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INFORMATION OM  
MIKROORGANISMER

MIKROORGANISMER

Diesel- och eldningsoljor är bekväma och effektiva energi former. Idag leve-
reras dessa bränslen till en rad olika användare, från bilförare, bönder, fis-
kare, fritidsbåtar, åkare till stora industrier, fastigheter och villor.

Förvarat bränsle som inte sköts på rätt sätt kan i värsta fall orsaka störningar och 
haverier på fordon och maskiner. Det kan bero på att mikroorganismer, ytterst 
små levande varelser, kan finna gynnsamma livsbetingelser i en dåligt skött tank. 
Däremot kan de inte överleva eller föröka sig om tanken sköts på ett riktigt sätt.

Tillsatser av biokomponenter som t.ex. FAME i dieselbränsle, innebär att 
man kan behöva ägna sina tankar lite extra omsorg för att undvika problem.

Vi har i nedanstående skrift försökt sammanfatta lite fakta och råd kring 
hanteringen av dessa bränslen för att undvika problem. Förklaring till ter-
minologin finns längst ner i dokumentet/hemsidan. 

VILKA ÄR SYMPTOMEN, HUR VET JAG ATT JAG HAR PROBLEM?

Ett vanligt första symptom är att en dieselmotor tappar effekt och till slut 
knappt går alls. Ett byte av motorns bränslefilter återställer motoreffekten 
men problemen återkommer relativt snart. I de fall filterelementen är synliga 
kan missfärgning/klet konstateras på filterytorna.

Första ledtråden är bränslets utseende – det skall vara klart och genomskin-
ligt och fritt från synligt sediment. Ett smutsigt eller disigt bränsle betyder 
dock inte att man kan har fått mikroorganismer, och omvänt kan ett bränsle 
som för ögat se klart ut innehålla en avsevärd mängd mikroorganismer. 
Andra möjliga orsaker till driftstörningar kan exempelvis vara rost, för 
mycket vatten, åldrat bränsle mm.

Mikroorganismerna är väldigt små, vilket innebär att man måste använda 
ett kraftigt förstorande mikroskop för att kunna se dem. Lämnas mikro-
organismerna i fred kan dock en synlig fibrös matta växa ut i gränsskiktet 
mellan bränsle och vatten. Mera typiskt kan man observera en disig produkt 
som när mikroorganismhalten ökar blir mörkare i färgen.

Det mest vanliga problemet i samband med mikroorganismer är blockerade 
eller delvis blockerade filter som förorsakar fordon och anläggningar att 
stanna eller gå med för låg effekt. Vid inspektion är oftast filtren täckta av ett 
svart eller brunt slem – även om detta alltså inte är nog för att med säkerhet 
kunna säga att mikroorganismer är grundorsaken. Det är viktigt att inte 
plocka bort filtren då deras funktion är att skydda motorns känsligaste delar 
mot smuts och föroreningar.
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Normalt så suger man inte från botten av cisternen utan en bit upp för att 
undvika att få med eventuellt vatten från botten (som egentligen inte skall 
vara där). Vid påfyllning av cisternen med ny vara rörs innehållet i cisternen 
om och man kan då få med sig eventuella mikroorganismer som kan finnas 
i botten av cisternen. Därför är det särskilt viktigt att man har filter på utlast-
ningen från cisternen och att man inte tar bort dem då problemet då riskerar 
att flyttas till fordonet.

SÅ HÄR KAN DET SE UT NÄR 
MAN FÅTT TILLVÄXT

Diesel
Tillväxt av 
mikro organismer

Vatten

VILKA BRÄNSLEN KAN PÅVERKAS?

Dieselbränslen, gasoljor, marina bränslen, eldningsoljor och fotogen är mest 
känsliga och har alltid haft risk för tillväxt av mikroorganismer i cister-
nen om den inte har skötts på rätt sätt. Orsaken idag är densamma som då. 
Bensin har inte samma problematik då mikroorganismer inte trivs i bensin 
och därför sällan påträffas där.

Idag innehåller dieselbränsle i Sverige upp till och med 7%vol FAME, fett-
syrametylester, som är en produkt som är biologiskt nedbrytbar och därmed 
lättare tillgänglig för mikroorganismer. Dieselbränsle med tillsats av FAME 
kräver större omsorg vid lagring då de också är vattenkänsligare än diesel-
bränslet. 

Om problem uppstår beror även på var och hur bränslet används. 
Utrustningar med relativt grova filter kan tolerera mycket högre halt mik-
roorganismer än andra. Därför skall det använda filtret vara finmaskigare 
än känsligheten hos den utrustning som skall skyddas.

MEKANISMER

Vissa mikroorganismer kan växa i bränslen men bara om det finns fritt vatten 
i tanken. Mikroberna lever i vatten, antingen i det separata vattenskiktet i bot-
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ten av tanken eller i små droppar som svävar i bränslet. Mikroberna använder 
kolet i bränslet som föda för att föröka sig. Olika vatten – se faktaruta.

Problemet är relativt ovanligt men när det väl har uppstått kan det få stora 
konsekvenser. Användare med marin anknytning är generellt mer utsatta 
än andra.

Optimal temperatur för tillväxt är olika för olika typer av mikroorganismer 
och kan variera mellan 10-25°C. Vid höga temperaturer >60°C dör normalt 
mikroorganismerna och kan inte växa till mer. Det finns dock vissa typer av 
termostabila mikroorganismer som inte dör av höga temperaturer. 

I fordonstankar finns ofta ett returflöde till tanken som värmer upp tanken 
till runt 60-80°C vilket gör att det inte så ofta förekommer tillväxt i fordon-
stankar. Hur stort returflödet är till tanken varierar mellan fordonen och 
därmed också temperaturen som kan uppstå i tanken. 

Man skall dock inte själv höja temperaturen för att döda mikroorganismer 
då flampunkten (den lägsta temperatur vid vilken en brännbar vätska avger 
så mycket ånga att en luftblandning blir brandfarlig och kan antändas av en 
gnista) Flampunkten hos dieselbränsle är minst 56°C. 

VATTEN

Inlöst vatten
Inlöst vatten är inte synligt för ögat så 
länge halten inte är för hög. Alla pet-
roleumprodukter kan lösa en mindre 
mängd vatten. Denna löslighet av vatten 
i petroleumprodukter är temperaturbe-
roende. Lösligheten för vatten sjunker 
med sjunkande temperatur. När halten 
vatten i petroleum produkten överstiger 
lösligheten börjar produkten se disig ut. 
Det inlösta vattnet orsakar inte en ökad 
tillväxt av mikroorganismer. 

Synligt vatten
Synligt vatten kan dels vara fritt vatten 
i botten av kärlet och är då möjligt att 
dränera ut eller uppträda som en disig/
dimmig petroleumprodukt och måste 
då få tid på sig att separera för att 
övergå till den fria vattenfasen.

Fritt vatten
Vatten är tyngre än petroleumprodukter 
som bensin och dieselbränsle vilket gör 
att vatten som är fritt lägger sig i bot-
ten på kärlet som en fri fas. Detta fria 
vatten är det som kan skapa förutsätt-
ningar för tillväxt av mikroorganismer 
om betingelserna är de rätta. Det fria 
vattnet skall dräneras ut regelbundet. 
När temperaturen sjunker och vattens 
löslighet i petroleumprodukter sjunker 
kan inlöst vatten övergå i fritt vatten. 

Emulgerat vatten
Ibland kan vissa tillsatser i form av efter-
marknadstillsatser som tillsätts till petro-
leumprodukter orsaka att vatten blir kvar 
i produkten och inte går att dränera ut. 
Den emulgeras i produkten och vägrar 
att falla ut. Produkten kan då innehålla så 
höga vattenhalter att det finns en risk att 
produkten kan vara skadlig för motorn.
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Hur kommer vatten in i tanken?
Fritt vatten kommer främst in i tanken genom kondens alternativt genom läc-
kage och lägger sig i botten av cisternen då vatten är tyngre än dieselbränsle. 
Låga vattenhalter av löst vatten är tillåtna i bränsle. För diesel är max 0,02% 
(=200 mg/kg) och för FAME max 0,05% (=500 mg/kg) vatten tillåtet. Dessa 
vattenhalter påverkar inte motorns funktion. Hur mycket vatten ett drivme-
del kan hålla är temperaturberoende. Vid lägre temperatur är lösligheten av 
vatten i drivmedlet lägre. Detta innebär att när temperaturen faller kan vatt-
net övergå från löst till fritt vatten. Dock är tillväxten av mikroorganismer låg 
vid låg temperatur så det betyder inte att tillväxten tar fart då. Det kan dock 
vara ett bra tillfälle att dränera tanken tom på fritt vatten.

Vatten kommer in på många sätt

Kondens
Läckage

Luftens 
fuktighet

Vatten

Vid fyllning

TILLSATSER FÖR ATT TA BORT VATTEN UR DIESELBRÄNSLE?

Det finns ingen motsvarighet till bensinens K-skydd (karburatorsprit) /frys-
skydd (som för övrigt inte behöver användas idag då bensinen innehåller 
etanol). Det förekommer försäljning av vattenavskiljartillsatser men oavsett 
vad man påstår i reklamen så finns det inget medel som faktiskt avlägsnar 
vatten ur dieselbränsle. De kan i sämsta fall orsaka emulsioner som gör att 
bränslet passerar vattenavskiljningsfiltret och hamnar i motorn istället med 
möjliga skador som följd. K-skydd/frysskydd som används i bensin skall inte 
användas i dieselbränsle då den har en annan brandklass (flampunkt) än 
dieselbränsle och kan vara farligt i dieselutrustningar.
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VARIFRÅN KOMMER MIKROORGANISMERNA?

Mikrober finns överallt. De som kan överleva i bränslen finns naturligt i 
marken och i luften och kommer via luften in i bränslet under förvaring och 
hantering. Men de kommer att förbli i vila om inget fritt vatten kommer i 
kontakt med bränslet.

VAD GÖR DE OLIKA PARTERNA FÖR ATT FÖRHINDRA MIKROORGANISMERNAS TILLVÄXT?

Bränsleleverantörerna
Bränslen producerade på raffinaderier är från början helt sterila eftersom de 
höga processtemperaturerna dödar mikroberna. Genom att tillämpa relevanta 
skötselrutiner i distributionssystemen kan det säkerställas att de bränslen 
som levereras inte innehåller några större mängder mikroorganismer. Men 
inget bränsle kan någonsin garanteras vara helt fritt från mikroorganismer, 
eftersom de under transport kommer i kontakt med luft. Det viktiga är att 
de förblir i vila och inte ges tillfälle att föröka sig. För att undvika tillväxt har 
bränsleleverantörerna god vattenkontroll av bränslet genom förebyggande 
underhåll och kontroll med tydliga regelbundna rutiner. 

Du som själv lagrar ditt bränsle
Vattenkontroll av cisternen bör ske minst en gång per månad beroende på 
cisternens placering och årstid. Detta görs genom pejling med vattenpasta 
eller genom provtagning ur cistern. Man bör även regelbundet kontrollera 
eventuell vattenförekomst i fordonstankar.

Vid pejling appliceras vattenpasta längst ner på en ”pejlsticka”. Om det finns 
fritt vatten i cisternen blir pastan starkt färgad.

Vid provtagning tas ett prov från botten på den lägst belägna delen av cister-
nen. Prov tas i en genomskinlig flaska. Utseenden på dieselbränslet ska nor-
malt vara klart, genomskinligt och fritt från synliga föroreningar. Finns för 
mycket löst vatten närvarande kan dieselbränslet vara disigt eller grumligt 
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och det kan också bildas en fri vattenfas i botten på flaskan. Mikroorganismer 
kan ses som slöjor, klumpar eller brunsvart slem i botten av flaskan. 

En del användare har fått problem direkt efter en ny leverans och ifrågasät-
ter då bränslets kvalitet. Orsaken till problemet är ofta att mikroorganismer 
(eller annat slam från tanken) har funnits i vattenskiktet i botten på tanken 
nedanför nivån där bränsleuttaget skett. Vid leveransen har det rörts upp och 
spridit sig till det nya bränslet. Korrekta dräneringsrutiner råder bot på detta.

REGELBUNDEN RENGÖRING 

AV EGEN CISTERN

Hur ofta man bör rengöra sin 
tank är beroende av vilken 
omsättning av bränsle som 
man har. Vi rekommenderar 
rengöring vartannat år men 
vid god vattendisciplin d.v.s. 
där inget vatten eller förore-
ningar förekommer kan tiden 
mellan rengöringstillfällena 
vara längre. Stor omsättning 
på bränsle kan dock kräva 
tätare rengöringsintervall.

För rengöring av cisterner finns inget ackrediteringskrav men om man sam-
tidigt skall genomföra en cisternkontroll måste man använda sig av en ack-
rediterad rengörare samt att personerna som utför kontrollerna av cister-
nerna är certifierade cisternkontrollanter. Mer information finns på swedac.se

Det kan dock vara en fördel att använda en ackrediterad rengörare som är 
utbildad för arbetet. Observera också att det krävs tillstånd för transport och 
omhändertagande av farligt avfall/gods som ofta uppstår i samband med 
rengöring. Detta gäller även dränerat vatten och kontaminerat dieselbränsle.

VAD KAN GÖRAS OM KONTAMINERING KONSTATERAS?

Det finns inte så många alternativ än en fullständig rengöring av tanken. 
Den måste dräneras helt och all kontaminering avlägsnas. Detta kan inne-
fatta högtrycks- eller ångtvätt av tankväggarna, allt beroende på tankens 
storlek och problemets svårighetsgrad. Efter tvätt med vattenbaserat rengö-
ringsmedel måste tanken torkas invändigt innan ny vara tillförs. 

HUR LÅNG TID TAR DET FÖR MIKROORGANISMER ATT VÄXA TILL

Egentligen går det inte att svara generellt på frågan då det beror på förhål-
landena i cisternen. Om mikroorganismerna får rätt betingelser för optimal 
tillväxt och tillgång till fritt vatten och näringsämnen från bränslet samt en 
optimal temperatur kan det gå så fort som inom 2-3 veckor att få problem. 

Cistern med mikroorganismer

https://www.swedac.se/
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Du ser i regel inte problemet förrän du får problem med igensättningar av 
filtret men tillväxten kan ha skett under en längre tid om man inte kontrol-
lerat tanken.

VAD ÄR BIOCIDER?

Man kan ibland läsa att försäljare av biocider rekommenderar att tillsätta 
deras biocidprodukter för att lösa bakterieproblem. Biocider är gifter och krä-
ver kunskap och speciell hantering. Biociderna dödar mikroorganismerna 
som även i ett dött stadium utgör ett slam som sätter igen filter. Biociderna 
tar inte bort slam och vatten ur bränslet. Om man regelbundet använder 
biocider riskerar det att utvecklas motståndskraftigare mikro organismer 
på vilka biociderna sen inte har någon effekt. Det kan också finnas risk för 
skador på bränslesystemet.

SPBI:s medlemsföretag avråder därför från användningen av biocider och 
eventuella tillsatser av sådana innebär att drivmedelsbolagens produkt-
ansvar för bränslet inte längre gäller.

HUR VET JAG ATT DET FINNS VATTEN I TANKEN?

Om man hittar fritt vatten skall cisternen dräneras på vatten på ett säkert 
sätt tills klart bränsle kommer fram. Cisterner har ofta varit utrustade med 
bottenventiler avsedda för dränering. Det finns dock vissa risker med denna 
metod då kärvande ventiler kanske inte går att stänga tillräckligt tätt och 
kan stå och läcka okontrollerat från botten av cisternen. Därför är det vik-
tigt att utveckla en fungerande dräneringsinstruktion för just den aktuella 
anläggningen. Vatten är tyngre än diesel bränsle och finns i botten av cister-
nen och därför måste dränerings instruktionen utformas så att den dränerar 
vatten från cisternens botten. 

Det enklaste sättet är att dränera från den lägsta delen av tanken ner i klar 
behållare, låta provet stå och om vatten då finns närvarande bör det synas 
som en separat fas i botten av flaskan. Om man hittar vatten, fortsätt då att 
dränera tills klart bränsle kommer fram och stäng sedan ventilen. Om det 
inte går att göra på detta sätt kan alternativet vara att använda vattenindi-
keringspasta på en sticka – om vatten då upptäcks ska det pumpas ut. Tänk 
på att dräneringsvattnet skall behandlas som farligt avfall och omhändertas 
enligt bestämmelser för det. 

HUR UNDVIKER JAG KONTAMINATION?

Det gäller att minimera innehåll av fritt vatten. Även om mikroorganis-
merna kan överleva i bränslen utan fritt vatten, så kan de inte föröka sig 
och vålla några problem. De viktigaste stegen är att undvika att onödigt 
vatten kommer in i tankarna och att dränera bort det vatten som samlas 
på botten. Givetvis skall tankar som släpper in vatten, exempelvis genom 
läckande ventiler eller dåligt sittande påfyllningslock, repareras. Tyvärr går 
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det inte helt hindra vatten från att komma in, mest beroende på tankarnas 
”andning” samt förändringar i temperatur och luftfuktighet. Genom regel-
bunden dränering kan risken för mikrobiologisk tillväxt minskas.

VAD KAN HÄNDA I CISTERN OCH FORDONSTANK?

Dieselbränsle kan under inverkan av syre, värme och ljus oxidera vilket ger 
utfällningar och partiklar. Använd alltid cisterner eller lagringskärl som är 
avsedda och godkända för dieselbränsle. Plastcisterner ska vara mörkfär-
gade så att dieselbränslet skyddas mot ljus.

Dieselbränslet som tankas på station är normalt inte källan till vatten i for-
donstanken. Stationen har regelbunden kontroll av vattenförekomst och drä-
neringsrutiner.  Då cisterner och tankar ”andas” in luft och utsätts för tem-
peraturvariationer bildas kondensvatten. Vatten kan även komma genom 
läckage och även via högtryckstvättning. Med inandningsluften kommer 
också smuts och sand. De kommer in i dieselbränsle via luften under hante-
ring och förvaring. 

Vatten kan förorsaka korrosion i cisterner och fordons tankar av stål samt 
korrosion och slitage i fordonets insprutningssystem. Mikroorganismer, 
smuts och sand kan sätta igen filter på tankningsanläggningar och fordon 
samt ge stora skador på fordonets insprutningssystem.

REKOMMENDERAD LAGRINGSTID

Dieselbränsle med innehåll av FAME bör inte lagras under längre tid än ett år. 

För utrustningar som inte används regelbundet och har låg bränsleomsätt-
ning, t.ex. sprinklersystem eller reserv kraft   anläggningar se separat skrift 
på spbi.se ”Rekommendation – Dieselbränsle till reservkraftverk för pro-
blemfri drift” eller liknande och då bränsle-
omsättningen är låg skall dieselbränslet inte 
innehålla FAME då dess lagrings beständighet 
är lägre än för dieselbränsle utan FAME. För 
att säkerställa att du verkligen får dieselbränsle 
utan FAME bör du ta kontakt med din bränsle-
leverantör.

Dieselbränsle utan FAME som lagrats under 
längre tid bör kontrolleras innan användning. 
Kontakta din bränsle leveran tör för rådgivning 
om lämplig kontroll.

ZINK OCH KOPPAR

Zink, koppar och mässing påskyndar oxidationen (sönderfall) av diesel-
bränslet och skall inte användas i bränslesystemen.

FAME  
inblandning

Utan FAME  
inblandning

https://spbi.se/
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TERMINOLOGI
FAME
FAME är en förkortning av Fatty Acid Methyl Ester, fettsyrametylester, och 
är ett samlingsnamn på förestrade vegetabiliska eller animaliska oljor. Den 
vanligast råvaran i Sverige är rapsolja och den förestras med metanol till 
RME, rapsmetylester. För att få använda FAME som inblandning i diesel-
bränsle måste den uppfylla en standard, SS-EN 14214.

Inblandning av FAME skall undvikas i dieselbränsle som avses att långtids-
lagras. Samma gäller ren FAME, sk. B100.

Förnybart drivmedel
Förnybara drivmedel minskar växthusgaseffekten genom att den koldioxid 
som uppstår vid förbränningen tas upp vid plantornas tillväxt. 

Biodiesel
Begreppet biodiesel används ofta för dieselbränslen med inblandning av upp 
till och med 7%vol FAME (fettsyrametylester) (EN 590) men också för högin-
blandade FAME bränslen med 100% FAME (B100) som säljs på ett begränsat 
antal stationer. För att köra motorn på B100 krävs att du har en motor som 
uttryckligen har ett godkännande från motortillverkaren för detta bränsle. 
Numera används benämningen biodiesel även för HVO (hydrogenerade 
vegetabiliska oljor) som också inblandas i dieselbränslet. 

För att helt säkert veta vad som avses bör biodieselbegreppet inte användas 
utan ersättas av FAME (RME) eller HVO beroende på vad som avses.

HVO
HVO är kemiskt i stort sett identisk med fossil diesel. HVO är en vätebe-
handlad vegetabilisk olja med vilket menas att en vegetabilisk olja eller ani-
maliska fetter som har processats vidare med vätgas under inverkan av en 
katalysator i kvalitetshöjande syfte för att bli ett drivmedel för dieselmo-
torer. HVO kan blandas i diesel eller användas istället för dieselbränsle i 
dieselmotorer. Ren HVO enligt SS-EN 15 940 uppfyller dock normalt inte 
standarderna för användning i dieselmotorer och kräver ett godkännande 
från fordonstillverkaren för att fordonsgarantierna även fortsatt skall gälla.

Dieselbränsle
Motorbränsle avsett för dieselmotorer. För att motor garantierna skall gälla 
måste dieselbränslet uppfylla den europeiska standarden för dieselbränsle, 
SS-EN 590. Den tillåter idag inblandning av upp till och med 7%vol FAME i die-
selbränslet. I Sverige har vi ett dieselbränsle som uppfyller miljöklass 1 kraven 
och finns i en standard som heter SS 15 54 35. Den uppfyller också den euro-
peiska dieselbränslestandarden men har hårdare krav på några parametrar.
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Dieselbränsle för större marinmotorer
Större marinmotorer kräver att dieselbränsle för marint bruk skall uppfylla 
ISO 8217.

Bränslekvalitetsdirektivet
Bränslekvalitetsdirektivet 98/70/EG med senaste ändring genom 2009/30/
EG reglerar parametrar i bensin och diesel  bränsle som har betydelsen för 
hälsa och miljö. Bl.a. regleras där högsta tillåtna inblandning av biodrivmedel 
såsom etanol i bensin och FAME i dieselbränsle. Bränsle kvalitetsdirektivet 
implementeras i svensk lag genom SFS 2011:319, drivmedelslagen. 

Mikrober/mikroorganismer
Vår omgivning är full av liv som är osynligt för ögat. Dessa organismer, 
såsom alger, bakterier, mögel, jästsvampar och virus, går under samlings-
namnet mikroorganismer eller mikrober och finns överallt. Om de ökar i 
antal och blir miljontals eller fler bildar de härdar som kan ses med blotta 
ögat. Andra benämningar på dessa är dieseldjur, svampar, alger, mm.

Biocider 
Giftiga bekämpningsmedel som dödar insekter, mikro organismer och väx-
ter. Hanteringen av dessa ämnen kräver kunskap och försiktighet. 

Kontaminering 

Oavsiktlig sammanblandning som leder till föroreningar.


