorts mellan majs Zea mays och poppel Populus för att 
mäta upptag av bly från två olika jordar i närheten av ett smältverk. Majs visade sig 
vara mer effektivt än poppel på att extrahera bly, där jorden hade ett lägre pH-värde 
(runt 4) och högre föroreningshalter. Poppel däremot, var effektivare än majsen på att 
extrahera bly i jorden som hade lite högre pH-värde (runt 6) och måttliga 
föroreningshalter (Komárek et al. 2006). 
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Växter för nordiskt klimat som fytoextraherar bly
Träd Perenner Anueller

Asp Populus tremula, 
Popplar Populus sp., 
Korgvide Salix viminalis

Rödven Agrostis capillaris 
Krypven Agrostis stolonifera
Trift Armeria maritima 
Knylhavre Arrhenatherum elatius 
Sareptasenap Brassica juncea 
Raps Brassica napus ssp. napus, 
Klaskstarr Carex rostrata 
Fårsvingel Festuca ovina 
Korn Hordeum vulgare 
Humle Humulus lupulus
Maskros Taraxacum officinale 
Nässla Urtica dioica
Viol Viola sp.

Brun-/sareptasenap Brassica juncea
Prydnadskål Brassica oleracea 
Solros Helianthus annuus 
Vild tobak Nicotina glauca 
Honungsfacelia Phacelia tanacetifolia 
benth 
Rosettskärvfrö Thlaspi rotundifolia 
Majs Zea mays

 

Växtlista sammanställd från Falk, Ronnheden (2010), Raskin, Ensley (2000) samt från 
Ridderströms (2009) exempel på fytoremedieringsväxter. Se källor för mer information. 

Kadmium (Cd)
Naturligt är kadmium en relativt ovanlig metall. I jordskorpan hittas den naturligt 
främst i zinkmalmer. Numera har kadmium spridits i många marker, den tas upp av 
växternas rotsystem och återfinns i alla typer av livsmedel. Hos människor som inte 
röker är kosten den största exponeringskällan (Livsmedelsverket 2011). 
Inom industrin används ämnet i stor omfattning, orsaker till höga kadmiumhalter är 
luftföroreningar, konstgödning och kadmiumbatterier (Wilhelmsson 2006).
Kadmium kan orsaka njur- och leverskador, lågt blodtryck, kräkning, kramper, 
gulfärgade tänder, lågt blodtryck, cancer m.m. Detta p.g.a. att den har ett hämmande 
påverkan på kroppens enzymfunktion och upptag av näringsämnen (Ibid).

Fytoremediering av Kadmium
Kadmiumhalterna i jordbruksmark har bevisligen sänkts med hjälp av 
fytoremediering. Korgvide Salix viminalis användes under undersökningen parallellt 
både för fytoremediering och för odling av energiskog. Det går att rena bort 8 procent 
kadmium per år från jorden (Greger, personlig inf. 2011-11-10). Olika mycket 
kadmium ansamlas i växtens olika delar beroende på vilka salixarter eller hybrider 
som används. Roten och stubben är normalt den del som innehåller högst halter. En 
hög translokation till de övre delarna av växten är önskvärt och förenklar hanteringen. 
Tiden som behövs för att sanera kadmium ur jorden minskas om även rötterna skördas 
men det är en mer kostsam och krävande teknik än att bara skörda odlingen som vid 
vanlig energiskog. Energiskog på förorenad mark skördas på samma sätt som vid 
vanlig energiskogsodling förutom att askan inte återförs till området. Speciella 
tekniker finns för att destillera kadmium ur aska men det vanligaste är att askan 
lämnas för deponi (Andersson, Svensson 2007). 

I studier med korgvide visar sig högre pH-värde på jorden öka effektiviteten för 
ackumulering av kadmium (Ibid). 
Andra växter för nordiskt klimat som dokumenterats ackumulerar kadmium är 
perennen röllika Achillea millefolim och annuellen åkerkål Brassica oleracea (Falk, 
Ronnheden 2010). 
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Kvicksilver (Hg)
Kvicksilver är ett metalliskt grundämne och är flytande i rumstemperatur. Det finns 
kvicksilver naturligt i miljön men människor har ökat halterna som är i omlopp i 
naturen markant. Kvicksilver har unika fysikaliska och kemiska egenskaper. Under 
lång tid har ämnet använts i bl.a. termometrar, batterier, lysrör och kvicksilverlampor 
men också för att utvinna bl.a. guld och silver ur finmald malm. T.ex. har extraktionen 
av guld vid Amazonfloden under 1980-talet, orsakat utsläpp på över 1000 ton 
kvicksilver i floden (Ne 2011f).
Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och skadar både miljön och 
människor. Det kan spridas över långa avstånd i atmosfären. Utsläppen har minskat i 
Sverige men kvicksilverhalterna i luft, mark och vatten ökar ändå, p.g.a. dess enorma 
spridningskraft. Ämnet ansamlas i mark, vatten och levande organismer. Kvicksilver 
är skadligt för nervsystemet och dess utveckling, hjärt- och kärlsystemet, njurarna, 
immunsystemet och fortplantningssystemet. De största halterna av kvicksilver intas 
vid konsumtion av insjöfisk (Kemi 2011b).

Fytoremediering av kvicksilver
Kvicksilver är en metall med låg biotillgänglighet som är svår att ackumulera för 
växter. Speciellt är det svårt för växten att ackumulera ämnet direkt från jorden.
Ett odlingsförsök med vide Salix visade att växternas förmåga att ackumulera 
kvicksilver från en näringslösning var mycket högre än ackumulering från jord. 
Kvicksilvers rörlighet kan öka med hjälp av kaliumjodid. Upptaget av kvicksilver är 
trots kaliumjodid fortfarande lågt tillika som translokationen av ämnet från rötterna till  
de ovanjordiska delarna. Det tyder på att fytoextraktion i mark inte är effektiv metod 
för denna metall om inte hela växten skördas (Wang, Stauffer, Keller, Greger 2004). I 
Mykorrhizas fytoremedieringprocess används fytoextraktion med korgvide Salix  
viminalis för att rena mark från kvicksilver. För att de ska fungera kommer hela växten 
grepas upp för hantering (Nylinder, personlig inf. 2011-10-12). 

Eftersom växter har svårt att förflytta ämnet upp i växten fungerar inte 
fytoavdunstning av kvicksilver (Greger, Wang 2004) om man inte genmanipulerar 
växten (Heaton, Rugh, Wang, Meagher 2010). Växters ovilja att ta upp ämnet kan 
istället nyttjas med fytostabilisering. Träd med ett stort rotsystem och förmågan att  
avdunsta stora mängder vatten kan användas för fytostabilisering av 
kvicksilverförorenad mark (Wang, Greger 2004). 

Koppar (Cu)
Koppar är en livsnödvändig metall som ingår i flera enzymer. Redan vid måttligt 
förhöjda halter kan koppar ge upphov till skadliga effekter på mark- och 
vattenorganismer. Koppar sprids till mark och vatten från koppartak, vattenledningar, 
båtbottenfärg och bilars bromsbelägg. För lägre vattenorganismer som t.ex. alger är 
koppar mycket giftigt. På sikt kan koppar skada ekosystemen i sjöar och kustnära hav 
(Tuya 2011). I människan är koppar intimt förbunden med syretransporter men har 
även flertalet andra funktioner anknutna till lungor, hjärta, hjärna och nerver. Mycket 
höga halter kan verka livsfarligt för människor (Wilhelmsson 2006). Koppar är ett 
relativt ofarligt spårämne. Det är viktigt att undersöka om dricksvattnet innehåller  
mycket koppar (Stockholm stad 2011).

Fytoremediering av koppar
Fytoremediering av koppar sker med fytoextraktion och ämnet bedöms som relativt 
enkel att extrahera (Blom, personlig inf. 2011-11-15). Den nordamerikanska 
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citrusdoftande balsamgranen Abies balsamera som klarar nordiskt klimat (Mossberg, 
Stenberg 2010) är en hyperackumulator för koppar, den har visat kunna ackumulera 
1,120 mg koppar/kg torrvikt (Raskin, Ensley 2000 p.214). 

Zink (Zn)
Zink är en livsviktig metall för levande organismer (Nordic Galvanizers 2011). 
En vuxens människas kropp innehåller 2-4 gram zink. Zink bidrar till uppemot 100 
viktiga kroppsfunktioner, till exempel blockeras upptag av tungmetaller som 
kvicksilver, kadmium och bly om god tillgång på zink finns. I människan kan över 200 
mg zink per dag verka toxiskt och sänka immunförsvaret. För stort intag av zink kan 
orsaka brist på koppar, krom, järn och mangan (Wilhelmsson 2006). Risken för 
zinköverskott är generellt liten då olika funktioner kroppen styr upptagandet av zink 
som gör att kroppen endast behåller den mängd den behöver. Förmågan att reglera 
zinkupptaget är större ju högre en organism står i näringskedjan. Växter kan lagra zink 
för att använda det vid ett senare tillfälle (Nordic Galvanizers 2011). 
Det finns inget som tyder på att människor, djur eller växter utsätts för alltför höga 
zinkhalter. Även i områden där överskott råder, som vid äldre gruvupplag har flera 
undersökningar gjorts utan att några negativa effekter hittats. Zinkhalterna är istället 
för låga i vissa miljöer som leder till att varken kvantitet eller kvalitet på träd och 
grödor kan bli optimala. Zink fungerar skyddande för växter, där zink bl.a. har en 
blockerande effekt på kadmiumupptaget, zinkbrist kan därför leda till förhöjda 
kadmiumhalter i växter (Ibid). 
Det finns både ett naturligt och av människan påverkat flöde av zink i naturen. 
Miljöfrämjande åtgärder har gjort att den del av flödet som påverkas av människan 
sjunker stadigt samt reducerat kraftigt bl.a. pga. det minskade svavelutsläppen och 
minskad rost. Flödet av i zink i miljön i Stockholm har sjunkit med 90 % sedan 1950-
talet och halterna är idag balanserade kring den naturliga nivån (Ibid).

Fytoremediering av Zink
Zink bedöms som relativt enkelt att extrahera för växter (Blom, personlig inf. 2011-
11-15). Alla växter behöver zink (Nordic Galvanizers 2011). Zink är tillsammans med 
koppar och nickel de metaller som effektivast kan tas upp i växter (McCutcheon & 
Schnoor 2003 i Falk, Ronnheden 2010) Det är således generellt inga problem för 
växter att ta upp metallen.  
För att ta upp större halter av zink kan korgvide Salix viminalis användas (Hammer, 
Kayser, Keller 2003). Växter som hyperackumulerar zink i svenskt klimat är bland 
annat sareptasenap Brassica juncea, åkerkål Brassica rapa L, raps Brassica napus, 
ängssyra Rumex acetosa, bäckskärvsfrö Thlaspi caerulascens (Raskin, Ensley 2000 
p.210; Falk, Ronnheden 2010).

Backskärvfrö Thlaspi caerulascens är ofta studerad som hyperackumulator och har vid 
odlingsförsök i krukor visat sig ackumulera väldigt höga halter zink i skotten, upp till 
18 455 mg/kg torrvikt. Det motsvarar 1,8 procent av växtens massa utan att någon 
minskning av tillväxten skett (EPA 2000). 
Backskärvfrö är en liten växt med liten biomassa som trivs i större delar av landet, till  
exempel vid vägkanter och banvallar (Mossberg, Stenberg 2010). Växten borde kunna 
användas som fytoremedieringsgröda i Sverige även om växtens storlek begränsar 
stora upptag av zink.
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PAH
PAH står för polycykliska aromatiska kolväten. Gruppen PAH utgörs av flera hundra 
enskilda kemiska ämnen och är den störta gruppen kända cancerogena ämnen. PAH-
föreningar bildas vid ofullständig syrefattig förbränning och upphettning av organiska 
ämnen (Kemi 2011c). PAH-föreningar är fettlösliga, stabila och svårnedbrytbara. De 
tas upp av levande organismer och kan vid utsläpp leda till mycket allvarliga 
miljöskador (Tya 2011). PAH kan spridas länge i miljön innan de bryts ned. De flesta 
organismer kan omvandla PAH, då blir nedbrytningsprodukterna i många fall 
farligare än ursprungsämnet (Kemi2011c). Långtidsexponering av höga PAH-värden 
kan verka immunotoxiskt, hormonstörande och utöva giftverkan på lever och njure. 
Lägre exponering kan framkalla skador på arvsanlagen (Ne 2011g). 
Stenkolskreosot består till 85 procent av PAH-föreningar. Under lång tid har kreosot 
från stenkolstjära använts för impregnering av trä till framförallt slipers, el och tele-
stolpar samt trästaket.  Kreosot utvinns genom destillation av trätjära eller ur 
stenkolstjära som är en restprodukt vid koksning av stenkol. Kreosot från stenkolstjära 
är cancerogen till skillnad från kreosot från trätjära (Ne 2011h). 

Fytoremediering av PAH
PAH-föreningar är, som många andra organiska föroreningar, svåra att bryta ned. En 
kontrollerad fytosanering av PAH med utvalda växter är till en stor fördel jämfört med 
att lämna marken utan åtgärd, men skall kombineras med erforderliga kontroller. 
Dessa kontroller kan i sin tur komma att innebära att restriktioner läggs på områdets 
användning (Blom, personlig inf. 2011-11-15). 
Eftersom PAH-föreningar ej är vattenlösliga är de svåra att ta upp av växten. Det finns 
en risk att PAH-föreningar, speciellt de med lättare molekylvikt, förflyktigas iväg i 
jorden istället för att tas upp av växterna (Greger, personlig inf. 2011-11-10). 

För PAH-föreningar finns en risk att de omvandlas till ännu farligare ämnen vid den 
biologiska nedbrytningsprocessen. Sådana reaktioner har dock inte visat sig inuti 
växter men eftersom fytoremediering stimulerar den biologiska nedbrytningsprocessen 
ökar också nedbrytningen av PAH i marken (Blom, personlig inf. 2011-11-15). 

Korgvide Salix viminalis har planterats i en av Banverkets gamla kreosotförgiftade 
jordar i Krylbo, experimentet utfördes av Karin Önnerud och resultatet visade att 
halterna av PAH-föreningar minskat i jorden. Önnerud skriver att användning av 
korgvide till fytodegradering av PAH är lovande men andra kloner av växten behöver 
utvärderas för att hitta de växtkloner som även minskar jordens giftighet av 
spårmetaller (2005). Greger och Landberg har redan utvärderat andra kloner som går 
att läsa om i bland annat "Use of willow in phytoremediation" (1999). 
Den klon som användes i Önneruds experiment har påverkat PAH-nedbrytning, 
indirekt eller direkt, men klonen bekräftas också vara mottaglig för 
bakterieinfektioner. En klon som kan ta upp spårmetaller och minska PAH-halter är 
önskvärt för att kunna rena kreosotförorenade jordar, då de generellt även har höga 
värden av spårmetaller. Ökade PAH-halter hittades i rhizosfären av växten. 
Undersökning visade positiva resultat, men om PAH-degradering i rhizofären behövs 
utökad förståelse (Ibid). Eftersom det är svårt att mäta koncentrationen av metaboliter 
och produkter i växter är det svårt att visa att nedbrytningen faktiskt sker i växten 
(EPA 2000). PAH-upptag har dokumenterats för andra arter, som majs Zea mays och 
vete Triticum aestivum, att utvärdera upptag för videsläktet Salix sp. vore av stort 
intresse (Wild et al., 2005 i Önnerud 2005). 
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Biologiska saneringsmetoder kan vara en både billigare och effektivare form av 
nedbrytning än alternativet att PAH-föreningar bryts ned av olika fysikaliska och 
kemiska metoder. Bakterier har studerats för nedbrytning av PAH och PCB. 
Fytoremediering ses som ett lovande verktyg för biologisk rening och kan användas 
som ett alternativ eller ett komplement till konventionella saneringsmetoder, mer  
forskning inom området efterlyses (Kucerov et al. 2001).

Växter för nordisk klimat som degraderar PAH
Träd Perenner Anueller

Vårtbjörk Betula pendula 
Popplar Populus sp. 
Korgvide Salix viminalis

Trädgårdsmålla Artiplex hortensia
Rödsvingel Festuca rubra 
Humle Humulus lupulus 
Lupin Lupinus 
Lusern/Alfalfa Medicago sativa 
Jungfruhirs Panicum virgatum 
Präriegräs Schizachyrium scoparium 
Maskros Taraxacum officinale 
Nässla Urtica dioica 

Solros Helianthus annuus 
Korn Hordeum vulgare 
Ärta Psium sativum 
Subklöver Trifolium subterraneum 
Vete Triticum aestivum 
Majs Zea mays

 

Växtlista sammanställd från Ridderströms (2009) exempel på fytoremedieringsväxter och 
Falk, Ronnheden (2010). Se källor för mer information. 

Olja
Fossila bränslen är den absolut dominerande primärenergikällan på jorden idag. Den 
olja som vi utvinner från jordens inre är, tillsammans med kol och naturgas, det mest 
omfattande fossila bränslet vi har tillgång till. Petroleum, mineralolja, bergolja, råolja  
och nafta är alla namn på vårt omstridda bränsle som i vardagsmun ofta bara kallas 
olja. Oljans innehåll är främst kol men vissa petroleumprodukter innehåller även PAH-
föreningar (Ne2011i).
Den allmänt rådande teorin om oljans härkomst är den biogeniska där både kol och 
olja har bildats utav de ormbunkeskogar och forntidsdjur som levde på jorden under 
Karbon perioden. Under lång tid, värme och högt tryck bröts det organiska materialet 
ned till komponenterna kol och kolföreningar (Stewart, Lynch 2008).

När olja förbränns bildas kväveoxider och koldioxid. Kväveoxider bidrar till 
försurning och övergödning av skogar, hav och sjöar. Tillsammans med kolväten 
bildar kväveoxider marknära ozon som är ett allvarligt luftkvalitetsproblem för både 
människor, djur, grödor och olika material. De höga utsläppshalterna av koldioxid 
orsakar ett av det allvarligast ansedda miljöproblemet, global uppvärmning. Även 
oljeutsläpp utan förbränning orsakar allvarliga miljöskador. Den mest välkända bilden 
är kanske fåglar där det skyddande fettlagret i fjäderdräkten förstörs, men mängder av 
organismer drabbas av oljeutsläpp i insjöar eller hav. Många av de giftigaste ämnena 
avdunstar eller bryts ned ganska snabbt. Det som blir kvar kallas tjockolja, den sjunker 
till botten och drabbar på längre sikt bottenlevande organismer (Tya 2011).
Även mark och marklevande organismer skadas av oljeföroreningar. Vid gamla 
bensinstationer är marken alltid svårt förorenad med risken för att föroreningen har 
nått grundvattnet. Stor risk för oljeföroreningar finns även vid gamla cisterner (Ibid).

Fytoremediering av Olja
I Karlstad har oljeföroreningar sanerats med fytoremediering samtidigt som området 
utnyttjas för energiskogsplantering. Korgvide Salix viminalis användes och projektet 
visade goda resultat (Suer et al. 2009).
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Konventionell sanering av olja är kostsam och kan vara hälsoskadlig för de som utför 
arbetet (Tya 2011). Fytoremediering är alltså en högst relevant saneringsmetod för 
oljeförorenade områden (Suer et al. 2009). Även på områden som anses för 
komplicerade att sanera på konventionellt vis, kan fytoremediering tillämpas. 

Bioremediering av oljeföroreningar i marken bygger på att petroleum och 
kolvätenedbrytande svamp och mikrobiella samhällen stimuleras. En fältstudie 
genomfördes i ett område förorenat med olja, för att finna petroleumresistenta växter 
vars rötter inkluderade svampsamhällen. Resultat och observationer visar att 
oljeföroreningen är mer omfattande i jordar utan vegetation, där den var flera gånger 
högre jämfört med jordar med vegetation (Mohsenzadeh et al. 2009).
Insamlade växter från oljeförorenade områden användes i studien. Resultaten 
innefattar sju växtarter som växer på förorenade områden (Ibid), varav fyra klarar 
svenskt klimat: svinamarant Amaranthus retroflexus L., Åkerbinda Convolvulus  
arvensis L., Gröen Poa sp. och Trampört Polygonum aviculare L. (Mossberg, Stenberg 
2010). De övriga växterna var Alhaji cameleron L.,Chrozophora hierosolymitana 
Spreg samt Noea mucronata (Mohsenzadeh et al. 2009). 
Svampsamhällena vid alla rötter artbestämdes och det visade sig att det fanns elva 
svamparter som trängde sig in i rötterna till växter. Flest antal svamparter (6st) fanns i 
Polygonum aviculare L., och Poa sp. Gemensamt för alla växter var svampkulturen 
Altenaria sp.(Ibid).
Variationen av svampsamhällen insamlade från petroleumförorenade områden var 
större än för icke förorenade områden och alla de undersökta svamparna var resistenta 
mot låga petroleumföroreningar. Några svamparter, i synnerhet Fusarium visade 
motstånd även mot högre petroleumföroreningar. Fusarium kan därmed vara lämplig 
för bioremediering i mycket förorenade områden. Bioremedieringstester med 
Polygonom aviculare L., utfördes med och utan svampstammar och visade att växten 
och svampen var mer effektiva när de samverkade än när deras förmåga undersöktes 
separat. Undersökningen visade också att arten Fusarium var den mest effektiva, att 
växtrötter förbättrar processen men att svampsamhällen hade huvudrollen i 
bioremediering av petroleumförorenad mark (Ibid).
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Järnvägsstationen och fytoremediering

Dokumenterade positiva resultat och erfarenheter om fytoremediering med växter för nordiskt 
klimat finns för flertalet av miljögifterna på stationsområdet. Endast arsenik är utan positiva  
resultat i nordiskt klimat. Det utesluter inte att fytoremediering för arsenik kan vara möjlig om 
en lämplig gröda för fytoremediering av arsenik i nordiskt klimat upptäcks.

Banverket och fytoremediering

Banverket, vars huvuduppgift var att förvalta svenska statens spåranläggningar, fanns som 
svensk myndighet från 1988 till 2010. Banverket och Vägverket har nu slagits samman till 
Trafikverket. Myndighetens uppgift innefattar bland annat byggande, drift och underhåll av 
statliga järnvägar (Trafikverket 2011).
Fytoremediering har i en av Banverkets gamla kreosotförgiftade jordar i Krylbo degraderat 
PAH. Korgvide Salix viminalis användes under processen. Marken brukades tidigare av 
Banverket (1911 till 1986) för impregnering av trä. Fytoremedieringen finns dokumenterad i 
Karin Önneruds examensarbete “Phytoremediation of a highly creosote-contaminated soil by 
means of Salix viminalis” (2005).

Johan Bergkvist, landskapsarkitekt och konstnär med ett intresse för miljö, 
landskapsarkitektur och fytoremediering, har arbetat för Banverket sedan 1993. Han berättar 
att medvetenheten om att det finns förorenad mark kring järnvägen och att man bör göra något 
åt problemet är betydligt större idag än den var när han började arbeta. De flesta förorenade 
områden upptäcks eftersom kraven på miljökonsekvensbeskrivningar är stränga och omfattar 
alla förändringar där man kan befara att det finns en negativ miljöpåverkan. Arbetssätt och 
miljökontroll har också förbättrats. Däremot dominerar konventionella miljösaneringsmetoder.
Johan är mycket positiv till fytoremediering (Bergkvist, personlig inf. 2011-11-12).

"Jag ser ett stort utrymme för att ta till sig till exempel fytosanering. Man kan tänka  
sig att biologiska metoder i kombination med landskapsarkitektur och genomtänkt  
växtgestaltning kan förbättra både hälsan och upplevelsen av en järnvägsmiljö.” 
Johan Bergkvist, 2011-11-02

Ockelbo kommun och fytoremediering

Ockelbo är en kommun med drygt 6000 invånare (Ockelbo kommun 2011a). Kommunen 
ligger i det föroreningsdrabbade Gävleborgs län, som har bland de högsta kvicksilverhalterna i 
landet (Länsstyrelsen 2011) och var en av de områden som drabbades hårdast i Sverige av 
radioaktivt avfall från Tjernobylkatastrofen 1986 (Livsmedelsverket 2011).

Inga fytoremedieringsprojekt har utförts i kommunen men ett visst intresse av fytoremediering 
har mötts av Anna Hansson, miljöinspektör och kommunekolog, Bygg & Miljö, Ockelbo 
kommun (Hansson, personlig inf. 2011-11-01). 

I visionen om Ockelbos framtid “Vision 2020 - Ockelbos framtid” beskrivs en prioritering 
inom det gröna, det naturliga och växande, där naturen ses som grunden för liv och hälsa. 
Visionen uttrycker bland annat att kommunen erkänner sitt ansvarstagande om miljön. 
Ockelbo ska utvecklas till “det gröna samhället” när det gäller allt från resursanvändning till  
boende, mat och företagande. Ett globalt samspel med andra lokalt, regionalt och globalt  
eftersträvas i kommunen tillsammans med en öppenhet och respekt inför många olika kulturer 
och kulturyttringar (Ockelbo kommun 2011b).
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Slutsats och diskussion

Min slutsats begränsas av att jag endast studerat fytoremediering under loppet av en uppsats 
på 15 hp. Den sammanställning av forskning jag har kunnat delge behövs innan praktisering 
av fytoremediering undersökas vidare. Vid eventuell verkställande av fytoremediering 
rekommenderas att ta kontakt med några av de erfarna forskarna inom området, till exempel 
Maria Greger, forskare vid Botaniska institutionen, Stockholms Universitet eller Sonja Blom, 
Dr i ekotoxilogi.

Vilka möjligheter finns det att använda fytoremediering på Ockelbo station?

Det finns många intressanta möjligheter att använda sig av fytoremediering på 
stationsområdet. Den något diffusa och komplicerade föroreningsspridningen torde göra det 
svårt och mycket dyrt att sanera hela området med konventionella metoder. Samtidigt finns ett  
tydligt behov av sanering, riktvärdena för MKM överskrids när det gäller flera mycket farliga 
ämnen och platsen ligger nära både vattendrag och vattentäkt. 

Området är inte väldigt högt förorenat, vilket är positivt för etablering av växter för 
fytoremediering. Etableringen kan däremot stöta på problem på grund av markförhållandena 
eftersom den naturliga lerjorden på sina ställen hittas först på två meters djup. Vidare har 
sand, stenkol, byggavfall med tegel, metall- och kabelrester samt kisaska, påträffats i jorden. 
Sonja Blom, dr i ekotoxilogi, tror dock att en etablering av växter för fytoremediering kan 
fungera, förutsatt att plantering görs för hand och sköts noga till en början med regelbunden 
bevattning, manuell ogräsbekämpning samt tillskott av näringsämnen.

Bedömning av möjlighet till rening av de olika föroreningarna
PAH, kadmium och kvicksilver är besvärliga föroreningar, det är viktigt att man inte riskerar 
att sprida föroreningarna via växter. Sonja Blom rekommenderar ett test på laboratorium där 
man kartlägger i vilken del av växten föroreningarna återfinns; rot, stam eller blad. 
Korgvide Salix viminalis används för rening av alla tre föroreningarna med goda resultat. Till 
exempel används korgvide vid Mykorrhizas fytoremediering, där kommer plantorna grepas 
upp med rötterna eftersom kvicksilverhalten inte transporteras upp i växtens ovanjordiska 
delar i någon större grad. Oljeföroreningar har också fungerat bra att rena med korgvide, där 
har endast de ovanjordiska växtdelarna behövt skördas för att uppnå goda resultat.

Koppar och zink brukar vara lättsanerade. Det är ämnen som tas upp av alla växter, om än i 
varierande mängder. Även här har goda upptag dokumenterats med korgvide Salix viminialis. 
Det finns även flera växter som hyperackumulerar båda ämnena. För bly finns ett varierat 
utbud av växter att använda för fytoextraktion.

För nordiskt klimat finns det ännu inga dokumenterat effektiva växter för extraktion av 
arsenik. Det finns ändå några växter som extraherar en viss mängd arsenik som, i väntan på 
upptäckt av mer effektiva växter, borde kunna användas. Annuellerna sareptasenap Brassica 
juncea, raps Brassica napus beskrivs ackumulera en viss mängd arsenik. Genom att använda 
sig av dessa borde arseniken i alla fall till en viss del tas upp ur marken och i någon mån 
förhindra att föroreningen sprids. Ett annat alternativ är att prova med korgvide Salix  
viminialis eftersom korgvide generellt har goda fytoremedieringsegenskaper. Fytostabilisering 
av arsenik torde fungera. På områden där arsenikföroreningar bedöms svåra att sanera men 
ändå löper en stor risk att spridas ut i mark och vatten borde möjligheten med fytostabilisering 
undersökas.
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Vad finns det för för- och nackdelar med fytoremediering på Ockelbo  
station?

Fördelar
• En omfattande rening är möjlig och positiv för miljö och människor.
• Platsens estetiska värde skulle höjas.
• Platsen skulle väcka intresse.
• Fytoremediering är betydligt mer ekonomiskt än konventionella saneringsmetoder.
• Fytoremediering är en saneringsform som kan ske på plats, in situ.
• Fytoremediering är skonsam för miljön.
• Jordkvaliteten skulle stärkas på många sätt.
• Fytoremediering på Ockelbo station stämmer överens med både Ockelbo kommuns 

och Trafikverkets uttalade intresse att hitta fram till ekonomiska och ekologiska 
saneringsmetoder.

Nackdelar
• Kostnaderna för fytoremediering skulle, i alla fall kortsiktigt, vara större än om ingen 

sanering alls görs.
• En omfattande fytosanering skulle vara mer tidskrävande än konventionella 

punktinsatser av sanering.
• Vissa ämnen, speciellt arsenik, är svåra att behandla.
• Eftersom fytoremediering inte är speciellt etablerat i Sverige kan strukturella problem 

samt okunskap stötas på hos inblandade för saneringen.
• Restriktioner kan komma att läggas på platsens användningsområden p.g.a. riskerna 

med nedbrytning av PAH. 

Skulle platsen parallellt kunna användas på annat sätt under  
saneringsperioden och vilka tidsaspekter kan förväntas?

Ja, platsen skulle parallellt kunna användas som en pedagogisk, inspirationsgivande och 
tankeväckande park för besökare. Beroende på eventuella restriktioner är det inte säkert att de 
är möjligt för besökare att beträda parken. Om information om processen finns tillgänglig i 
anslutning till platsen skulle fytoremediering på stationsområdet ändå kunna fungera 
pedagogiskt, inspirationsgivande och tankeväckande. I båda fallen skulle fytoremediering 
höja det estetiska värdet på området.
Platsen skulle också kunna användas för produktion av biobränsle men områdets storlek 
begränsar lönsamheten.
Det förslag till fytoremediering som ges i detta examensarbete är flerårigt. Tydliga tidsramar 
har varit svårt att nå i ett begränsat examensarbete, men tidsåtgången torde inte bli något 
problem om platsen samtidigt stärker platsen på andra sätt. Bara efter några säsonger torde 
föroreningshalterna sänkts betydligt, så som skett i andra fytoremedieringsprojekt. 
En del växtmaterial behöver kontinuerligt skördas och forslas bort för hantering. Efter 
saneringsprocessen är avslutad kan de växter som degraderar föroreningar vara kvar. De 
växter som behöver forslas bort kan ersättas med nya valfria växter. De nya växterna kan 
tillsammans med de redan etablerade fytoremedieringsgrödorna fortsätta bilda ett fint  
grönområde också när saneringsperioden är över. 
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Förslag till utformning, Ockelbo järnvägsstation

Detta förslag kan ligga till grund för en fytoremedieringsplantering på Ockelbo station, men  
bör komplementeras med en djupare underökning av plats, metod och växtval innan  
verkställande.

Som inventeringen av Ockelbo indikerar, växer redan några intressanta 
fytoremedieringsgrödor på Ockelbo station. Träden vårtbjörk Betula pendula och sälg Salix  
sp. har använts med positiva utgångar i olika fytoremedieringsprocesser. Björk för 
degradering av PAH och sälg till extraktion och degradering av en rad olika metaller och 
organiska föroreningar. Dessutom dokumenterades perennen Lupin lupinus sp., en gröda med 
kapaciteten att degradera PAH på området.
Att dessa växter redan finns på området är positivt, det visar att viss PAH-degradering 
förmodligen redan pågår spontant och att det finns fytoremedierande grödor som trivs på 
platsen. Förslaget till en fytoremedieringsplantering på Ockelbo järnvägsstation inkluderar 
dessa redan på platsen etablerade grödor men utökas med ytterligare planteringar av träd och 
perenna ängsväxter. Förutom att ängsväxterna får sprida sig runt träden, kan de appliceras på 
de ytor som p.g.a. att de ligger för nära ledningar inte lämpar sig för trädplantering. 
Provtagningar i marken bör utföras kontinuerligt under saneringsprocessen. 

De största ytorna planteras med korgvide Salix viminalis som behandlar bly, kadmium, 
kvicksilver, zink, PAH och oljeföroreningarna. Korgviden skördas vart tredje år och materialet 
forslas bort för hantering. Även om bara de ovanjordiska delarna skördas kommer en 
minskning av föroreningarna kadmium, zink och olja ske i marken men för det föroreningarna 
som inte transporteras upp i växtens ovanjordiska delar, som till exempel kvicksilver behöver 
hela plantan med rot skördas för att saneringen ska bli effektiv. Då behöver 
korgvideplanteringarna ersättas med nya plantor efter skörd vart 3:e-4:e år. 
Förhoppningsvis kan korgvide även ackumulera en viss mängd arsenik, provtagningar under 
processens gång får avgöra utgången.
Fler vårtbjörkar Betula pendula planteras. Eftersom deras uppgift är att utveckla stora 
rotzoner där en utökad nedbrytning av PAH-föreningarna kan stimuleras kan de tillåtas växa 
upp och bli stora. Rödsvingel Festuca rubra och blomsterlupin Lupinus poluphyllus bryter 
också ner PAH-föreningar. De kommer ingå i den äng som planteras runt träden. Ängen bör 
slåttras en gång om år och materialet forslas bort för hantering. 
Flertalet andra örter ingår i ängen, alla beskaffade med fytoremedieringsegenskaper. 
Knylhavre Arrhenatherum elatius, fårsvingel Festuca ovina, backtrift Agrostis cappilaris och 
ängsviol Viola canina ssp. canina är alla anspråkslösa i sina krav och växer naturligt i torra 
sandjordar. De ingår i ängen för att de extraherar bly. Ängssyra som hittas naturligt på 
ängsmarker och bäckskärvsfrö som hittas naturligt på gräsmarker, banvallar och vägkanter 
extraherar zink effektivt. Röllika Achillea millefolium, även den en anspråkslös växt men med 
en pålrot som möjligtvis kan göra att den når ämnen lite djupare ner, extrahera kadmium. 
För degradering av oljeföroreningarna planteras Ängsgröe Poa pratensis och trampörten 
Polygonum aviculare, som båda som växer naturligt på kulturpåverkad mark. 
Om föroreningshalterna inom området kan lokaliseras tydligare kan ängen lämpligen delas 
upp i två delar, där den ena bestående av de växter som degraderar PAH och olja inte har 
samma behov av bortforsling av material eftersom processen går ut på att degradera 
föreningarna på plats och inte extrahera föroreningarna för bortforsling som hos den andra 
delen, med de övriga metallextraherande grödorna.
Balsamgran Abies balsamera, extraherar koppar och kan lämpligen planteras nära vattnet för 
att förhindra koppar att sprida sig ut i ekosystemet. Balsamgranarna som doftar citrus, kan 
även de få växa till sig och bli stora. Om det finns näringsrika ytor, till exempel nära 
vattendragen kan brännässla Urtica dioca användas, som även den degraderar PAH.
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Växtlista 
Ockelbo stations fytoremedieringsplanteringar

Växt Höjd Fytoremedieringssyfte

Träd
Balsamgran, Abies balsamera
Vårtbjörk, Betula pendula 
Korgvide, Salix viminalis

Perenner
Röllika Achillea millefolium
Backtrift Agrostis cappilaris 
Knylhavre Arrhenatherum elatius 
Fårsvingel Festuca ovina 
Rödsven  Festuca rubra
Lupin Lupinus 
Ängsgröe Poa pratensis
Trampört Polygonum aviculare 
Ängssyra Rumex acetosa
Backskärvsfrö Thlaspi caerulascens
Brännässla Urtica dioica
Ängsviol Viola canina ssp. canina

5-35 m
8-25 m
2-6 m

20-70 cm
20-40 cm
50-100 cm
20-50 cm
10-60 cm
30-70 cm
50-120 cm
20-80 cm
30-90 cm
10-35 cm
30-200 cm
5-20 cm

Fytoextraktion, koppar
Fytodegredering, PAH
Mångfunktionell

Fytoextraktion, kadmium
Fytoextraktion, bly
Fytoextraktion, bly
Fytoextraktion. bly
Fytodegradering, PAH
Fytodegradering, PAH
Rhizodegradering, olja
Rhizodegradering, olja
Fytoextraktion, zink
Fytoextraktion, zink
Fytodegradering, PAH
Fytoextraktion, bly

Information om växterna har hämtas från Den nya nordiska Floran (Mossberg, Stenberg 
2010) samt från den litteraturstudie som utgör stora delar av det här examensarbetet.
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Personlig reflektion

Detta arbete har gett mig en liten inblick i en värld av växters förmågor att rena mark och 
vatten där fytoremediering redan har haft en betydelsefull del i återställandet av många 
platser. Den redan etablerade forskningen som sammanfattas i detta arbete visar att 
fytoremediering, tillsammans med viljan att förändra, renar många förorenade områden. 
Om fytoremediering kan komma att få en ännu mer betydelsefull del i återställandet av vår 
skadade miljö återstår att se och är beroende av åt vilket håll utvecklingen går. Men de olika 
metoderna har fått fart ute i världen och har säkerligen stor potential att bidra till miljöarbetet.  
Fytoremediering är en aktuell och behövd saneringsmetod i en värld full av föroreningar. 
Förenta nationernas miljöprogram, UNEP, pekar på fytoremedieringens lovande möjligheter 
för rening av de utbredda föroreningarna på jorden. Den information som sammanställs i det 
här arbetet kan fungera som en introduktion till fytoremediering.

Etablering
I dagsläget är  fytoremedieringsmetoderna inte nyttjade till sin fulla kapacitet i Sverige,  
forskning bedrivs i relativt liten skala jämfört med andra områden och tillämpning av 
metoderna ute i fält har just börjat. För att fytoremediering som saneringsmetod ska få fart 
krävs det att utökade resurser, att kunskapen hos myndigheterna ökar och att vissa regelverk 
förändras så att de fytoremedieringprojekt som i dag pågår i landet stöttas istället för att 
hindras. Engagerade inom fytoremediering i Sverige vittnar om dessa brister och behov. 

Sverige kan hämta inspiration, kunskap och visioner om rening av mark och vatten från andra 
delar av världen där fytoremediering är mer beprövat. Att öppna ögonen för de 
restaureringsarbeten som pågår ute i den värld vi är en del av likaså som de som pågår i vårt 
eget land kan vara ett steg närmare fytoremedieringens verkliga potential. 

Etablering av nytänkande metoder tar tid. Som samtalen med de olika verksamma inom 
fytoremediering i Sverige idag indikerar, ligger Sverige långt efter i visionerna om växters 
kapacitet att rena mark, vatten och luft. Det verkar finnas ett motstånd att gå först och till och 
med en rädsla att följa efter andra mer ledande länder inom miljöfrågor. Månne råder en 
alltför konservativ anda i landet?

Ekonomisk lönsamhet och ekologisk nödvändighet
Fytoremediering är ett ekonomiskt saneringalternativ som skulle kunna ge en bra 
marknadsföring för de företag, kommuner och myndigheter som har eller vill ha en 
miljövänlig profil. De bevisade sänkningarna av kadmium i åkermark som Greger och 
Landbergs forskning (1999) visar öppnar upp för att fytoremediering i form av producering av 
energigrödor på förorenad mark inte bara blir ett billigt saneringsalternativ utan till och med 
ekonomiskt lönsamt.

Men allt handlar inte om lönsamhet, föroreningssituationen är ett verkligt problem i en hotad 
värld. Behovet av sanering av förorenade platser är omfattande. Så pass omfattande att de 
aldrig skulle kunna finansieras med konventionella metoder även om viljan fanns.
Fytoremediering behöver inte alltid ersätta konventionella metoder, men i de fall det är mer  
reningseffektivt, billigare och miljövänligare finns ingen anledning att inte ställa om.

Miljögifter är något så pass betungande för det mänskliga sinnet att det finns en risk för att 
människor passiviseras i sitt miljöengagemang. Att visa på att rening av mark kan vara en 
ekologisk och ekonomisk möjlighet, skulle kunna ge inspiration till människor och odla hopp 
om att en frisk jord är möjlig. Att fytoremediering lämpar sig bra för sanering i liten skala gör 
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att kunskap om metoden i kombination med ett odlande av engagemang i förlängningen kan 
leda till allt fler lokala initiativ till fytoremediering. 

Fytoremediering i praktiken
För att fytoremediering ska fungera bra i varje skild situation krävs en djupgående förståelse 
för fytoremedieringens olika processer. De unika i varje situation kräver människor med 
kunskap om fytoremediering. Mer resurser för fytoremediering skulle säkerligen bära frukt 
inom både utvecklingen för fytoremedieringsmetoderna i stort och i utvecklandet av lösningar 
för att komma förbi de tekniska svårigheterna. Den forskning jag tagit del av pekar enhälligt 
på ett stort behov av utökad forskning för att fytoremediering ska kunna fungera optimalt.

Det finns i nuläget en del tekniska begränsningar och svårigheter med fytoremediering. T.ex 
finns risker med nedbrytning av vissa organiska ämnen och en viss problematik kring 
biotillgängligheten i vissa saneringssituationer och hos vissa ämnen. Andra ämnen vill 
generellt inte transporteras upp i växternas ovanjordiska delar med konsekvensen att 
hanteringen kräver mer tid och tar mer resurser i anspråk. I Sverige fattas dessutom en bra 
fungerande logistik kring fytoremediering. Till exempel blir en kostnad för deponi eller 
förbränning onödiga utgifter, avfallet från fytoremediering behöver inte innebära kostnader 
för samhället om en fungerande hantering kring avfallet fanns, då skulle istället en ersättning 
kunna ges för de avfall som under rätt hantering istället skulle kunna klassas som 
energigrödor. 

Fytoremediering är ofta mindre tidseffektivt än konventionella saneringsmetoder, det kan 
verka frustrerande och är i vissa aspekter negativt, men vi får inte glömma att det är bättre att  
börja rena marken och vattendragen nu, även om det skulle ta 100-tals år, än att inte rena 
marken alls. Allt handlar inte om nutidens generationer. Kanske är det bättre att rena fler  
områden som får ta lång tid än att rena några få snabbt? Om man bemödar sig med att ta del 
av de tidigare erfarenheter som finns av fytoremediering och dess tidsaspekter finner man att 
tiden som fytoremediering tar i anspråk många gånger inte alls är så orimligt lång.

Tågstationer som inspiration
Att använda tågstationerna för att introducera fytoremediering i en större skala i Sverige kan 
vara ett effektivt sätt att öka medvetenheten om fytoremedieringens kapacitet. 
Tågtrafiken, som ska vara ett miljövänligt transportalternativ, kan använda gröna 
fytoremedierande stationsområden i sin marknadsföring och i sin miljöpolicy. Att 
fytoremediering kan uppfattas som estetiskt tilltalande ger ytterligare en dimension för en 
positiv upplevelse av stationsmiljöerna.

Trafikverkets förhållningssätt till miljö är relativt positivt. Samtal med Johan Bergkvist visar  
att en viss vilja att utveckla miljöarbetet finns inom verksamheten. Johan Bergkvist ser ett  
stort utrymme för att ta till sig fytosanering och uttrycker att man kan tänka sig att biologiska 
metoder i kombination med landskapsarkitektur och genomtänkt växtgestaltning kan förbättra 
både hälsan och upplevelsen av en järnvägsmiljö. 

Detta är mycket positivt och om dessa visioner håller ända ut i praktiken kan Trafikverket 
bana vägen för resten av Sverige. Erfarenheten från fytoremediering på en av Banverkets 
gamla kreosotförgiftade jordar kan ligga till grund för att utveckla fytoremediering av kreosot 
och använda fytoremediering som saneringsmetod på alla landets stationer.
Tänk vilken inspiration det skulle kunna ge människor att få se dessa gröna renande parker i 
anslutning till stationerna. Kanske skulle även viljan att rena sin egen mark väckas.
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Ockelbo kommun, med sin gröna profil, har en stor chans att gå före i introduceringen av 
fytoremediering i Sverige. I denna lilla kommun finns möjligheten att ta plats på kartan med 
sitt gröna engagemang och förverkligande av miljöprojekt. Kommunen ligger i ett högt 
förorenat län, med bland de högsta halterna av både kvicksilver och radioaktivt cesium i 
landet. Det gör det aktuellt att också inom sanering stärka den gröna sektorn. Att veta att det 
alltför förorenade markerna i denna region ges tid, tanke och investering kan stärka bilden av 
Gästrikland. 

Ockelbo må vara en liten del av världen, men alla delar är värdefulla och markerna och 
vattendragen i dessa trakter förtjänar lika mycket som Kinas stora floder att ges de 
förutsättningar som behövs för att stärka och hålla ekosystemen i balans. 
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Bilaga 1

Intervjuunderlag

1. Vad har du för erfarenhet av fytosanering?

2. Har du jobbat eller känner till någon speciell plats där sanering med växter skett eller sker?

3. Är det något specifikt projekt som du tycker är speciellt intressant?

4. Vilka föroreningar har du kunskap och/eller erfarenhet av?

5. Har du några erfarenheter kring fytosanering av PAH?

6. Vilka fytosaneringsväxter har du kunskap/erfarenhet av?

7. Kännedom om tidsåtgång för att erhålla önskad fytosanerings effekt?

8. Har du några tankar/erfarenheter kring fytosanering på en offentlig plats?
• Risker, försiktighetsåtgärder
• Pedagogiskt och intresseväckande för allmänheten
• Positiva/negativa aspekter
• Hantering av avfall
• Övrigt

9. Övriga tankar om fytosanering och växtlighetens möjligheter till att rena.
• Fördelar
• Svårigheter
• Byråkratiska problem
• Ekonomi
• Miljö
• Samhällsutveckling
• Litteratur
• Övrigt
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Bilaga 2

Illustrationer
Järnvägsstationen i Ockelbo, illustration Karin Olsson
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Bilaga 3

Fotografier
Järnvägsstationen i Ockelbo, fotografi Karin Olsson
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