
BIOSTIMULERING
ved Akutte Hendelser

Miljøringen 15 Mars 2023
av

Halvor Gaasrud, PGTN AS

.095.095
.09

NATUREN ER SMART OG MOTSTANDSDYKTIG

HVIS VI KAN HJELPE NATUREN FOR Å HJELPE OSS SELV, SÅ ER DET I MANGE TILFELLER DEN BESTE LØSNINGEN
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❑ Sivil ingeniør fra NTH 1985
❑ Utvikling av undervannssystem for produkjson av olje, projekt leder for 

ROV og undervanns verktøy for subsea produksjon av olje
❑ July 2009. Så resultatet av «Full City» som grunnstøtte ved Langesund. 

Vekket min interesse for oljesannering
❑ Drevet med bioremidering på deltid siden 2010 og biostimulering siden 

2015
❑ Etablerte og er med-eier i PGTN AS, 2015
❑ PGTN AS har spiss teknologi på biostimulering
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Så hvorfor BIOSTIMULERING?

.095.095
.09

3

Rimelig. Skadestedet tilbake orginal tillstand.

Eksempel #1

❑ Uhell ved hjemmelaget pumpestasjon i utmark. 
❑ Lekksaje av antatt flere hundre liter diesel ut i skogbunn.

Anbud som kom inn var:

❑ Dig & Haul. Store inngrep i naturen. Tilkjørt masse ikke samme som utkjørt, men ren.
▪ 850.000 kroner fra lokal entreprenør
▪ 350.000 kroner fra 2 andre aktører

❑ Biostimulering. Minimale inngrep, kun et par grøfter som vil bli fylt igjen med samme masse når alt er 
ferdig.
▪ 100.000 kroner

❑ Verd å merke seg at total regningen for biostimulering er mindre enn deponi avgiften i alle mottatte anbud.
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Så hvorfor BIOSTIMULERING?
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Rimelig. Skadestedet tilbake orginal tillstand.

Eksempel #2

Søppelfylling i et søkk ned mot et vassdrag med særlig miljøfokus. På toppen av 
fyllingen er en bygning på 5.500m2 og stor parkeringsplass. Utslipp på mer enn 
10.000 liter spill olje og andre «vanskelige» oljer som trengte ned i fyllingen og som 
etterhvert kom ut av bunnen og ut i vassdraget.

Aksjonsplan:

❑ Pumpet ut olje som var tilgjengelig. Avsluttet med biostimulering.
❑ Per idag er det ingen olje som lekker ut av fyllingen.
❑ Oppdraget fullført uten stans i produksjon for bedriften.
❑ Pris langt rimeligere enn noen annen løsning.

❑ Sluttrapport ikke ferdig, men «It is looking good so far.» (Ref. Tom Cruise.)
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Hva er Biostimulering?
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Biostimulering er et relativt nytt fagområde i Norge. Så......Definisjon per Wikepedia:

Engelsk:
Biostimulation involves the modification of the environment to stimulate existing bacteria capable 
of bioremediation.

Norsk:
Biostimulering refererer stort sett til enhver prosess der et biologisk system (typisk bakterier, mikroalger, sopp
og planter), levende eller døde, brukes for å fjerne miljøgifter fra luft, vann, jord, røykgasser, industrielle avløp
etc.

Min forenklede definisjon:
Biostimulering: Prossess som akselrerer naturens sin egen prosess, dvs stimulere en allerede eksisterende
prosess.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://en.wikipedia.org/wiki/Bioremediation


Hva er hensikten med biostimulering?
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❑ Hjelpe naturen å akselerere de naturlige prosesser

❑ redusere tiden det tar naturen å fjerne foruresingen

❑ miljømessig og samfunn akseptabel metode.



Hydrokarbon Søl – Animert Presentasjon

.095.095
.09

Presentasjonen er 
forenklet:

❑ Tilgjengelig tid for 
presentasjonen

❑ Hensikten er å gi en oversikt

Åpent vann og In-Situ

❑ Molekylært samme reaksjons 
mønster

❑ Tar for oss vann da det er 
mer oversiktlig
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Akutt Hendelse - Oljesøl på vann
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Hyrdokarbon søl (olje)

❑ Giftig

❑ Klebrig

❑ Brannfarlig

❑ Flyter som oftest på
overflaten
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Død og Flukt
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1. Olje er giftig   
(symbol dead 
bactria)

❑ Dreper 
mikroorganismene 
ved direkte kontakt

2. Mikroorganismer i
«gråsones» 
overlever

3. mirorganismer langt
fra sølet, merker
ikke sølet

X
X

X

. .

. .

. .

. .
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Overlever og Beskyttelse
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Mikroorganismer i 
«gråsonen» forflytter 
seg til mer «gjestfrie» 
omgivelser

X
X

X

. .

. .

. .

. .
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Utskiller Biosurfactions
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1. Microorgansimene 
som overlevde slår 
seg sammen med 
nærliggende 
organismer

2. Døde 
mikroorganisms blir 
absorbert av oljesølet

3. For mikroorganismene 
representerer 
oljesølet en matkilde, 
men som må 
bearbeides først.
Mikroorgansismene 
frigjør biosurfakter

X
X

X
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Mikroorgansimer fortærer oljen
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❑ Biosurfaktene skilles ut  
fra mikroorgansimene

❑ Oljen detoksifiseres fra 
ytterkanten

Nordisk klima:

❑ Norge har mindre 
mikroorgansime tetthet 
i vann enn mer tropiske 
land, f.eks Nigeria

❑ Ofte kjøligere (kjøleskap 
effekten)
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Oljen forsvinner. Blir til CO2 og H2O
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❑ Mikroorgansimene må 
bekjempe giftigheten i 
oljen fra ytterkant

❑ Dette steget i naturen 
tar veldig lang tid

• Må jobbe seg gjennom 
giftig olje

• Relativt få 
microorganismer
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Microorgansimer formerer seg
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Etter hvert som 

mikroorgansimsne

detoksifiserer og 

fortærer oljen samt

formerer seg,så

forsvinner oljesølet.

❑ Prosessen skjer fra 

kantene og inn mot 

midten av oljesølet

❑ Biosurfaktions blir 

produsert av 

mirkoorgansismene helt til 

det ikke er mer giftig olje 

igjen
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Avslutning
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❑ Oljen er fortært
❑ Overfløding

mikroorgansimer dør
og blir spist av 
gjenlevende
mikroorgansimer

❑ Mengden
mikroorgansime
tilbake til naturlig
nivå.
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Tilbake til “Før Utslipps Tilstander”
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Til slutt:

❑ Oljen er borte 
❑ Det tar lang tid
❑ Ofte år
❑ Medfører ofte stor 

spredning og store 
skader
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Nå samme oljesølet, men med bruk av biostimulering
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Viser tverrsnitt av vannkolonnen 
for å vise hvor biostimuleringen 
skjer.

Biostimulerings produkt bør 
inneholde:

❑ Biosurfaktene, bryter ned 
hydrokarbon (olje) molekylene 
og detoksifiserer disse

❑ Enzymer, danner 
bindingssteder på nedbrutt 
oljemolekyl for 
mikroorgansimer til å feste seg 
for å starte fordøyelses 
prosessen

❑ Næringsmiddel får 
mikroorgansimer å gro og 
formere seg
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Gunstige faktorer for Rask fortæring av olje
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❑Detoksifisert olje
❑stor mengde lokale 

mikroorganismer
❑hele forurensingen er 

tilgjengelig for 
mikroorgansimene
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Biostimulerings produkt tilsettes
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❑ biosurfaktene og 
enzymene kan nå all 
oljemolekylene 
umiddelbart

❑ Næringsstoffer 
umiddelbart 
tilgjengelig for lokale 
mikroorgansimer



Rask foranding av oljen i hele sølet
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❑ Oljen detoksifiseres

❑ Enzymer hjelper mikroorgansimer å feste seg til oljemolekylet

❑ Fordøyelses prosessen starter.



Optimalt med mange lokale mikroorgansimer
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Ved strørre mengder mikroorgansimer så fortæres oljesølet raskt



Mange microorgansimer
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Med store mendger lokalt stedlige mikroorgansimer fortæres oljen raskt

Til slutt forsvinner oljesølet



Tilbake til opprinnelig tilstand
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Overflødige lokal
mikroorganismer:

❑ dør nå av mangel på 
mat,

❑ døde organismer blir 
fortært av de andre

❑ inntil skadestedet har et 
normalt nivå igjen

Nå er det mer lokalt stedlige mikroorganismer enn naturlig for skadestedet



Skadestedet er tilbake til slik det var før utslippet
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😊

❑ Raskt

❑ Skånsomt

❑ Rimelig



Hva skjer ved biostimulering?
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Vi akselerer den naturlige prosessen ved å:
❑tilføre biosurfakten, enzymer og næringsmiddel på skadestedet og direkte på oljen.

som stedlige mikro organismene ville ha tilført over tid.

❑Stimulere lokale mikroorgansimer til å formere seg slik at de kan fortære oljesølet

Resultat
❑ korter ned tiden fra utslipp, til naturen er tilbake til sin naturlige tilstand før

utslippet. Nordiske forhold vil avgjøre hvor rask denne prosessen er.

Sammenligning
❑ Avhengig av type hydrokarbon kan den naturlige prosessen ta mange måneder opptil

flere år.

❑Biostimulering kan redusere dette fra måneder og år til uker og måneder



Hvordan ser biostimulering ut?
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Video 1 - Open water video.mov
❑ Råolje. Høytrykksspyler. Her brukes en pumpe som suger in biostimulerings konsentrat til ca 2% 

konsentrasjon. 

❑ Biostimulerings produktet var ikke i slangen i begynnelsen. Så etter noen sekunder kom væsken frem og vi 

ser resultatet.

Det vi ser er at:
❑ Oljemolekylene brytes ned nesten umiddelbart av biosurfaktens. Oljen forandrer karakter. Detoksifiseres.

Det vi ikke ser er at:
❑ Detoksifiserte oljemolekyler er fortsatt på vannoverflaten

❑ de er tilgjengelig som mat for lokalt stedlige mikroorgansimer

Open water video.mov


Hvordan ser biostimulering ut?
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Hvordan ser biostimulering ut?
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Video 2 - creek video.mov
❑ Råolje på vann med liten pumpe beholder

creek video.mov


Hvordan ser biostimulering ut?
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Video 3 - Pond video.MOV
❑ Blueshine av motorolje, behandles med ferdig blandet biostimulerings produkt.

Pond video.MOV


Hva kan biostimulerings produkt brukes på?
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❑ Alle tradisjonelle hydrokarboner som diesel, fyringsolje, motorolje, 
hydraulikk olje, råolje ovs.

❑ Også effektivt på tjære, marine bunkersolje og lignende. Det tar lengre tid.
❑ De-ice væsker fra flyindustrien, mer testing må utføres
❑ Fabrikant av spesielt en type biostimulerings produkt hevder at deres 

biostimuleringsprodukt vil virke på PFAS og PFOS. Her må mer testing 
utføres.

Fjerner ikke:

❑ Teflon og tilsvarende komponenter i oljer
❑ Sot fra bl.a. forbrenning



Når kan man biostimulere?
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❑ HELE ÅRET. Innsatsen tilpasses de nordiske forhold
❑ Selv på snø
❑ Akutt fase
▪ skips forlis
▪ utilsiktet utslipp ved anlegg som oppbevarer olje
▪ veltet tankbil, bil eller vogntog av veien og punktert drivstofftank
▪ overfylling av drivstoff tanker på tog, hus, kjøretøy, båter og skip

❑ Gamle/kjente forurensinger som f.eks gamle industri områder og fyllinger.



Hvor kan biostimulering brukes?
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❑ Fersk vann
❑ Salt vann
❑ Brakk vann
❑ Grunnvann
❑ Våtmark
❑ Jord
❑ Strand sone og til havs



Ikke aksjonerbare hendelser blir aksjonerbare
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❑ Små hendelser hvor kostandene tidligere var uforholdsmessige store vs 
resultatet som f.eks
▪ BlueShine i båthavner
▪ Små til større diesel søl langs veikanten



Ikke aksjonerbare hendelser blir aksjonerbare

.095.095
.09

34

.

.

.

❑ Store hendelser hvor omfanget er stort og konvensjonelle metoder ikke strekker til
▪ BlueShine ved grunnstøtinger og havari



Bruk av biostimuleringmiddel må utføres med særskilt kompetanse
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❑ Biostimuleringsmiddel MÅ komme i kontakt med oljen for at den skal virke
▪ Åpent vann, meget lett
▪ I jord på f.eks veikanten, metode avhengig av omfanget og skadested
▪ Ved in-situ situasjoner må geolog arbeide i nært samarbeid med operativ avdeling

❑ Eksempel på feil bruk:
▪ Sprøyte absorberende lenser, overflatespenningen reduseres, vann trenger inn og 

lensene kan synke
▪ Injisering i grunn, men kommer ikke i kontakt med hydrokarbon forurensingen



Gjeldende regelverk
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❑ Det norske regelverk reguler ikke bruk av biostimuleringsmiddel. PGTN har 
sendt forespørsel om dette til MD og Kystverket. Venter fortsatt på svar.



Tidsperspektiv ved akutt forurensing
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❑ Raskt inn, liten spredning, raskt ut, mindre kostnader.
❑ Avhengig av type hydrokarbon. Bensin, diesel, hydraulikk olje kontra bunkers olje og tjære
❑ Akselerere naturens prosess fra å bruke måneder og år til uker og månder
❑ Eksempel:

▪ AGIP Brass terminal i Nigeria. 150.000 gallon råolje utslipp i elvedalta. Brukte ca 150.000 gallon 2% 
biostimuleringsblanding. Fjernet oljen fra vannet, mangrove skog og strender. 

▪ I løpet av 30 dager var:
➢ 99.9% av olje fjernet fra vannet
➢ 97.9 % av oljen fjernet fra strandlinjen
➢ alle synlige spor av utslippet -borte

▪ Alaska, lekkasje fra diesel tank for et aggregat ved mobil antenne rele-stasjon
➢ biostimuleringsmiddel påført diesel i sne
➢ om våren var grunnen innen gitte parametere
➢ ingen videre aksjon var nødvendig.

▪ Under AT&T bygning i Seattle, fjernet all hydrokarboner med in-situ biostimulering. Buk av luft for aerobe 
forhold for mikroorgansimer.



Hva hjelper biostimuleringsprossessen
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❑ Oksygen hjelper mikroorganismer. Aerobe organismer formerer seg 
normalt raskere enn anerobe, og fortærer forurensingen raskere

▪ I vann, Oljen flyter til overflaten, tilgang til oksygen
▪ In-situ, pumpe luft eller sirkulere oksygen rikt vann

❑ Temperatur.

▪ Injiserer varmt vann med stedlige mirkroorganismer



Annet bruk som f.eks vask av:
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❑ Svaberg og andre strukturer tilsølt av olje
❑ Fulger og pelsdyr tilgriset av olje
❑ Olje i strandsonen (flo og fjære), løftes ut av sanden og opp til overflaten



Egenskaper for de fleste biostimuleringsmiddel
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Ofte innebærer bruk av biostimuleringsmiddel, at:

❑ Giftigheten av sølet reduseres raskt.
❑ Oljen i vannkollonen flyter til overflaten som gir tilgang til oksygen
❑ Oljen blir ikke klebrig og fester seg ikke til strukturer
❑ Lukten av oljen forsvinner
❑ Olje i sand og stein under vann, løftes ut av sanden og opp til overflaten. Høy/lav 

vann
❑ Faren for brann reduseres, ved søl av lett antennelige væsker



Fremtiden er biostimulering
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❑ Skånsomt. Biostimulering er et godt valg i veldig mange tilfeller og har sin 
plass som metode for sanering av hydrokarbon utslipp. 

❑ Rimelig. Forsikrings selskap og selvassurandører bør vurdere og støtte 
utredninger om biostimulering da det er betydelige reduserte kostnader 
ved denne type sanering.

PGTN ser frem til samarbeide med:

❑ Å lage handlings planer for alle typer hydrokarbon forurensinger
❑ forske på/dokumentere biostumulerings potensialet for:

▪ PFAS og PFOS forurensinger
▪ Avisnings væsker på flyplasser



Hvorfor biostimulering?
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ØKONOMISK OG SKÅNSOM FJERNING AV FORURENSINGEN

NATUREN ER SMART OG MOTSTANDSDYKTIG

HVIS VI KAN HJELPE NATUREN FOR Å HJELPE OSS SELV, SÅ ER DET I MANGE TILFELLER DEN BESTE LØSNINGEN

SKADESTEDET TILBAKE TIL SIN OPPRINNELIGE TILSTAND

EN TING Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ. BIOSTIMULERING ER NORMALT DET BILLIGSTE ALTERNATIVET. SPAR OPPTIL 90%.

&



Spørsmål
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Send gjerne spørsmål til

Halvor@pgtn.no

Presentasjonen i PDF vil bli lagt ut på
www.PGTN.no
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