
Varia 
420 

Förorening av mark och 
vägdagvatten på grund av trafik 

Jan Bjelkås 
Per Lindmark 

Augusti 1994 

Statens geotekniska institut 
Swedish Geotechnical Institute 



S-581 93 Linköping, Sweden 
Tel. 013-11 51 00, Int. +46 13 11 51 00 
Fax. 013-13 16 96, Int +46 13 13 16 96 

ISSN 1100-6692 



Varia 420 

Förorening av 
01ark och vägdagvatten 

på grund av trafik 

VV objektnummer 422 

Uppdrag: 1-260/92 
Datum: 1993-05-28 
Kontaktpersoner: Jan B jelkås 

Per Lindmark 

Statens geotekniska institut 



FÖRORD 

På uppdrag av Vägverket i Borlänge har Statens Geotekniska Institut (SGI) gjort en 
litteraturstudie om vägdagvattens kvalite och föroreningsinnehåll i jord i närheten av vägar. 
Litteratur har plockats fram med hjälp av biblioteken vid SGI och VTI. Sökningar har gjorts 
i databaserna Roadline och IRRD. En litteraturstudie inriktad mot de ekologiska effekterna 
av vägdagvatten och förorenad jord har gjorts av Folkesson (1993). Parallellt med detta har 
också projekt avseende skydd av vattentäkter, teknik för rening av vägdagvatten och 
hantering av vägdikesmassor inletts vid Vägverket och SGI. 
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1. INLEDNING 

När vi tänker på miljöstörningar i samband med trafik och vägar är det framförallt buller -
och luftföroreningar som vi tänker på. Dessa är mycket märkbara både i det korta, akuta 
perspektivet och på längre sikt med kroniska skador som följd. Miljöstörningar som inte är 
lika tydliga i det korta perspektivet är påverkan på mark och vatten i närheten av vägar. 
Eventuella effekter på människa och natur är här inte lika märkbara och tydliga. Ett undan
tag är olyckor med farligt gods som kan ge katastrofala effekter på mycket kort tid om om
ständigheterna är olyckliga. Framför allt inom områden med yt - och grundvattentäkter eller 
potentiella sådana kan en väg utgöra ett allvarligt hot för vattenkvaliteten. Andra känsliga 
områden är mindre ytvattenrecipienter med känsligt ekosystem eller kolonilotter i närheten 
av större vägar. Ett problem som studerats mycket litet är vägdikesmassornas innehåll av 
miljöfarliga ämnen. Eftersom vägdiken eroderar och/eller växer igen måste de rensas med 
ca 5-20 års mellanrum. Det innebär att det ytligaste skiktet, ner till ca 10 cm, skalas av och 
omhändertas. Vanligtvis används de som fyllning eller så deponeras de. Risken med detta är 
att föroreningar lakas ut och hamnar i yt - eller grundvatten och/eller att djur eller barn får i 
sig föroreningar via mun eller hud. 
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2. FÖRORENINGSKÄLLOR 

2.1 Allmänt 

Föroreningar som tillförs vägens omgivande mark och vatten kommer från luften, som torr 
eller våt deposition, från vägbanan eller från vägkroppen. Föroreningskällorna kan gruppe
ras i följande kategorier: 

· Föroreningar från motorfordon 
· Halkbekämpningsmedel 
· Vägslitagepartiklar 
· Utlakning från vägbyggmaterial 
· Olyckor med farligt gods 

Parametrar som påverkar källornas styrka kan grupperas i följande generella grupper: 

- Trafikkarakteristika - fart, trafikintensitet, fordonstyp (bilar/lastbilar), bränsleförbrukning, 
köbildning, blyad/blyfri bensin, katalysator, etc. 

- Vägskonstruktion - beläggningsmaterial, procentsats genomsläpplig och icke genomsläpp
lig yta, typ av dränering, av och påfarter, lokal topografi, etc. 

- Underhållsaktiviteter - rensning av diken, nedfall av näringsämnen från främst jordbruk, 
saltning, vägreparation, etc. 

- Omgivande markandanvändning - , kvantitet och typ av vegetation vid vägsidan, boende
områden, industri, affärsområde, jordbruk, etc. 

- Klimat - nederbördsmängd och intensitet, vind, temperatur, årstid, etc. 

2.2 Föroreningar från motorfordon 

Föroreningar från motorfordon härleds till avgasutsläpp, däcknötning, nedslitning och kor
rosion av framförallt rörliga delar i motorer och transmission och läckage av petroleumpro
dukter. 

Vid uppskattning av stoftemission från trafik skiljer man på emission från förbränning av 
drivmedel, slitage av asfalt och uppvirvlandet av annat stoft. Stoftemissioner vid trafikens 
förbränning av drivmedel i Sverige 1975 uppges vara 19 300 ton/ år av en total emission 
på 
170 000 ton (Pettersson, 1983a). En annan undersökning visade att trafiken i Stockholm 
1975 orsakade en stoftemission på 17 000 ton/år, varav 15 000 ton orsakades av uppsliten 
asfalt (Pettersson, 1983a). Reemission och slitage från asfalt är uppskattningsvis 5 - 10 ggr 
större än emissionen av partiklar från avgasröret (Pettersson, 1983a). 

Kompositionen av fordonsrelaterade partiklar studerade av PEDCP Enviromental Inc. 
(Hvitved-Jacobsen et al, 1991) avslöjar att 37 % av partiklarna orsakades av däcknötning, 
37 % av vägbeläggningen, 18,5 % av motor- och bromsanvändning och 7,5 % av partiku
lära avgaser. 
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2.2.1 Avgaser 

Med hjälp av modeller vid Statens Naturvårdverk (SNV) och Statens Väg och Trafikinstitut 
(VTI) kan avgasmängder, direkt ur avgasrör, för bestämda vägsträckor beräknas med god 
noggrannhet om trafikintensiteten är känd. Emissionen är ca 1 kg stoft / ton förbrukad ben
sin och ca 7 kg stoft/ ton förbrukad diesel (Pettersson, 1983a). De kvantitativt mest bety
dande komponenterna i bilavgaser är kolmonoxid, kväveoxider och kolväten. Andra viktiga 
komponenter i miljösammanhang är partiklar och stoft som innehåller metalljoner och PAH 
( polyaromatiska kolväten). Avgasernas innehåll av organiska ämnen är till stor del ett okänt 
kapitel. Tyska undersökningar har uppskattat att det finns ca 4 miljoner organiska substan
ser i avgaser (Perby, H pers. komm.). Enligt en holländsk undersökning (se Sjödin et al 
1987) är de dominerande kolväteföreningarna eten, acetylen, toluen och xylen. Uppskattade 
mängder emitterade cancerogena kolväten i Sverige under 1978, och hur mycket ett ton 
bensin och ett ton diesel ger upphov till presenteras i tabell la och lb. 

Substanser som kommer från förbränning av bränsle sprids huvudsakligen i omgivningen 
genom avgassystem som aerosoler eller tjärprodukter (Muschack, 1990). Den enskilda me
tall som skapar mest debatt kring biltrafiken är bly som, har tillsatts och fortfarande, till
sätts bensinen som " antiknackmedel". Den ökade användningen av blyfri bensin kommer 
naturligtvis att drastiskt minska halterna i mark och vatten i framtiden. Under lång tid 
framöver kommer dock blyhalterna att vara höga i vägars omgivning. 

De tillsatta additiven tetrametylbly (TML) & tetraetylbly (TEL) omvandlas i motorn pri
märt till blyoxider. Blyoxiderna reagerar med flera andra additiver och lämnar till sist bilen 
med övriga bilavgaser i form av flera olika komplex, oftast som oorganiska halider 
(bromider, klorider) och oxyhalider, mindre delar blyfosfat, sulfater och blyammonium-ha
lider. Dessa blyhalider kondenseras i avgassystemet till små sfäriska partiklar (ca 0, 1 µm) 
och adsorberas på större partiklar. Under acceleration emitteras mer bly än vad tillsatsen i 
bensin svarar för. Detta visar att bly ansamlas i avgassystemet för att under en kraftig mo
toransträngning blåsas ur (Pettersson, 1983a). Den största delen bly som kommer från bi
lavgaser påträffas i två distinkta partikelstorlekar: < 1 µm och 5-50 µm (Hvitved-Jacobsen 
et al, 1991). Lee et al rapporterade att 95 % av uppmätt bly i bilavgaser finns i partiklar 
mindre än 0,5 µm (Kobriger et al, 1984a). I dagvatten fann Wang et.al. att ungefär 92 % 
av det totala blyet var knutna till partiklar större än 20 µm (Hvitved-Jacobsen et al, 1991). 

De emitterade föreningarna är ofta vattenlösliga. Allt eftersom föreningarna åldras i luft har 
det observerats att blyhaliderna förlorar halogenatomer. Dessa reaktioner är ofta fotoke
miskt betingade men kan även förekomma vid frånvaro av ljus. När blyhaliderna åldras bil
das mindre vattenlösliga föreningar, så som karbonater, oxykarbonater, oxider och sulfater 
(Pettersson, 1983a). 80 - 99 % av blyemissionen sker i partikulär form medan 1 - 20 % av
går som gasformigt bly (Pettersson, 1983a). Bly har visat sig förekomma på vägen till 
övervägande del som svårlösliga oorganiska partiklar (Hvitved-Jacobsen et al, 1991). För
delningen av metall i olika partikelstorlekar är beroende av vägtyp, körsätt och trafikintensi
tet (Pettersson, 1983a). Emissionen varierar med ålder, storlek och kondition hos fordonet, 
fart etc. En kall motor ger ifrån sig 2-8 gånger mer partiklar än en varm motor (Kobriger et 
al, 1984a). 

En amerikansk undersökning anger en medelavgasemission på 0,065 kg/1000 fordon och 
km. Avgaserna innehöll 45 % partikulärt bly och 54 % andra metalliska ämnen eller kolvä
ten (Kobriger et al, 1984a). 
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En trolig källa för kadmium är förbränning av bensin, men bidraget måste anses som ringa i 
relation till vad däckslitaget förorsakar (Pettersson, 1983a). I tabell 2 visas vilka ämnen som 
kan förekomma i bensin och diesel utöver kolväteföreningarna. 

Tabell 1 a Den uppskattade mängden emitter Tabell lb Uppskattad kolväteemis
ade cancerogena kolväten under sion per förbrukad mängd bränsle 
1978 (Pettersson, 1983a) (Pettersson, 1983a). 

Föreniru! 
Bensen 
Eten 

Formaldehvd 
Bens(a)antracen 
Bens(a)pyren 
Bens( e )ovren 
Fenol 

h OTiabell 2 Inne a 
Ämne 
Magnesium 
Aluminium 
Fosfor 
Svavel 
Kalcium 
Titan 
Vanadin 
Krom 
Mangan 
Järn 
Kobolt 
Nickel 
Koppar 
Zink 
Selen 
Brom 
Molybden 
Kadmium 
Bly 

Bensin (ton/år) Diesel (ton/år) Bensin Diesel 
3500 130 15-35 6,5 
11500 550 0,11 0,08 
1300 620 
0,45 0,02 
0,3 0,05 
0,3 0,1 

40 

ll r,·mtervall) l. bensm och d'resel ('imf?Il) (Wiar,d ' 1990).
' 

Bensin* 
0,14 - 0,97 

0,002 - 0,04 
0,04 - 0,27 
170 - 280 

0,50 - 4,50 
0,004 - 0,008 

0,0001 - < 0,1 
< 0,001 - < 0,3 

0,008 - 0,72 
5,38 - 12,09 

0,0001 - 0,0004 
< 0,01 - 19,14 
0,005 - 4,48 
< 0,2 - 5,23 

0,002 - 0,014 
0,24 - 2,75 

0,0007 - 0,0014 
0,018 - < 1,00 

2 - 650 

Diesel 
0,11 - 0,67 

0,007 - 0,07 
0,006 - 0,14 
740 - 2460 
0,14 - 4,72 

0,002 - 0,014 
0,0008 - 0,0072 
0,0002 - 0,0017 

0,002 - 0,33 
0,04 - 6,49 

0,0001 - 0,0008 
0,04 - 4,25 

0,002 - 0,49 
0,17 - 2,34 
0,002 - 0,02 
0,02 - 1,24 

0,0007 - 0,0018 
0,009 - 0,039 

0,14 - 0,47 

* Baserat på blyat, icke blyat, reguljär och premium klasser 

2 .2 .2 Däckslitagepartiklar 

Vid en utvärdering av mängden däckslitagepartiklar i Tyskland blev resultatet 0, 120 
g/fordonskilometer (Muschack, 1990). Det beräknade medelslitaget av gummi från däck i 
två amerikanska undersökningar,(Kobriger et al, 1984a, Muschack, 1990) var 0,410 g / 
fordons-kilometer respektive 0,360 g / fordonskilometer. Stor variation förekommer bero
ende på beläggningsyta på vägen. Medeldiametern hos gummipartiklar från däckslitage är 
20 µm (Kobriger et al, 1984a). Partiklarna från däck är för det mesta av organiskt ursprung 
med en långsam biologisk nedbrytning (Muschack, 1990). Förutom organiskt material be
står däcken av sot och tungmetalloxider (av zink, bly, krom, koppar, nickel). 
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I flera artiklar har man haft som utgångspunkt att den zink som finns i bildäck har varit den 
huvudsakliga källan till den zink som kan återfinnas i dagvattnet (Muschack, 1990; Petters
son, 1983a; Scanlon, 1991). Vid däcktillverkning tillsätts zink i form av zinkoxid (ZnO), 
som accelerator för vulkaniseringen (Christensen et al, 1979). Innehållet i fyra olika fabri
kat gav ett genomsnittligt värde på 0, 73 % ZnO. För ett normalt däck med diameter på 65 
cm och en bredd på 15 cm och med en densitet på 1,07 g/cm3 , antas det att däckets diame
ter nötts av till 63 cm efter 32 000 km körning, vilket skulle ge ca. 3 mg 
Zn/fordonskilometer (Christensen et al, 1979). 

Däckslitage ger omkring 94 % stora (icke luftburna partiklar), mindre än 5% luftburna och 
1 % gaser, i huvudsak kolväten. Detta visar att däckslitage inte påverkar halten i luft utan 
att den större delen av de emitterade partiklarna kommer att deponeras direkt på eller allde
les i närheten av vägbanan (Pettersson, 1983a). Mätningar av slitagepartiklar från däck i 
jord intill vägar har visat att partikelkoncentrationen i jorden var ca 2 % vid vägrenen, med 
en exponentiell avklingning med vägavståndet till mindre än 0,01 % vid 30 m (Cadle et al, 
1980). Vid en amerikansk undersökning tog man fram en massbalans för däckslitageemis
sion vid en motorvägssträcka. Man fann att däckslitagepartiklarna i jord bara representerade 
en fem månaders partikelackumulering. Vid utvärderingen formulerades hypoteserna att 
däckslitagepartiklarna antingen fysiskt transport-erades bort med dagvatten och vinderosion 
eller att en snabb nedbrytning förelåg (Cadle et al, 1980). 

Kadmium förekommer ofta i samband med zink och så även i fallet med däck. Då zink är 
en komponent i däck medför det att en viss del kadmium ingår. Kadmiumkoncentrationen i 
gummidäck ligger mellan 20 och 90 ppm (Kobriger et al, 1984a). Om samma siffror som 
för zink ovan används ger det en kadmiumemission mellan 8 - 37 µg/fordonskilometer. 

Vid slitage av dubbar vintertid emitteras järn och nickel men även legeringsämnena molyb
den, wolfram, krom, kobolt, kadmium och koppar (Pettersson, 1983a). 

En litteraturöversikt i ämnet har gjorts av Folkesson, 1992. 

2.2.3 Övriga slitage - och korrosionsprodukter 

Bromsbeläggning består i huvudsak av järn, koppar, nickel, krom och bly. Tidigare inne
höll de också asbest. Idag är bromsbeläggen asbestfria men i övrigt med liknande metallin
nehåll. Bromsslitage ger även viss mängd zink, se tabell 4 sid 8, (Muschack, 1990), och 
mangan (Ward, 1990). 

Metaller som emitteras när bildelar korroderar är främst järn, nickel, krom och kobolt. 
Andra detaljer i bilens konstruktion som innehåller koppar ärt.ex. bussningar, bromsled
ningar och kylare. Färg som flagnar av från fordon innehåller bl.a. bly, krom, zink, järn 
och koppar (Muschack, 1990, Pettersson, 1983a, Hvitved-Jacobsen et al, 1991). När fordo
nens svetsade metallfogar korroderar frigörs bl.a. cerium(Ce), vanadin, nickel, och krom 
(Ward, 1990). 

Vid en engelsk undersökning vid fyra olika vägavsnitt analyserades 13 element, se tabell 3. 
Av dessa var det elva ämnen (V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Br, Mo, Cd och Ce) som klart 
visar ökade värden med ökad trafikmängd. För några ämnen är ökningen i jord tiofaldig 
mot bakgrundsvärden i jord. Värdena vid väg M25 är generellt högre än för Ml och M6, 
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vilket för jord är överraskande eftersom M25 bara hade varit öppen i 3 - 4 år vid under
sökningstillfället jämfört med mer än 20 år för de andra två motorvägarna. En av orsakerna 
är köbildningsproblem utmed M25 som leder till ökad bränsleförbrukning och därför till 
mer utsläpp till omgivningen. Detta visas klart på bromid som tillsätts bensinen som blysor
bent. Depositionen av de andra metallerna utmed vägarna kan relateras till förbruknings
komponenter hos fordonen. Närvaron av element som Cd, Zn, Mn, och Cu kopplas till 
däck och bromsar (Ward, 1990). 

Närvaron av Cd, Cu, V, Zn, och Mo i jord, stoft och vegetation kan bero på att det sker en 
viss förbränning av smörjoljor i fordonens motorer. Av ämnena listade i Tabell 1 är det 
bara Fe och Rb som inte visa någon variation jämfört med bakgrundsvärdena (Ward, 1990). 

Tabell 3 Matkoncentrationer i ytjord, stoft och vegetation utmed tre engelska motorvägar 
(Ward, 1990) 

Material Medeltrafik, fordon/dag V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Br Rb Mo Cd Ce 
•···•••••••·•••••················•··•••·••·•··•••·•··· tte/k ! TS ················•··•••···········•·······•·•······••··•·•·· 

Ytjord (0-2cm) Ml > 110 000 485 278 3094 28000 20,4 240 48 870 134 104 6.4 8,3 108 
Ml > 50 000 180 130 2695 27000 18,0 161 22 320 45 108 4,2 2,0 47 
M6 > 75 000 271 191 2714 31000 19,7 275 54 675 174 114 5,0 10,7 115 
M25- 120 000 618 290 4172 24000 31,9 314 46 940 190 120 7,1 9,1 136 
Bak~rund 62 69 1650 28000 16,3 28 14 68 20 78 1,8 0.4 38,5 

Dammpartiklar Ml > 110 000 640 490 4500 35000 37,5 385 60 1450 246 168 8,6 9,7 145 
i luft Ml > 50 000 320 260 2975 29000 19,3 256 37 860 132 175 5,5 4,0 114 

M6 > 75 000 820 272 3760 35000 36,0 375 68 955 195 147 7,4 15.4 147 
M25- 120 000 645 536 5097 41000 41,7 429 72 1472 265 172 11,6 9,6 149 
Bakerund 80 140 1790 28000 18,1 45 28 152 148 270 6,5 6,8 142 

Vegetation Ml> 110000 160 19,4 273 920 1.42 18,3 86 120 82 42 2,4 5,0 8,3 
Ml > 50 000 40 7,0 269 980 0,98 10,1 22 41 30 40 1.3 1,6 2,7 
M6 > 75 000 118 14,1 315 1140 1,14 24,5 97 117 67 37 3,4 4,9 9,1 
M25 - 120 000 133 15,2 308 890 1,66 21,7 96 142 72 67 6,7 5,2 9,7 
Bakerund 0,6 0,4 84 900 0,18 0,9 10 15 8 36 0,5 0,4 0,7 

2.2.4 Läckage av petroleumprodukter 

Motorfordon förlorar i huvudsak bränsle och smörjoljor under gång. Till detta kommer 
läckage av bromsolja, frostskyddsmedel, smörjolja från transmissionen, fett, och 
rostskyddsmedel (Muschack, 1990, Pettersson, 1983a, Hvitved-Jacobsen et al, 1991), se 
tabell 4. Dessa substanser ger ett högt COD1-värde om de sprids i vatten (Muschack, 1990). 

Tabell 4 Kvantztatzvt mneha 0 ll l. Vä,R OCh fior,donsrelater,ade materza. l (Pettersson, 1983a). 
Källa Organiska Fett & Petroleum Bly Zink Krom Koppar Nickel 

ämnen olja 
-------------- mg/g -------------- ------------ u2!i ------------------

Bensin 999,5 1,3 1,3 663 10 15 4 10 
Diesel 999,6 385,3 307,8 12 12 15 4 8 
Motorolja 996,9 989,2 937,7 9 1060 0 3 17 
Växellådolia 999,8 985,6 941,7 8 244 0 0 21 
F rostskyddsm. 987,8 143,8 69,6 6 14 0 76 16 
Bromsvätska 999,8 883,0 33, 1 7 15 19 5 31 
Drän. underl. 998,7 958,1 182,8 116 108 0 0 0 
Smörjolja 973,9 753,1 665,8 0 164 0 0 0 
Gummi 986,3 191,6 97,8 1110 617 182 247 174 
Broms beslag 285,3 30,5 8,3 1050 124 2200 30600 7454 
Asfalt 64,2 21,4 15,0 102 164 357 51 1170 
Betong 70,7 2,7 1,3 450 417 93 99 204 
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Bensin, smörjoljor och fett innehåller betydande mängder tungmetalltillsatser. Äldre 
använda smörjoljor kan innehålla signifikanta mängder Pb, Cr, Ni, Cu, V och även 
organiskt fosfat (Muschack, 1990). 

2.3 Halkbekämpningsmedel 

Salt används vintertid för halkbekämpning och sommartid som dammbindare på grusvägar. 
I Sverige använd vintertid natriumklorid (NaCl). I andra länder förekommer även andra 
halkbekämpningsmedel, somt.ex. Tyskland där man i vissa fall tillsätter MgC12 och CaC12 
i NaCl (Bauske et al, 1991), och USA som utöver vanligt salt använder CaC12 i 32 %-ig 
vattenlösning (Kobriger et al, 1984a). I Sverige är vägsalt för vinterbruk huvudsakligen 
bergsalt från Tyskland och Ryssland. Normalt bergsalt innehåller inte bara NaCl (92, 7-
97,8%), (Colwill et al, 1985; Kobriger et al, 1984a), utan även andra ämnen, se tabell 5. 
Vintersäsongen 1988-89 spreds det ca 160 000 ton NaCl på Sveriges vägar. Det innebär att 
trafikerade vägar ( > 1500 fordon/dygn) fick ta emot ca 6 kg salt/löpmeter väg och år. 
Vintersaltningen förekommer allmänt i hela södra Sverige upp till mellersta Dalarna och 
Västernorrlands län. I Västerbotten saltas E4:an genom länet. På de övriga vägarna i norra 
Sverige tillförs sand med saltinblandning, 40-50 kg salt/ m3 sand. Det innebär att endast 0 .1-
0. 3 kg salt tillförs per löpmeter väg och år i större delen av Norrland. 

Tabell 5 Analys av amerikanskt bergsalt (Kobriger et al, 1984a) och vad det skulle 
motsvara vid svenska förhålland en 
Ämne mg/kg kg/år* 
Bly 6,29 1006 
Zink 1,57 251 
Krom 1,02 163 
Koppar 3,15 504 
Kadmium 0,94 150 
Nickel 6,29 1006 
Cyanid 22 3520 

* räknat på saltförbrukningen i Sverige vintersäsongen 1988-89. 

Sommartid används kalciumklorid, CaC12, som dammbindare på grusvägar. 30 000 -
33 000 ton används per år. Eftersom mängderna av sommarsalt är betydligt mindre än vin
tersaltmängderna och dessutom urlakas långsammare har inte dess spridning undersökts 
specifikt. Någon undersökning som visar hur stor andel av vägsaltet som avrinner från väg
banan har inte gjorts men uppskattningsvis avrinner allt från vägbanan eller avgår som 
"saltspray" (en del fastnar på fordonen och en del rinner genom asfalten via sprickor). 

Saltet bidrar med stora mängder kloridjoner som hamnar i dagvatten, mark och vegetation 
utefter vägarna (Pettersson, 1983a, Scanlon, 1991). Även As och CN- kan förekomma i 
avisningssalt i signifikanta mängder (Hvitved-Jacobsen et al, 1991). 

2.4 Vägslitagepartiklar 

I Sverige utgörs normalt slitlagret av asfaltbeläggning. Cementbeläggning som slitlager är 
ovanliga även om det på senare år har uppstått ett ökat intresse för denna beläggningstyp 
(Lindgren, 1990). Huvudkomponenten i asfaltbeläggning är stenmaterial i form av maka
dam, stenmjöl, sand, grus och filler. Halten stenmaterial i massan är ca 95 vikt-%, resten är 
bindemedel i form av bitumen (Lindgren, 1990). 
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Vid destillation av råolja fås bitumen som destillationsåterstod. Bitumen består huvudsakli
gen av cykliska kolväten, och en mindre mängd mättade komponenter av vilka de flesta har 
mycket låg reaktivitet. Dessa kolväten kan delas in i oljor, hartser och asfaltener. 
Oljorna består av föreningar med lägre molekylvikterna än asfalterna och hartserna. De in
nehåller aromatiska kolväten men också öppna kolkedjor. Den största delen av bitumen ut
görs av oljor. Hartser är mörkfärgade, fasta eller halvfasta substanser med aromatisk struk
tur och hög molekylvikt. De utgör 15 - 25 vikt-% av bitumen. Asfaltenerna är svarta, 
amorfa ämnen, som förutom kol och väte innehåller kväve, svavel, och syre. Asfaltenerna 
har jämfört med oljor och hartser, hög molekylvikt. Spårämnen som nickel och vanadin 
finns också närvarande. Asfaltenerna utgör 5 - 25 vikt-% av bitumen (Lindgren, 1990). 

Beläggningsslitaget är ca 10 - 50 gram per kilometer för en personbil med dubbdäck 
( Westöö et al, 1989). Den dominerande komponenten är stenmjöl, d.v.s. normalt berg. 
Dessutom förekommer metaller, främst järn, bly, nickel och vanadin, kolväten och svavel
föroreningar på/i beläggningspartiklarna. Någon undersökning som studerat slitaget av färg 
(vit färg från mittmarkering, vägren m.m.) har inte påträffats. Siffrorna angående slitage 
varierar med avseende på vilket material som används, så som bitumiösa beläggningar och 
betong (Muschack, 1990). I nordliga områden, bidrar användningen av dubbdäck till ett 
kraftigt ökande av slitagepartiklar. Från slitlager av asfalt och betong emitteras även metal
ler, se tabell 4. 

2.5 Vägbyggnadsmaterial 

Internationellt är intresset stort att använda avfallsslagg i anläggningsverksamhet. I Frank
rike används t.ex. ca 64% av slaggen i vägbyggnadssammanhang (Hartlen, 1989). Även i 
Danmark, Tyskland och Holland används slagg i vägbyggnad. I tabell 6 ges en grov sam
manställning över krav på avfallsslagg i några europeiska länder (Hartlen, 1989). 
I Holland tas för närvarande anvisningar fram. Bl.a. sägs det att ökningen av metallhalten i 
marken under fyllningen får maximalt uppgå till 20%. 

Utlakningen av salter och metaller från kolförbränningens restprodukter är väldokument
erade bl.a. genom KHM (Kol-Hälsa-Miljö)-projektet. Kolbottenaskan, vilken kornstorleks
mässigt liknar grus och sand ger efter lång tid en ackumulerad belastning av ca 1 kg salter 
per meter väg och klart mindre än 10 g per kilometer väg av tungmetaller. Som jämförelse 
ger vintervägssaltningen ca 6 kg salt per meter väg och år. "Sammantaget kan konstateras 
att användningen av kolbottenaska från rosteldning vanligtvis endast medför en marginell 
miljöpåverkan och bör därför kunna accepteras i anläggningssammanhang utan att det ställs 
stora krav på objektets miljömässiga utformning" (Hartlen et al, 1989). Det kan nämnas att 
bottenaska använts i flera vägbyggnadsprojekt i Bohuslän och vid en utfyllnad i Norrkö
pings hamn (Rogbeck et al, 1989). 

Flygaska innehåller i allmänhet högre utlakbara metallhalter än bottenaska. På grund av 
flygaskans finkornighet är den huvudsakligen användbar som asfaltfiller i vägbyggnads
sammanhang. Detta görs i bl.a. Holland. 

Bark används ibland som tjälisoleringsmaterial. När bark bryts ned avger den bl.a. humus
syror och fenoler vilka kan hämma rottillväxten (Westöö et al, 1989). I Norge anger man 
att vägslänter med bark bör täckas med 50 cm morän eller andra täta massor för att för
hindra att luft tränger in i materialet och accelererar nedbrytningen (NVF, 1983). 
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Tabell 6 Krav på av{allsslaf!J!, i anläf!J?ninisverksamhet i Europa 
Parameter\Land Danmark Holland Land Hessen Schweiz 
pH >9 - -
Tot. alkalinitet ( ekv /kg > 1,5 Under - -
TS) 
Fast fas - utarbetning - -
Bly (mg/kg) < 3000 - -
Kadmium (mg/kir) < 10 - -
Kvicksilver (mg/kir) < 0,5 Under - -
Andel oförbränt % :::; 10 utarbetning :::;2 :::; 2 
Lakvatten - - -
Klorider (ir/kg) - - < 1 
Lättlösliga ämnen - Under < 1 -
Särskilda krav - utarbetning - -
Avstånd till > 20 m Utanför skyddsområde 
grundvattentäkt 
Mäktighet Medel: 1,0 Max: 0,7 - -

m Max: 2,0 m 
m 

Avstånd till grunvattenyta över > 0,5 m - -

Lagring före användning 1 månad 2 månader 1 månad 
Skrot, grovmaterial Bortsorteras Bortsortera Bortsorteras Bortsortera 

s s 
Fin material max: 9% - - > 0,1 mm 
Vattenhalt Opt.± 3% - Låg -
Täcks med asfalt o dyl Ja Ja - Ja 

Övriga materials lakegenskaper som naturmaterial, lättklinker, cellplast, asfaltsbetong och 
fiberdukar är undersökta endast i mycket liten utsträckning i vägsammanhang, ofta ej alls. 

2.6 Farligt gods 

Stora mängder farligt gods transporteras på vägarna. Farligt gods kan vara kemikalier som 
syror, baser, bekämpningsmedel och organiska lösningsmedel. Den största mängden, ca 
80%, av de miljöfarliga transporterna utgörs av petroleumprodukter som bensin, diesel och 
eldningsolja. Transporterna sker med fordon som kan rymma uppemot 25 m3 vätska. Om 
det sker en olycka kan vätskan rinna ut över vägen och ner i diket eller direkt ner i diket om 
fordonet åker av vägen. Beroende på dikets täthet infiltrerar antingen hela vätskemängden 
och transporteras ner till grundvattnet eller också rinner vätskan iväg i diket till recipienten. 
Från fysikalisk-kemisk synvinkel kan man skilja på två typer av vätskor, lösliga i vatten och 
icke-lösliga. Till de lösliga hört.ex. syror, baser och alkoholer medan petroleumprodukter 
och organiska lösningsmedel inte är lösliga i vatten. De förstnämnda blandas upp med yt -
eller grunvatten och transporteras i samma riktning som yt - eller grundvattnet. Här beror 
miljöeffekterna framför allt på vilken utspädning som kan ske. 

Icke-lösliga vätskor (eller icke-blandbara vätskor) rör sig som en egen fas i marken och 
tränger undan vattnet utan att blandas med det. Man kan skilja på två typer av vätskor: 
"flytare", som är lättare än vatten och "sjunkare" som är tyngre än vatten. Petroleum-pro-
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dukter är flytare. Dessa flyter ovanpå dagvattnet i diken eller ovanpå grundvattenytan i 
marken. Klorerade lösningsmedel har en densitet större än ett och är därför sjunkare. De 
sjunker rakt genom grundvattenzonen tills de stoppas upp av ett tätt material som lera eller 
berg. Sjunkare transporteras i den riktning som det täta lagret lutar vilket innebär att de kan 
transporteras i motsatt riktning till grundvattnet! 

Trots att de vätskor som transporteras framför allt är icke-lösliga innebär det trots allt att 
det finns lösliga komponenter i vätskorna. Bensin hart.ex. en löslighet av ungefär 100-200 
mg/1. Eftersom petroleumprodukter ger smak till vatten i oerhört låga koncentrationer, ut
gör de ett mycket allvarligt problem. Vissa vätskor är dessutom toxiska vid låga koncentra
tioner, hit hör många lösningsmedel. 
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3. SPRIDNING AV FORORENINGAR FRAN V AGAR 

Total mängd ackumulerat fast material uppkommet från trafiken har visat sig vara propor
tionell mot daglig medeltrafik, (fordon/dag). Detta förhållande för 25 000 till 90 000 for
don/dag, från en amerikansk undersökning, visas grafiskt i figur 1, (Dupuis et al, 1985a). 

70 

~ u 60 
.s 
ö3 
·;:: 
2 
"' 

50 - ANPASSAD KURVA 

E .... □ HARRISBURG 
CIJ~ 

bl)~ "'"""~ 
40 • DALLAS 

~E1CO.::!:_
E bl)

-o.::=.. 30 
0 MILWAUKEE. VÄG 794 

<tl.... 
Q,.> • MILWAUKEE - VÄG 45 
:5 
E 
::,..,., 20 6 NASHVILLE 
c., 
<tl 

~ 
0 

E-
10 

0 
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 

Medeltrafik (MDT), fordon/dag 

Figur 1 Värden på total ackumulerad mängd fast material och daglig medeltrafik, 
kurvans ekvation är ACK= MDI°·89 -0,002 (Dupuis et al, 1985a). 

3.1 Transporttyper 

Det finns tre olika typer av föroreningstransport bort från vägen: 

- Avgång till luft 
- Vattenavrinning 
- Stänk 

Partiklarnas storlek spelar en stor roll för hur de kommer att transporteras. Data insamlad i 
detalj under ett år indikerar att 8% av blyet avgår med dräneringsvattnet, 6 % avsätts de 
första 50 m intill motorvägen och 86 % sprids i atmosfären bort ifrån den omedelbara när
heten från vägen (Hewitt et al, 1990). Deposition av blypartiklar som bildas är beroende av 
både koncentration och partikelstorlek, vilka båda avtar logaritmiskt med avståndet från vä
gen. Beroende på vind kan man finna förhöjda blyhalter på ett avstånd av 100 m från mitt
linjen. (Pettersson, 1983a). 

3.2 Avgång till luft 

Enligt Lygren et al (1985) är PAH bundna till mycket fint stoft medan övriga föroreningar 
som metaller binds till grövre partiklar. Det för med sig att 3-6 ggr större mängd PAH 
transporteras via luften till ett område 6-100 m från vägen än som avrinner från vägbanan. 
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Osäkerheten i emissionen hindrar en sådan sammanställning för metaller. Mängden polya
romatiska kolväten (P AH) som försvinner bort från vägen till atmosfären varierar från ~ 99 
% för de PAH med de lägsta molekylvikterna till~ 70% för de tyngre komponenterna 
(Hewitt et al, 1990). 

Övriga föroreningskomponenter är associerade till större partiklar som avsätts på vägbanan 
eller i dess absoluta närhet. Mindre än 10% bly, 20% koppar, 20% järn och 20% zink av
sätts på ett avstånd 6-lO0m från vägen jämfört med det som avrinner från vägbanan (Lygren 
et al, 1985). 

Små partiklar ( < 2 µm) har väldigt låg depositionshastighet och kan hålla sig svävande 
länge. Kolväten kan både förekomma bundna till partiklar och i gasfas beroende på tempe
ratur och sannolikt även beroende på källa. Partikelbundna kolväten återfinns till största 
delen i denna storleksklass (Pettersson, 1983a). 

I normalfallet är området 0-100 m från vägen påverkad av avgasutsläppen. I extremfall kan 
påverkan spåras 300 m från vägen (Sjödin, Å, pers.komm.). Haltmaximum för kväve kan i 
runda tal uppskattas till ca 10 ggr bakgrundsbelastningen. 

3.3 Vattenavrinning 

Från vägbanan avrinner föroreningar ner till diket och vidare till recipienten i öppna diken 
eller via ledningar. I vissa fall kan dagvattnet uppsamlas i gatubrunnar och ledas vidare i 
dagvattenledningar. Under transporten från vägbana till recipient avgår en del vatten till 
grundvattnet p.g.a. infiltration och läckande ledningar. Vissa föroreningar fastläggs i diket 

och andra transporteras vidare till yt- och grundvatten, figur 2. Dagvattnets hastighet är of
tast inte hög men är tillräckligt hög för att kunna föra bort ler och siltpartiklar (Pettersson, 
1983a) . 

Vägbana 
~ 

Dikesmassor <::i Dike ~ Grundvatten 
~ 

Slam <::i (Rening) 
~ 

Bottensediment <::i Recipient 

Figur 2 Principskiss över vägdagvattnets avrinning från vägbanan. 
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Avrinningen från vägbanan påverkas naturligtvis av beläggningens täthet och banans lut
ning. Nylagda bitumenskikt är i princip ogenomsläppliga för vatten ( ca 1-5 mm/år) jämfört 
med de flesta material i naturen. Det innebär att all nederbörd (500-1000 mm/år) avrinner, 
eller plogas från vägbanan. Med tiden ökar asfaltens genomsläpplighet på grund av att asfal
ten blir mer utsatt för sättningar, frostsprängningar, temperatursprickor och utmattnings
brott. 

Enligt Cedergren (1974) kan större delen av ett regn infiltrera igenom uppsprucken väg-be
läggning av betong. Sir Owen Williams and Partners (1988) meddelar att när man vid väg
underhåll frilagt vägkroppen ofta funnit den mycket fuktig. Transport och vägforsk-ningsla
boratoriet i England (TRRL) påpekar dock att det endast är när en väg spricker som några 
större mängder vatten kan tränga ner. Enligt samma källa har vägar som utformats på ett 
riktigt sätt haft en torr vägkropp även efter lång tid. Några systematiska undersökningar i 
Sverige på vägar har inte gjorts. Genom att mäta regnintensitet och avrinning från nio par
keringsplatser för cyklar och personbilar i Lund har dock Falk och Niemczynowicz (1979) 
indirekt kunnat bestämma infiltrationen i asfalten. Resultaten visar att 0-8 % av vattnet in
filtrerar genom asfalten. Ur föroreningssynpunkt har asfaltens genomsläpplighet störst bety
delse om vägkroppen är uppbyggd av någon restprodukt. Om vatten kommer i kontakt med 
restprodukter kan föroreningar lakas ut och omgivande mark förorenas. 

Om de emitterade partiklar är stora ( > lO0µm) deponeras de direkt på motorvägen efter 
emissionen, och det går ej att avläsa någon haltförhöjning i luften . Till denna grupp hör 
partiklar som ansamlas i avgasröret och emitteras vid en kraftig acceleration. Dessa partik
lar avrinner från vägbanan och sedimenterar i dess närhet. Vägsalt avrinner till största delen 
från vägbanan. 

3.4 Stänk 

Med stänk menas det däcksprut som transporterar iväg föroreningar från vägbanan vid ne
derbördstillfållen och snösmältning. Stänk kan föra föroreningar längre bort från vägkanten 
än vad vattenavrinning kan, då "vattendropparna" i dessa aerosoler är mycket små. Mönst
ret är observerat under perioder med stor nederbörd, när närvaron av ytvatten producerar 
stora aerosolmoln speciellt på grund av stora transportfordon. De flesta fordonsrelaterade 
föroreningar som t.ex. däckslitageprodukter som Cd, Zn, Mn och Cu avsätts på vägen och 
sprids vidare med stänk, avrinning eller luftpustar p.g.a. fordonens rörelseenergi (Hewitt et 
al, 1990). 

Även salt kan spridas genom däcksprut vilket får negativa effekter på vegetationen. 

3.5 Vägföroreningars utspädning, nedbrytning och fastläggning 

Halter av föroreningar i yt- och grundvatten kan minska på grund av utspädning, fastlägg
ning och nedbrytning. 

Alla föroreningar påverkas av utspädning. Det innebär t.ex. att vägdagvatten blandas upp 
med en tillrinnande bäck eller att vägdagvatten perkolerar ner till grunvattnet där de späds 
ut. För ytvatten kan utspädningen bli mycket stor, flera hundratusen gånger, om diket leds 
till en stor sjö, älv eller till och med havet. Om vägdagvatten späds ut i grundvattnet blir ut
spädningen störst i genomsläppliga jordmaterial som sand och grus. Generellt sett strömmar 
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det fram större mängder vatten ju längre ifrån vattendelaren man är. A andra sidan går 
grundvattnet i djupare banor i närheten av vattendelare än långt ifrån dessa. För klorid och 
nitrat är utspädningen den dominerande reduktionsmekanismen. 

Fastläggning innebär att ämnen "fastnar" på jordpartiklar istället för att transporteras iväg 
med vattnet. Fastläggningen kan antingen bero på att ämnen adsorberar direkt till mineral
ytor eller organiskt material eller att ämnen faller ut som fasta utfällningar. Både tungme
talljoner och opolära organiska ämnen visar stor adsoptionsbenägenhet. Tungmetaller adsor
berar framför allt till lera, järn- och manganoxider samt till humus medan organiska ämnen 
främst adsorberas till humus. Adsorptionen av metalljoner beror på vätskans och jordens 
pH-värde, redoxpotential, salthalt, organiska ämnen i vattnet m.m. Om jordens pH-värde 
sjunker minskar förmågan till fastläggning och adsorberade joner kan frigöras. Hög salthalt 
minskar också adsorptionen av tungmetaller. 

Höga halter av Ca och Mg i jordlösningar kan orsaka friläggning av tungmetaller genom 
jonbytesprocesser. Mobiliteten av tungmetaller ökas också av den stora mängden kloridjoner 
i vägsalt genom bildning av kloridkomplex. Detta uppförande rapporteras för nickel, koppar 
och kadmium, t.ex. NiC12 + er <=> NiC13- , CuC12 + er <=> CuC13- , CdC12 + er <=> 
CdC13- (Bauske et al, 1991). Dessa negativa joner attraheras inte av mineralpartiklarnas ne
gativa ytor utan kan transporteras iväg med vattnet. 

Vid en tysk undersökning placerade man provtagningskärl på 50 cm avstånd från vägen och 
på 30 cm och 80 cm djup. Man fann extrema variationer hos kadmium och zink koncentra
tionerna mellan vinter/vår och sommar/höst perioderna. De höga värdena vinter och vår 
kunde inte kopplas till kontaminering av salt, då saltet undersöktes och fanns innehålla väl
digt låga koncentrationer för zink och värden under detektionsminimum för kadmium. 
Istället måste de höga saltkoncentrationerna anses svara för att mobiliteten hos i jorden re
dan befintliga tungmetaller ökar, genom jonbytesprocesser och bildning av lösliga klorid
komplex, se figur 3a-3d. Man fann även en ökning i koncentrationen hos koppar, men kon
centrationmaxima är fördröjd in mot våren (30 cm djup) och sommar (80 cm djup). Kon
centrationerna för bly och vanadin befann sig i denna undersökning för det mesta under de
tektionsminimum vid 30 och 80 cm djup (Bauske et al, 1991). 

Aluminium- järn- och manganoxider och - hydroxider är betydelsefulla för adsorption av 
metalljoner. De förekommer i betydande mängder i naturliga vatten som suspenderat mate
rial och det har visat sig att Pb2+ > Zn2 + > Cd2+ > Tl+ (tallium) binds upp i fallande 
styrka. Vid avsaknad av karbonat adsorberas bly till MnO2 till 100 % vid ett pH 5 - 8, även 
med andra joner närvarande i lösning (Pettersson, 1983a). 

Graden av metallmobilisation och sorption beror inte bara på fysiska parametrar, som tem
peratur, fuktighetsinnehåll, etc, utan också närvaron av andra metaller, eller joner, som 
fosfor, svavel eller kol, Dessa påverkar metallbindningsinteraktioner och katjonbytarpro
cesser. Adsorption och mobilitet varierar för de olika metallerna. Bly t.ex. adsorberar kraf
tigt i jämförelse med andra metaller. Adsorptionen ökar enligt V < Zn < Ni < Cd < Mn 
< Cu < Cr < Pb (Martin och Coughtrey, 1982, Ward, 1990). 
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Figur Ja Konduktiviteten i jordlösning i jord intill en motorväg (Bauske et al, 1991) 
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Figur 3b Koncentrationen på 80 cm djup för kalcium, natrium och klorid i jord intill en 
motorväg (Bauske et al, 1991) 
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(Bauske et al, 1991) 
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Figur 3d Zinkkoncentrationen på 30 cm och 80 cm djup i jord intill en motorväg 
(Bauske et al, 1991) 
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Många av metallerna ackumuleras i jorden beroende på kemiska interaktionen i det anrikade 
organiska materialet (Co2 +, Cu2 +, Zn2

+, Ni2 + •etc). Alla dessa ämnen bildar organiska 
komplex vilket leder till ökade nivåer i vegetationen, då många av dessa ämnen lätt tas upp 
av lövens klyvöppningar (t.ex. Co, Cu, Mn, etc.) (Ward, 1990). Det är också en anmärk
ningsvärd variation i växt/jord- kvoten för de olika ämnena. Krom t.ex. kan finnas i hög 
halt i växtdelar och låg halt i jorden som växten står i. Det beror på att partiklar med krom 
avsatts direkt på växten från luften. Generellt sett är krom orörlig i jord och höga kromhal
ter indikerar därför en direkt koppling till luftburen avsättning. Därför spelar direkt avsätt
ning av luftburna partiklar också en signifikant roll i ledandet till höga metallbelastningar i 
vegetation längs motorvägarar liksom bidraget från förorenad jord (Ward, 1990; Hewitt et 
al, 1990). 

Organiska ämnen som PAH adsorberar i huvudsak till humus och annat organiskt material. 
Det finns en direkt proportionalitet mellan föroreningens löslighet i vatten och dess benä
genhet att adsorbera till organiskt material. Betydelsen av adsorption till organiskt material 
gör t.ex. att torvområden är utmärkta fällor för metaller och organiska ämnen. På motsva
rande sätt är det en fördel med humus och växter i vägdiken med tanke på fastläggningen av 
föroreningar. Ur hydralisk synpunkt är det naturligtvis en nackdel eftersom dagvattenflödet 
minskar. Sammanfattningsvis beror fastläggningen av: 

- Ämne (klorid, kväve, tungmetaller (Zn resp. Pb), organiska ämnen (BTEX resp. PAH) 
- Jordart (lera-sand, humus, innehåll av järn och manganoxider, växtlighet) 
- Vattenkvalitet (salter, pH-värde, organiska komplexbildare) 
- Geokemisk miljö (Oxiderande/reducerande, surt/basiskt, temperatur, fuktighet) 

Biologisk nedbrytning är den enda process där föroreningen "försvinner" ur systemet. 
Nedbrytningsprocessen innebär att mikroorganismer, framför allt bakterier, stegvis omvand
lar strukturer till allt enklare ämnen. Slutprodukten är koldioxid och vatten. Nedbrytningen 
gynnas av tillgång på syre, värme och näringsämnen. Det innebär att nedbrytningen framför 
allt pågår i markens ytskikt medan nedbrytningen längre ner i jorden går betydligt lång
sammare. Under grundvattenytan är förhållandena mycket ogynnsamma för nedbrytning. 
Transformationen av bensin sker förhållandevis snabbt om förhållandena är gynnsamma 
medan nedbrytningen av diesel och olja tar längre tid. I praktiken sker ingen omvandling av 
PAH, speciellt inte om de har fler än tre bensenringar. 

Vid den långsamma tillförseln av petroleumprodukter via läckage och bränsleförbränning 
från fordon fastläggs dessa i marken och bryts i stor utsträckning ner. Utsläpp av stora 
mängder petroleumprodukter vid olyckor transporteras däremot ner till grundvattenytan el
ler iväg i diket (om diket är ogenomsläppligt) utan någon nämnvärd nedbrytning. 
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4. FÖRORENINGAR I DAGVATTEN 

4.1 Allmänt 

Regnvatten tvättar ur gaser och främmande ämnen som partiklar, svavelsyrlighet, nitrat och 
salpetersyra och andra ämnen som finns i atmosfären, och ovan vägytan. Detta medför att 
regnvattnet är förorenat innan det slår i marken. När nederbörden har nått marken klassifi
ceras det som dagvatten. 

När regnet når vägytan kommer en mängd olika substanser att transporteras iväg; jord, löv, 
gräsrester, djuravfall, kemikalier, beläggningsmaterial, bränsle, olja, fett m.m. Det är svårt 
att förutse vägdagvattnets sammansättning eftersom det beror på så många lokala faktorer. 

Dagvattenföroreningar från vägytor dokumenterades så tidigt som 1957, när höga koncent
rationer av bly i jord intill motorvägar rapporterades (Bell et al, 1979). Vägdag-vatten inne
håller föroreningar i löst och olöst form (Hvitved-Jacobsen et al, 1991). Den största andelen 
föroreningar förekommer i partikulär form (Pettersson, 1983a). Standardföroreningar som 
undersöks i USA. är : total suspenderat fast material, BOD1

, COD2
, total fosfor, ortofosfat, 

total Kjeldahl-kväve, (NO2 - NO3 - N), koppar, bly, zink, nickel, krom, järn, kadmium, 
kolväten och koliforma bakterier (Hvitved-Jacobsen et al, 1991). Dessa föroreningar är re
presentanter för viktiga kategorier, som partiklar, syreförbrukande material, näringsämnen, 
tungmetaller, spårämnen, organiska föreningar och mikroorganismer. 

Vid nederbörd i form av regn får man en så kallad "first flush" effekt. Det innebär att en 
stor del av den totala mängden föroreningar som ackumulerats på vägen efter föregående 
regntillfälle återfinns i det initiella dagvattnet vid det aktuella nederbördstillfållet (Maestri et 
al, 1988). Konsekveserna av detta är en relativt hög föroreningskoncentration, som kan or
saka en föroreningschock och korttidsöverskridande av vissa halter i mottagande recepient. 
Tungmetaller tenderar att nå en mer påtalad "first flush" effekt än andra föroreningar 
(Maestri et al, 1988). Det har rapporterats att vid kraftiga regnfall kan vissa mindre vatten
magasin få ta emot så mycket föroreningar från vägar att föroreningshalterna i vattenmaga
sinen uppnår värden som är toxisk för fisk. I en del fall kan dagvattenmängderna röra upp 
bottensediment där tidigare föroreningar ackumulerats och på så sett ge en ökad förore
ningseffekt (Muschack, 1990). 

Spridningen av vägdagvatten till en ytvattendrag behöver inte nödvändigtvis leda till akut 
skada på vattnet av föroreningarna. Istället kan de substanser som bryts ner långsamt eller 
substanser som över huvudtaget inte är biologiskt nedbrytbara ge långtidsskador. Det gäller 
speciellt tungmetallerna och en del kolväten (Muschack, 1990). 

Eftersom de flesta metaller och andra gifter i vägdagvatten tenderar att förekomma i sus
penderad form, bör en hög borttagningseffektivitet för suspenderat material också innebära 
en hög reningsgrad för tungmetaller och andra kritiska beståndsdelar. Den vanligaste re
ningsmetoden för partiklar är att leda in dagvattnet i en bassäng där vattenhastigheten mins
kar och partiklarna kan sedimentera till botten. Dock bör man vid utformningen av 
sedimentationsbassängen beakta att största delen av det suspenderade materialet i 
vägdagvatten är kopplat till finsiltpartiklar med låg sedimentationshastighet (Maestri et al, 
1988). 

1 Biokemisk syreförbrukning 
2 Kemisk syreförbrukning 
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Vid tyska undersökningar gjorda i en sedimentationstank nära Frankfurt/m av Golwer och 
Schneider (Muschack, 1990), mättes föroreningskoncentrationer i vägdagvattnet som rann 
in i sedimentationstanken och föroreningskoncentrationerna hos slammet på botten i 
sedimentationstanken. Man fann att koncentrationerna i slammet översteg koncentrationerna 
i dagvattnet med en faktor 1000. Därefter jämfördes värden på koncentrationerna i väg
damm och sediment vid en motorväg med koncentatrationen i slammet i en sedimenta
tionstank vid en likvärdig motorväg. Värdena presenteras i tabell 7. Vi ser att koncentratio
nen i vägdamm är högre än koncentratinerna i sediment. Slammet i sedimentationstanken 
innehåller som väntat högre koncentrationer än både sedimentet och vägdammet, eftersom 
det här sker en ackumulation (Muschack, 1990). 

Tabell 7 Föroreningskoncentrationer i sediment, vägdamm och i slammet i en 
sedimentationstank 

Förorening Sediment Vägdamm Slam i tank 
-------------- mg/kg 

Järn 13820 23423 27335 
Blv 184 362 1060 
Kadmium 1,73 3,95 5,1 
Krom 27,88 16,96 168 
Koooar 40,2 76,74 188 
Zink 329,8 187,48 859 
Nickel 21,0 26,7 58 
Kvicksilver 10,5 - 0,35 
Svavel 587,5 - -
PAH* 88,4* - -
Mineralolia 213,1 - -

* ng/kg 

Värden på flöden och koncentrationer för vägdagvatten varierar kraftigt. Stor variation i 
flödets intensitet och föroreningskoncentrationer har noterats vid enstaka nederbördstillfäl
len och mellan olika tillfällen (Hvitved-Jacobsen et al, 1991). En sammanställning på dag
vattenhalter från olika länder presenteras i tabell 8. 
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TABELL 8 Sammanställning av olika länders jöroreningshalter i dagvatten från vägar 

I.AND USA England Tyskland Norge Danmark Sverige (J.B. Ellis et nl,1982)• 

Parsmeter Vinter Vinter Sommar Sommar Snösmält Snösmält Dagvnt• Dngvnt- Snö•• Enhet 
-ning -ninl! ten ten 

Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Max Medel Max Min 
Ammonium - - - 3,5 0,14 - - - - - mg/I 
Arsenik 0,03 nd - - - - - - - - mg/I 

Avfiltrerbnrn ämnen - - 798,4 20,3 - - - - mg/I 

Avgasstoft - - - 17,2 1,46 - - - - - - mg/! 

Barium - - medel: 0,13 - - - - mg/! 

Bly 13,l 0,02 2,874 0,316 8,587 0,054 0,95 0,03 0,69 0,081 0,36 0,091 0,091 6,4 1.16 0,187 14,73 0,003 mg/I 

BOD 133 2 - - - - - - - mg/I 

Bor - - - medel: 0,043 - - - - mg/I 

Bromid - 6 0,2 2,3 0,05 - - - - - mg/! 

COD 1058 5 362 12 845 I 333 28,1 360 50 310 55 55 91 - - - mg/I 

Fosfor 4,45 O,Q3 - 0,92 O,Q7 - 3,5 - - - mg/! 

Järn 115 0,1 - - 19,19 0,65 78,6 5,5 30,1 4,5 4,5 - 440 0,67 mg/I 

Kadmium 0,4 0,007 0,102 <.0,003 0,039 < 0,003 0,1442 0,0009 0,026 0,0039 0,028 0,002 0,002 - 0,006 0,0014 13,73 0,0005 mg/I 

Kalcium 450 4 - - 63 19 85,1 3,1 18,7 5,3 5,3 - - - - - mg/I 

Kalium - - - - 8,6 1,7 - - - - - mg/I 

Klorid 35000 2 6714 12 40 1 2761 3,3 3900 2 1100 3 3 - - - - - mg/I 

Konduktivitet 2200 80 552 25 508 76 998 - - - - - - - - mS/m 

Koppar 1 0,023 max: 0,030 min: 0,007 0,385 0,026 0,43 0,013 0,18 0,01 0,01 - 0,2 0,063 0,38 0,003 mg/I 

Krom 0,19 0,003 max: 0,085 min: 0,018 0,0575 0,0016 0,15 0,03 0,19 0,013 0,013 - - - - mg/! 

Kvicksilver 67 0,13 13,2 0,19 5,1 0,6 0,6 - - - - p.g/l 

Kväve - - - - - - - 14,7 - - - - mg/I 

Mangan - - - medel: 0,05 - - - - - 0,64 0,04 mg/I 

Mineralolja 104 1 40 8 52 6 18,53 1,63 - - - - - - - mg/! 

Natrium 22500 2,1 270 2 - - - - mg/I 

Nickel 49 0,0001 - medel: 0,027 0,106 0,042 0,436 0,006 0,006 - - - - mg/I 

Nitrit-Nitrat 9 < 0,01 10 1,7 - - mg/I 

PAH 9,67 0,29 11,604 1,5 3,907 1,403 1,403 - - - p.g/1 

pH 8,1 4,3 7,6 6,1 7 5,7 8,5 6,3 8,2 6,8 9,1 6,7 6,7 - - - -
Sulfat 180 < 1 - - 13,28 0 224,1 11,1 55,2 4,9 4,9 - - - - mg/! 

T01. löst fäst mat. - 12560 1441 455 12 - - - mg/I 

Tot.fnst mat. 57400 68 12860 167 3700 < 15 5430 370 3334 228 228 - - - mg/! 

Tot.Kjeldnhl kväve 14 0,1 - - - - - - mg/I 

Tot.organiskt kol 290 4 58 8 320 12 12 - mg/I 

Tot.supsendernt mat. 2160 4 812 10 4269 18 1032 117 1669 230 2400 174 174 1440 - - mg/I 

Viiteknrbonnt 62 34 - - - - - - mg/I 

Zink 6,786 O,ot 4,047 0,275 3,865 0,08 1,54 0,12 0,74 0,2 0,37 0,091 0,091 3,3 t.69 0,537 22 0,01 mg/! 

Referenser: USA (Dupuis et al, 1985n),(Driscoll et ni, 1990),(Dupuis et ni, 1985b),(Guptn et ni, 1981),(Kobriger et ni, 1984b); England (Colwill cl ni, 1984),(Colwill ct ni, 1985); Tyskland (Krnuth et ni, 1982),(Golwer et al, 1983; Norge (Lygren 
et al, 1984),(Brekken et al, 1992); Danmark (Pedersen et ni, 1977); Sverige (Pettersson, 1983b) 

• Snmmanstiillning från olika länder, •• Vid ett snösmältningstillfiille 



4.2 Tungmetaller 

De tungmetaller som hittas oftast i motorvägsdagvatten är bly, zink, och järn, men även kop
par, kadmium, krom och nickel förekommer (Yousef et al, 1990; Hvitved-Jacobsen et al, 
1991). Värdena för dagvattnet är väldigt platsspecifika och därför mycket varierande. Detta 
beror på stor variation i dammnedfall, daglig medeltrafik, hur omgivningen används i övrigt 
och många andra faktorer. 

I de flesta vägdagvattenundersökningar visar det sig att extraktionsmöjligheter för zink, koppar, 
kadmium och mangan är anmärkningsvärt högre än för bly (Pettersson, 1983a; Hvitved-Jacob
sen et al, 1991). Vid en amerikansk undersökning i Florida studerades tungmetallkoncentratio
ner i dagvatten under 16 individuella nederbördstillfällen. Här tittade man på hur stor del av de 
undersökta tungmetallerna som var lösta, se tabell 9. 

Tabell 9 Medelvärden på tungmetallkoncentrationer i vägdagvatten vid Maitland 
lnterchanf!,e, 0, Flon a (Hvztved Jaco sen et al,Oral nd .d . - b 1991). 

Metall Lösta Total Andel löst 
---------- µg /1 ---------- % 

Bly 33,5 163 21 
Zink 40,4 71 57 
Koppar 26,4 37,5 70 
Nickel 2,6 3,4 76 
Krom 2,6 4,0 65 
Kadmium 1,8 2,5 72 
Järn 93,4 341 27 

Vid ett nederbördstillfälle vid Sacramento Hwy 50, utfört mellan kl.4.00 och 14.00 den 17 ja
nuari 1980, gjordes mätningar på nederbörden, figur 4a, och dagvattenflödets variation med ti
den figur 4b. Nederbördsmönstret för detta tillfälle var en relativt låg intensitet utom en kort 
intensiv period, vilket är karakteristiskt för Sacramentoområdet. Denna plats har 100 % ytbe
läggning, och fördröjningstiden från det att regnet börjar och dagvattenflödet startar är ca 15 
minuter. Fördelningsmönstret mellan totalmängd fast material och total mängd suspenderat 
material var likvärdigt, se figur 5a-5d. Samma sak kan man säga om förhållnadet mellan bly 
och zink, se figur 6a och 6b (Kobriger et al, 1984a). 

Kommentarer till figur 4a - 6b. 

• Speciellt för USA (100mm/10h), kraftigt regn 
• Kraftig variation 
• Det suspenderade materialets koncentrationen och mängd högst vid Qmax 

• Bly och zink - koncentrationen högst 45 minuter före Qmax 

- mängd högst vid Qmax 
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Figur 4a Nederbörd mellan kl 400 och 1 ~ 
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Figur 5a Koncentrationen av total mängd 
fast material. 
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Figur 5c Koncentrationen av total mängd 
suspenderat fast material. 
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Figur 4b Dagvattenflödets variation med tiden. 
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Figur 5b Massjlödet för total mängd fast 
material. 
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Figur 5d Massjlödet för total mängd fast 
suspenderat fast material . 
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Figur 6b Massjlödet för bly och zink. 
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4.3 Kolväten 

Urtvättningen vid regn är en viktig reningsmekanism för kolväten. Man kan finna de olika för
eningarna både i löst och bunden form, även om PAR har en låg löslighet i rent vatten (0,01 -
0,1 µg/1). Vid ett tillskott av organiskt material tycks lösligheten öka. PAR adsorberas lätt till 
framförallt organiska partiklar (Rvitved-Jacobsen et al, 1991). Det finns en mängd olika PAR
komponenter som bildas vid bränsleförbränning, (Hewitt et al, 1990). Många av dessa för
eningar förekommer i mycket små halter. I tabell 10 visas exempel på PAR i vägdagvatten. 

4.4 Näringämnen 

De näringsämnen som hittas i vägdagvatten, är huvudsakligen kväve och fosfor och härleds till 
atmosfärisk deposition och konstgödningämnen i de fall vägen löper genom jordbruksområden. 
(Rvitved-Jacobsen et al, 1991). En annan fosforkälla är fekalie från djur. Kvävedepositionen 
från trafik och regional deposition , främst i form av NO2, kan leda till kvävemättnad och 
urlakning av nitrat, till grundvattnet, (Sjödin et al, 1987). 

4.5 Mineralolja 

Dessa föroreningar kommer från spill, läckor, stänk från smörjoljor, frostskyddsmedel, hydral
vätskor, asfaltsytelakvatten. Vid amerikanska undersökningar har man funnit att olje och fett
halterna i vägdagvatten varierar mellan 1 - 104 mg/1 (Dupuis et al, 1985b), och vid engelska 
undersökningar upp till 52 mg/1 (Colwill et al, 1984; Colwill et al, 1985). 

4.6 Salt 

Saltkoncentrationen i vägdagvatten är starkt årstidsbundet. Vintertid har man funnit kloridhalter 
upp till 35 000 mg/I och natriumhalter upp till 22 500 mg/1, se tabell 8. Övriga årstider kan 
halterna för klorid och natrium sjunka ner under 5 mg/1. 

4. 7 Bakterier 

Vid amerikanska undersökningar har man funnit att vägdagvattenprov generellt innehåller total 
coliform, fekal coliform (FC) och fekal streptokock (FS). Antalet bakterier är oftast mindre än 
1000 organismer/ml vatten. Fekal coliform (FC) till fekal streptokock (FS) kan variera mel
lan 0,01 - 12,8 organismer/ml vatten. Värden över 4 organismer/ml på FC och FS härleds till 
människokällor och värden under 0,7 från djur. Den bakteriologiska kontaminationen kommer 
vanligen från djur (Rvitved-Jacobsen et al, 1991). 
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Vid en engelsk undersökning gjord 1986/87 där trafikmängden var 37 600 fordon/dag, 32 000 
bensin och 5 600 diesel, blev resultatet vid 12 månaders undersökning som visas i tabell 1O 
(Hewitt et al, 1990). ' 

Tabell] 0 Föroreningsmängder i dräneringsvatten från en engelsk motorväg under en tolv 
månaders period (Hewitt et al, 1990). 

Ämne Total mängd (g) Bakgrund (g) Netto (g) Netto Enhet 
Bly 13834 432 13402 22,95 mg/m,dag 
Organiskt-bly 35,05 0,72 34,33 0,058 Il 

Kadmium 204 58 146 0,25 Il 

Koppar 4518 288 4230 7,20 Il 

P AH-föreningar 
Phenanthracene 16,22 0,58 15,64 26,8 µg/m,dag 
Anthracene 3,77 0,30 3,47 5,9 Il 

Fluoranthene 30,53 0,86 29,67 50,8 Il 

Pyrene 18,51 0,72 17,79 30,5 Il 

Benz( a )anthracene/ 28,27 1,15 27,12 46,4 Il 

Chrysene 
Benzo(b )fluorathene 10,00 0,29 9,71 16,6 Il 

Benzo( a )pyrene 8,27 0,29 7,98 13,7 Il 

Benzo(ghi)perylene 3,07 0,23 2,84 5.0 Il 

Total PAH 118,64 4,42 114,22 195,7 Il 
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5. FÖRORENINGAR I SNÖ 

Snö innehåller högre halter av föroreningar än regn. Orsaken till det antas bero på snöflingans 
fysikaliska utseende. Den har stor yta och faller långsammare, vilket gör att den lättare samlar på 
sig föroreningar (Pettersson, 1983a; Hvitved-Jacobsen et al, 1991). När snön nått marken 
ackumuleras den, rinner bort som dagvatten eller infiltreras i marken. 

I regioner med nederbörd i form av snö kommer föroreningarna att kontaminera snön på och vid 
sidan av vägen. Ju längre snön ligger kvar på marken ju högre halter av föroreningar ansamlas det. 
Smältvatten från snö kan uppnå mycket högre föroreningsgrad än dagvatten från regn. Detta gör 
att på våren, när snön smälter, kommer recipienter somt.ex. jord och markvegetationen intill 
vägarna utsättas för föroreningschocker (Pettersson, 1983a; Hvitved-Jacobsen et al, 1991). Vid en 
norsk undersökning visade det sig att halva årliga masstransporten av P AH i vägdagvatten 
återfanns vid några få intensiva snösmältningsveckor i mars och april (Lygren et al, 1985). Oftast 
innehåller dagvattnet från snösmältning stora mängder finpartikulärt material som inte 
sedimenterar även om dagvattnet får stå stilla under flera dagar, se figur 7. Några av de 
allvarligaste föroreningstyperna, somt.ex. PAH är knutet till denna fina fraktion (Lygren et al, 
1985). 
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I Norge har man vid olika tillfällen studerat föroreningsackumulation i snö utefter motorvägar. 
Figur 8a - 8d visar olika föroreningars koncentrationer i snö nära motorvägen vid fyra olika 
mätplatser med olika trafikintensitet (Jessheim: 8 000; K10fta: 18 000; Karihaugen: 30 000; 
Helsfyr: 50 0001

) fordon/dag) utmed E6 Jessheim till Oslo. Proverna togs den 27/3-1981 just innan 
snösmältningsperioden börjat och representerar cirka fyra månaders föroreningsackumulation 
(Lygren et al, 1984). Figur 8a - 8d visar att alla undersökta föreningar utom klorid visar högre 
halter med ökad trafikmängd. Avvikelsen för klorid bero troligtvis på olika saltspridningsmängder. 
Undersökningen visar att höga halter av metaller kan uppkomma vid smösmältningen. Speciellt är 
halterna av bly, nickel och kadmium höga i snön. 
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Vid en annan norsk undersökning (Lygren et al, 1984) studerades föroreningsinnehåll per m2 i snö 
utefter motorvägar i förhållande till vägavstånd, se figur 9a - 9c. Proverna, som är samlingsprov 
från snöytan ner till marken, togs den 2/3-1982, och motsvarar cirka två månaders ackumulering 
av föroreningar (Lygren et al, 1984). Trafikmängd på den aktuella vägen är 7 500 fordon/dag. I 
figurerna 9a - 9c kan man se att föroreningsinnehållet i snön avtar exponentiellt med vägavståndet 
för samtliga undersökta substanser. 

Bakgrundsvärdena uppnås ca 15-20 m från vägkanten. ett mått på avrinningen av föroreningarna 
är att beräkna kvoten mellan den maximala halten av ett visst ämne dividerat med 
bakgrund svärdet. I tabell 11 redovisas denna kvot. Av tabellen framgår att anrikningen av bly är 
störst, 47 gånger, och att övriga metaller anrikas ca 5-10 ggr. 
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Tabell 11 

Parameter 
Bl 
Zink 
Ko ar 
Kadmium 
Nickel 
TOC 

Anriknings/aktar i snö, beräknat 
med data ån z r 8a-8c. 

KvotC 
46,8 
11,1 
6,3 
7,5 
7,6 
13,4 
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6. FÖRORENINGAR I JORD 

6.1 Allmänt 

Vägrelaterade föroreningar sprids till mark och vegetation som nederbörd, nedfallande partiklar, 
aerosolmoln, vattensprut från däck och dagvatten som avrinner från vägbanan. Miljöeffekterna av 
detta är att vegetation kan skadas, ätbara växter tar upp skadliga ämnen och för de vidare i 
näringskedjan, djur och barn äter förorenad jord, förorenad jord inandas som damm eller att jorden 
lakar ut föroreningar till yt- eller grundvatten. Scanlon et al (1991) anger att erfarenheter av odling 
i ett område förorenat med blyarsenat visat att bly är en signifikant skadefaktor för en del däggdjur 
även 35 år efter att tillförseln upphört. I Folkesson (1993) ges en utförlig redovisning av 
miljöeffekterna. 

Föroreningshalter i jord i närheten av vägar beror bl a på: 

• Trafikintensitet 

• Vägens ålder 

• Topografi och växtlighet 

• Geologi 

• Klimat 

• Atmosfäriskt nedfall 

Hög trafikintensitet under lång tid gör naturligtvis att utsläppsmängderna ökar och därmed också 
att halterna av föroreningar ökar i omgivande jord, se figur 1 och 10-16. Teoretiskt kan man tänka 
sig en övre mättnadsgräns för hur mycket föroreningar en jord kan ackumulera. Ytterligare 
tillskott "ryms" inte på jordpartiklarna och avrinner till yt- eller grundvattnet. Risken att en sådan 
mättnad kan uppnås i närheten av vägar bedöms som mycket liten för de i Sverige vanligen 
förekommande jordarterna. 

Spridningen av föroreningar påverkas också av topografi och växtlighet i närheten av vägen. 
Luftburna föroreningar sprids över större områden om omgivningen är platt och vegetationslös 
jämfört med om vägen omges av kullar, bergväggar eller bullervallar. Kraftiga trädridåer har också 
en mycket stor förmåga att ta upp luftburna föroreningar och förhindra att transporten sker över 
större områden. Förhindrandet av vidaretransport, tex på grund av en bergvägg, innebär å andra 
sidan att koncentrationen i marken i närheten av vägen ökar jämfört med om ingen barriär 
förekommer. 

Jordens sammansättning har stor betydelse för förmågan att ackumulera föroreningar. Generellt 
sett är föroreningshalten högre i finkorniga och humusrika jordar. Det beror på att dessa har en 
mycket hög specifik yta och kan därmed adsorbera betydligt större mängder metaller än grova och 
hupmsfattiga jordar. Torv ärt ex ett mycket bra filter för tungmetaller. I grova jordar, som sand 
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och grus, återfinns en större andel av föroreningarna i yt- och grundvatten. Även jordens 
mineralogiska sammansättning, som innehåll av kalk, inverkar på fastläggningen. 

Inom områden med stor andel snönederbörd och kraftig snösmältning transporteras en stor del av 
föroreningarna bort med smältvattnet. Det innebär att en mindre andel ackumuleras i jorden. På 
motsvarande sätt avrinner föroreningarna från områden som karakteriseras av häftiga intensiva 
skyfall. Ständigt vattenfyllda diken gör t ex att mer föroreningar hamnar i ytvattenrecipienter än 
vägdikesmassor. I torra områden och områden utan häftiga skyfall hamnar troligen en större andel 
av föroreningarna i jorden. 

Förhöjda halter av metaller i närheten av vägar beror inte bara på trafiken utan kan också vara 
följden av atmosfäriskt nedfall av kort- eller långväga natur. Nedfall av svavelföroreningar kan 
också påverka utlakningen av metaller från jorden genom att pH-värdet sänks. 

6.2 Haltvariation med avstånd från vägen 

Tyvärr har det gjorts väldigt få undersökningar som visar på hur halterna varierar beroende på de 
faktorer som anges i 6.1. Kobriger et al (1984a) och Scanlon (1991) har dock undersökt hur 
halterna i ytjorden (0-5 cm under markytan) förändras med avståndet från vägen. Deras data 
presenteras i figurerna 10-16. 

Figurerna visar att koncentrationen i ytjorden avklingar exponentiellt med avståndet från vägen i 
de flesta fall. Undantag finns dock vilket bl a kan bero på att jordarten förändras. Bakgrundsvärde 
uppnås efter 5-70 meter enligt figurerna. I de fall undersökningar gjorts på olika sidor av vägen 
visar det sig att halterna kan variera. I figur 1 0b är t ex koncentrationen av kadmium 2 mg/kg och 
5.1 mg/kg vid den västra respektive östra sidan av vägen. 

I tabell 12 visas en sammanställning av de maximala halterna från de två undersökningarna. Av 
tabellen framgår det bl a att halterna vid en väg med årsdygnstrafiken (ÅDT) 25 000 är betydligt 
lägre än vid en väg med 115 000 ÅDT. Bly är den enda metall som överskrider det holländska B
värdet vid 25 000 ÅDT. Övriga metaller är klart lägre än B-värdet. Vid 1 I 5 000 fordon 
överskrider bly C-värdet och kadmium, koppar och zink överskrider B-värdet. 

Tabell 12 Maxhalter (mg/kg) från figur 9-15 vid olika trafikmängd (ADT) jämfört med 
holländska riktvärden som används vid bedömningen avförorenade markområden. 
A-värdet representerar bakgrundsvärde i Holland, B-värdet indikerar att en 
riskanal s bör öras och C-värdet innebär att området måste saneras. 

====== 
Metall de rde 
Bl 3 600 85 150 600 
Kadmium 6,4 0,8 5 20 
Krom 70 1 250 800 
Nickel 95 5 35 100 500 
Ko ar 270 36 100 500 
Zink 1150 140 140 500 3 000 
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Ett mått på anrikningen av föroreningar är att beräkna kvoten mellan den maximala halten av ett 
visst ämne och bakgrundsvärdet. Om dataunderlaget från Kobringer et al (1984a) och Scanlon 
(1991) bearbetas framgår det att kvoten är ca 10-30 för bly och 1-5 för övriga metaller. Detta är i 
samklang med ackumulationen i snö, se kapitel 5. Figurerna visar också att variationen i 
bakgrundskoncentration kan vara stor. Variationer upp till två tiopotenser för naturliga material är 
inte ovanligt. Det ska påpekas att det inte togs prov av vägdikesmassor vid de refererade 
artiklarna. 
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6.3 Haltvariation med jorddjup 

Ward (1990) har undersökt metallkoncentrationens variation med djupet utmed väg M25 i 
England. Vägen hade varit i drift under 3-4 år vid undersökningstillfället och antalet fordon är ca 
120 000 per dygn. Resultatet framgår av figur 17. Ämnen som bly, zink, kadmium och vanadin, 
vilka kommer från motorfordonen, ackumuleras i speciellt stor utsträckning i ytjorden. Om dessa 
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halter jämförs med Tabell 12 (115 000 ÅDT) ser man att de är på ungefär motsvarande nivå. 
Halterna minskar kraftigt med jorddjupet. För många metaller kan ingen kontaminering avläsas 
under 15 cm under mark.ytan. Den observerade halten av tungmetaller i jorden står inte i direkt 
proportion till växtupptaget. Ward (1990) hart ex visat att halten av zink Gord) >> zink (växt) 
medan halten koppar Gord) << koppar (växt). 

Figurerna 18-21 visar att metallhalterna minskar dels med avståndet från vägen och dels med 
jorddjupet samt att halterna generellt minskar med minskande trafikintensitet. Vägen med 
23 000 fordon per dygn uppvisar en exeptionellt hög relativ ackumulation av föroreningar i 
ytskiktet i relation till övriga vägar. Det kan bero på att ytjorden innehåller speciellt mycket humus 
eller att vägen är förhållandevis ny. Koncentrationen av metaller i ytskiktet (0-5 cm) är här ca 7-15 
ggr större än halten på nivån 10-15 cm. ljordprofilerna från de övriga tre vägarna är förhöjningen 
i ytskiktet ca 1,3-5. Generellt verkar ackumulationen till ytskiktet vara lägst för kadmium vilket 
visar att den är mer mobil än t ex bly. 
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Figur 18c Blyhalter i markytan i relation 
till )orddjup och avstånd från, 
vägen medeltrafik: 20000 I dag, 
(Scanlon, 1991) 

32 

Figur 19a Kadmiumhalter i markytan i 
relation till )orddjup och av
ståndfrån vägen, medeltrafik: 
48000 I dag, (Scanlon, 1991) 
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Figur 18b Blyhalter i markytan i relation till 
)orddjup och avstånd från vägen, 
medeltrafik: 23000 Idag, 
(Scanlon, 1991) 
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Figur 18d Blyhalter i markytan i relation till 
)orddjup och avstånd från vägen, 
medeltrafik: 7500 Idag, 
(Scanlon, 1991) 

2 
l, 8 
l, 6 
1,4 
l, 2 

q/kg TS 1 
0, 8 
0, 6 
0, 4 
0, 2 

0 

Jorddj up 

Vlgavst ind [ r:q 

Figur 19b Kadmiumhalter i markytan i rela
tion till )orddjup och avstånd från 
vägen, medeltrafik: 23000 Idag, 
(Scanlon, 1991) 

37 



I 
0, 9 
0, 8 
0, 7 
0,. 

rrg/kg TS 0, 5 
0, 4 
0, 3 
0, 2 
0, I 

0 

s 
1orddj up 

Vlgavst ånd [ rq 
32 

Figur 19c Kadmiumhalter i markytan i 
relation till )orddjup och av

ståndfrån vägen, medeltrafik: 
20000 I dag,(Scanlon, 1991) 

180 

160 

140 

120 
100 

rrg/kg TS so 

32 
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Figur 20c Zinkhalter i markytan i relation 
tilljorddjup och avstånd/rån 
vägen, medeltrafik: 20000 I dag, 
(Scanlon, 1991) 
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Figur 19d Kadmiumhalter i markytan i rela
tion till )orddjup och avstånd 
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Figur 20b Zinkhalter i markytan i relation till 
)orddjup och avstånd från vägen, 
medeltrafik: 23000 Idag, 
(Scanlon, 1991) 
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Figur 20d Zinkhalter i markytan i relation till 
)orddjup och avstånd från vägen, 
medeltrafik: 7500 Idag, 
(Scanlon, 1991) 
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Figur 21a Nickelhalter i markytan i rela Figur 21b Nickelhalter i markytan i relation 
tion till jorddjup och avstånd till jorddjup och avstånd från 
från vägen, medeltrafik: vägen, medeltrqfik: 20000 Idag, 
48000 I dag, (Scanlon, 1991) (Scanlon, 1991) 

6.4 Polyaromatiska kolväten 

PAR förekommer både i löst och partikulär form (Pettersson, 1983a). Bedömningen av PAR
emission från fordon är mycket svår och osäker. Det beror på att så många faktorer påverkar 
emissionen, bl.a. typ av bränsle, användandet av katalysator, motortyp och körsätt. En orsak 
till den osäkra bedömningen är den enorma mängd av PAR-komponenter som bildas vid 
bränsle-förbränning och att vid olika mätningar har olika föreningar analyserats och rapporte
rats (Rewitt et al, 1990). 

Adsortionsexperiment har visat att PAR binds mycket starkt till jordmånstyper med höjt inne
håll av organiskt material. Det betyder att PAR inte transporteras vidare till grundvattnet eller 
med ytavrinningsvatten i samband med regn (Lygren et al, 1985). Bakteriologiska nedbryt
ningstester tyder på att PAR som adsorberas på markytan snabbt bryts ned (Lygren et al, 
1985). 

6.5 Övriga ämnen 

Övriga ämnen som kan ackumuleras i jorden är katjoner som kalcium, magnesium, natrium, 
kalium, järn, mangan, ammonium mm. Negativa joner som klorid och nitrat ackumuleras inte i 
jorden. De transporteras iväg med yt-eller grundvatten. 
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7. Slutsatser 

Den genomförda litteraturinventeringen visar att variationerna i dagvattenmängder och halter är 
mycket stor. Inventeringen visar samtidigt att det knappast finns något dataunderlag som täcker 
in dessa variationer under någon längre tid. De flesta mätningar som rapporterats är stickprovs
analyser eller mätserier under timmar-dagar. Det gör att det är mycket svårt att förutsäga halter 
eller mängder av föroreningar i vägdagvatten med hjälp av några enkla samband. Sambandet 
mellan halter och dagvattenflöden förefaller dock vara tydligt, speciellt inom områden med 
stora nederbördsvariationer. Intensiv avrinning ger en mycket hög initiell halt av föroreningar 
som sköljs av från vägbanan. Effekten blir speciellt stor om vädret varit torrt under en längre 
tid före nederbördstillfället. En speciell effekt i nordligt belägna områden är den mycket krafti
ga förhöjningen av föroreningar som uppkommer i dagvattnet vid snösmältningstillfällen. 
Dessa föroreningschocker kan ge ekologiska effekter i små ytvattendrag. 

De miljöstörande ämnen som sprids med vägdagvatten är tungmetaller (speciellt bly, kadmium, 
koppar) och polyaromatiska kolväten (PAH). Dessa är toxiska vars spridning i biosfären bör 
minimeras i största möjliga utsträckning. Andra ämnen som kan ge upphov till negativa effek
ter är kväve (eutrofiering, försämring av dricksvatten), olja (ekologiska effekter, smak åt 
dricksvatten) och klorid (smak åt dricksvatten). En effekt av vägsaltning som uppmärksammats 
på senare tid, Bauske ( 1991), är att saltning kan frigöra metaller vilka sedan kan transporteras 
iväg i större utsträckning. Det allvarligaste hotet mot vägdagvatten är transporterna av farligt 
gods. Om flytande farligt gods rinner ut i vägdagvattnet kan ett helt ytvattendrag eller 
grundvattenmagasin slås ut för mycket lång tid framöver. Skydd mot sådana olyckor bör därför 
prioriteras högt. Med tanke på den låga kunskapsnivån om vägdagvattnets innehåll är det 
angeläget att utföra kontinuerliga mätningar av dagvattenkvantitet och kvalitet vid någon eller 
några av de största motorvägarna i Sverige. Idag saknas relevanta data för att kunna säga något 
om halter och mängder i svenska vägdagvatten. Dagvattnets innehåll av organiska ämnen bör 
också klarläggas. 

Den genomförda litteraturinventeringen visar att det inte finns några publicerade data om den 
kemiska sammansättningen i vägdikesmassor. Däremot finns det en del data om innehållet av 
metalljoner i jord i närheten av vägar. Tyvärr kan man inte från dessa undersökningar dra 
några slutsatser om hur tex geologin inverkar på innehållet av metaller i jorden. Undersök
ningarna visar att halterna är förhöjda i ytjorden och att de avtar med avståndet från vägen och 
med djupet i jordprofilen. Speciellt höga är halterna av bly men även zink och kadmium är för
höjda. Speciellt med tanke på blyhalterna bör barn inte tillåtas komma i kontakt med denna 
jord. Det knappa dataunderlag som finns indikerar att halterna kan utgöra ett problem om tra
fikmängden överstiger 25-35 000 fordon per dygn. Angelägen forskning är att undersöka hal
terna i vägdiken i Sverige som funktion av omgivningsförhållandena. Utlakning av förore
ningar från vägdikesmassor är också viktigt att undersöka eftersom utlakningen avgör vad som 
kan lösas ut och hamna i yt-eller grundvatten. 
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