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�  Effekter av tunnelvaskemiddel (Remikraft 703) på vekst hos bakterier isolert fra fangdam ved E6

VaskEstoffEr

Såpene som brukes til tunnelvask 
i Norge har flere felles virkestoffer, 
men også mange ulike sammen-
setninger (Roseth & Søvik 2006). 
Innholdsstoffene for Remikraft 703 
er gitt i tabell 1 og deres egenskaper i 
forhold til giftighet og nedbrytbarhet 
er gitt i tabell 2. Stoffene som brukes 
kan deles inn i såpestoffer, løsemidler, 
kompleksdannere, alkaliske stoffer 
og evt. fortykningsmidler (Roseth & 
Søvik 2006)

Tensider – løsemidler,  
overflateaktive stoffer  
(surfaktanter)
Tensider er organiske, overflateak-
tive stoffer som har lett for å sedi-
menteres. (Dyer et al. 2006). De fleste 
tensider er pga. deres overflateaktive 
egenskaper mer eller mindre giftige 
for vannlevende organismer og skad-
er kan oppstå ved konsentrasjoner på 
1-200 mg/L (Magnus 1996). 

Kationiske tensider
I Remikraft 703 benyttes blant annet 
kvartært kokosalkylaminetoksilat. 
Dette er et kationsk tensid som går 
under betegnelsen kvartære ammo-
niums-forbindelser (QAC). QAC vil 
ved lave konsentrasjoner (~1 mg/L) 
hemme formering av bakterieceller 
(bakteriostatisk virkning), og ved 
høyere konsentrasjoner (200-400 mg/L) 
vil den avhengig av temperatur i 
bruksløsningen drepe cellene (bakte-
ricid virkning). Såpen Remikraft 703 
inneholder 1-5% QAC, noe som vil 
tilsvare ca 10-50 g/L og som vil kunne 
gi baktericid effekt (Magnus 1996). 
Enkelte bakterier, f. eks. Pseudomonas 
spp. utvikler resistens overfor vanlige 
bruksløsninger av QAC (Magnus 
1996), og det er isolert stammer av 
Pseudomonas fluorescens fra slam som 
kan vokse på samt bryte ned noen 
typer QAC. I vann er disse tensidene 
svært giftige og brytes langsomt ned. 
Dette kan forklare den lave vannløse-
ligheten og den høye giftigheten 

overfor mikroorganismer (Garcia et 
al. 2001; Roseth & Søvik 2006). Akutt 
toksisitet for forbindelsen i Remikraft 
703 er lavere enn for QAC generelt.

Ikke-ioniske tensider
Disse stoffene er lite reaktive og 
dermed mindre giftige enn andre 
tensider (Magnus 1996). Ikke-ioniske 
tensider er bl.a. alkoholetoksilater 
(AEO). Et stoff i Remikraft 703 er et 
fettalkoholetoksilat C9-11, dvs. det 
har kjeder med 9, 10 og 11 karbonato-
mer og varierende etoksilering (EO), 
og giftigheten er for så vidt lav, men 
høyere enn de andre stoffene i såpen, 
se tabell 2.  

Kompleksbindere
Trinatrium nitrilotriacetat (her kalt 
NTA) tilhører gruppen chelater som 
er organiske syrer som bl.a. kan binde 
kationiske metaller og andre forbin-
delser med positiv ladning. Stoffet er 
ikke forventet å være miljøskadelig 
eller bioakkumulerende, og giftighet 
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Denne rapporten er laget på grunnlag av en masteroppgave i mikrobiologi/økotoksikologi utført ved 
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i samarbeid med Statens vegvesen. Rapporten tar for seg det 
bakterielle samfunnet i Rensedammen ved Vassum (E6 Frogn kommune, Akershus) og disse bakterienes 
egenskaper i forhold til Remikraft 703 med tanke på giftighet og biologisk nedbrytbarhet.

Statens vegvesen
Oslo november 2007

Innledning
Fangdammen ved Vassum (E6, Frogn kommune, Akershus) mottar forurenset vaskevann fra Nordby-, Smi-
hagen- og Vassumtunnelene, i tillegg til avrenning fra 17 da vei. Bioforsk har tidligere utført flere forsøk på 
giftigheten av avrenningsvannet til Vassum og vist at innløpsvannet er betydelig giftigere enn utløpsvannet. 
Faren for akutte forurensningseffekter under vaskeepisoder reduseres derfor betydelig når avrenningsvannet 
går gjennom anlegget ved Vassum, og den totale belastningen i resipienten Årungselva reduseres (Snilsberg et 
al. 2002). Under tunnelvask 20.-21. april 2006 ble det til sammen tilført 62.000 liter avrenningsvann til dammen 
(Meland et al. 2007). 

Bioforsk sine tester er imidlertid gjort på vaskevann utført med andre såper enn den som benyttes i området i 
dag (mai 2007). I følge Veidrift AS som utfører tunnelvask i Akershus benyttes kun Remikraft 703 fra Remitek 
AS. Denne finnes det ikke litteratur på i forhold til forsøk på giftighet og nedbrytbarhet annet enn HMS Da-
tablad fra Remitek AS, hvor såpen og dens innhold er klassifisert som biologisk nedbrytbart og ikke vurdert 
miljøskadelig. Det foreligger imidlertid en beregnet letal dose med 50% død ( LD50) for rotte på > 2000 mg/kg 
(HMS Datablad 2006). 
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er relativt lav som vist i tabell 2. Flere 
bakteriestammer isolert fra kloakk, 
jord og sediment er i stand til å vokse 
på NTA og mineraliserer stoffet full-
stendig etter at primær nedbrytning 
har funnet sted (Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
2003).

Alkalier
Silikater 
Silikater er sterkt alkaliske, og vil 
kun skade miljøet ved å gjøre vann-
resipienten basisk. Imidlertid er det 
kun ved store utslipp at man får økt 
pH tilstrekkelig til at vannorganismer 
kan ta skade (Magnus 1996). Silikat 
vil også kunne virke som en chelator 
mht kationiske metaller.

forsøk

prØVEtakING

Figur 1 viser fangdammen ved Vas-
sum og hvor prøvetaking ble foretatt.
Det ble til sammen tatt 16 prøver 
av vann og sediment fra Vassum i 
perioden 18.04.06 til 21.09.06. Tabell 
3 viser når og hvor prøver ble tatt, og 

hvordan de er navngitt/nummerert 
videre. Bakterier isolert og rendyrket 
er også vist i tabell 3. Detaljer om 
prøvetaking og isolering av bakterier 
er beskrevet i hovedrapporten 
(Corneliussen 2007).

Anrikningskulturer fra alle prøvene 
(direkte vann-/sedimentprøver 
direkte inokulert i medium, slik at 
det vokser opp en blanding av flere 
dyrkbare bakteriearter i prøven) og 
fem renkulturer fra utvalgte prøver  
(3 av renkulturene er vist i tabell 3) 
ble dyrket på næringsfattig R2A me-
dium tilsatt såpe i opptil 1 % konsen-
trasjon og benyttet i forsøk. Samtlige 
fem renkulturer tilhører Pseudomonas 
slekt, fire av disse P. fluorescens 
(tre biotype1 F, én biotype G), men 
én kultur kunne ikke bestemmes 
nærmere. I tillegg til de 3 isolatene 
nevnt i tabell 3 var én av renkulturene 
(Pseudomonas fluorescens biotype F) 
opprinnelig fra rensedammen ved 
E6 Skullerud, mens en annen Pseu-
domonas sp. var fra sedimentet i sedi-
menteringskammeret. Begge prøvene 
ble tatt 21.9.06 (prøve 4). 

1  P. fluorescens er en heterogen art som kan 
deles inn i underarter (biotyper) basert på ulike 
taksonomiske kriterier (Todar, K. 2006).

Pseudomonas slekten er svært tilpasn-
ingsdyktig til ulike karbonkilder, og 
dominerer ofte aerobe miljøer hvor 
tilgangen på organiske karbonkilder 
er begrenset. Den har blitt isolert fra 
miljøer forurenset av bl.a. tensider, 
og er den forbundet med vekst på og 
nedbrytning av disse (He et al. 2006; 
Nishihara et al. 2000; Nye et al. 1994).

EffEkt	aV	rEmIkraft	
703	på	baktErIEr

Vekstegenskaper –  
generasjonstid og vekstkurve
Pseudomonas sp. og tre blandings- 
kulturer ble benyttet i vekstforsøk 
for å se forskjeller i vekstutvikling 
når bakteriene utsettes for ulike 
konsentrasjoner av såpe i vekstme-
diet. Uttak ble gjort med noen timers 
mellomrom, fortynnet og spredt på 
petriskåler med agarmedium for å 
beregne antall bakterier i kulturene til 
enhver tid. 

Tabell 1. Innhold av vaskestoffer i Remikraft 703 (Remitek AS) og tilhørende stoffgruppe (HMS Datablad 2006; Roseth & Søvik 2006)

Forklaring på fareklasser: C = etsende, N = miljøskadelig, xn = helseskadelig, xi = irriterende (øyne og/eller hud).

STOFF ØKotoKSIKologI Nedbrytbarhet

NTA-Natriumsalt LC50 (Fisk):                            >100 mg/l, 96h

EC50 (Daphnia):                     >100 mg/l, 48h

Biologisk nedbrytbarhet      >90%

Natriummetasilicat LC50 (Fisk):                            >100 mg/l, 96h

EC50 (Daphnia):                   >100 mg/l, 100h

Uorganisk stoff

Fettalkoholetoksilat LC50 (Fisk):                              1-10 mg/l, 96h

EC50 (Daphnia):                       1-10 mg/l, 48h

EC50 (Alger):                           1-10 mg/l, 72h

Biologisk nedbrytbarhet      >60%

Primær nedbrytbarhet         >90%

Kvartær kokosalkylaminetoksilat LC50 (Fisk):                            10-30 mg/l, 96h 

EC50 (Dapnia):                       10-20 mg/l, 48h

EC50 (Nitrifikasjonsbakterie):    1800 mg/l, 4h

Biologisk nedbrytbarhet      <60% 

Primær nedbrytbarhet         >90%

Tabell 2. Giftighet og nedbrytbarhet hos komponentene i Remikraft 703 (HMS Datablad 2006).

StoffNavN og caS Nr fareKlaSSe KoNS. (veKt) Stoffgruppe

NTA-Natriumsalt,  5064-31-3 xn 1-5 % Kompleksbinder

Natriummetasilicat,  10213-79-3 C 1-5 % Alkalier - silikater

Fettalkoholetoksilat,  68439-46-3 xi 1-5 % Ikke-ionisk tensid

Kvartær kokosalkylaminetoksilat,  61791-10-4 xi, N 1-5 % Kationisk tensid
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diskusjon:
Det er tydelig her at såpen ikke hem-
mer veksten, men den øker lagfasen 
og gir langsommere vekst i vekst-
fasen. Effekten ses tydelig først ved 1 
% såpekonsentrasjon, hvor forskjellen 
i generasjonstid i forhold til nærmeste 
konsentrasjon er størst. Generasjon-
stiden øker noe for økende såpekon-
sentrasjon. Resultatene for F viser at 
kulturen ikke er i stand til å vokse på 
2 % såpe, noe som betyr at såpen var 
akutt toksisk ved denne konsentras-
jonen.

Resultatene for anrikningskulturene 
er stort sett det samme som for 
renkulturen. I dette forsøket er det 
svært tydelig at såpen har en hem-
mende effekt på veksten ved 1 % i 
forhold til 0,125 %. Men sluttantallet 
er også her det samme, så veksten blir 
ikke totalt hemmet, bare forsinket.  
At lagfasen og vekstfasen økes, betyr 
at bakteriene kun trenger ekstra tid 
for å venne seg til såpen. I tillegg 
fordobles generasjonstiden når såpe-
konsentrasjonen økes fra 0,125 % til 
1 %. Generasjonstiden er også lengre 
for anrikningskulturene enn renkul-
turene.

Toleranse for såpen ved  
ulike konsentrasjoner
Den akutte giftigheten av såpen 
Remikraft 703 på renkulturer ble 
testet for å se om såpen i ulike kon-
sentrasjoner dreper bakteriene eller 
kun hemmer veksten. Renkulturene 
av Pseudomonas sp (Vassum) og  
P. fluorescens biotype F fra Skullerud 
dyrket på næringsfattig medium 
(R2A) med 1% såpe, og en renkultur 
av Escherichia coli dyrket på næring-
srikt (KPG) medium, ble testet. 0,1 ml 
kultur ble overført til 5 ml destillert 
H2O og ulike såpekonsentrasjoner 
samt til en kontroll uten såpe. Etter 
2.5, 5 og 30 min ble 0,1 ml tatt ut av 
hver flaske og inokulert i kolber med 
KPG medium og deretter innkubert. .

resultater:
0,5 % såpe ser ut til å være maksi-
mum tålegrense for bakteriene, se 
figur 4. Pseudomonas sp bakteriene 
døde ikke før de ble utsatt for 1% 
såpe. Hos P. fluorescens biotype F gav 
en såpekonsentrasjon på 0,5 % effekt 
allerede etter 5 minutter og det var 

total dødelighet etter 30 min. Det 
var ingen overlevelse ved 1 % såpe. 
Tilsvarende effekt ble observert for 
E. coli, bortsett fra at effekten slo noe 
tidligere inn, allerede ved 2,5 min for 
05 % såpeløsning. Ved å blande såpe 
i R2A og KPG medium i stedet for 
vann kunne alle tre kulturene over-
leve i 30 minutter i 1 % såpe  
(Corneliussen 2007).

diskusjon
I vann er det tydelig at 1 % kon-
sentrasjon av såpe er fullstendig 
hemmende på alle kulturene, dvs. 
komponentene i såpen er toksiske 
ved 100-500 mg/L når de befinner seg 
i samme løsning. 0,5 % var toksisk 
for P. fluorescens biotype F og E. coli 
etter hhv. 30 og 5 minutter, noe som 
tilsvarer en giftighet på 50-250 mg/L 
for såpestoffene.

I miljøet vil det være flere næringsst-
offer til stede enn i destillert vann 
som ble benyttet i forsøkene, og 
dermed kan forsøket med såpe i R2A 
være en grov indikator på hva bak-
teriene tåler i miljøet, selv om mediet 
nok er mer næringsrikt enn dammen. 
I R2A vil 2 % såpe hemme veksten av 
bakteriene. I forsøk hvor vekstkurven 
på såpe ble undersøkt, var det ingen 
dyrkbare bakterier ved start i kultur 
med 2 % såpe, så det ser ut til at cel-
lene dør umiddelbart i kontakt ved 
denne konsentrasjonen.

Nedbrytning av såpe- 
komponenter
Det ble gjort forsøk med fire renkul-
turer og fire anrikningskulturer 
(1SKvann, 2SKvann, 3SKvann og 

4SKvann) med god vekst på 1 % for 
å se om alkoholetoksilatene i såpen 
ble brutt ned av bakteriene. Anrikn-
ingskulturene ble valgt ettersom de 
hadde god vekst på 1% og fordi alle 
var fra sedimenteringskammeret. Det 
ble tilsatt 1 % eller 0,25% såpe tilsvar-
ende hhv. ca. 100-500 mg og 25-125 mg 
alkoholetoksilat pr ml medium. Ana-
lyser av alkoholetoksilater C9, C10 
og C11 med varierende etoksileringer 
ble utført av Bioforsk for å se om en 
nedbrytning av disse var funnet sted. 
I tillegg ble det ble analysert én prøve 
med kun medium tilsatt 0,125 % og 
1 % såpe for å se om det var endringer 
i mengden alkoholetoksilater uten 
biologisk nedbrytning.

resultater:
Etter å ha blitt dyrket i 14 dager var 
de fleste kulturene på begge såpe-
konsentrasjoner relativt klare med 
lite vekst. Unntakene var anrikning-
skulturene 3SKvann ved 0,25 % og 
4SKvann ved begge konsentrasjoner.

Bakgrunnsprøven med kun medium 
viste ingen verdier for noen AEO, 
og dermed er de målte verdiene i 
prøvene og referansene korrekte og 
uten bakgrunnsstøy. Startkonsentras-
jonene i kulturene ved dag 0 var rela-
tivt like og dermed brukes bare gjen-
nomsnittet av de to (Pseudomonas 
sp. og 4SKvann) for hver såpekonsen-
trasjon. Referansene hvor medium 
tilsatt såpe i høy (1 %) og lav (0,25 %) 
konsentrasjon var innenfor standar-
davvikene til startkonsentrasjonene 
og dermed antas det at nedbrytning 
ikke har foregått uten mikroorganis-
mer. Figur 5 viser prosentvis nedgang 
i de tre AEO gruppene i forhold til 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Timer

Kontroll

0,125 %

0,25 %

0,50 %

1 %

2 %

 

C
el

le
r 

p
r 

m
l k

ul
tu

r 
(lo

g)

1

2
3

Figur 2. Veksten til Pseudomonas sp. i rystekulturer med ulike såpekonsentrasjoner 
(Remikraft 703 gitt i prosent). Veksten ble fulgt i 97 timer og er vist som logaritmen til 
antall celler pr ml kultur. 1 = lag fase, 2 = eksponentiell vekstfase, 3 = stasjonær fase.
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startkonsentrasjonene. Det er gjen-
nomgående mindre nedbrytning av 
C9 og størst nedbrytning av C11. 

Forskjellen mellom de to såpekon-
sentrasjonene er tydelig, og hvor 
det er vesentlig høyere nedbrytning 
i 0,25 %. Det er også tydelig høyere 
nedbrytning hos anrikningskulturene 
enn hos renkulturene. Gjennomsnit-
tet er hhv. 45 og 90 % for 1 % og 0,25 
% i forhold til 21,46 og 79,45 % for 
renkulturene i hhv. 1 % og 0,25 % 
såpe. Lengde på etoksileringene på 
karbonkjeden har lite eller ingen ef-
fekt på nedbrytningen i dette for-
søket.

diskusjon
Det skjedde en nedgang i mengde 
AEO i samtlige prøver, mest nedgang 
var det for C11 i forhold til C9 og C10. 
Imidlertid virker det ikke som om det 
er noen sammenheng mellom lengde 
på etoksileringene og nedgangen. 

P. sp. hadde lav nedbrytning av AEO 
på 1 % såpe og dette kan være så lite 
at det kun har forsvunnet med bak-
teriene, men dette er usikkert så det 
regnes som nedbrytning. Til tross for 
at det så ut som det var dårlig vekst i 
de fleste kulturene, har dermed AEO 
blitt brutt ned til en viss grad i alle. 
Som nevnt tidligere ses en betydelig 
veksthemmende effekt av såpen først 
ved 1 %, slik at den lavere nedbryt-
ningen ved denne konsentrasjonen 
er naturlig. Men siden nedbrytning 
faktisk har funnet sted også i 1 % 
betyr dette at konsentrasjonen ikke 
hemmer veksten fullstendig. Som ob-
servert i tidligere forsøk vil 1 % såpe 
øke lagfasen og generasjonstiden, slik 
at nedbrytning vil foregå langsom-
mere. Derimot viste vekstkurven til P. 
sp. at vekstfasen var relativt kort og 
at kulturen etter 54,5 time var over i 
stasjonær fase og hadde samme antall 
som kulturer på lavere såpekonsen-
trasjoner. Dette betyr at kulturen 
skulle vært utvokst etter 14 dager og 
at samme nedbrytningsrate burde 
funnet sted. Imidlertid var denne kul-
turen klarere enn den var ved slutten 
av vekstforsøket. Det kan derfor være 
at renkulturene, særlig P. sp., ikke 
vokste optimalt i dette forsøket til 
tross for at den har vært den renkul-
turen som under alle forsøkene har 
vist best vekst på og toleranse for 1 % 

såpe. At nedbrytning er korrelert med 
vekst i kulturene er tydelig, spesielt 
hos 0,25 % prøvene da det er høyest 
nedbrytning i 3SKvann og 4SKvann 
0,25 % og det er disse som visuelt så 
ut til å ha vokst mest. Derimot er ikke 
sammenhengen så klar for 1 %, da 
3SKvann har høy nedbrytning men 
så ut til å ha lite vekst, og 4SKvann 
hadde mye vekst men ikke spesielt 
høy nedbrytning. P. fluorescens bio-
type F (Skullerud) hadde av renkul-
turene høyest rate nedbrytning, mens 
P. fluorescens biotype F (Vassum) var 
neste. Dette viser at selv om de begge 
er identifisert til samme biotype er 
de tydelig to stammer med noe ulike 
egenskaper for vekst på såpe.

At anrikningskulturene har høyere 
grad av nedbrytning enn renkul-
turene viser at bakteriene kanskje 
ikke bryter ned AEO fullstendig 
hver for seg, men at nedbrytningen 
er raskere og mer fullkommen når 
flere samarbeider (kommensalisme). 
Når nedbrytning har forekommet 
i kulturer hvor det ikke så ut til å 
være spesielt mye vekst (alle bort-
sett fra 3SKvann 0,25 % og 4SKvann 
begge) kan dette være enten pga. 
AEO som har fulgt med cellene i 
sentrifugering, eller det kan bety at 
nedbrytning finner sted men cellene 
bruker ikke energien som dannes 
til vekst (kometabolisme). Denne 
forklaringen stemmer også med at 
kulturene ikke vokste spesielt godt 
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Figur 4. Forsøk med Remikraft 703 såpe i vann hvor stolpene angir i hvilke såpekon-
sentrasjoner og ved hvilke eksponeringstider Pseudomonas og Escherichia bakteriene 
overlevde.
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på næringsfattig medium tilsatt 
såpe, da veksten der stort sett var 
den samme i kontrollen uten såpe. 
Toksisiteten til AEO er kjent for å øke 
med økende karbonkjede og med 
synkende EO lengde. Dette gjelder 
ikke nødvendigvis for økning i ett 
og ett karbon, eller en og en EO. 
Høyere nedbrytning med økende 
karbonkjede var gjennomgående for 
alle kulturene i dette forsøket. For 
anrikningskulturene var nedbrytning-
sraten av totale AEO fra ~20-80 % ved 
1 % såpe, mens den var ~80-100 % ved 
0,25 % såpe i løpet av 14 dager.

Gassmålinger
Det ble observert gass i form av 
bobler i vannet fra sedimentet i 
fangdammen ved innsamling av 
prøver. Ved bruk av gasskromatografi 
ble det undersøkt hvilke gasser som 
ble produsert i sedimentene. Tre sedi-
mentprøver (á 5 g) fra ulike steder 
i dammen ble blandet med 45 ml 
sterilt vann og overført til glassflasker 
med gasstett membran i korken. 
Flaskene med sediment ble innkubert 
ved 20ºC. Gassanalysene ble utført i 
Perkin Elmer Autoanalyser med FID-
detektor. 

resultater:
Gassanalysene viste høy metandan-
nelse i sedimentene. Etter 129 dager 
hadde prøven fra sedimentering-
skammeret (SK) ved barriere produ-
sert mest, men etter til sammen 290 
dager var det SK ved innløpet som 
hadde høyest mengde, se figur 6. 
Prøven fra hovedbassenget hadde 
etter 290 dager minst metandannelse. 
Metanproduksjonen i prøven fra 
innløpet tok lengre tid enn de andre 
prøvene, men økningen fra dag 129 til 
290 var størst i denne, over tredoblet.

diskusjon
Mikroorganismer i sedimentene fra 
sedimenteringskammeret og hoved-
bassenget i Vassum produserer store 
mengder metan (CH4), noe som 
viser at det er anaerobe forhold og 
organisk materiale tilgjengelig. Sedi-
menteringskammeret ved innløpet 
brukte lengst tid på å produsere store 
mengder gass, men til sist var det 
mer gassproduksjon der enn de andre 
stedene. Denne prøven som er tatt rett 
ved innløpet til bassenget, vil trolig 
bestå av flere og større mengder 
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Figur 5. Prosentvis nedgang i total AEO som gjennomsnitt av alle EO for de ulike kul-
turene av Pseudomonas på begge konsentrasjoner såpe (Remikraft 703).
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Figur 6. Metandannelse og metankonsentrasjon i sedimentprøve fra fangdammen ved 
Vassum etter 129 og 290 dager gitt som log ppm.
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toksiske stoffer enn resten av 
dammen hvor konsentrasjonen av 
stoffene er mer fortynnet og kan-
skje delvis brutt ned eller knyttet til 
partikler.

dIskUsJoN	-		
sammENdraG

Såpene brukt til tunnelvask er svært 
giftige for vannlevende mikroorgan-
ismer før komponentene er brutt ned 
(Roseth & Amundsen 2006). Ved bruk 
av Remikraft 703 vil 1 % såpe i mediet 
være tilnærmet den konsentrasjonen 
som benyttes ved tunnelvask (Roseth 
et al. 2002). Dette tilsvarer 100-500  
mg/ml av hver komponent i såpen, 
slik at toksisiteten i følge (HMS Da-
tablad 2006) skal være høy for Daph-
nia men lav eller usikker for bakterier. 
Våre undersøkelser (Corneliussen 
2007), viste at såpen økte lagfasen og 
generasjonstiden til bakteriene ved 1 
% såpekonsentrasjon tilsatt i nærings-
fattig vekstmedium. Lavere konsen-
trasjoner har ingen større betydning 
for vekst, mens høyere konsentras-
joner hemmer vekst fullstendig og ser 
ut til å drepe bakteriene. Når såpen er 
blandet i vann er den derimot dødelig 
(akutt toksisk) ved 0,5 % (P. fluorescens 

biotype F) og 1 % (P. sp.), noe som 
tilsvarer en konsentrasjon på hhv. 50-
250 og 100-500 mg/mL. Dette er høyere 
konsentrasjon enn gitt for andre 
organismer (tabell 2, HMS Datablad 
2006) og kan tyde på at bakterier har 
høyere toleranse for såpen.

Nedbrytning av alkoholetoksilatet i 
såpen tilfredsstiller krav om > 80% 
primær nedbrytning av (Roseth 
& Søvik 2006) når såpen finnes i 
konsentrasjoner på 0,25 %, men 
nedbrytningen er betydelig lavere 
ved 1 % såpeløsning. Høyere ned-
brytningsrate kunne muligens blitt 
oppnådd etter lengre forsøkstid enn 
14 dager. De ulike ren- og anriknings-
kulturene hadde ulik evne til å bryte 
ned alkoholetoksilatene, og også to 
stammer identifisert til samme art 
og biotype hadde ulike egenskaper 
når det gjaldt nedbrytning. Disse to 
kulturene var isolert fra forskjellige 
dammer (Skullerud og Vassum) og 
det kan derfor være en forklaring at 
den ene er tilpasset såpen mens den 
andre er det.

Når det gjelder antall bakterier i 
dammene, dyrkbare og totaltall, er 
det forskjeller mellom de to bas-
sengene i Vassum. Sedimentering-
skammeret har høyest antall, og det 

er i tillegg høyere antall bakterier i 
sedimentet hvor det var høy metan-
produksjon (Corneliussen 2007). 
De dyrkbare bakteriene er dyrket 
aerobt og dermed er de ikke obligat 
anaerobe. Dermed kan det være et 
mye høyere antall i sedimentet enn 
vist ved CFU (Colony Forming Units, 
kimtall), siden metanproduksjon 
foregår anaerobt. De reduserende 
forholdene i sedimentet påvirker for-
men komponentene i veiavrenningen 
foreligger i, og deres evne til å binde 
seg til partikler og sedimentere. 

Det er viktig å gjøre flere under-
søkelser av prosesser som foregår 
i slike dammer for veiavrenning 
med tanke på mikrobiell aktivitet og 
nedbrytning av ulike forurensningsst-
offer. Det bør også legges vekt på 
såpen som brukes til tunnelvask. Den 
utgjør en stor del av forurensningen 
i avrenning fra vei og tunneler, og 
kan dermed være en belastning for 
resipipenter og miljøet. Giftigheten og 
nedbrytningen av såpen bør under-
søkes nærmere, særlig i forhold til de 
reelle konsentrasjoner såpen vil ha i 
dammen, da det viser seg at høyere 
konsentrasjon av såpen gir lavere 
nedbrytningsrate for alkohol- 
etoksilatet.
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