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Sammanfattning 

Många antropogena ämnen är toxiska och har lång halveringstid och återfinns därför lång tid 

efter att de hamnat i miljön. Ett exempel är polycykliska aromatiska kolväten (PAH), som 

bildas vid ofullständig förbränning av organiskt material och som kan förekomma i höga 

halter vid före detta gasverk och gamla träimpregneringsplatser där kreosotimpregnering 

förekommit. I marken på dessa områden kan halterna av PAH vara mycket höga, och det kan 

påverka markekosystemet negativt. En viktig markorganism är daggmask, som har stor 

betydelse i många markekosystem. Därför är det viktigt att veta om PAHer i mark är 

tillgängliga för upptag i mask, eftersom det kan påverka masken negativt. Dessutom skulle 

eventuella PAHer i mask kunna transporteras vidare i näringskedjor. Syftet med studien var 

därför att undersöka upptaget av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i Eisenia Fetida 

från förorenad jord. E. Fetida exponerades under två veckor för nio olika PAH-förorenade 

jordar som samlats in från två kreosotförorenade områden, en före detta gasverkstomt och en 

bangård. Sammanlagt 24 PAHer inklusive PAH16 analyserades i jord och mask med GC/MS. 

Resultaten visade upptag av PAHer i E. Fetida från samtliga jordprov, men upptaget varierade 

beroende på prov. Ett jordprov från en före detta gasverkstomt, gasverk c hade den högsta 

uppmätta totala bioackumuleringsfaktorn (BAF) för PAHer från respektive prov. De enskilda 

BAF-värdena i jorden var högre för de högmolekylära PAHerna, medan jordprov insamlade 

på en bangård visade på ett högre upptag i mask av de låg- och mellan molekylära PAHerna. 

Ett av de kreosotförorenade jordproverna, kreosot a hade det högsta enskilda BAF-värdet för 

PAHer, vilket var trifenylen som hade en BAF 18.Det var inget signifikant samband mellan 

PAH-halten i jordarna och PAH-halten i mask, vilket tyder på att upptaget i mask inte enbart 

beror på halten PAHer i jorden. Det var heller inget signifikant samband mellan halten 

organiskt material och upptaget av PAHer i E. Fetida, men resultaten tyder på att upptaget i E. 

Fetida beror mer på jordegenskaper som organiskt material än halterna av PAHer i jorden. 

Det är därför viktigt att fortsätta forska kring PAHer och biotillgänglighet i mark. 
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Bakgrund 
Antropogena ämnen som kommer ut i miljön kan vara ett stort problem. Flera utav dessa 

ämnen har en negativ inverkan på djur och människor och kan bidra till sjukdomar, som till 

exempel cancer. Många av ämnena är persistenta, har lång halveringstid och återfinns därför 

lång tid efter att de hamnat i miljön. Dessa egenskaper bidrar till att ämnena ansamlas i djur 

och kan anrikas i näringskedjan. Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en grupp av 

cancerogena ämnen som bildas vid ofullständig förbränning av organiskt material. Människan 

står för de största utsläppen av PAHer men ämnena förekommer även i miljön från naturliga 

källor, som bland annat skogsbränder och vulkanutbrott.  

 

Polycykliska aromatiska kolväten 

Kemiska och fysikaliska egenskaper 

PAH är ett samlingsnamn för hundratals olika föreningar som består av två eller fler 

sammanfogade aromatiska ringar (figur 1). I Sverige delas PAHerna in i tre olika grupper 

beroende på deras molekylvikt: PAHer med låg- medelhög- eller hög molekylvikt. Till PAHer 

med låg molekylvikt (128-154 g/mol) hör naftalen, acenaften, acenaftylen. Exempel på 

PAHer med medelhög molekylvikt (166-202 g/mol) är fluoren, fenantren, antracen, fluoranten 

och pyren, och till PAHer med hög molekylvikt (228-278 g/mol) hör en stor mängd ämnen.  

PAHernas kemiska och fysikaliska egenskaper varierar med molekylstorleken. Till exempel 

är lågmolekylära PAHerna mer lättnedbrytbara och har en halveringstid på månader i mark, 

medan de högmolekylära PAHerna kan ha en halveringstid på flera år i mark (Neilson, A.H. 

1998). PAHer är hydrofoba, det vill säga att de har låg löslighet i vatten och är fettlösliga. 

Fettlösligheten ökar generellt med molekylvikten vilket bidrar till att PAHer med högre 

molekylvikt binder hårt till organiskt material medan PAHer med lägre molekylvikt är mer 

vattenlösliga och mobila i marken. 

 

 

 



 
   
Figur 1. Molekylstrukturer av polycykliska aromatiska kolväten. De 16 prioriterade PAHerna 

(PAH16) är märkta i figuren (*). Figur från Engwall & Larsson, 2009. 

 

Toxicitet 

När människor och djur utsätts för toxiska ämnen kan kroppen försvara sig, bland annat med 

hjälp av cytokrom P450 systemet. Ett syfte med det enzymatiska systemet är att metabolisera 

toxiska ämnen och göra dem mer vattenlösliga för att kroppen lättare ska kunna utsöndra 

ämnena. Vid nedbrytningen av PAHer i kroppen kan det istället bildas reaktiva metaboliter 

som kan binda till DNA, vilket kan framkalla tumörbildning i form av cancer (Ramesh, A., et 

al. 2004). Studier har även visat på samband mellan PAHers plana molekylstruktur och deras 

effekt på DNA (Kemikalieinspektionen, 2016). 

Faktorer som påverkar upptaget av toxiska ämnen är bland annat koncentrationen och ämnets 

fettlöslighet. Detta eftersom fettlösliga molekyler lättare tar sig in i kroppens celler. Generellt 

ökar toxiciteten hos PAHer med ökad molekylvikt och fettlöslighet. Av PAH16 klassas de 

PAHer med medelhög- och hög molekylvikt som cancerogena enligt svenska 

Naturvårdsverket (SNV, 2009). Det är därför viktigt att fortsätta forska kring PAHer då de 

idag är den största gruppen av cancerogena ämnen som vi känner till.  

 



Förekomst och spridning i miljön 
Den antropogena tillförseln av PAHer till miljön sker till stor del via förbränning av kol och 

petroleumprodukter (Kemikalieinspektionen, 2016). Höga halter av PAHer förekommer ofta 

på gamla industritomter, som till exempel på gamla gasverkstomter eller sågverkstomter där 

kreosotimpregnering använts (Lundstedt, S., 2003). På grund av deras fettlöslighet så binder 

PAHer hårt till organiska partiklar i jord och sediment och är därmed svårnedbrytbara och 

stabila i miljön (Perhans, A., 2003). Andra faktorer som påverkar tillgängligheten och 

urlakningen av PAHer i mark är markens struktur, kornstorlek, och mängd organiskt material.  

 

Innan människan insåg riskerna med miljögifter så hamnade många ämnen i naturen. Med 

tiden bryts ämnena ned och nedbrytningsprodukterna kan ibland vara mer toxiska och/eller 

rörliga i naturen. Enligt M. Alexander (2000) så minskar biotillgängligheten av PAHer i 

marken med tiden på grund av ämnena binder hårdare och hårdare till marken. Vid 

undersökning av PAHer i miljön så mäts oftast totalhalten av PAH16, trots att totalhalten av 

PAHer i mark inte visar på vilken mängd som är tillgänglig och därmed utgör en risk för 

människa och miljö. Det är därför viktigt att studera den tillgängliga halten PAHer som inte är 

hårt bunden till jordpartiklar i marken. 

 

E. Fetida har använts i en tidigare studie där den biotillgängliga halten av PAHer i jord 

undersöktes över tid (Liste. H. H., & Alexander. M., 2001). Resultaten från studien visade att 

biotillgängligheten av ämnena minskade med tiden. Det finns även studier som påvisar att 

biotillgängligheten av PAHer i jord skiljer sig mellan arter i marken som E. Fetida och 

bakterier (M. Alexander, 2000). Det är därför viktigt att fortsätta studera ämnens 

biotillgänglighet i förorenad mark. En studie av Belfroid, A. C., & Sijm, D. T. (1998) 

observerade att halten organiskt material i marken kan påverka upptaget av hydrofoba ämnen 

i Eisenia andrei (som är nära besläktad med Eisenia Fetida)  och att det visade på ett negativt 

samband, det vill säga biotillgängligheten av organiska ämnen minskade med ökande halt av 

organiskt material i jorden 

 
Eisenia Fetida 
Maskar är viktiga organismer vid nedbrytningen av organiskt material i marken. De kan 

konsumera sin egen kroppsvikt varje dag och dess fekalier främjar tillväxten av bakterier i 

jorden (FAO, 2017). Bakterierna har i sin tur en stor roll i nedbrytningsprocessen av organiskt 

material i marken. Maskar bidrar dessutom med dränering samt luftning av jorden, vilka är 



viktiga komponenter för markfaunan (Allard. et al., 2002). Dessa viktiga bidrag från masken 

kan uttryckas som en ekosystemtjänst, vilket är en tjänst som människan får gratis direkt eller 

indirekt från naturen. Om denna tjänst skulle försvinna så kan markkvalitén försämras och 

ekonomiska svårigheter uppkomma om människan skulle behöva utföra dessa tjänster 

manuellt i framtiden (Jordbruksverket, 2017).  

E. Fetida tillhör släktet ringmask och är hermafrodit, det vill säga tvåkönad med både ägg och 

spermier. Däremot kan inte E. Fetida föröka sig själv utan behöver en partner till 

fortplantning och den är könsmogen när fortplantningsorganet citellium syns på kroppen i 

form av en utbuktning. E. Fetida består annars till stor del av muskler, blod, artärer, 

tarm/mage, och en nerv längs kroppen. E. Fetida består delvis av fett vilket gör ansamling av 

PAHer möjligt.  

Tidigare forskning visar att maskar kan metabolisera PAHer. En studie av Saint-Denis, M. 

(1999) visar att E. Fetida kan metabolisera benso(a)pyren med hjälp av cytokrom p450 

enzymer och andra enzymer. PAHer kan ha toxiska effekter på E. Fetida.  Signifikanta DNA-

skador observerades i E. Fetida vid exponering för två kontaminerade jordar från ett gammalt 

koksverk i jämförelse med ett kontrollprov (Bonnard. M., 2009).  

 

E. Fetida används som standardorganism i ekologiska toxicitetstester och det finns metoder 

för att mäta om en kemikalie är akuttoxisk, reproduktionsstörande eller bioackumulerande 

(OECD 1984, OECD 2009, ISO 11268-1, ISO 11268-2, ISO 11268-1:2012(E)).  Dessa tester 

tar hänsyn till biotillgängligheten av kemikalierna i jorden jämfört med andra kemiska 

analysmetoder som oftast mäter totalhalten av ämnen i jorden och inte den mängd som är 

biotillgänglig.  

  

Mask förekommer i många miljöer, är viktiga för jorden men fungerar även som föda för 

andra djur. Det är därför viktigt och intressant att studera upptag av PAHer i mask för att se 

om det finns PAHer som kan bioackumuleras i masken samt om bioackumuleringsfaktorn 

påverkas av olika jordegenskaper.  Det kan ge en ökad förståelse och kunskap om upptag och 

nedbrytning av PAHer i mask och hur jordmånen påverkar rörligheten och nedbrytningen av 

ämnena i miljön, inklusive odlingsjordar.  

En stor risk med att masken mår dåligt eller delvis försvinner är dess tidigare nämnda 

ekosystemtjänster, det vill säga att nedbrytning av organiskt material, främjandet av 

nedbrytande bakterier och luckring av jord med mera skulle försämras och därmed även 

markens kvalité. Då dessa ekosystemtjänster är viktiga i ett välfungerade ekosystem är det 



intressant att studera mask som  exponeras för jord förorenad med PAH. Det är även viktigt 

att studera PAH-upptaget i mask då masken är föda till flera andra djur.  

 

Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka upptaget av nativa polycykliska aromatiska kolväten 

(PAH) i Eisenia Fetida som exponeras för jordar med olika PAH-föroreningskällor och halter. 

Studien ämnar även att försöka besvara på följande frågeställningar: 

 

• Påverkar jordens egenskaper såsom lerhalt och organiskt material biotillgängligheten 

av PAHer i E. Fetida mer än PAH-koncentrationerna? 

• Tar E. Fetida upp högre halt PAHer om halten PAH är högre i jordprovet? 

• Är det skillnader i biotillgänglighet/bioackumulering i jordar från olika 

föroreningskällor? 

• Är det någon PAH av PAH16 som har högre bioackumulering i E. Fetida? 

Metod 

Inför exponeringen bestämdes vattenkapacitet, vattenhalt och pH-värdet för samtliga jordar i 

studien.  

 
Kemikalier 

Samtliga glasvaror tvättades med etanol, n-hexan och diklormetan före användning. Vid pH-

mätningen användes Milli-Q vatten och kaliumklorid (Scharlab S.L). Natriumsulfat som 

användes var inköpt från EMD Millipore Corporation, Tyskland. Organiska lösningsmedel 

som användes (n-hexan, diklormetan) var av analytical grade. Silikagel storlek 60 (Sigma-

aldrich) deaktiverades med 10 % avjonat vatten efter att silikagelen renats i 24 timmar i 

550C°. 

 

Jordprov 

Insamling av prover 

I studien undersöktes tio jordprover från olika PAH-förorenade platser runt om i Sverige. Tre 

jordprover (gasverk a-b-c) var insamlade på en gammal gasverkstomt, tre prover (bangård a-

b-c) var insamlade på en bangård, och två jordprover (Kreosot a-b) var insamlade på en före 

detta träimpregneringsplats där impregnering av slipers med kreosot förekommit och ett 



jordprov (kreosot c) var insamlat på en annan före detta träimpregneringsplats. Dessa platser 

valdes för att inkludera jordar från olika föroreningskällor. Som referensprov i studien 

användes en jord som insamlats i närheten av bangården, men där inga betydande halter av 

PAHer detekterats.  

 

Jordproverna homogeniserades och siktades till max 2 mm. Från varje prov togs 10 g jord ut 

till analys av totalhalt PAH i jordarna, vilka förvarades i bruna burkar i frys (-18C°) fram till 

extraktion. Jorden till upptagsstudierna i E. Fetida förbereddes enligt ISO11268-1:2012(E). 

Respektive jordprov (500 g torrvikt jord) placerades i rengjorda glasskålar (d=8 cm, h=9cm) 

och vatten tillsattes så att vattenhalten i samtliga prov var 40 procent av vattenkapaciteten i 

respektive jord.  

 

Bestämning av vattenkapacitet 

Vattenkapaciteten i jordarna bestämdes enligt ISO 11268-1:2012(E) med mindre 

modifikationer. Först placerades ett filter i botten av glasrör (d=2 cm, l=10 cm) som sedan 

fylldes med jord upp till 5 cm. Därefter placerades rören i ett vattenbad i tre timmar med 

vattennivån i samma höjd som jordkanten på glasrören. Rören placerades sedan två timmar i 

en box med fuktig sand. Rören vägdes och lades in i en torkugn i 105 °C i 24 timmar. Efter 24 

timmar vägdes proven igen och torkades tills vikten var stabil. 

 

Bestämning av vattenhalt 

Deglar fylldes med jordprov (3 g) och placerades i torkugn vid 105 C° i 24 timmar. Därefter 

vägdes deglarna tills vikten var stabil. Deglarna placerades sedan i en ugn vid 550 °C i tre 

timmar. Därefter vägdes proverna till vikten blev stabil. 

 

pH-mätning 

Mätning av pH-värdena utfördes enligt ISO DIS 10390: Soil Quality- Determination of pH 

(1). Först luftades 10 g av varje jordprov i 12 timmar, varefter en lösning med kaliumklorid 

tillsattes till jordproverna (1:5). Därefter skakades proverna och fick stå i 2 timmar. Sedan 

mättes pH i respektive prov. pH-värdet mättes på samtliga jordprover innan exponering och 

efter exponeringstiden. 

 



Eisenia Fetida 

Urval av testorganismer 

I studien användes tio maskar till respektive jordprov. Urvalet av maskar gjordes enligt ISO 

11268-1:2012(E). Masken skulle ha citellium och väga mellan 300 till 600 mg. Innan 

exponering för jordproverna rengjordes maskarna med kranvatten i en skål och baddades 

därefter med en fuktig servett. Därefter vägdes maskarna och vikterna antecknades.  

 
Exponering för jordprover 

Tio maskar (E. Fetida) placerades i respektive jordprov och exponerades för jordarna i 14 

dagar (ISO 11268-1:2012(E); Matscheko, N. 2002 ). Kontroll av vattenförluster skedde med 

två dagars mellanrum genom vägning. Milli-Q vatten tillsattes till respektive prov vid 

kontrollerna så att vattenhalten i jordarna hölls konstant (inom 10 % av utgångsvikten). När 

alla maskar hade placerats i respektive jordprov täcktes skålarna med parafilm med små 

lufthål. Efter 24 timmar tillsattes 5 gram smulade ekologiska havregryn jämt fördelade i 

respektive jord tillsammans med 6 ml kranvatten. Efter fyra dagars exponering upptäcktes 

mögel i havregrynen. Möglet togs bort i den mån det gick (ISO11268-1:2012(E)). När 

exponeringen pågått en vecka skulle E. Fetida tilldelas lika mycket föda som dag två. På 

grund av mögel och mycket havre kvar i jordproverna minskades mängden föda till ett gram 

fuktade och smulade havregryn.  

Efter två veckor avslutades exponeringen och maskarna tvättades och varje enskild mask 

vägdes innan de lades i rena burkar på vattenfuktade filter. Sedan täcktes varje burk med 

parafilm och folie med små lufthål. Samtliga burkar täcktes även med aluminiumfolie för att 

undvika direkt solljus. De fuktade filtren byttes ut mot nya filter morgon och kväll under 48 

timmar. När 48 timmar hade gått vägdes alla maskarna på nytt och därefter avlivades 

maskarna i flytande kväve. 

 

Provupparbetning och analys  

Homogenisering  

Vid homogeniseringen av maskarna tillsattes natriumsulfat i förhållande 5:1 av totalvikten 

mask i respektive prov. Homogenaten placerades i frys (-18 °C) fram till extraktionen. Ett 

blankprov med endast natriumsulfat mortlades på samma sätt som proverna. 



 
Extraktion med öppen kolonn 

Glaskolonnerna förbereddes genom att glasull placerades längst ned i kolonner. Kolonnerna 

rengjordes med etanol, n-hexan och diklormetan. Sedan placerades de homogeniserade 

proverna i var sin kolonn och homogenaten spikades med intern standard (IS). Därefter 

blandades en lösning med n-hexan och diklormetan i förhållande 1:1 och PAHerna 

extraherades ut med en volym motsvarande fyra gånger kolonnhöjden homogenat. Extrakten 

samlades upp i glaskolvar. Extrakten förvarades mörkt i frys (-18 °C) fram till indunstning 

och fetthaltsbestämning. 

Extrakten indunstades till 0,5 ml med en rullindunstare. När lösningsmedlet dunstat bort och 

endast fettet var kvar i kolven överfördes provet till förvägda 8 mL vialer med n-hexan. 

Lösningsmedlet dunstades bort under kvävgas tills fettvikten var stabil. 

 

Upprening på deaktiverad silikagel-kolonn 

Glasull placerades längst ned i glaskolonner (d=1,5 cm). Därefter rengjordes kolonnerna med 

etanol, n-hexan och diklormetan. Sedan tillsattes 10 g 10 % deaktiverad silikagel till 

kolonnerna, följt av 2 cm natriumsulfat. Därefter renades silikagelkolonnerna med 100 mL n-

hexan. Extrakten tillfördes till kolonnerna strax innan n-hexan menisken tangerade 

natriumsulfatkanten och ämnena eluerades ut med 100 mL n-hexan som samlades upp i 

glaskolvar. När upprepningen var klar förvarades glaskolvarna mörkt i frys (-18 °C). 

 

Extrakten indunstades med rullindunstare samt under kvävgas och överfördes till GC-vialer. 

Recoverystandard (d-12 perylen) tillsattes till samtliga GC-vialer och extrakten dunstades ned 

under kvävgas i 100 µL toluen. GC-vialerna förvarades i frys (-18 °C) fram till analys. 

 

Extraktion av jordprover 

PLE (trycksatt vätskeextraktion) med in cellrening användes vid extraktion av jordproverna 

för analys av den totala halten PAHer. Det är en effektiv metod där provet extraheras under 

högt tryck och hög temperatur vilket minskar tids- och lösningsmedelsåtgången (Richter, B. 

E., et al. 1996). Före extraktionen homogeniserades jordproverna (0,5-2 g) med vattenfritt 

natriumsulfat (1:5) i en mortel. Extraktionerna utfördes enligt Larsson (2013) med mindre 

modifikationer. Varje PLE-cell packades med homogenat, fyra gram 10 % deaktiverad silika 

samt vattenfritt natriumsulfat på toppen. Extraktionen bestod av två statiska extraktionscykler 



vid 120 ºC och 1700 psi i 10 minuter med n-hexan/diklormetan (9:1) (v/v) som 

lösningsmedel. Efter extraktionen indunstades och spikades extrakten med internstandard 

(500 ng) och överfördes till GC-vialer. Recoverystandard (500 ng) tillsattes till GC-vialerna 

som förvarades i frys (-18 °C) fram till analys.  

 
GC/MS analys 

Gaskromatografi i kombination med masspektrometri (GC/MS) är en analysmetod som 

används för att separera och kvantifiera flyktiga till semiflyktiga organiska ämnen i olika 

matriser. I denna studie användes en HP 7890A gaskromatograf kopplad till en HP5975 

lågupplösande masspektrometer för att bestämma halten av PAHer i proverna. Helium 

användes som bärargas med ett konstant flöde av 2 ml/min.  Provet (1 μl) injicerades splitless 

och injektortemperaturen var 250 ºC. PAHerna separerades med hjälp av en Select PAH 

kolonn (30 m, 0,25 mm innerdiameter, 0,15 μm tjock fas) samt följande temperaturprogram 

över GC-ugnen: 70 ºC ökade 3 ºC/min till 270 ºC (bibehölls i 2 min), ökade 9 °C/min till 279 

°C, ökade 1 °C/min till 280 °C (bibehölls i 3 min) och ökade slutligen 5 °C/min till 325 °C 

(bibehölls i 5 min). PAHerna identifierades och kvantifierades med hjälp av en 

kvantifieringsmix som innehöll PAH16 samt trifenylen, perylen, bens[e]pyren, 

dibens[a,j]antracen) och dibens(a,c)antracen. Till kvantifieringsmixen tillsattes samma mängd 

internstandard (PAH-mix 9, deutererade PAH16) och recoverystandard (d12-Perylen) som till 

proverna. PAH-koncentrationerna i proverna räknades fram med hjälp av 

internstandardmetoden. Utbytet för naftalen i mask var mycket lågt (<12 %) i alla prover 

förutom i referensprovet. För samtliga andra PAHer var utbytet 32-150 % med de största 

förlusterna för de lågmolekylära PAHerna.  

 
Beräkningar  

Bioackumuleringsfaktorn (BAF) visar om ett ämne är benäget att bioackumuleras i 

organismen. Om ämnet har en bioackumuleringsfaktor över 100 innebär det att ämnet 

bioackumuleras. BAF räknades fram genom att ta maskkoncentrationen (ng/g fett i mask) av 

varje PAH dividerat på koncentrationen i jord för motsvarade PAH (ng/g torrvikt jord). 

 

En korrelationsmatris användes för att utvärdera om det fanns någon korrelation mellan 

organisk halt (glödförlust), lerhalt samt totalhalt av PAH i jord och PAH-halten i mask (figur 

6). Värdet 1 innebär ett maximalt positivt samband, värdet noll är inget samband och värde -1 

är ett maximalt negativ samband. Sambandet mäts endast om det finns ett linjärt samband 



mellan de olika variablerna. Pearson r användes för att se om korrelationsmatris visade 

signifikanta samband.  

 

Resultat 

I denna studie exponerades E Fetida för PAH-förorenade jordar och deras upptag av PAHer 

undersöktes. Överlevnaden hos testorganismerna var stor och i nio av de tio jordarna kunde 

inget onaturligt beteende hos maskarna urskiljas under exponeringstiden, dvs. maskarna rörde 

på sig normalt och stannade i jorden. I en av de kreosotförorenade jordarna (kreosot c) skydde 

maskarna jorden och nio av maskarna rymde. Den tionde masken var död vid exponeringens 

slut. Detta tyder på att den kreosotförorenade jorden (kreosot c) inte var en bra miljö för 

maskarna och att jorden troligen var för toxisk för maskarna.  

 

pH-värde samt innehåll av organiskt material och lerhalt i jordarna 

I tabell 1 presenteras halten organiskt material (%), lerhalten (%), och pH-värdet för 

respektive jordprov innan exponeringsperiodens början. Bangård b hade högst halt organiskt 

material (16,6 %) och näst högst lerhalt (12 %). Gasverk b hade högst lerhalt (13 %) och det 

organiska materialet i jorden var 5,1 %. Gasverk c hade högst pH-värde (8,4) och Gasverk b 

hade lägst pH-värde (4,5). De jordprover som hade lägst halt organiskt material var kreosot a-

b och den lägsta lerhalten uppmättes i jordprov kreosot a. 

 
Tabell 1 Egenskaper i jordarna; organisk halt (glödförlust) (%), lerhalt (%) och pH-värde 

 
 

  

bangård a bangård b gasverk a kreosot b kreosot a bangård c gasverk b gasverk c
Organhalt (%) 6,2 16,6 14,3 3,2 2,2 5,5 5,1 5,6
Lerhalt ( %) 4 12 8 2 0,5 2 13 0,5
pH-värde: 8 7,6 5,3 6,8 6,6 8,2 4,5 8,4



Halter av PAHer i mask och jord 

I studien analyserades trifenylen,  benzo(c)fenantren, dibenz(j)fluoranten, 

dibenz(a)fluoranten, benso(e)pyren, perylen, dibens(a,c)antracen och dibens(a,j)antracen 

utöver de 16 prioriterade PAHerna (PAH16) och de uppmätta halterna i jorden är presenterade 

i tabell 2. Samtliga 24 PAHer kunde detekteras i de olika jordarna och totalhalten i jordarna 

var mellan 8,9 mg/kg till 142 mg/kg. 

 

Tabell 2 Enskilda PAH-koncentrationer av 24 PAHer samt totalhalter (ng/g torrvikt jord) i jordprover från PAH-förorenade 
områden  

 

*PAHer som är inkluderade i PAH16  

 
 

Resultaten från maskupptagstudierna visar detekterbara halter av samtliga analyserade PAHer 

förutom bens(b)fluoranten som var under detektionsgränsen (LOD) i vissa prover (tabell 3). 

Totalhalterna i mask varierade mellan 6,2 till 438 µg/g fettvikt mask, beroende på prov. 

ämnen i jorden bangård a bangård b gasverk a kreasot b kreasot a bangård c gasverk b gasverk c
ng/g torrvikt jord
Naftalen* 23,5 142,6 142,9 171,2 177,5 73,1 95,3 282,2
Acenaftylen* 30,1 11,0 559,8 386,2 333,9 61,1 252,2 559,8
Acenaften* 4,8 184,7 70,2 990,2 1237,9 55,8 36,6 165,0
Fluoren* 2,9 218,1 151,7 1584,7 1597,2 95,1 74,2 562,8
Fenanten* 162,4 8162,5 3595,4 3623,8 2723,3 1301,3 1458,8 5244,7
Antracen* 81,6 1808,8 840,4 9804,1 3809,5 298,4 456,7 1546,4
Fluoranten* 734,8 18911,5 12694,7 13898,4 43699,2 2423,9 4426,0 7035,3
Pyren* 562,6 13068,0 13233,1 10223,4 25381,4 1777,8 3688,3 5692,2
Beno[c]fenantren 52,8 1295,9 767,2 854,7 1221,9 165,7 391,0 620,8
Benso(a)antracen* 620,3 13861,9 6937,5 6286,0 7938,0 1310,6 3288,3 4467,3
Krysen* 965,7 12214,0 4800,4 4416,3 5952,9 1077,3 2030,5 2573,5
Trifenylen 153,6 2497,6 1373,6 2127,2 1515,1 279,4 657,1 888,9
Benso[b]fluoranten* 848,2 12119,2 7125,9 4819,5 3427,4 1194,9 3978,7 3375,2
Benso[k,j]fluoranten* 950,0 14511,8 9820,4 6084,0 4159,9 1490,8 5925,5 5682,1
Benso[a]fluorantren 182,0 2657,8 2465,2 1651,7 704,7 272,4 891,3 1149,5
Benso[e]pyren 649,6 7884,8 5993,5 2969,3 1947,1 846,6 3029,1 3127,0
Benso[a]pyren* 919,6 11978,2 11063,2 4435,0 2539,6 1218,4 3316,5 3106,5
Perylen 261,3 2756,6 2603,4 968,8 654,2 272,4 756,4 895,0
Indeno[1,2,3-cd]pyren* 799,2 8314,3 7118,4 1667,1 1084,7 875,1 3689,7 2835,6
Benso[g,h,i]perylen* 654,7 6484,9 6142,3 1146,3 635,1 682,9 2753,1 2193,2
Dibens[a,h]antracen* 113,4 1474,5 710,6 158,3 177,2 132,2 271,8 392,9
Dibens[a,c]anthracene 71,6 923,7 529,8 175,2 117,6 85,6 369,6 389,4
Dibens[a,j]antracen 55,4 793,5 672,4 184,0 122,0 84,9 287,8 580,2
Totalhalt 8899,8 142275,9 99411,8 78625,3 111157,3 16075,7 42124,7 53365,5



Tabell 3 Enskilda PAH-koncentrationer av 24 PAHer samt totalhalter (ng/g fettvikt) i mask (E. Fetida) efter 14 dagars 
exponering för jord från PAH-förorenade områden  

 
*PAHer som är inkluderade i PAH16 

 

 
PAH-profiler i jord och E. Fetida 
PAH-profilerna i jordarna är presenterade i figur 2. Samtliga jordar innehöll en låg andel av 

de lågmolekylära PAHerna. Fluoranten var det ämne som dominerade i de flesta jordprov. 

Jordproverna från bangården (bangård a-c) och gasverkstomten (gasverk a-c) hade en 

liknande PAH-profil som dominerades av högmolekylära PAHer. Medan jord från 

impregneringsplatsen (kreost a-b) innehöll en större andel PAHer med medelhög molekylvikt 

≤ 202 g/mol. Jordprovet bangård c hade en högre andel av PAHer med medelhög molekylvikt 

jämfört med de andra bangårdsjordproverna (figur 2).  

 

Ämnen i mask bangård a bangård b gasverk a kreosot b kreosot a bangård c gasverk b gasverk c

Naftalen* 29,5 45,6 53,7 61,2 50,1 41,3 53,0 195,9
Acenaftylen* 2,1 0,8 32,0 136,7 159,1 5,8 23,3 606,8
Acenaften* 7,0 7,9 11,6 82,2 94,0 13,5 9,9 48,8
Fluoren* 16,8 11,8 29,0 142,6 771,5 51,0 25,5 150,0
Fenanten* 219,6 537,4 493,1 1094,1 3630,9 670,2 519,8 3493,7
Antracen* 37,2 37,0 37,8 856,6 11588,8 47,1 196,6 691,1
Fluoranten* 743,9 1771,0 1689,9 13107,5 23811,1 1259,6 2439,9 11357,0
Pyren* 1315,8 2321,0 3146,0 11653,5 38501,8 1495,2 3511,3 10214,3
Beno[c]fenantren 143,9 276,9 182,3 1403,3 3688,0 159,6 583,5 1657,1
Benso(a)antracen* 618,9 1420,1 1291,9 9335,3 16603,7 741,3 3949,1 11755,4
Krysen* 830,2 1683,7 1497,5 16317,4 36855,0 1176,0 5344,4 9809,3
Triphenylene 345,3 251,0 898,3 6334,6 28543,9 340,4 1219,9 4380,6
Benso[b]fluoranten* 507,4 427,2 2108,2 <LOD <LOD 536,5 6835,2 <LOD
Benso[k,j]fluoranten* 476,5 506,7 2014,5 12718,4 24437,6 694,2 8934,9 17042,1
Benso[a]fluorantren 75,1 62,2 302,1 4146,4 6332,2 62,5 201,6 3260,9
Benso[e]pyren 196,5 161,3 1592,6 6545,2 9125,7 228,8 2393,9 7472,3
Benso[a]pyren* 275,1 308,4 1916,5 11858,8 20362,0 319,2 1356,4 10569,1
Perylen 43,5 42,5 406,7 2621,4 3683,7 41,3 194,5 2896,5
Indeno[1,2,3-cd]pyren* 102,5 96,0 1159,8 1917,8 2526,4 131,7 1346,5 14359,9
Benso[g,h,i]perylen* 152,3 140,0 1395,1 3440,6 4553,6 171,2 3133,0 18165,6
Dibens[a,h]antracen* 45,6 51,1 237,5 957,4 1273,3 46,2 793,5 6105,0
Dibesz[a,c]antracen 30,2 26,0 121,3 465,3 633,6 19,2 380,5 3893,6
Dibens[a,j]antracen 20,4 21,2 122,7 377,1 657,3 21,2 384,7 2325,2
Totalhalt 6235,1 10206,9 20740,0 105573,6 237883,1 8273,1 43831,0 140450,1



 

Figur 2. Visar PAH-profilerna (%) för 24 PAHer i jordar från olika PAH-förorenade platser 

 

Resultaten visar att PAH-profilen i mask till viss del liknar PAH-profilen i flera av jordarna 

(figur 3). Jordproverna bangård a och gasverk a-b innehöll en stor andel (>50 %) 

högmolekylära PAHer med en molekylvikt ≥ 252 g/mol och PAH-profilen i E. Fetida 

exponerade för jordproverna gasverk a-b visar en stor andel av dessa ämnen.  



 

Figur 3 Visar PAH-profilen i % för alla analyserade ämnen (24 PAHer) i mask (Eisenia Fetida) som exponerats för jordprover 
från olika förorenade områden. 

 
Jordproverna kreosot a-b hade högre andel antracen, fluoranten och pyren men andelen av 

dessa ämnen i masken inte var större än i de andra jordarna.  Masken som exponerats för 

jordprovet kreosot a hade ett markant högre halt av antracen än maskarna som exponerats för 

de andra jordproverna (figur 3). Fluoranten, pyren och krysen hade högre halt i alla 

maskprover, men i E. Fetida som exponerats för jordproverna gasverk b-c var till exempel 

benzo(k,j)fluoranten mer dominerande.    

 

Resultaten visar att utöver de 16 prioriterade PAHerna så innehöll maskarna halter av de 

högmolekylära PAHerna trifynelen, benzo(a)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benso(e)pyren, 

perylen, benzo[ghi]perylen, dibens(a,c)antracen och dibens(a,j)antracen.  



 

Upptag/bioackumulering av PAHer i Eisenia Fetida 

Bioackumuleringsfaktorn (BAF) definierad som förhållandet av ett ämnes koncentration i 

mask och jord beräknades för enskilda PAHer samt för totalhalten av PAH i mask och jord. 

BAF-värdena baserade på totalheten PAH finns presenterade i tabell 4. Det jordprov som 

visade på högst tillgänlighet/ackumulering av totalhalten PAH i mask var gasverk c och det 

framräknade BAF-värdet var 2,6. Tillgängligheten i de andra jordproverna med minskat BAF-

värde var: kreosot a, kreosot b, gasverk b, bangård a, bangård c, gasverk a, och bangård b. 

 
Tabell 4. BAF-värdet (totalhalten PAH i mask (ng/g fett) dividerat med totalkoncentrationen PAH i jord (ng/g torrvikt jord) 
framtaget för alla prover baserat på totalhalter av PAH.  

 
 

BAF-värden framtagna för enskilda PAHer presenteras i tabell A1 i appendix. Inget av 

ämnena överskred en BAF på 100 vilket tyder på att inga av PAHerna bioackumuleras i 

maskarna. BAF-värdena för de enskilda PAHerna var högre än BAF-värdena baserade på 

totalhalten PAH.  

 

 

 

bangård a bangård b gasverk a kreasot b kreasot a bangård c gasverk b gasverk c
0.70 0.07 0.21 1.3 2.1 0.51 1.0 2.6

Figur 4 BAF för enskilda PAHer i ett jordprov från en före detta impregneringsplats med kreosot 
(kreosot a).  

 



Mask som exponerats för jordprov kreosot a hade högst upptag av trifenylene med en BAF 18 

(figur 4), och upptaget var större av de högmolekylära PAHerna än de låg- och 

medelmolekylära PAHerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 BAF för enskilda PAHer i ett jordprov från ett gasverk (gasverk c). 

 

 

Figur 6 BAF för enskilda PAHer i ett jordprov från en bangård (bangård a). 



BAF-värdena för mask som exponerats för jord från gasverk c (figur 5) var högre för de 

högmolekylära PAHerna med en molekylvikt över 252 g/mol, till exempel 

benzo(g,h,i)perylen och dibenz(a,h)antracen som hade BAF-värden på 8 samt 15. Jordprovet 

bangård a (figur 6) visar på ett lägre upptag av de högmolekylära PAHerna i masken jämfört 

med jordproverna kreosot a och gasverk c och fluoren var den PAH som hade högst upptag 

(BAF=6)   

 

Korrelation mellan olika variabler 

 
 
 

 
Figur 7 visar på ett signifikant positivt samband (0,64) mellan organhalt och lerhalt i jordarna. 

Resultaten tyder även på ett positivt samband mellan organhalt och PAH-halten i jord (0,51) 

men detta är inte signifikant.  Resultaten tyder på ett minskat upptag av PAHer i mask med 

ökad organhalt i jordarna (-0,59) samt med ökad lerhalt (-0,57) men dessa är inte signifikanta. 

När variabeln lerhalten ökar, ökar variabeln PAH-halten i jord med ett svagt positivt samband 

(0,27) men detta är inte signifikant. Det är inte heller något signifikant samband (0,3) mellan 

ökad PAH-halt i jord och ökat PAH-upptag i mask.  

 

Figur 7 Korrelationsmatris för åtta PAH-förorenade jordar (P < O,10, r=0,621).  



Diskussion 

I denna studie analyserades åtta högmolekylära PAHer utöver de PAH16 som oftast 

analyseras i riskbedömningar och studier av PAHer. Dessa PAHer analyserades för att påvisa 

om dessa potentiellt toxiska ämnen förekom i jorden och ifall de kunde ansamlas i E. Fetida. 

Resultaten visar att dessa ämnen tillsammans med PAH16 förekom i jorden och att de var 

tillgängliga för upptag i E. Fetida. Det tyder på att om ett rovdjur äter masken skulle PAHerna 

kunna föras vidare i näringskedjan vilket skulle kunna leda till större påverkan i ekosystemet. 

 
 

Tidigare studier av E. Fetida har kommit fram till att E. Fetida kan överleva i höga 

koncentrationer av PAHer (Centreras-Ramos, S. M 2009). Det gör det intressant att vidare 

studera det jordprov som föll bort i denna studie (kreosot c), ifall masken rymde från 

testburkarna på grund av PAH-koncentrationen i jorden eller jordens egenskaper. Resultaten i 

denna studie visar att benso(a)pyren tas upp i mask (E. Fetida). Tidigare studier har visat att 

masken kan metabolisera benso(a)pyren och att det kan ge DNA-skador (Saint-Denis, M. et al 

1999). En studie av Moon, Y., et al. (2013) undersökte toxicitet och biotillgänglighet för 

alkylerade PAHer i mask (E. Fetida) och resultaten visade bland annat att den 

bioackumulerade koncentrationen av PAH16 och alkylerade PAHer hade en stark korrelation 

med dödlighet av E. Fetida. Masken som blev exponerad för kreosotkontaminerad jord hade 

näst högst dödlighet efter 28 dagar. Studien visade dock ingen dödlighet efter två veckors 

exponering vilket indikerar att vi kanske skulle ha uppmärksammat dödlighet i de studerade 

jordarna ifall exponeringen pågått under längre tid. 

 

Platsen som jordproverna kreosot a-b kom ifrån hade till största delen använt sig av 

kreosotolja men även bolidensalt i den tidigare industriella verksamheten, vilket innebär att 

jorden kan innehålla andra ämnen (koppar, krom och arsenik) som skulle kunna påverka 

masken negativt eftersom många arsenikföreningar har en akut giftighet och lätt tas upp av 

organismer. I tidigare rapporter (Länsstyrelsen i Skåne, 2005) har man hittat flera olika 

föroreningar på gasverk, bland annat koks, stenkolstjära, ammoniak och svavel. Rapporten 

visar att det finns andra ämnen i gamla gasverksområden som skulle kunna påverka E. Fetida 

negativt. Om maskens välmående minskar skulle nedbrytningsprocessen kunna bli mindre 

effektiv vilket ytterligare skulle kunna leda till att nedbrytande bakterier missgynnas då de 

främjas av maskens fekalier. Vidare skulle det kunna påverka det organiska materialet som i 



sin tur har en viktig roll i att binda PAHer i mark och göra de mindre biotillgängliga. 

Variabler som kan påverka BAF av PAHer är jordens halt av organiskt material, källa till 

föroreningen och markens textur. En annan faktor som kan påverka maskens välmående är 

pH-vädret i marken. I jordprov gasverk a-b var pH-förhållandena inte optimala enligt Hou, et 

al., (2005) dock visade masken ett naturligt beteende genom att gräva ned sig i jorden och vid 

försiktig beröring dra sig undan. Vidare påverkades inte pH-värdena i jorden av maskens 

närvaro.  

 

Sambandet mellan PAH-halt i jord och PAH-halt i mask var lågt i korrelationsmatrisen (0,3) 

vilket visar på att halten PAH i jorden inte är en styrande faktor för upptaget i mask. Däremot 

visar resultaten att PAH-profilen i jord och PAH-profilen i mask till viss del följer varandra. 

Resultaten i denna studie visar att man kan få en indikation om PAH-profilen i mask utifrån 

att veta jordens innehåll av PAHer. Däremot är det svårt att säga något om upptaget, det vill 

säga om BAF, då den inte verkar påverkas av halten PAH i mask. Resultaten från 

korrelationsmatrisen (figur 7) visar att om det förekommer en hög halt organiskt material 

minskar upptaget i mask. Detta innebär att jordar med hög halt organiskt material skulle ha 

lägre risk för spridning av PAHer via mask, eftersom PAHer binder hårt till det orgnasika 

maaterialet (Perhans, A., 2003). Lerhalten har också ett negativt samband med PAH-upptaget 

i mask, vilket med stor sannolikhet beror på att lerhaltiga jordar binder PAH bra. Maskens 

förmåga att ta upp PAHer och metabolisera ämnena (Saint-Denis, M. 1999) skulle teoretiskt 

kunna innebära att masken kan fungera som sanerare för att få bort PAHer ur marker. 

Maskens fekalier gynnar även bakterier som kan ha förmåga att bryta ned av PAHer 

(Gustafsson, H. 2004) och på så vis skulle det kunna gynna sanering av förorenad mark. Då 

de flesta förorenade platserna är orsakade av människan skulle tillförandet av mask i jord 

kunna vara ett alternativför att lösa den problematik som uppstått. Även om resultaten i denna 

studie inte tydligt visade att en ökad halt organiskt material ger ett lägre upptag av PAH i 

mask så har andra tidigare studier sett ett samband mellan halt organiskt material och 

biotillgänglighet (Belfroid, A. C., & Sijm, D. T. 1998). I framtida studier skulle det behövas 

fler prover för att få mer data och på så vis kunna visa på om högre organhalt faktiskt minskar 

upptaget i mask (E. Fetida). 

 

 

 

 



  



Slutsats 
Det var skillnader i tillgänglighet och ackumulering av PAHer i E. Fetida exponerad för olika 

jordar med olika föroreningskällor. De PAHer som E. Fetida tog upp mest ur jordarna från en 

före detta gasverkstomt och en impregneringsanläggning där kreosot använts, var de 

högmolekylära PAH16 samt andra icke-prioriterade PAHer som kan utgöra en risk. 

Lågmolekylära PAHer var de ämnen som togs upp mest i E. Fetida som exponerats för 

jordprov från en bangård. Det var inget signifikant samband mellan PAH-halten i jordarna 

och PAH-halten i mask vilket tyder på att upptaget i mask inte beror på halten PAHer i 

jorden. Det var heller inget signifikant samband mellan halten organiskt material och upptaget 

av PAHer i E. Fetida, men resultaten antyder att upptaget i E. Fetida beror mer på 

jordegenskaper som organhalt än halterna av PAHer i jorden, vilket överensstämmer med 

tidigare studier. Det är viktigt att ta hänsyn till tillgängligheten av PAHer i riskbedömning då 

tillgängligheten inte beror på totalhalten av ämnena och speglar den halt som faktiskt utgör en 

risk för djur och människors hälsa. Tillgängliga PAHer kan påverka masken negativ och 

därmed viktiga markfunktioner. Det finns en stor risk att PAHer i mask kan transporteras 

vidare i näringskedjor.  
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Appendix 
Tabell A1. BAF-värdet (halten PAH i mask (ng/g fett) dividerat med halten PAH i jord (ng/g torrvikt jord) framtaget för alla 
prover baserat på enskilda PAHer.  
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