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FÖRORD 
Detta är en underlagsrapport till Vägverkets handbok ”Hantering av vägdikesmassor – 
råd och rekommendationer, publ 2007:101”.  
 
Underlagsrapporten omfattar:  

• Karakterisering av vägdikesmassor enligt ny lagstiftning 
• Framtagande av modell för användning av vägdikesmassor med miljökriterier 

för användning inom vägområdet, VV-kriterie väg, samt för extern användning, 
VV-kriterie extern. 

 
Syftet med projektet har varit att undersöka vägdikesmassors innehåll av föroreningar 
och ge underlag till utformning av miljökriterier och råd för hantering av massorna, där 
spridning av föroreningar till människa och miljö motverkas. 
 
Projektet har utförts av Statens geotekniska institut, SGI, som ett FUD-projekt beställt 
av Vägverket med Åsa Lindgren som projektledare. Medverkande i projektet har varit 
Ebba Wadstein (projektledare), Karin Axelström, David Bendz och Bo Lind. Till pro-
jektet har en referensgrupp varit knuten med Åsa Lindgren, Vägteknik, Heléne Bermell, 
Vägverket region Mälardalen samt Per Karlsson, Vägverket Drift i Kisa.  
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1. MILJÖRISKER MED VÄGDIKESMASSOR 

1.1 Bakgrund 
Sedan publikationen 98:008 ”Vägdikesmassor” togs fram har området utvecklats 
snabbt. Riktvärdena i tidigare publikation baserades främst på Naturvårdsverkets rikt-
värdesmodell (Naturvårdsverket 1997) för metaller och för oljehalter på internationella 
erfarenheter. Sen dess har det blivit allt vanligare att beräkna platsspecifika riktvärden. 
En revidering av riktvärdena har pågått under senare år och i skrivande stund finns ett 
nytt remissförslag (NV 2005-07-04) med både ett beräkningsprogram för platsspecifika 
riktvärden samt förslag på nya riktvärden för några ämnen som berör vägdikesmassor 
bl.a. PAH och kadmium. 
 
I samband med att miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 infördes EU:s definition 
av avfall i svensk rätt tillsammans med ny hierarki för avfallsbehandlingsmetoder vilken 
innebar styrning av avfallet bort från deponierna genom införande av deponeringsskatt. 
Den nya avfallsförordningen (SFS 2001:1063) ersatte tidigare förordningar och samti-
digt infördes EG:s avfallskatalog. Nya mottagningskrav (NFS 2004:10) har utifrån EU:s 
deponeringsdirektiv (1999/33/EC) och enligt rådets beslut (2003/33/EG) fastslagit 
gränsvärden för ackumulerad utlakning av hälso- och miljöstörande ämnen vid olika 
L/S nivåer och för olika typer av deponier.  

1.2 Föroreningar 
Vägtrafik är en källa till spridning av föroreningar. Utsläppen kommer främst från avga-
ser, smörjoljor, korrosion, däck, vägbana, katalysator och bromsbelägg. (Lindgren, 
1998). Bly (Pb) i avgaser har minskat genom förbud av blyhaltig bensin men kan ändå 
finnas fastlagt i vägdikesmassor som inte rensats sedan utfasning under början av 90-
talet. Utsläppen av metaller från slitage av bromsbelägg domineras främst av koppar 
(Cu) och zink (Zn) och bly. 
 
Varje år slits ca 130 000 ton vägbeläggning loss från de svenska vägarna och hamnar 
tillsammans med 9000 ton däcksmaterial, i diken, bäckar, sjöar och hav. I stoftet ingår 
t.ex. zink, kadmium (Cd) och bly. Asfalt består till 90 % av sten, fem procent så kallad 
filler (oftast mkt finkornigt stenmaterial) och fem % av bindemedlet bitumen. I binde-
medlet finns spår av organiska miljögifter som t.ex. PAH (polycykliska aromatiska 
kolväten), (Lindgren 1998). 
 
Vägsalt består av natriumklorid som är mycket lättlösligt. Saltet både stänker och rinner 
av vägen. Saltstänket kan påverka vägnära vegetation negativt. Kloridjonerna transpor-
teras med vattnets hastighet och kan förorsaka försämrad vattenkvalitet i dricksvatten-
brunnar nära vägen (Blomqvist et al, 2001) 
 
En stor del av föroreningarna från vägar är partikelbundna och därmed mindre tillgäng-
liga för att tas upp av växter. Asfaltslitaget består till största delen (95 %) av vanliga 
stenpartiklar, precis som beläggningen. Damm och slitageprodukter kan ändå föra med 
sig miljöbelastande ämnen, eftersom de binds till partiklar (Lindgren 1998). 
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Vägdagvattnets innehåll av föroreningar är i de flesta fall direkt kopplad till trafik-
mängd. Svenska vägar är relativt lågbelastade i ett europeiskt perspektiv. Endast 1,5 % 
av det statliga vägnätet har en trafikbelastning över 10 000 ÅDT (Vägverket 2004). 
Mycket högtrafikerade leder, med mer än 30 000 ÅDT, förekommer i dagsläget främst 
kring våra allra största städer. 
 
Tabell 1-1. Sammanställda schablonhalter i dagvatten från vägar, (VV 2004).  

Tabell hämtad från publikation Vägdagvatten, VV 2004:195. 
Grupp av för-
orening 

Källa Parametrar Enhet Koncentration i vägdagvatten, schablonhalter.  

Medelhalt respektive spridning 

    10 000-15 000 

ÅDT 

15 000-30 000 

ÅDT 
30 000 

ÅDT 

Partiklar Vägmaterial, 
bromsbelägg, 
avgaser, däck, 
korrosion -
fordon, vägut-
rustning 

 

 

mg/l 75 

(50-200) 

100 

(50-1000) 
1000 

(100-5000) 

Metaller Vägmaterial, 
bromsbelägg, 

korrosion -
fordon – vägut-
rustning 

oljor, bränslen, 
katalysatorer, 
däck, färg 

Bly (Pb) 

 

Zink (Zn) 

 

Koppar (Cu) 

 

Kadmium (Cd) 

µg/l 20 (5-40) 

 

100 (50-300) 

 

35 (10-50) 

 

0,5 (0,2-1) 

25 (5-50) 

 

150 (50-500) 

 

45 (10-100) 

 

0,5 (0,2-1) 

30 (20-1000) 

 

250 (100-1000) 

 

60 (10-800) 

 

0,5 (0,5-100) 

Organiska äm-
nen 

Avgaser, däck, 
oljor 

PAH µg/l 0,5 (0,1-1) 1,0 (0,1-10) 2,0 (1-10) 

Näringsämnen Avgaser, olja Kväve (N) 

 

Fosfor (P) 

mg/l 1,2 (0,05-2) 

 

0,15 (0,1-0,2)

1,5 (0,05-8) 

 

0,20 (0,1-0,5) 

2,0 (1-10) 

 

0,25 (0,1-3) 
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2 DEFINITIONER OCH FÖRKLARING AV ORD  

Definitioner och förklaring av ord 

Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfalls-
kategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att 
göra sig av med. (Miljöbalken, SFS 1998, 15 kap, 1§) 

Cancerogena ämnen, 
kategori 1-3 

Cancerogena ämnen delas in i 3 olika kategorier vid riskklassning. 
Kategori 1: Cancerframkallande hos människa. 
Kategori 2: Skall betraktas som cancerframkallande hos människa. 
Kategori 3: Möjligen cancerframkallande hos människa. 

KIFS 2001:3 

DOC Löst organiskt kol 

Farligt avfall Avfall med farliga egenskaper enligt avfallsförordningen, SFS 2001:1063 

Grundläggande ka-
rakterisering 

En noggrann bestämning, enligt standardiserade provningsmetoder av avfal-
lets sammansättning, dess lakbeteende på kort och lång sikt, avfallets övriga 
karakteristiska egenskaper samt dess beteende i en deponi (NFS 2004:10) 

Icke farligt avfall Avfall som inte är farligt enligt SFS 2001:1063 

Inert avfall Avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biolo-
giska förändringar. Definieras i SFS 2001:512, Förordningen om deponering 
av avfall.  

KM Känslig markanvändning t.ex. bostadsområde, daghem etc. 

(Naturvårdsverkets Rapport 4638) 

L/S Förhållandet mellan vätska och fast material, liquid/solid. Används i laktes-
ter för att beskriva hur mycket vatten som passerat genom materialet (perko-
lationstest) respektive varit i kontakt med materialet (skaktest) vid analystill-
fället. 

Miljökriterie VV-
extern 

Framtaget miljökriterie för extern användning av vägdikesmassor med sär-
skilda restriktioner. 

Miljökriterie VV-väg Framtaget miljökriterie för användning av vägdikesmassor inom vägområ-
det.  

MKM Mindre känslig markanvändning, t.ex. kontor, industrier, vägar (Naturvårds-
verkets rapport 4638). 

MKM-GV Mindre känslig markanvändning med grundvattenskydd, t.ex. industrimark i 
närheten av grundvattentäkt (Naturvårdsverkets rapport 4638). 

Mutagena ämnen, 
kategori 1-3 

Mutagena ämnen delas in i 3 olika kategorier vid riskklassning. 
Kategori1: Mutagena hos människa. 
Kategori 2: Skall betraktas som om de är mutagena hos människa. 
Kategori 3: Möjligen mutagena hos människa. 

KIFS 2001:3 

Nyckelparametrar 
(deponi) 

Parametrar som är avgörande för avfallets egenskaper och som vid överens-
stämmelseprovning kan användas för att avgöra om avfallet har förändrats i 
jämförelse med den grundläggande karakteriseringen (NFS 2004:10). 

PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) 
polycykliska aromatiska kolväten; tillhör en grupp ämnen där många har 
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skadliga egenskaper 

Platsspecifik accep-
tanshalt 

Beräknad acceptabel föroreningshalt för användning av massorna inom 
vägområdet respektive extern användning med restriktioner. Har använts 
som delunderlag för framtagande av miljökriterie VV-väg respektive VV-
extern. 

TDI Tolerabelt dagligt intag. 

TOC Totalt organiskt kol. 

Väganordning Anordning som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukan-
de och som kommer till stånd genom väghållarens försorg eller övertagits av 
denne. (2§ Väglagen) 

Vägområde Utgörs av mark som tagits i anspråk för väganordning (3§ Väglagen) 

ÅDT Årsmedelsdygnstrafik för en vägsträcka, i handboken mätt som antal for-
don/dygn. Kan även mätas som lastbilar/dygn eller axelpar/dygn. 

Överensstämmelse-
provning 

Undersökning av att avfall som skall deponeras överensstämmer med resul-
tatet från provningen i den grundläggande karakteriseringen och där sådana 
finns gällande mottagningskriterier för den deponiklass där avfallet ska 
deponeras (NFS 2004:10). 
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3 PRINCIPER FÖR RISKBEDÖMNING 
Ett övergripande mål vid riskbedömning av vägdikesmassorna har varit att ansluta till 
de befintliga riskbedömningssystem som finns istället för att utarbeta nya principer. 
Inriktningen på arbetet har därför varit att identifiera vilka anpassningar av systemen 
som krävs för att bedömningarna ska vara relevanta för just vägdikesmassor. 
 
Vid riskbedömning av miljöpåverkan av främmande ämnen i naturen finns två olika 
system, som ansetts vara användbara vid bedömning av vägdikesmassor. Det ena är 
riktvärden för förorenade områden (Naturvårdsverket, 1997a) och det andra är accep-
tanskriterier för deponier (NFS 2004:10). Systemet för bedömning av förorenade områ-
den är baserat på jordens totalhalter av föroreningsinnehåll, medan acceptanskriterier 
för deponier bygger på avfallens lakbarhet i vatten. 
 
I dagsläget finns två olika system för bedömning av avfall respektive förorenade områ-
den. Systemen är varianter av två likartade riskacceptanssystem. Riktvärden för förore-
nad mark utgår ifrån totalhalter och bedömningskriterier för avfall bygger på lakbarhet. 
Vid riskbedömning bör man enligt Naturvårdsverkets rapport Generella riktvärden för 
förorenad mark (Naturvårdsverket, 1997b) dels klarlägga hur stora riskerna är med den 
befintliga föroreningssituationen och dels klargöra hur stor riskreduktion som bör upp-
nås för att objektet inte ska förorsaka oacceptabla risker nu och i framtiden. Riktvärdena 
är konstruerade så de anger en nivå då maximal acceptabel belastning uppnås. Det är 
dock tydligt uttalat att riktvärdet däremot inte är en nivå upp till det är acceptabelt att 
förorena. Beträffande hantering av vägdikesmassor är utgångspunkten en annan än vid 
bedömning av redan förorenade områden. I detta fall gäller bedömningen hur stor be-
lastning som en planerad åtgärd kan accepteras få ha på omgivningen, där andra alterna-
tiva användningssituationer får förutsättas finnas. Att inteckna hela utrymmet för accep-
tabel belastning för människor och miljö från föroreningsexponering från vägdikesmas-
sor kan inte anses rimligt. Det motsäges också av Naturvårdsverkets uttalande om hur 
riktvärden för hur förorenad jord ska användas. I föreliggande utredning har därför 
förslagits att en rimlig nivå av dagligt tolerabelt intag (TDI) som kan intecknas av 
belastningen av vägdikesmassor är 10 %.  
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4.  MODELLER FÖR RISKBEDÖMNING AV VÄGDIKESMASSOR 
Föroreningarnas transportmodeller och exponeringsmodeller skiljer sig åt i de båda sy-
stemen samt även dess exponeringsvägar och skydd för miljö. Nedan följer en beskriv-
ning av de två systemen.  

4.1 Riktvärden för förorenad mark 
Riktvärden för förorenad mark grundar sig på totalhalter. Det finns en vägledning för 
generella riktvärden (Naturvårdsverket 1996a och 1996b) samt en branschspecifik väg-
ledning för bensinstationer (Naturvårdsverket 1998). Dessutom pågår ett arbete med att 
ta fram vägledning och beräkningsprogram för platsspecifika riktvärden som i detta 
projekts avslutande skede publicerats på Naturvårdsverkets hemsida som remiss (Natur-
vårdsverket, 2005-07-04). Samtliga vägledningar grundar sig på samma modell dock 
med några olika modifieringar. I nedanstående kapitel beskrivs de var för sig. 

4.1.1 Generella riktvärden 
Sedan 1996 finns generella riktvärden framtagna för förorenad jord i Sverige (Natur-
vårdsverket 1996a, Naturvårdsverket 1996b). Riktvärdena är konstruerade så att de ska 
ta hänsyn till såväl människa som miljö. Riktvärdet anger en lägsta halt när negativ på-
verkan kan befaras. Riktvärdena bygger på en matematisk modell över hur föroreningen 
sprids till omgivningen via ett antal transportvägar. Människor och organismer på plats 
samt organismer i närbelägna vattendrag förutsätts exponeras av förorening via ett antal 
exponeringsvägar. Genom att kvantifiera varje enskild exponeringsväg och sedan väga 
samman dessa i förhållande till en acceptabel dos för människor eller en acceptabel 
koncentration för vatten- och markorganismer kan en högsta acceptabel föroreningshalt 
i jorden beräknas. 
 
Generella riktvärden har tagits fram för tre olika markanvändningstyper (exponeringssi-
tuationer); känslig markanvändning (KM), mindre känslig markanvändning (MKM) 
samt mindre känslig markanvändning med grundvattenskydd (MKM GV). I princip 
avses bostadsområden, daghem och liknade med känslig markanvändning. Denna mark-
användningstyp är konstruerat så att riktvärdet ska ge grundvattnet ett skydd som gör 
det möjligt att dricka. Med mindre känslig markanvändning avses industriområden och 
liknande. Den yta som antas vara förorenad är minst 50 x 50 m. 
 
Vid framtagandet av riktvärde för respektive ämne beräknas tre olika riktvärden; ett för 
att skydda människor, ett för organismer i marken och ett för organismer i närliggande 
ytvattendrag. Av dessa tre riktvärden väljs sedan det lägsta ut, som efter eventuella ju-
steringar sedan får gälla som riktvärde.  
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Riktvärde för människa 
Exponeringsvägar för människa är följande: 
- Intag av jord 
- Hudkontakt 
- Inandning av damm 
- Inandning av ångor 
- Intag av växter (ej MKM GV och MKM) 
- Intag av grundvatten (ej MKM) 
- Intag av fisk (ej MKM GV och MKM) 
 
Ett riktvärde, en referenskoncentration, beräknas för varje enskild exponeringsväg. 
Sammanvägningen till ett riktvärde som inbegriper samtliga exponeringsvägar görs en-
ligt följande:  
 

fiskväxtvattenångadammhudjord

tot

C
1

C
1 + 

C
1

C
1+

C
1

C
1+

C
1

1= C
+++

 

 
Modellen är konstruerad så att den tar hänsyn till att barn har en annan kroppsvikt, ett 
annat beteendemönster och annan exponeringstid. Barn (0-6 år) har till exempel förut-
satts ha en medelvikt på 15 kg och vuxna (7-70 år) en medelvikt på 70 kg. Hur många 
dagar per år som exponeringen sker är varierar beroende på aktuell markanvändnings-
typ. En långtidsexponering av barn per kg och kroppsvikt samt en långtidsexponering 
av vuxna per kroppsvikt ger tillsammans ett livstidsmedelvärde för exponeringen. 
 
Vid intag av jord har det uppskattas hur mycket jord som ett barn respektive en vuxen 
får i sig via munnen per dag. Antalet dagar per år detta antas ske varierar med markan-
vändningstyp. 
 
Exponering via hudkontakt styrs av hur stor hudyta som exponeras, hur många dagar 
på året detta sker (årstidsberoende), hur mycket förorenad jord som fastnar på huden 
och hur stort upptag som sker genom huden. 
 
Inandning av damm, styrs av hur mycket damm som finns i luften, hur stor andel av 
dammet som är jord från det förorenade området, inandningshastighet och hur stor del 
av tiden som människan exponeras.   
 
Inandning av ångor förutsätt i modellen enbart ske inomhus. Exponeringen styrs av 
halten förångad förorening i byggnad och andningshastighet och exponeringstid.  
 
Intag av växter styrs av hur mycket grönsaker som konsumeras från det förorenade 
området. 
 
Intag av grundvatten styrs av hur mycket vatten som konsumeras per dag och som 
kommer från en närbelägen brunn. 
 
Intag av fisk är enbart aktuell för känslig markanvändning. Riktvärdet för denna expo-
neringsväg beräknas genom kvoten av den beräknade halten i ytvattendraget och en 
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högsta acceptabel halt i ytvatten. Den högsta acceptabla halten härrör från USA:s Na-
turvårdsverk och är ett riktvärde för acceptabel halt i ytvatten där fisk fångas för kon-
sumtion. 
 
Vid riktvärdesberäkningarna räknar man sedan baklänges såtillvida att förorenings-
halten i marken inte få ge en sammanlagd exponering som överstiger en viss nivå. Den-
na övre exponeringsnivå grundar sig på tolerabla intag angivna av WHO eller andra 
organisationer. Antingen anger värdet en övre nivå för ett dagligt intag som inte ger 
negativa konsekvenser eller, när det gäller genotoxiska ämnen, det vill säga ämnen som 
kan ge skador på arvsanlagen, ett intag som maximalt kan ge ett cancerfall per 100 000 
exponerade under en livslängd. 
 
Vissa exponeringsvägar förutsätter en transport av föroreningarna från den förorenade 
jorden till det aktuella exponeringsmediet (t ex luft eller grundvatten). Transportvägarna 
är följande: 
- Ånga från porluft till inomhusluft 
- Från porvatten till brunn 
- Från porvatten till ytvatten 
- Från jord till växter 
 
Modellen förutsätter att föroreningen befinner sig i jämviktsfördelning mellan jordens 
porluft, porvatten och fasta fas. Fördelningen beräknas utifrån jordens vattenhalt, luft-
halt och densitet och de föroreningsspecifika parametrarna Henrys konstant samt för-
delningskoefficienten jordvatten (Kd-värde). De två senare är beroende av föroreningens 
egenskaper, såsom föroreningstyp och dess ålder, men även jordens egenskaper som 
dess partikelfördelning, geokemi och organiska halt. I modellen för generella riktvärden 
är endast den organiska halten i jorden en beräkningsvariabel och har förutsatts vara 2 
% i det generella fallet.  
 
Transport av ånga från jordens porluft till inomhusluft beräknas med en fix antagen 
utspädningsfaktor på 1/20 000. Denna faktor bygger på empiriska data.  
 
Transport i grundvatten från porvatten till en dricksvattenbrunn är en relativt enkel 
modell som tar hänsyn till längden på den förorenade plymen, avståndet till brunnen, 
grundvattenbildning, hydraulisk konduktivitet och mixningszonen mäktighet. Modellen 
tar inte hänsyn till sorption eller nedbrytning eller kemiska reaktioner i grundvattnet. 
För att beräkna generella utspädningsfaktorer har ett antal beräkningar utförts med vari-
erande storlekar på ingångsparametrarna. Utifrån resultaten har utspädningsfaktorer från 
porvatten till brunn valts, för KM 1/15 och för MKM GV 1/30.  
 
Vid beräkningarna har följande parametrar använts: Avståndet från det förorenade om-
rådet till brunnen vid känslig markanvändning har satts till 0 m och för mindre känslig 
markanvändning 500 m. Vid beräkningar har infiltrationen och grundvattenbildningen 
uppskattats till 0,05-0,1 m/ år. Grundvattenbildningen i icke-urbana områden brukar 
uppskattas till 0,3 m/år. Föroreningens längd har i beräkningarna antagits vara 25-100 
m. Den hydrauliska gradienten har antagits vara 1.0E-5 m/s, vilket enligt Grip et al 
(1991) kan motsvara mellansand-grovmo när det gäller sorterade jordarter och grusig 
morän för osorterade dito. Mäktigheten av plymens mixningszon har beräknats till mel-
lan 5 och 7 m.  
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I transportmodellen från porvatten till ytvatten har samma principer som i transport-
modellen för grundvatten, en utspädningsfaktor från porvatten till grundvatten har anta-
gits vara 1/15 vid det område där grundvattnet strömmar ut i ytvattnet. Utspädningen 
från grundvatten till ytvatten har förutsatts vara 1/4000 och bygger på antagandet att 
grundvattenströmmen ut i ytvattnet är 250 m³/år och vattenflöden i ytvattenrecipienten 
är 1000 000 m³/år. Den sammanlagda generella utspädningsfaktorn 1/60000 torde vara 
tillämplig för en mindre sjö eller å. 
 
Modellen som beskriver transport från jord till växter består att ett antal delmodeller. 
Man skiljer på transport till växtens rotdel och blad (konsumtionen antas bestå av 50 % 
rotfrukt och 50 % bladgrönsaker). Dessutom har olika tillvägagångssätt använts för be-
räkning av upptag av organiska ämnen, metaller samt övriga ämnen. I korthet beräknas 
organiska ämnen utifrån en så kallad biokoncentrationsfaktor som anger förhållandet 
mellan halten i porvatten och halten i växten. Denna faktor beräknas utifrån fördelning-
en kol-oktanol (Kow). Beträffande metaller har empiriskt framtagna biokoncentrations-
faktorer använts. När det gäller övriga ämnen har det förutsatts att porvattenkoncentra-
tionen är lika med koncentrationen i växtens vatten. Enligt (Naturvårdsverket 1996b) är 
modellen egentligen avsedd för upptag från jord via roten, medan upptag också kan ske 
genom damm på blad och upptag av ånga via bladen. Dessa två transportvägar är dock 
svåra att kvantifiera och holländska försök att beräkna dessa visar att de har underord-
nad betydelse jämfört med upptag via roten. Den senare har därför i svenska modellen 
fått representera samtliga föroreningstransport till växten. Enligt Jones (2003) är beräk-
ningsmodellen för upptag i växter osäker, speciellt när det gäller PAH. 
 
Riktvärde för miljö på plats 
För att inte allvarligt störa flora, fauna och mikroorganismer på platsen finns ett angivet 
värde som inte bör överstigas. Överskrids detta kan allvarliga störningar av markens 
ekologiska funktioner befaras. Detta är värde, som är hämtat från holländska bedöm-
ningsgrunder (holländska ”C-värden”), motsvarar en skyddsnivå på 50 % av arterna 
med en konfidensnivå på 95 %. För MKM tillämpas det holländska C-värdet medan 
man för KM halverat detta värde. Enligt Jones (2003) är de holländska värdena behäfta-
de med viss osäkerhet beroende på att de toxikologiska undersökningarna som utgör 
underlag för C-värdena inte alltid haft syftet att beskriva en högsta acceptabel halt i 
mark. Dessutom kan det finnas anledning att analysera hur relevanta de holländska vär-
dena är för svenska förhållanden. I Holland har man reviderat riktvärdena med avseende 
ekotoxikologi. Denna revision har dock inte implementerats i den svenska beräknings-
modellen för generella riktvärden. 
 
Riktvärde för miljö i närbeläget vattendrag 
Skyddet för närbelägna vatten är baserat på kanadensiska vattenkvalitetsnormer för ak-
vatiskt liv. Dessa anger halter där allvarliga störningar på det akvatiska livet inte förvän-
tas. Vid beräkningar av riktvärdet förutsätts att halten i porvatten spädas ut 60 000 
gånger. Denna faktor är tänkt att gälla för en liten sjö eller å. 
 
Justeringar och integrering av hälsoskyddsbaserad och miljöbaserade riktvärden 
De tre riktvärden för människa, miljö på plats samt miljö i närbeläget vattendrag tas 
fram separat och det lägsta väljs ut som riktvärde. Då människors bakgrundsexponering 
är hög av ett ämne till exempel via dricksvatten eller föda, justeras riktvärden för detta. 
Detta gäller bland annat bly, kadmium, kvicksilver, nickel, dioxin och PCB. Justeringar 
görs även för de fall som riktvärden överskriden tekniska smak-, luktgränsvärden för 
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dricksvatten. I de fall då dagens bakgrundshalt i naturliga jordar är högre än det beräk-
nad generella riktvärdet för människor höjs riktvärdet till 90-percentilen av uppmätta 
bakgrundshalter (Naturvårdsverket 1996c). För cyanid och arsenik gör justeringar för 
akuttoxicitet, så att ett barn på 10 kg ska kunna äta upp till 5 gr jord vid ett tillfälle.  
 

4.1.2 Branschspecifika riktvärden för bensinstationer 
Som en utveckling av de generella riktvärdena har Svenska Petroleuminstitutet i samråd 
med Naturvårdsverket tagit fram förslag på branschspecifika generella riktvärden för 
bensinstationer (Naturvårdsverket 1998). I huvudsak bygger dessa på samma modell 
som använts för de generella riktvärdena. Förutom att de utvecklats för branschspecifika 
föroreningar (petroleumkolväten och tillsatskemikalier till bensin) som saknades i de 
generella riktvärdena, har transportmodellerna utvecklats och generella värden beräk-
nats för fler scenarier. Riktvärden finns dessutom framtagna för grundvatten för några 
ämnen som är vanligt förekommande på bensinstationer. Följande skiljer de bransch-
specifika riktvärdena från de generella: 
 
- Ytterligare två markanvändningar har införts. De nya är ”Park” och ”Mark med 

litet utnyttjande (MLU). Dessa markanvändningstyper avser områden som männi-
skor i undantagsfall vistas i. Exponeringstiden för människor är satta lägre än MKM. 
För Park är skyddet för miljön detsamma som för KM och för MLU är det detsam-
ma som för MKM.  

- Riktvärdet har beräknats för olika markdjup. Genom att differentiera olika ex-
poneringsförutsättningar vid olika djup har generella riktvärden för tre definierade 
jorddjup beräknats. Generella parametrar som vattenhalt och halterna organiskt kol 
har differentierats för olika jorddjup. De olika jorddjupen är 0-0,7 m, 0,7-2 m, < 2m, 

- Riktvärden har beräknats för olika jordarter. Tre grupper av jordarter har defi-
nierats. Dessa är ”genomsläppliga jordarter”, ”normaltäta jordarter” och ”täta jordar-
ter”. Generella värden för olika vattenhalt, lufthalt och olika halter av organiskt kol 
har angetts.  

- En ny modell för beräkningar av inträning av ångor till hus har använts. Ut-
spädningsfaktorn beräknas med en modell istället för som tidigare då en fast faktor 
använts.  

- En modifiering har gjorts för beträffande beräkning av transport i grundvatt-
net. Utspädningsfaktorn gällande halten i porvatten till halten i dricksvattenbrunn är 
förändrad från 1/30 till 1/80 för ”mindre känslig markanvändning”. Skillnaden beror 
på att vid beräkningarna av de branschspecifika riktvärdena har dessa baserats på 
SGU:s klasser för grundvattentillgångar. Dessutom inkluderas nu även en modell 
som tar hänsyn till förorening under grundvattenytan och föroreningsspridning vin-
kelrätt mot föroreningsplymens spridningsriktning. Med de utspädningsfaktorer som 
ansatts för grundvatten i beräkningarna ges ett skydd för grundvatten för brunnar på 
längre avstånd än 200-300 m. Riktvärdet gäller då för förorening som trängt 1 meter 
under grundvattenytan i ett område som är upp till 30 gånger 30 m i utbredning. Ut-
spädningsfaktorn för KM är satt till 1/15, det samma som generella riktvärden 

- Möjlighet finns att justera det beräknade riktvärdet för miljö på plats med 
hänsyn till jordens organiska halt. 

 
De förslag till branschspecifika generella riktvärden för bensinstationer som redovisats i 
rapporten (Naturvårdsverket 1998) har i praktiken använts som fastställda generella 
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riktvärden sedan de publicerades även för andra petroleumförorenade objekt än bensin-
stationer. 
 

4.1.3. Riktvärdesprogrammet 
För närvarande pågår arbete med att ta fram ett beräkningsprogram för platsspecifika 
riktvärden. Arbete utförs på uppdrag av Naturvårdsverket och med Banverket och Väg-
verket som delfinansiärer. Utförare är SGI och Kemakta AB. För närvarande finns be-
räkningsprogram och vägledning för riskbedömning av förorenade områden publicerad 
på Naturvårdsverkets hemsida som remiss (Naturvårdsverket, 2005-07-04). Vissa för-
ändringar jämfört med tidigare beräkningar av riktvärden är gjorda, bland annat är äm-
nesdatabasen med fysikaliska, kemiska och toxikologiska data uppdaterad och vissa 
förändringar i beräkningarna är gjorda. Effekten av detta kommer att bli att de att de 
generella och branschspecifika riktvärdena kommer att justeras.  
 
Beräkningsprogrammet bygger på de beräkningsmodeller och parameterdata som tagits 
fram för de ovan beskrivna generella och branschspecifika riktvärden. Ytterligare ut-
veckling har dock skett och det som skiljer riktvärdesprogrammet från generella och 
branschspecifika riktvärden är bl. a. följande:  
 
- Ämnesdatabasen, det vill säga den samling av fysikaliska, kemiska och toxikologis-

ka data som används vid beräkningarna, har uppdaterats. 
- Vissa justeringar för exponeringsvägen för intag av jord har gjorts för mindre käns-

lig markanvändning. 
- En ny metod för att ta hänsyn till dricksvattennormer i brunnar används jämfört med 

den för de generella riktvärdena.  
- Beräkningsmodellen för utspädning i grundvatten har utvecklats ytterligare. 
- Beräkningsmodell för utspädning av ångor till utomhusluft har inkluderats. Utspäd-

ningsfaktorn beräknas med en modell istället för som tidigare då en fast faktor an-
vänts.  

- En ny modell för beräkning av exponering genom fiskkonsumtion har lagts in. 
- Stegvis avrundning av beräkningsresultatet undviks 
- En möjlighet finns att lägga till ytterligare exponeringsvägar har införts 
- Riktvärden för cancerogena PAH och övriga PAH bygger numera på viktade egen-

skaper för de ingående föreningarna och inte egenskapen för den mest kritiska sub-
stansen. 

 
Beräkningsprogrammet medger att samtliga modellegenskaper (totalt ca 180 st paramet-
rar) kan varieras. Det är dock ett begränsat antal av dessa som utgör s. k. scenariopara-
metrar (totalt ca 35 st) där inmatning av nya data sker med en enkel procedur. Scenario-
parametrarna är i huvudsak platsspecifika markdata (markyta, föroreningens djup, vat-
tenhalt, hydraulisk gradient, avstånd till recipient osv.) av betydelse för transportmodel-
ler samt data över hur människor exponeras (exponeringstid för barn och vuxna). Som 
referens vid inmatning av platsspecifika parameterdata kan de parametrar som använts 
vid beräkning av generella riktvärden (KM, MKM, MKM GV, PARK, MLU) laddas 
ned. Ämnesspecifika data som rör föroreningarnas kemisk-fysikaliska samt toxikologis-
ka egenskaper är låsta i en databas. Dessa kan dock varieras genom att ett användarspe-
cifikt ämne skapas som ges de önskade egenskaperna. För att variera återstående mo-
dellegenskaper kan resultat från externa transportmodeller matas in i beräkningsförut-
sättningarna. 
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4.2 Acceptanskriterier för deponier  
I de acceptanskriterier för de olika avfallsdeponiklasserna som publicerats den 16 janu-
ari 2003 i annex II till deponeringsdirektivet 1999/31/EC, anges en acceptabel lakbar 
mängd för olika typer av avfall som kan läggas på de olika deponityperna. Acceptans-
kriterierna baseras till stor del på modellberäkningar där beräknade halter i definierade 
kontrollpunkter jämförs med gränsvärden. Beräkningarna har gjorts för ett specificerat  
spridningsscenario med den s.k. TAC- modellen (Hjelmar et al, 2001). I det specificera-
de scenariot ingår bl. a. deponins geometri, den omättade zonens och akvifärens tjock-
lek och geohydrologiska parametrar som porositet, densitet, dispersivitet och permeabi-
litet, grundvattenflöde, randvillkor (såsom årlig nettoinfiltration) och avstånd till expo-
neringspunkt. Endast hälsoeffekter genom exponering via grundvatten beaktas. Efter-
som de slutliga acceptanskriterierna är resultat av förhandlingar mellan de olika länder-
na kan inte acceptanskriterierna härledas genom beräkningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5-1. Konceptuell modell för exponering via grundvatten anpassad till an-

vändning av vägdikesmassor 
 

4.3 Slutsatser om modellernas tillämplighet  
 
De två modellerna är dels baserade på totalhalter och dels baserade på laktestdata och 
har olika fördelar respektive nackdelar när det gäller bedömning av vägdikesmassors 
påverkan på omgivningen. Dessa har sammanfattats i nedanstående tabell.  
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Tabell 5-1. Sammanställning över nackdelar respektive  fördelar beträffande rikt-
värden för förorenad jord samt acceptanskriterier för avfall. 

 - + 

Riktvärden förorenad jord - Anger inte en nivå som 
det är acceptabelt att 
förorena upp till 

- Transportmodellen för 
vatten är grovt förenklad

- Är allmänt accepterad 
och etablerad 

- Tar hänsyn till många 
olika exponeringsvägar 
för människor 

- Tar hänsyn till miljö 

- Bygger på totalhalt som 
är relativt billigt att un-
dersöka 

Acceptanskriterier för de-
ponier 

- Kan inte härledas, då de 
i vissa avseende är ett 
resultat av förhandlingar 
mellan EU-länder 

- Tar inte hänsyn till ex-
empelvis direktexpone-
ring av människor 

- Tar inte hänsyn till mil-
jö 

- Bygger på laktest som 
är relativt dyrt att analy-
sera 

- Är juridiskt förankrade  

- Har en mer utvecklad 
transportmodell för 
grundvatten. 

 

 
Med hänsyn till de fördelar som riktvärdesmodellen ger beträffande att ett större antal 
exponeringsvägar för människan täcks in, kommer denna modell att användas för de 
exponeringsvägar som inte är vattentransportbaserade.  
 
Beräkningsmodellen från 1996 (Naturvårdsverket, 1996b) har använts, vid framtagande 
av platsspecifika acceptanshalter, med den uppdaterade ämnesdatabas som redovisats i 
Naturvårdsverkets remiss ”Vägledning för riskbedömning av förorenade områden” date-
rad 2005-07-04. Vid bedömning av de vattentransporterade exponeringsvägarna för 
oorganiska ämnen har transportmodellen för acceptanskriterier för deponier använts. 
 

5.  MODELLERING UTIFRÅN SCENARIER 
Ur resurshushållningssynpunkt är det angeläget att de uppkomna massorna om möjligt 
återanvänds för lämpliga ändamål. Förutom den miljömässiga karakteriseringen beror 
möjligheten till återanvändning av vägdikesmassorna på dess geotekniska egenskaper, 
vilket inte behandlas i föreliggande rapport. 
 
Vid modelleringen för framtagande av platsspecifika acceptanshalter har tre möjliga 
scenarier beskrivits. De två första bygger på användning och det tredje på deponering. 
Vid utarbetande av scenarier har vi utgått från att massorna inte kommer att läggas upp 
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inom skyddsområde för vattentäkt. Vidare har vi utgått från att massorna inte kommer 
att läggas upp närmare än 20 meter från växter som kommer att konsumeras samt att 
byggnader inte kommer att uppföras på vägdikesmassorna. 
 
Tre olika scenarier har definierats; användning inom vägområdet, användning externt 
som fyllnadsmassor samt deponering. För de två förstnämnda har modellering utförts 
för att avgöra när massorna kan användas utan att omgivningen kommer att påverkas 
negativt. För deponeringsalternativet finns redan gränsvärden framtagna i form av ac-
ceptanskriterier för avfall (NFS 2004:10). 
 

5.1 Användning inom vägområdet 
Vägdikesmassorna kan på olika sätta komma att användas inom vägområdet. De kan 
exempelvis användas för att täcka av slänter med berg eller stora stenar och för att un-
derlätta för slåtter. De kan också användas för att stabilisera branta vägslänter om bärig-
heten är låg eller för att förbättra säkerheten. I detta scenario har vägdikesmassorna för-
utsatts läggas upp som en sträng inom vägområdet, parallellt med vägen och med avrin-
ning mot vägdiket. Strängen har förutsatts vara maximalt 1 m bred och 0,5 m mäktig. 
Vid modellering av föroreningstransport via grundvatten till brunn har det förutsatts att 
allt vatten i vägdiket är infiltrerande till grundvattnet. Vid bedömning av påverkan i 
vägdikesvattnet har det istället förutsatts att allt vatten med utlakad förorening hamnar i 
diket.  
 
Vägområdet har i detta sammanhang ansetts vara en del av vägkonstruktionen. Expone-
ring av människor kan ske från denna, däremot har inte vägområdet i sig ansetts vara 
skyddsvärt för miljön. Skydd för markorganismer beaktas därför inte. De ytvattenkrite-
rier som finns har inte beaktas när det gäller kvaliteten i dikesvattnet, däremot har mål-
sättningen varit att tillförseln av föroreningar från vägdikesmassorna inte får försämra 
befintlig vattenkvalitet i diket.  
 
Vid beskrivning av scenarier har vi utgått från Naturvårdsverkets riktvärden för förore-
nad jord, MKM (mindre känslig markanvändning). Följande exponeringsvägar för män-
niska är aktuella vid scenariot Användning inom vägområdet: 
 
- Intag av jord 
- Hudkontakt 
- Inandning av damm 
- Intag av grundvatten  
 
Följande exponeringsvägar har inte ansetts relevanta: 
- Inandning av ångor (det förutsätts inte att byggas på massorna) 
- Intag av växter (ej MKM GV och MKM) 
- Intag av fisk (ej MKM GV och MKM) 
 
Vid modelleringen har de två tidigare nämnda olika beräkningsmodellerna använts, där 
intag av jord, hudkontakt och inandning av damm beräknas med utgångspunkt från mo-
dellen för förorenad jord och intag av grundvatten samt skydd av närbeläget vattendrag 
har, för oorganiska ämnen, modellerats enligt samma princip som vid framtagande av 
acceptanskriterier för deponering.  
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5.1.1. Totalhaltsexponering  
 
Vid modelleringen av totalhaltsexponeringen för användning inom vägområdet har 
samma modellparametrar använts som vid framtagande av riktvärdet för mindre känslig 
markanvändning, MKM. Inga ändringar har således gjorts beträffande kemiska och fy-
sikaliska parametrar, exponeringsförhållande och de geohydrologiska indata som an-
vänts. Det enda som skiljer är antalet medtagna exponeringsvägar samt justering av 
bakgrundsexponering. 
 
Beräkning av platsspecifik acceptanshalt utifrån totalhalter har gjort för följande ämnen: 
- bly 
- koppar 
- zink 
- cancerogena PAH 
- övriga PAH 
- alifater 
 
I nedanstående tabell 5-1 framgår de resultat som framkommit jämfört med riktvärden 
för förorenade jord. Vid framtagande av platsspecifik acceptanshalt för vägdikesmassor 
har som tidigare nämnts 10 % av TDI ansetts rimligt att inteckna.  
 
Tabell 5-1.  Riktvärden samt platsspecifika acceptanshalter för vägdikesmassor vid 

uppläggning inom vägområde 

Ämne 

 

**(mg/kg TS) 

Riktvärde jord 
MKM * resp. 
MKM GV (Natur-
vårdsverket 1997) 

Riktvärde jord 
MKM resp. MKM 
GV Remissförslag 

(Naturvårdsverket 
2005) 

Platsspecifik acceptans-
halt (10 % av TDI) 

Siffror inom parantes 
beräknade enl remiss-
programmet NV 2005-
004. 

Bly 300 300 594 (20) 

Kadmium 12 12 58 (17) 

Koppar  200 200 Ingen begränsning 
(5600) 

Zink 700 700 Ingen begränsning (i.b.) 

Cancerogena 
PAH 

7 15 0,7 (3) 

Övriga PAH 40 15 3980 (1400) 

Alifater  

- C10-C12 

- C12-C16 

- C16-C35 

 

120-500 

500 

1000 

 

500*** 

 

1000 

 

2619 (2300) 

2619 (2300) 

Ingen begränsning (i.b.) 
*För oorganiska ämnen 
** För organiska ämnen där modellering från lakdata ej kunnat göras. 
*** C10-C16 
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För koppar, zink och tyngre alifater anges ingen begränsning för de platsspecifika ac-
ceptanshalterna. För kadmium och cancerogena PAH är den framräknade platsspecifika 
acceptanshalten lägre än riktvärdet för förorenad jord. För just cancerogena PAH är den 
platsspecifika acceptanshalten nära bakgrundshalten i tätort. I Naturvårdsverkets modell 
ingår sju olika PAH i gruppen cancerogena PAH. Riktvärdet beräknades i 1997 års ver-
sion endast utifrån en av dessa, nämligen benso(a)pyren. I remissförslaget daterat 2005-
07-07 har däremot såväl cancerogena PAH som PAH övriga beräknats genom att dess 
egenskaper viktats. Det är dock fullt möjligt att beräkna riktvärde för varje enskilt ämne, 
vilket också har gjorts (se tabell 5-2). 
 
 
Tabell 5-2. Platsspecifika acceptanshalter för cancerogena 

PAH gällande vägdikesmassor inom vägområdet.  
Beräknat med remissversionen NV 2005-07-04) 

Ämne Platsspecifika acceptanshalter vägdikes-
massor (mg/kg TS) (10 % av TDI) 

Cancerogena PAH 3 

Benso(a)antracen 31 

Krysen 8 

Benso(b)fluoranten 6 

Benso(k)fluoranten 8 

Indeno(1,2,3-
cd)pyren 

4 

Diben-
so(a,h)antracen 

0,2 

Benso(a)pyren 0,7 
 
Andra typer av ämnen som kan vara relevanta att bedöma ur ett miljö- eller vattenper-
spektiv är bland annat klorid. Klorid kan ha betydelse för dricksvattentäkter och för yt-
vattenmiljöer, men är knappats relevant för de exponeringsvägar som totalhaltsmodellen 
ovan bygger på. Det samma gäller för kväve och fosfor.  
 

5.1.2. Modellering utifrån lakbarhet 
Ingen modellering utifrån lakbarhet har gjorts för detta scenario, eftersom den modelle-
ringen som initialt gjordes för scenariot extern fyllning visade att halterna i grundvattnet 
vid givet scenario kommer att understiga de gränsvärden som finns. Vid modelleringen 
har man utgått från uppmätta halter i lakvattnet i de laktester som SGI utfört, se vidare 
kapitel 5.2.2. 
 

5.1.3. Halter i ytvatten 
I scenariot har antagits att vattnet i diket inte är skyddsvärt förrän det når en annan reci-
pient utanför vägområdet. Däremot bör de halter som lakas ut från vägdikesmassorna 
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inte var högre än de halter som kan förväntas i vägdiket. En jämförelse har därför gjorts 
mellan halter i lakvattnet från de utförda laktesterna och de schablonhalter som finns 
angivna i litteraturen (Vägverket, 2004). Vid studie av laktester har uppmätta halterna 
vid L/S 0,1 använts. Detta är det första lakvattnet som erhålls vid testet. Som framgår av 
tabell 5-3 ligger ett antal uppmätta lakvärden över schablonvärdena. Endast en medel-
lakvattenhalt (Cu från Malmö) ligger i nivå med schablonhaltens maximala värde. Slut-
satsen som kan dras är att den tillförsel av föroreningar som vägdikesmassorna kan bi-
dra till i vägdiket är i samma haltstorlek som vägdagvattnet  kan förväntas ha, och där-
för saknar upplagda vägdikesmassor betydelse för vattenkvalitet i vägdiket. 
 
Tabell 5-3. Sammanställning av uppmätta halter i lakvatten vid L/S 0, 1 jämfört med schablonhalter 

vid olika ÅDT. Fet stil visar lakvatten med halter överstigande vägdagvattnets medel-
halter. Grå markering markerar lakvattenhalter överstigande schablonhalternas max-
värde. 

Ämne  Göteborg* 

E6 

Uppsala  

E4 

Malmö 
Vellinge 

E6 

Linkö-
ping 
Skeda 
Udde 

 R34 

Österlen
 Brösarp 

Rv9 

Koncentration i vägdagvatten, scha-
blonhalter. Medelhalt respektive 
spridning 

ÅDT  80 000 12000-
16000 

16000 5000 3000 10000-
15000

15000-
30000 

>30000

Cd mg/l 0,020 0,00026 0,00037 0,0003
9

< 
0,00006

0,0005 
(0,0002-

0,001)

0,0005 
(0,0002-

0,001) 

0,0005 
(0,0005-

0,1)

Cu mg/l 0,42 0,085 0,12 0,046 0,0042 0,035 
(0,010-
0,050)

0,045 
(0,010-
0,100) 

0,060 
(0,010-

0,80)

Pb mg/l 0,045 0,0018 0,0025 0,0073 < 0,0003 0,075 
(0,050-
0,200)

0,025 
(0,005-
0,050) 

0,030 
(0,020-1)

Zn mg/l 0,36 0,014 0,011 0,21 0,0021 0,100 
(0,050-
0,300)

0,150 
(0,050-
0,500) 

0,250 
(0,100-1,0)

 

5.2 Extern fyllning - gårdsplan 
Vägdikesmassorna kan användas för höjdmässig justering av infarter till skogsbilvägar, 
vändplaner, gårdsplaner etc. Det är inte ovanligt att vägdikesmassorna avyttras till an-
nan fastighetsägare för detta. 
 
I projektet har en gårdsplan valts som ett andra scenario. Skillnaden mellan gårdsplanen 
och användning inom aktuella vägområdet är främst volymen upplagda massor samt 
exponeringsförhållanden. Eftersom gårdsplanen har förutsatts inte ligga närmare än 20 
m från växter som konsumeras av människor har intag av växter inte tagits med som 
exponeringsväg. Det har också förutsatts att ingen avrinning från gårdsplanen sker till 
omgivande dike, utan att all nederbörd infiltreras till grundvattnet. Gårdsplanen har vi-
dare en yta på maximalt 10*10 m, med en mäktighet på maximalt 1 m.  
 
Vid drift av en gårdsplan kan exponeringen för människa antas vara av samma omfatt-
ning som för mindre känslig markanvändning med grundvattenskydd samt för scenariot 
upplägg inom vägområdet. För scenariot gårdsplanen kan man dock behöva ta hänsyn 
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till en annan omfattning av exponering under byggande och rivning. Skillnader i expo-
nering under denna tid kan förväntas bero på ökad damning. Damning under normal 
drift har antagits vara densamma som antagits i Naturvårdsverkets modell för förorenad 
mark, 0,041 mg/m3.  Under anläggnings- och rivningsperioden har damningen antagits 
vara 0,5 mg/ m3. Detta bygger på enstaka uppgifter om att damning vid anläggande av 
vägar med askmaterial kan ligga på denna nivå (Värmeforsk, 2005). Som jämförelse 
kan nämnas att yrkeshygieniska gränsvärden för totaldamm ligger på 5-10 mg/kg TS 
(Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar AFS 2000:3) och att man 
ofta reglerar den acceptabla stofthalten till 20 mg/m3 vid krossning och sortering av 
ballastmaterial (Bergtäkt, berg- och gruskrossverk – Branschfakta, Naturvårdsverket 
1996). 

5.2.1 Totalhaltsexponering  
Vid modellering för framtagande av platsspecifika acceptanshalter för gårdsplanscenariot 
har en förenkling gjorts initialt. Dammhalten har förutsatts vara konstant förhöjd, vilket 
innebär att beräkningen är konservativt gjord. Ämnesparametrarna är hämtade från Väg-
ledningen för riskbedömning av förorenade områden, remissversion 2005-07-04. 
 
Tabell 5-4. Platsspecifika acceptanshalter för vägdikesmassor vid gårdsplan 

Ämne 

 

**(mg/kg TS) 

Riktvärde jord 
MKM * resp. MKM 
GV (Naturvårdsver-
ket 1997) 

Riktvärde jord 
MKM resp. MKM 
GV Remissförslag 

(Naturvårdsverket 
2005) 

Platsspecifik acceptans-
halt (10 % av TDI) 

Siffror inom parantes be-
räknade enl remisspro-
grammet NV 2005-07-04.

Bly 300 300 216 (250) 

Kadmium 12 12 58 (12) 

Koppar  700 200 Ingen begränsning 
(56000) 

Zink 1 700 Ingen begränsning (i.b.) 

Cancerogena PAH 7 15 0,5 (2) 

Övriga PAH 40 15 3980 (1400) 

Alifater  

- C10-C12 

- C12-C16 

- C16-C35 

 

120-500 

500 

1000 

 

500*** 

 

1000 

 

2619 (2300) 

2619 (2300) 

Ingen begränsning (i.b.) 
*För beräkning av oorganiska ämnen 
** För beräkning av organiska ämnen där modellering från lakdata ej kunnat göras. 
*** C10-C16 
 
Eftersom framräknat platsspecifik acceptanshalt för cancerogena PAH är i nivå med de 
halter som uppmätts har en närmare granskning gjorts av de olika PAH som ingår i den-
na grupp. I Naturvårdsverkets modell från 1997 ingår sju olika cancerogena PAH i 
gruppen. Riktvärdet har dock beräknats på enbart en av dessa, nämligen benso(a)pyren. 
I den nya remissversionen har PAH räknats ut genom att samtliga definierade cancero-
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gena respektive övriga PAH som ett viktat riktvärde. Den senare modellen är vederta-
gen inom produkt- och kemikalieklassificering. Det är också fullt möjligt att beräkna 
riktvärde för varje enskilt ämne. Inom ramen för detta projekt har beräkningar av plats-
specifika acceptanshalter gjorts för scenariot extern användning. Som synes i tabell 5-5 
varierar miljökriterierna för cancerogena PAH mellan 0,08 till 20 mg/kg TS. 
 
Tabell 5-5. Platsspecifika acceptanshalter för extern användning av vägdikesmassor.  
Ämne Platsspecifika acceptanshalter (mg/kg TS) (10 % av TDI) 

Cancerogena PAH 2 
Benso(a)antracen 20 
Krysen 4 
Benso(b)fluoranten 3 
Benso(k)fluoranten 4 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 1,7 
Dibenso(a,h)antracen 0,08 
Benso(a)pyren 0,4 
 
Som framgår av tabell 5-5 ovan är de platsspecifika acceptanshalterna relativt låga och i 
flera falla sannolikt i nivå med bakgrundsvärdet. Vid kartläggning av de cancerogena 
PAH dimensionerande exponeringsvägar är det tydligt att inandning av damm dominerar. 
Det kan noteras att om damning helt plockas bort som exponeringsväg för diben-
so(a,h)antracen, blir den platsspecifika acceptanshalten 11 mg/kg TS istället för 0,08. Om 
damning kan undvikas vid anläggandet kan riskerna således reduceras. 
 
Tabell 5-6. Platsspecifika acceptanshalter för vägdikesmassor vid gårdsplan.  

Dimensionerande exponeringsvägar. 

Ämne Platsspecifik 
acceptanshalt 

mg/kg TS 

Intag av jord % Hudkontakt 

% 

Inandning 
damm % 

Benso(a)antracen 35 10,9 21,9 67,2 

Krysen 6 0,3 0,5 99,2 

Benso(b)fluoranten 4 1,7 3,3 95,0 

Benso(k)fluoranten 5 2,4 4,7 92,6 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 2 1,0 1,8 97,1 

Dibenso(a,h)antracen 0,1  0,5 0,4 99,1 

Benso(a)pyren 0,5 2,2 4,3 93,5 
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5.2.2 Modellering utifrån lakbarhet  
Allmänt  
Beräkningar av hälsoeffekter via intag av grundvatten och miljöeffekter i angränsande 
ytvatten är scenariobaserade. Riskvärderingen av hälsoeffekter via intag av grundvatten 
görs genom att ansätta dricksvattenkriterier i vald exponeringspunkt, EP1.  
 

Figur 5-1. Beräkningsscenario 
Riskvärderingen av miljöeffekter i angränsande ytvatten görs genom att ansätta miljö- 
och hälsokriterier i vald exponeringspunkt, EP2. Beräkningarna baseras på lakdata av 
oorganiska ämnen. Modelleringar för organiska ämnen har ej kunnat göras då etablerade 
laktester och lakdata saknas för organiska ämnen. 
 
Här antas att koncentrationen i lakvattnet, C (mg/l), från de upplagda vägdikesmassorna 
kan beskrivs med en exponentialfunktion enligt: 
 

kteCtC −= 0)(   (1) 
 
där C0 (mg/l) är den initiella koncentrationen i lakvattnet, k är en modellparameter som 
styr hastigheten med vilken koncentrationen avklingar med tiden, t, och b är de upplag-
da vägdikesmassornas bredd (m) i grundvattenflödesriktningen (x-led). Den massan, m 
(mg/m), som lakar ut ur vägdikesmassorna  per längdmeter (vinkelrätt mot grundvatten-
riktningen) under tiden T blir  
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Modellpaketet STANMOD för att beräkna transporten i grundvattnet av de lösta ämnen 
som lakas ut ur vägdikesmassorna enligt (1). I STANMOD ingår en analytisk lösning av 
advektions-dispersions-ekvationen i 1-d (CXTFIT). 
 
Randvillkoren definieras av: 
 
• nederbörden P (m/år)) över hela området, den resulterande infiltrationen (I (m/år)) 

och lakvattenbildningen qL (m/år). 

z1=5 m 
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• koncentrationen i lakvattnet C(t) (mg/l) (se ekv 1). 
• grundvatteninflöde längs systemets vertikala avgränsningar 
 
Preliminärt har följande antaganden gjorts: 
 
• Ingen infiltration sker längs transportvägen från de upplagda vägdikesmassorna till 

vald exponeringspunkt. Detta är ett konservativt antagande eftersom en infiltration 
ger en ökad utspädning. 

• Vägdikesmassorna ligger i kontakt med grundvattnet (ingen omättad zon)  
 
För utförligare beskrivning av modelleringsarbetet se, bilaga 1. 
 
Beräkningar och resultat  
Beräkningar har genomförts för uppläggning utanför vägområdet. Modellparametrarna 
som användes vid modellberäkningarna redovisas i tabell 5-7 och 5-8. 
 
Tabell 5-7. Modellparametrar 

 användning inom vägområdet extern användning 
b (m) 1 10 
L (m) 100 10 
h (m) 0,5 1 
x1= x2 (m) 20 20 
z1 (m) 5 5 
2) Qytv - 1000 000 

ρ (kg/m3) 1500 1500 

qL (m/år) 0.3 0.3 
qgv (m/år) 18 18 
1) z1 (m) 5 5 
1) ϕ 0.3 0.3 
1) D (m/s2) 1.0 E-9 1.0 E-9 

λ (m) 2   2   
1) Hämtad från TAC-modellen 
2) Hämtad från riktvärdesmodellen 
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Tabell 5-8. Modellparametrar 

# Ämne 0C (mg/l) Utlakad 
mängd 
(mg/kg) 
L/S 10 1) 

k (år-1) Kd (l/kg) 3) 

1 Cl 460 1) 800 0.00063 0 
2 Cl 2600 2) 800 0.0036 0 
3 Zn 1,2 1) 4 0.00031 100 
4 Zn 0,36 2) 4 0 100 
5 Cu 0,6 1) 2 0.000001 500 
6 Cu 0,42 2) 2  500 
7 Cd 0,02 1,2) 0,04  0.00054 30 
8 Pb 0,15 1) 0,5 0.00031 1000  
9 Pb 0,045 2) 0,5 0.0000001 1000 

1) Inert avfall NFS 2004:10 
2) Kolonnlaktestdata GBG LS 0,1 
3) Generellt Kd-värde NV rp 4639 
 
 
De relevanta hälso- och miljökriterierna som ansätts i exponeringspunkterna (EP1 och 
EP 2) redovisas i tabell 5-9. 
 
Tabell 5-9. Hälso- och miljökriterier för EP1 och EP2 
 Dricksvatten-

kriterier, 
(SLVFS 
2001:30) 
EP1 

Kanadensiska ekologiska 
kriterier  
(NV 1996b) 
EP2 

Förslag, platsspecifika rikt-
värden (NV 2005-07-04) 
ekologiska kriterier 
EP2 

Klorid 100 mg/l 100-700 μg/l (bevattning)  
Zink  - 30 μg/l 6 μg/l 
Koppar 2.0 mg/l 2-4 μg/l 2.5 μg/l 
Kadmium 5.0 μg/l 0.01 μg/l 0.05 μg/l 
Bly 10 μg/l 1-7 μg/l 1 μg/l 

 
 
Resultat 
Utspädningsfaktorn i grundvattnet (ekv 6) och ytvattnet (ekv 10) för respektive scenario 
redovisas i tabell 5-10. 
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Tabell 5-10. Utspädningsfaktorn i grundvattnet och ytvattnet 
 användning inom vägom-

rådet 
extern användning 

Utspädningsfaktorn i grundvattnet 
(ekv 6) 

3000 300 

Utspädningsfaktorn i ytvattnet (ekv 9) 100 1000 
 
Beräkningar har genomförts för extern användning som ger den lägsta utspädningsfak-
torn i grundvattnet. Beräkningar har preliminärt endast genomförts för de mest kritiska 
fallen och ej för #4, #6 och #9. Resultatet av beräkningarna visar en mycket marginell 
påverkan i exponeringspunkt 1 och 2, se tab 5-11 och jämför med hälso- och miljökrite-
rierna i tabell 5-9. Endast klorid överskrider de ekologiska kanadensiska kriterierna i EP 
1. Inget av de övriga beräknade maxkoncentrationerna överskrider de kriterier som Na-
turvårdsverkets nya föreslagna riktvärdesprogram (NV 2005-07-04) baseras på. Vägdi-
kesmassors exponering via vatten kan därför inte anses vara begränsande för extern an-
vändning för andra ämnen än klorid. 
 
 
Tabell 5-11. Resultat 
# Ämne EP 1 maxkoncentration EP 2 ytvatten (utspädn 1000 ggr enl tab 5-10.)
1 Cl 1,4 mg/l 1,4 μg/l 
2 Cl 5,9 mg/l 5,9 μg/l 
3 Zn 0,25 μg/l (135 år) 0,25 ng/l 
4 Zn - - 
5 Cu 1.5 μg/l  (1000 år<) 1,5 ng/l 
6 Cu - - 
7 Cd 0,007 μg/l (40 år) 0,007 ng/l 
8 Pb 0,003 μg/l (1000 år<) 0,003 ng/l 
9 Pb - - 

 

5.2.3 Deponering 
Gränsvärden för vilka avfall som kan deponeras i olika typer av deponier finns reglera-
de i NFS 2004:10. Några modelleringar för detta scenario har därför inte gjorts i detta 
projekt.  
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6.  VAL AV MILJÖKRITERIER 
De beräknade platsspecifika acceptanshalterna, baserade på modellberäkningar som 
gjorts i kap 5, ger ett värde på högsta tänkbara halt av förorening som ger acceptabel 
risk för negativ miljöpåverkan. De platsspecifika acceptanshalterna har sen, enligt för-
siktighetsprincipen, jämförts med riktvärdet för förorenade områden, MKM, och gräns-
värdet för inert deponering. I de fall som den beräknade platsspecifika acceptanshalten 
visat sig bli högre än dessa värden, har det lägre värdet konservativt använts som mil-
jökriterie för varje scenario, benämnt VV-kriterie väg respektive VV-kriterie extern, 
se bilaga 2 och 3. Notera att för både cancerogena PAH och övriga PAH, finns i remiss-
upplaga, ett nytt förslag till riktvärde (Naturvårdsverket 2005-07-04) som även noterats 
i bilaga 2 och 3. 
 
När halterna i massorna understiger dessa miljökriterier och används enligt de re-
striktioner som anges i handboken innebär de acceptabla risker för människa och 
miljö. 
 

7.  MILJÖKARAKTERISERING AV VÄGDIKESMASSOR 

7.1 Bakgrund och Syfte 
Den grundläggande karakteriseringen gjordes med två syften: 
• Dels för att det är lagkrav enligt NFS 2004:10 för massor som ska deponeras 
• Dels för att kunna bedöma vägdikesmassornas föroreningsrisker i de olika scenari-

erna som beskrivs i kapitel 4 och 5. 

7.2 Material och metoder 

7.2.1 Provtagningsplatser 
För val av provtagningsplatser togs kontakt med Vägverkets kontaktpersoner på olika 
regioner. Målsättningen var att undersöka vägdikesprover från olika delar i Sverige och 
från vägar med olika trafikbelastning, ÅDT (Årsmedeldygnstrafik), fordon/dygn.  
 
Prover för vägdikesmassorna togs ut av Vägverkets personal eller anlitad personal ut-
ifrån en provtagningsplan. På väg 34 i Linköping tog prover av SGI:s personal. För 
provtagning på skyddsklassad väg krävs att personalen genomgått utbildning, säkerhet 
på väg samt en trafikanordningsplan. Följebil med påkörningsskydd kan behövas.  
 
De vägsträckor som provtogs beskrivs i tabell 7-1. 
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Tabell 7-1. Vägsträckor som provtogs i undersökningen. 
 
Vägsträcka ÅDT Rensades senast Undersökta 100 

m sträckor 
(á 5 delprov) 

Analyser/tester 

E4:an Uppsala 
Stadsmiljö, måttlig vege-
tation 

12 000 – 16 000  
varav tung trafik ca 
1100 (2002) 

Okänt 3 Total 
test/analys 

E18 Enköping 
Svag till måttlig vegeta-
tion 

10 000 
varav tung trafik ca 
850 (2002) 

Okänt 8 Endast XRF 

Väg 155 Torslandavä-
gen Göteborg 
Ö om Oljevågsmotet 
Genomfartsled Stadsmil-
jö 

20 000 Annan dagvatten-
hantering än dike 

1 Endast XRF 

E6 Kungälvsleden 
Göteborg 
Bäckebolmotet – Backa-
dalsmotet 
Genomfartsled Stadsmil-
jö 

80000 Annan dagvatten-
hantering än dike 

1 Total 
test/analys 

E6.20 Mölndal  
Göteborg, Järnsbrottmo-
tet 

50000 Annan dagvatten-
hantering än dike 

2 
 

Endast XRF 
och PID 

Väg 272, Bollnäs 
Lilltjära- Holmsveden 

1000 Okänt  Endast XRF 
och PID 

Väg 34, Linköping 
Skeda Udde – Bro-
kind,  
Gräsvegetation 
Varierande djup och 
släntlut på dike 

5000 
varav tunga fordon 
ca  

Delar av vägen 
gjordes liten dikes-
rensning på i bör-

jan av 90-talet. 
Behov av ny dikes-

rensning inom 
några år på vissa 

platser 

8 Total 
test/analys 

E6 Malmö 
Vellinge - Malmö,  
Gräsbevuxen dikes-
slänt. (Vid dike har 
delprov E tagits på 
ytterslänt.) 
Ett prov vid nyrensat 
dike 

 16000 9 Total 
test/analys 

Väg 9 Ystad-St Herre-
stad 
Gräsbevuxet dike 

 7000 3 Endast XRF 

Väg 9 Österlen 
Brösarp-Ravlunda 
Gräsbevuxet dike 

 3000 7 Total 
test/analys 
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7.2.2 Provtagningsmetodik 
Delprov: 
Det togs 5 delprov på slumpvis utvald 100 m-dikessträcka, per km. De 5 delproven togs 
ut jämnt fördelade från vägkant till botten av diket. I något fall togs yttre delprovet i 
ytterslänt. Delprovet togs ytligt i de översta 10 cm. Mängden var 2,5 - 5 dl per delprov.  
 
Dikesproven (blandat prov bestående av de 5 delproven) och i många fall även delpro-
ven mättes med XRF (metaller) och för  några vägsträckor mättes även varje delprov 
med en PID (flyktiga organiska föreningar). Mätmetoder beskrivs utförligare i kapitel 
tester och analyser. 
 
De 5 dikesproven från samma sträcka slogs sen samman till samlingsprov.  
 
Samlingsprov 
För laboratorieanalyser testades samlingsprover från sträckor med de högsta metallhal-
terna enligt XRF-mätningarna. 
 
Samlingsproven testades med avseende på perkolationstest, tvåstegs skaktest och till-
gänglighetstest. Samlingsproven analyserades även med avseende på totalhalter, närsal-
ter samt organiska parametrar för vilka det finns gränsvärden vad gäller deponi för inert 
avfall(NFS 2004:10), dvs. PCB, PAH 16, BTEX, TOC och PAH 16.  

7.3 Tester och analyser  

7.3.1 Metallmätningar med XRF 
XRF (X-ray fluorescence detector) använder röntgenfluorescering för att mäta före-
komst av specifika metaller. Mätning görs direkt på prov eller efter torkning och sikt-
ning. I föreliggande fall är mätningen gjord på jordprov i påse. Metoden är känslig för 
interferens mellan metallers spektra, vattenhalt, kornstorleksvariationer, luftspalt mellan 
material och instrument, provbehållare samt innehåll av organiskt material. De ämnen 
som är mest pålitliga (minst störningskänsliga) är Pb, Zn, Cu och As medan Cr, Co och 
Ni är minst pålitliga. Resultatet visas som en halt i ppm (mg/kg) för varje specifik me-
tall.  

7.3.2 Analys av flyktiga kolväten med PID-instrument 
PID (photo ionisation detector) utnyttjar jonisering för att påvisa/detektera förekomst av 
VOC i gas, d v s luft eller porluft. Detta innebär att mätning görs av luften i påsarna 
med jordproven för att mäta eventuella flyktiga ämnen som avgår från jorden till luften. 
Resultat visas som summa VOC i halten ppm (mg/kg). Både XRF-, och PID-
instrumentet är screeningverktyg för att snabbt få en översiktlig bild av föroreningssitu-
ationen.  
 

7.3.3 Totalhalt metaller 
Genom att bestämma den totala halten av oorganiska ämnen (grundämnesanalys) erhålls 
en uppfattning om materialets sammansättning.  
 
Bestämningen av totalhalten av oorganiska ämnen utfördes enligt Naturvårdsverkets 
rapport för undersökning av förorenad mark, Naturvårdsverket Rapport 4638 enligt 
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Analyticas metod M1c med en uppslutning med salpetersyra/väteperoxid i sluten te-
flonbehållare i mikrovågsugn. För några vägar gjordes dessutom en totalhaltsanalys i 
överensstämmelse med kravet i NFS 2004:10, enligt SS-EN 13656 dvs. mikrovågsassi-
sterad uppslutning med en blandning av fluorvätesyra (HF), salpetersyra (HNO3) och 
saltsyra (HCl). Slutbestämning av metallhalter skedde med ICP-AES och ICP-MS.  
 

7.3.4 Totalhalt organiska ämnen 
Bestämning av PAH (16st), BTEX och PCB (7st) gjordes med GC-MS.  
Bestämning av mineralolja gjordes med GC-FID och i något fall även med fraktionerad 
GC-MS-analys. TOC bestämdes enligt SS-EN 13137 som är krav enligt deponeringsfö-
reskriften NFS 2004:10. 
 

7.3.5 Näringsvärde 
För att undersöka vägdikesmassornas gödande effekt gjordes en näringsvärdesanalys av 
ammoniumkväve, totalkväve, totalfosfor samt fysikaliska parametrar som pH, torrsub-
stans och glödningsförlust enligt Analyticas näringsvärdespaket för slam.  
 

7.3.6 Perkolationstest (Kolonnförsök) 
En uppfattning om utlakningsegenskaperna för materialet erhålls i perkolationstest. Här 
ses den tidsberoende utlakningen. I de svenska mottagningskriterierna, NFS 2004:10 
anges denna test som jämförelse mot gränsvärdena för L/S-kvoterna 0,1 och 10 l/kg. I 
EU:s kriterier, 2003/33/EG, finns även gränsvärden för L/S 2. 
 
Försöket utförs enligt föreslagen europeisk standard CEN/TS 14405. Kolonnen fylls 
med material med storleken 1/10 av kolonnens diameter, packas upp till en höjd mot-
svarande 3-6 gånger innerdiametern och fylls sedan underifrån med avjoniserat vatten. 
Utgående lakvatten samlas upp vid sju L/S-kvoter (enligt standarden). Detta ger en mer 
fullständig bild av materialets utlakningsegenskaper än de två vattenprover som krävs i 
de svenska gränsvärdena, eftersom utlakningen kan följas bättre i tiden och förutsätt-
ningarna blir bättre för att extrapolera resultat till längre tidsperioder. Många föredrar av 
ekonomiska skäl att endast analysera 3 lakvattenprover, vid L/S 0,1, L/S 2 och L/S 10. 
 
Lakvatten från kolonnen analyseras med avseende på metaller, klorid, fluorid, sulfat, 
och DOC. För inert avfall krävs också analys av fenolindex. Varje lakvatten analyseras 
även på pH, ledningsförmåga och redox-potential som är viktiga parametrar för att be-
döma materialets framtida egenskaper. 
 

7.3.7 Tvåstegs skaktest 
Tvåstegslakning kan användas för att få en uppfattning om utlakningsegenskapernas 
variabilitet och som en nyckelparameter för löpande kontroll att materialet överens-
stämmer med det som har karakteriserats mera grundläggande. Analys görs här vid L/S-
kvot 2 och 10.Testet korreleras mot resultaten från perkolationstestet. Om tvåstegslak-
ningen överensstämmer väl med perkolationstesten finns förutsättningar att använda 
skaktest för att bestämma nyckelparameter i överensstämmelsetestning. Enligt NFS 
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2004:10 anses att testerna för överensstämmelse ska ingå i den grundläggande karaktä-
riseringen om man tänker använda sig av den vid överensstämmelseprovning.  
 
Tvåstegsslakning utförs enligt EN 12457-3. Utförandet innebär att prov (< 4 mm) blan-
das med avjoniserat vatten vid L/S=2 och skakas i en vändapparat. Lakvätskan avskiljs, 
varefter ytterligare vätska sätts till materialet så att det ackumulerade förhållandet mot-
svarar L/S =10. Vattnen analyseras var för sig. 
 
I lakvattnen från tvåstegslakning analyseras oorganiska ämnen, klorid, fluorid, sulfat 
och DOC för att få en uppfattning om variabiliteten i dessa ämnens utlakning och för att 
kontrollera om tvåstegslakning går att använda som nyckelparameter i löpande överens-
stämmelsekontroll. Också fenolindex analyseras i lakvattnen. Varje lakvatten analyseras 
även med avseende på pH, ledningsförmåga och redox-potential som är viktiga para-
metrar för att bedöma materialets framtida egenskaper. 
 

7.3.8 Tillgänglighetstest 
Tillgänglighetstest visar den mängd som kan laka ut då varken kornstorlek, alkalinitet, 
koncentrationsskillnader eller tid begränsar utlakningen. Tillgänglighet bestäms genom 
ett standardiserat förfarande, Nordtest NT ENVIR 003 (1995), ett pH-statiskt försök 
med ett mycket stort förhållande mellan vätska och fast fas (L/S =100 i två steg). Mate-
rialet mals till <125µm för att göra eventuella föroreningar mer tillgängliga. Under lak-
ningen hålls pH konstant, med pH=7 i första steget och pH=4 i det andra steget. Juster-
ingen till rätt pH görs med HNO3. Efter avslutat försök slås de båda vattnen ihop före 
analys. Testet är ett bra komplement till övriga laktester men anges inte som krav för 
deponiavfall, NFS 2004:10. 
 

7.3.9 Provberedning inför analys 
Provberedning för ovanstående tester (ev. siktning, krossning och malning) samt ned-
delning gjordes enligt modifierad SS ISO 11 464, förbehandling av jordprov för fysika-
lisk och kemisk analys anpassat till det som teststandarden anger.  
 
Jorden torkades och stenar större än 2 mm siktades bort och analyserades inte vidare. 
Rötter och vegetation klipptes ned och analyserades med provet. Det senare är viktigt 
eftersom vägdikesmassor består av det översta ytskiktet där rötterna kan innehålla en 
betydande del av metallinnehåller. Provet blandades och delades ner enligt vedertagen 
standard. 

7.3.10   Jämförelsedata 
De analyserade resultaten jämfördes mot 
• Mottagningskriterierna NFS 2004:10 
• Riktlinjer för förorenad mark, Naturvårdsverket Rapport 4638 
• Bakgrundshalter i mark, Naturvårdsverkets Rapport 4640 
• Bedömningsgrunder för förorenade massor, RVF Utveckling 02:09 
• Miljökriterier för väg framtagna i detta projekt, se kapitel 4. 
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7.4 Resultat 

7.4.1 Metallmätningar med XRF 
En statistisk bearbetning av resultaten från XRF-mätningarna på varje delprov genom-
fördes. Sammanlagt analyserades 252 prover. Resultaten påvisade ett samband mellan 
trafikbelastning och föroreningsgrad, framför allt för koppar och zink men även till viss 
del för bly.  
 
Väg 22 i Bollnäs, väg 9 vid Ystad, E18 i Enköping och väg 155 i Göteborg uppvisade 
inga blyvärden över 90 percentilen av den naturliga bakgrundshalten. Kraftigast blypå-
verkan påträffades på E6 vid Kungälvsleden och Mölndal där . Det är också dessa vägar 
som har högst trafikintensitet med ÅDT på ca 80000 respektive 50000 fordon/dygn. 
Observera att riktvärdet för känslig markanvändning, KM, är lägre än 90 percentilen av 
bakgrundshalter i tätort. Se tabell 7.2. 
 
Tabell 7-2. XRF-mätningar med avseende på bly, Pb, i vägdikesmassor. 

Pb Bollnäs 

v 272 

Österlen

Brösarp

v 9 

Linkö-
ping 
v34 

Ystad 

v 9 

Enkö-
ping 

E18 

Uppsala

E4 

Malmö 

E6  

Göte-
borg. 

v 155 

Mölndal

Gbg 

E6  

Kung-
älvsled. 

Gbg 

E6  

ÅDT (tusental) for-
don/dygn 

<1 3 6-8 7 10 12-16 16 20 50 80

Max 57 122,2 92,5 72,7 32,7 168 206,8 75,3 123,5 255,4

Min 10 15,7 10 24 10 17,5 10 26,5 28,6 76

Medel 25,6 47,9 32,0 51,0 18,6 61,8 40,8 54,9 75,3 138,0

Standardavvikelse 13,2 24,9 18,3 13,1 9,2 43,1 42,0 17,4 30,3 55,1

90-percentil 51,1 87,5 51,6 65,9 32,3 114,9 84,3 74,2 103,4 205,0

Median 24,2 38,1 27 49,4 17,9 41,9 25,5 55,9 85,1 127,5

10-percentil 10 25,4 13,8 36,2 10 25,4 10 30,9 42,3 86,5

    
 > Bakgrundshalter 90-percentil sedimentär jordart i tätort 81 mg/kg 
 > Riktvärden KM 80 mg/kg 
 < Värden under detektionsgräns 10 mg/kg 
 
 

Kopparhalterna var överlag låga i vägdikesmassorna, i nivå med 90 percentilen för bak-
grundshalter i tätort förutom från Göteborgsvägarna. Medel och median för Göteborgs-
vägarna är i nivå eller strax över riktvärdet för KM. Enstaka värden kan dock överskrida 
riktvärdet för bakgrundshalter samt riktvärdet för KM även i massor från vägar med 
lägre trafikintensitet. Observera att 90 percentilen av bakgrundshalterna är endast något 
över koppars detektionsgräns för XRF-instrumentet. Se tabell 7.3. 
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Tabell 7-3. XRF-mätningar med avseende på koppar, Cu, i vägdikesmassor. 

Cu Bollnäs 

v 272 

Öster-
len 

Brösarp 

v 9 

Linkö-
ping 
v34 

Ystad 

v 9 

Enkö-
ping 

E18 

Uppsa-
la 

E4 

Malmö

E6  

Göte-
borg. 

v 155 

Möln-
dal 

Gbg 

E6  

Kung-
älvsled. 

Gbg 

E6  

ÅDT (tusental) 1 3 6-8 7 10 12-16 16 20 50 80

Max 94, 71,8 69,4 30 117,7 85,1 144,1 141,8 144,1 94

Min 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Medel 30 34,9 34,4 30 43,8 45,8 37,8 75,3 102,3 71,3

Standardavvikelse 59,5 12,5 11,3 0 27,0 20,2 24,8 30,3 33,6 21,6

90-percentil 30 57,3 52,7 30 78,5 76 42,1 104,7 134,4 91,8

Median 30 30 30 30 30 30 30 66,7 112,7 80

10-percentil 30 30 30 30 30 30 30 54,6 69,8 45,4

 > Bakgrundshalter 90-percentil sedimentär jordart i tätort 49 mg/kg 
   > Riktvärden KM 100 mg/kg 
   < Värden under detektionsgräns 30 mg/kg 
 
Tabell 7-4. XRF-mätningar med avseende på zink, Zn, i vägdikesmassor. 

Zn Bollnäs 

v 272 

Öster-
len 

Brösarp 

v 9 

Linkö-
ping 
v34 

Ystad 

v 9 

Enkö-
ping 

E18 

Uppsa-
la 

E4 

Malmö

E6  

Göte-
borg. 

v 155 

Möln-
dal 

Gbg 

E6  

Kung-
älvsled. 

Gbg 

E6  

ÅDT (tusental) 1 3 6-8 7 10 12-16 16 20 50 80

Max 96, 201,5 144,6 104,4 157,7 193,6 495,6 164,3 243 564,4

Min 25 25 25 25 42,4 48 25 104,2 71 159,2

Medel 31,1 62,6 51,7 55,9 88,9 105,4 76,0 129,4 136,6 250,4

Standardavvikelse 31,4 39,9 33,1 21,7 35,4 42,7 95,3 19,0 61,4 140,8

90-percentil 55,3 103,8 93,1 81,9 127,8 152,1 198,6 153,1 239,4 468,6

Median 25 55,3 41,7 52 96,8 105,8 38,6 128,4 118,8 188,5

10-percentil 25 25 25 30,2 43,5 56,3 25 109,8 84,5 166,3
 > Bakgrundshalter 90-percentil sedimentär jordart i tätort 158 mg/kg 
 > Riktvärden KM 350 mg/kg 

   < Värden under detektionsgräns 25 mg/kg 
 
Zinkhalterna var överlag låga med median- och medelhalter i nivå med, eller lägre än 90 
percentilen för bakgrundshalten i tätort. Endast massorna från Kungälvsleden i Göte-
borg med ÅDT på 80 000 fordon/dygn har ett medel som överskrider bakgrundshalter-
na. För Kungälvsleden i Göteborg överskrider ca 10 % av värdena riktvärdet för KM. Se 
tabell 7-4 
 
Vid studie av spridningen ut från vägbanan jämfördes XRF-värden från punkterna när-
mast vägbanan (A) och med värdena längst från vägbanan (E) och dividerades med var-
andra för att få ett mått på skillnader i föroreningsförekomst, se tabell 7-5. Proverna från 
Göteborg (E6 och v 155) är här sammanslagna för att få ett bättre statistiskt underlag, 
och E18 vid Enköping undantagen då det rådde osäkerhet om proverna tagits på liknan-
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de sätt som de andra punkterna. Generellt sett är området närmast vägbanan mer förore-
nad än punkter längre ut, d v s kvoten punkt A/punkt E > 1. Detta gäller dock inte för 
alla punkter. I ett fåtal punkter återfanns högre värden i punkt E än i punkt A, vilket kan 
bero på osäkerheter vid XRF-mätningarna samt topografiska skillnader som kan påver-
ka spridningen längs med olika vägsträckor. Noterbart är den stora skillnaden för 
sträckan E6 Vellinge-Malmö. Samtliga kopparhalter vid RV 9 Ystad-St Herrestad låg 
under detektionsgränsen, varför kvoten blev 1 och inga säkra slutsatser kan dras.  
 
Det är svårt med skillnader och osäkerheter. En tumregel brukar vara att värden över 2 i 
diagrammet nedan bör ses som signifikant skillnad mellan punkt A & E. I detta fall in-
nebär det att skillnaderna är signifikanta för de flesta vägarna. Denna skillnad är mycket 
viktig att ta hänsyn till när man tar vägdikesprover. Vägdikesprover som ska provtas 
bör därför alltid bestå av 4-5 delprov jämt fördelade från vägkant ner till diket 
eller till det område som planeras att rensas, om de ska vara representativa för 
massorna. 
 
Tabell 7-5 Skillnaden mellan bly, koppar och zinkvärden närmast vägbanan respek-

tive längs ner i diket. Medelvärde för alla sträckor. 
Sträcka Antal di-

kesprov/an
tal dikes-

prov

Skillnad Pb A/E Skillnad Zn A/E Skillnad Cu 
A/E

Rv 34 Skeda Udde-Brokind 8/40 2,052 3,625 1,525
E6/v155 Göteborg 4/20 2,163 1,988 2,098
E4 Uppsala 6/30 2,599 2,202 1,826
Rv 9 Brösarp-Ravlunda** 7/35 1,865 2,995 1,305
Rv 9 Ystad-St Herrestad** 3/15 1,661 2,035 1,000***
E6 Vellinge-Malmö** 9/45 5,457 7,377 2,292
**I dikesprover togs punkt E på yttre sidan om diket för vissa av Skåneprovtagningarna. 
*** Samtliga kopparhalter under detektionsgräns  
 
Sammanlagda slutsatserna för XRF-analyserna var att metallhalterna var låga med en-
staka värden över känslig markanvändning och då främst i massor från vägar med ÅDT 
> 20 000 fordon/dygn. Det finns en tydlig tendens att halterna av koppar och zink ökar 
med ökad ÅDT medan tendens är osäkrare för bly där halterna varierar mer. Standard-
avvikelserna för XRF-analyserna var överlag höga, ca 50-60 % troligen beroende på de 
låga halterna. 
 
XRF-värdena för zink, bly och koppar har mycket hög korrelation med laboratorieana-
lyser som tagits på samma prover. Se figur 7-1a-c. 
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Blykorrelation y = 0,8214x + 26,404
R2 = 0,9458
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Zinkkorrelation y = 1,0339x + 11,731
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Figur 7-1a-c. Överensstämmelse mellan XRF och lab.analys ICP-MS. 
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7.4.2 Totalhalter oorganiska ämnen 
Totalhalter av oorganiska ämnen har analyserats av Analytica AB på samlingsprov som 
består av flera km-prov per väg. Samma prov undersöktes även med laktester. De km-
prov med högsta halter enligt XRF-mätningarna valdes ut. Detta innebär att de uppmätta 
halterna representerar de km-sträckor som har högst metallhalter. Anledningen till detta 
var att utlakningen i laktesterna blir mer tillförlitliga vid högre totalhalter. 
 
I tabell 7.6 nedan jämförs vägdikesmassornas halt med 90 percentilen för bakgrundshal-
ter i tätort (NV 1996 c) och riktvärdet för känslig, KM, respektive mindre känslig, 
MKM, markanvändning (NV 1996a). Dessutom jämförs det mot RVF:s beräknade halt-
gränser för vad som bör betraktas som farligt avfall (RVF 2002) samt halter från tidiga-
re undersökningar i vägdikesmassor (VV 1998). 
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Tabell 7-6. Totalhalter av oorganiska ämnen för vägdikesmassor. Medelvärde för två samlingsprover. Färgade ruta innebär att halten över-

stiger aktuellt jämförvärde. 
Ämne Enhet Göteborg* 

Kungälvsle-
den 

E6  

Uppsala  

E4 

Malmö 

Vellinge

E6 

Linköping 
Skeda Udde 

 R34 

Österlen

 Brösarp

Rv9 

Miljökriterie  

VV-väg / VV 
extern 

Bakgrunds-
halt tätort 

90:e percenti-
len ytliga 
sedimentjord-
arter 

KM 
NV-
rap-
port 
4638 

MKM
NV-
rapport 
4638 

RVF 

Haltgräns 
farligt avfall 

RVF 02:09 

VV publ  

98:008 

8 vägar 

VV publ  

98:008 

3 vägar 

VV publ  

98:008 

8 vägar 

ÅDT  80 000 12000-16000 16000 5000 3000      >20000 10000-2000 950-10000 

As mg/kg TS 70, 2 5,63 5,9 5,5 5,2  7 15 40 1000    

Cd mg/kg TS 1,34 0,34 0,42 0,32 0,20 12 0,39 0,4 12 100 0,17-0,97 <1-1,37 <1-1,24 

Co mg/kg TS 8,21 10,2 5,6 7,7 3,7  9 30 250 100    

Cr mg/kg TS 45,2 24,2 15,2 12,2 9,17  35 120 250 1000    

Cu mg/kg TS 141 47,8 35,4 32 18,8 200 36 100 200 2500 24-106 9-28 9-41 

Hg mg/kg TS 1 <1 <0,1 <1 <1  0,20 1 7 500    

Mo mg/kg TS 2,02 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5         

Ni mg/kg TS 16,1 19,4 11,0 13,2 8,6  22 35 200 

Pb mg/kg TS 290 92,3 64,0 54,6 2,6 270/250 60 80 300 2500 62-105 35-83 29-135 

135 

V mg/kg TS 35,7 39,8 11,8 34,5 34,8  47 120 200 10000    

Zn mg/kg TS 374 142 85,0 105 74,0 700 117 350 700 2500 71-266 51-100 31-162 

TS % 99,3 98,7* 99,4* 99* 99,6*         

LOI %TS  7,7* 5,55* 10,6* 4,5*         
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7.4.3 Näringsvärde 
Vägdikesmassornas näringsvärde redovisas i tabell 7-7 nedan.  
 
Det har varit svårt att hitta bra jämförelse-/bakgrundsvärden för dessa ämnen i jord. Här 
har vi därför endast jämfört med halten i brukade sandjordar (Svendsen L m. Kronvang, 
1991) och i rötslam (Adiscott et al, 1991).  
 
De uppmätta fosforhalterna i vägdikesmassor var generellt något under halten i brukade 
sandjordar (finska jordar). Både ammoniumhalterna och totalkvävehalterna var lägre än 
i rötslam. Fosfor och ammoniumhalten var klart högre i massorna från Göteborg med 
högsta ÅDT, 80000 fordon/dygn. Totalhalterna gav mindre skillnad. Mellan övriga vä-
gar går ingen tydlig tendens att se.  
 
Vägdikesmassornas pH var neutrala omkring 7-8. Torrsubstansen varierade mellan 63 – 
82 % och glödförlusten varierade mellan 3 % och 6 % vilket tyder på att både vattenhalt 
och halten organiskt material kan vara relativt hög i massorna. Halten organiska halt kan 
ha betydelse om massorna ska deponeras på en deponi där det finns krav på högsta or-
ganiska halt mätts som TOC.  
 
Generellt visar resultatet att vägdikesmassor är relativt näringsrika och kan antagligen 
ha en något gödande effekt, särskilt då de kommer från våra mest trafikerade vägar. 
Därför bör inte vägdikesmassor läggas i områden med värdefull flora som är känslig för 
gödning. 
 
Tabell 7-7.  Vägdikesmassor analyserade med näringsvärdespaket. 
Ämne  Göteborg* 

E6 

Uppsala

E4 

Malmö 

Vellinge

E6 

Linköping 

Skeda 
Udde 

v34 

Österlen

Brösarp

v9 

Brukade  

Sand-jordar* 

Närings-
värde i 
slam 

 ÅDT 80 000 1200-
16000

16000 5000 3000  

pH  7,4 8 8,16 7,3 8,31  

Torrsubstans % 63,5 81,4 82,2 78,9 82,6  

Glödförlust av 
TS 

% - 6 3,3 5,3 3,1  

Glödrest av 
TS 

% 91,9 94 96,7 94,7 96,9  

Ammonium  mg/kg 
TS 

3,3 0,65 0,7 1 0,68  5-12500

Kväve, totalt mg/kg 
TS 

2100 1800 1100 2200 770  0,1-10 %

Fosfor mg/kg 
TS 

741 597 426 532 456 820 
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7.4.4 Totalhalter organiska ämnen 
Vägdikesmassornas innehåll av organiska ämnen redovisas i tabell 7-8 och 7-9 nedan.  
 
Resultaten från undersökta vägdikesmassor visar att de organiska föreningar som var 
mest kritiska för användning inom vägområdet eller för extern användning med restrik-
tioner är cancerogena PAH och oljehalt. För deponering kan även TOC-halten vara kri-
tisk.  
 
Det sammanslagna riktvärdet för 7 st cancerogena PAH överskrids för användning inom 
vägområdet av Göteborg och Österlen och för extern användning även för massorna 
från Linköping. Vid studie av respektive enskilt cancerogent ämne, enligt tabell 7-9, 
visar det sig att inget enskilt cancerogent ämne överskrids. Halten av benso(a)pyrén som 
är den cancerogena PAH som är begränsande för det sammanlagda värdet underskrids 
med minst en faktor 5.  
 
I en färsk remissupplaga (NV 2005-07-04) har Naturvårdsverket gjort en uppdatering av 
riktvärden samt tagit fram ett nytt program för beräknande av platsspecifika riktvärden.  
Där föreslås bl.a. att riktvärdet för cancerogena PAH får ett högre riktvärde. Detta inne-
bär att I tabell 7-8 Eftersom VV miljökriterie grundar sig på Naturvårdsverkets riktvär-
desprogram innebär det att även dessa värden skulle höjas något om remissens riktvär-
den får genomslag. 
 
Tabell 7-8. Enskilda PAH för vägsträckor där sammanslagna värdet överskred rikt-

värdet för KM enligt gällande riktvärdesmodell.  
Ämne  Göteborg* 

Kungälvsleden 

E6 

Linköping 
Skeda Udde 

 R34 

Österlen 

 Brösarp 

Rv9 

Platsspecifik 
acceptanshalt 
NV 97b för 
användning 
inom vägom-
rådet 
(Siffror i parantes 
beräknat med 
remissversionen 
NV 2005-07-04) 

 

Platsspecifik 
acceptanshalt 
NV 97b för 
extern an-
vändning. 
(Siffror i parantes 
beräknat med 
remissversionen 
NV 2005-07-04) 

 

Cancerogena PAH 
(7st) 

mg/kg TS 1,1 0,3 0,78 0,7 (3) 0,5 (2) 

Benso(a)antracen mg/kg TS 0,12 0,025 0,080 32 (31) 35 (20) 

Krysen mg/kg TS 0,13 0,043 0,096 9 (8) 6 (4) 

Benso(b)fluoranten mg/kg TS 0,21 0,075 0,32 6 (4) 4 (3) 

Benso(k)fluoranten mg/kg TS 0,11 0,027 0,073 8 (8) 5 (4) 

Indeno(1,2,3-
cd)pyren 

mg/kg TS 0,32 0,050 0,084 76 (4) 2 (1,7) 

Dibenso(a,h)-
antracen 

mg/kg TS 0,044 <0,010 0,017 11 (0,2) 0,1 (0,08) 

Benso(a)pyren mg/kg TS 0,13 0,027 0,11 0,7 (0,7) 0,5 (0,4) 
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Tabell 7-9. Resultat från analys av organiska ämnen för undersökta vägdikesmassor. Värdena jämförs med de framtagna miljökriterierna, deponi 

för inert avfall, riktvärden för KM och MKM samt värden från tidigare vägdikesundersökningar. 
Ämne  Göteborg* 

Kungälvsle-
den 

E6 

Uppsala  

E4 

Malmö 

Vellinge 

E6 

Linköping 
Skeda Udde

 R34 

Österlen 

Brösarp 

Rv9 

Miljökritere 

VV-väg 

Miljökriterie 

VV-extern 

Inert avfall 

NFS 
2004:10 

KM 

NV 4638 

MKM Gv 

NV 4638 

VV publ  

98:008 

8 vägar 

VV publ  

98:008 

3 vägar 

VV publ  

98:008 

8 vägar 

ÅDT  80000 12000-
16000 

16000 5000 3000      >20000 10000-2000 950-10000 

TS_105°C % 62 79  62          

summa 16 
EPA-PAH 

mg/kg TS 2,2 0,12 0,093 0,4 1,1      1,29-6,15*   

PAH cance-
rogena 

mg/kg TS 1,1** 0,063 0,056 0,3 0,78** 3 2 10 0,3 7 0,79-3,47*   

PAH övriga mg/kg TS 1,2 0,061 0,037 0,1 0,29 15 15 40 20 40 0,5-2,38*   

bensen mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0.020 <0,020    0,06 0,2    

toluen mg/kg TS <0,20 <0,20 <0,10 <0.10 <0,10    10 35    

etylbensen mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0.020 <0,020    12 50    

summa 
xylener 

mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0.050 <0,050    15 60    

BTEX         6      

olja mg/kg TS 1300 450 130 780 310 1000 500 500 200* 1500* 30-820 14-3500**  

summa 7 st 
pcb 

mg/kg TS <0,011 <0,010 0,0069 <0.01 <0,011   1      

TOC % 5,3 4,0 1,6 4,6 1,3   3 * Summa 
C5-C35 

** Endast 
Opolära 
alifater 

   

*Endast 3 uppmätta värden på ÅDT 34000, 74000 och 110 000 fordon/dygn. 
** Gäller sammanslagna värdet för cancerogena PAH. Se även enskilda PAH ovan. 
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7.4.5 Tillgänglighet 
Resultatet från tillgänglighetstesterna, dvs. den potentiellt lakbara mängden när korn-
storlek, alkalinitet, koncentrationsskillnader eller tid (högt L/S) begränsar utlakningen, 
redovisas i tabell 7-10. I tabell 7-11 redovisas den potentiellt lakbara mängden i % av 
totalhalten för detekterbara ämnen, i de 5 undersökta vägarna.  
 
Resultatet i tabell 7-10 visar att kalcium och järn är de ämnen, som i mängd, har poten-
tiellt störst utlakbar halt i de undersökta massorna. Därefter följer natrium och kalium. 
 
Tabell 7-10. Potentiellt utlakbar mängd med tillgänglighetstest för de undersökta 

vägdikesmassorna. 

Ämne  

Göteborg* 

Kungälvsleden 

E6 

Uppsala 

E4

Malmö

Vellinge

E6

Linköping 
Skeda Udde

 R34

Österlen 

 Brösarp 

Rv9 

 ÅDT 80 000 12000-16000 16000 5000 3000 

    
Mängd till- 

gängligt  
Mängd till-

gängligt 
Mängd till-

gängligt 
Mängd till-

gängligt 
Mängd till- 

gängligt  

Al mg/kg TS 40 97 86 68 96 

As mg/kg TS < 0,2 < 0,3 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Ba mg/kg TS 33 19 19 12 12 

Ca mg/kg TS 1090 4480 21000 3040 8160 

Cd mg/kg TS 0,59 0,20 0,20 0,14 0,09 

Co mg/kg TS 2 2,50 2,30 2,10 1,10 

Cr mg/kg TS 0,10 0,14 0,20 0,18 0,17 

Cu mg/kg TS 12 5,00 4,50 2 3,70 

Fe mg/kg TS 769 2460 1400 1230 3480 

Hg mg/kg TS < 0,004 < 0,005 < 0,004 < 0,004 < 0,004 

K mg/kg TS 243 1390 533 576 425 

Mg mg/kg TS 130 518 509 180 190 

Mn mg/kg TS 190 170 110 170 140 

Mo mg/kg TS 0,10 0,11 1,20 0,18 0,47 

Na mg/kg TS 761 326 130 674 608 

Ni mg/kg TS 2,80 4,40 3,00 2,70 4,40 

Pb mg/kg TS 5,90 1,60 1,90 0,47 0,41 

S mg/kg TS 56 38 33 44 77 

Sb mg/kg TS 0,21 0,08 0,09 0,08 0,05 

Se mg/kg TS 0,01 0,01 0,01 0,01 < 0,004 

Si mg/kg TS 190 637 400 258 300 

V mg/kg TS 0,11 0,14 0,13 0,27 0,05 

Zn mg/kg TS 80 36 25 42 21 

 
Den potentiellt lakbara mängden av vägdikesmassornas totalhalt varierar, se tabell X2. 
Högst potentiell utlakning har ämnen som kalcium, 25-87 % och kadmium, 44 –71 %. 
Den potentiellt utlakbara halten för bly, var endast 0,9 – 2,0 %. Resultatet stämmer 
överens med tidigare erfarenhet av ämnens utlakbarhet i jord. 
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Tabell 7-11. Potentiell lakbar andel (tillgänglighetstest) av totalhalt för ämnen med 

halter över LOD. De ämnen som ansågs mest miljökritiska för vägdikes-
massor utifrån totalhaltsresultatet är gulmarkerade. 

Potentiellt lakbart av totalhalt (%) 
Ämne Variation Medelvärde % av 

totalhalt
Stdav Median 

Ba 1,6 - 33 9,7 13,3 5,1 

Ca 25-87 46,3 30,2 37,7 

Cd 44-71 58,0 11,5 60,1 

Co 24-41 29,4 7,0 27,3 

Cr 0,22-0,52 0,4 0,1 0,4 

Cu 6,2-19 11,5 5,1 10,5 

Fe 4,1-14 8,0 3,9 8,2 

K 1,7-5,1 3,2 1,6 3,0 

Mg 3,3-19 8,6 6,9 6,2 

Mn 23-43 31,8 7,7 29,5 

Mo 2,8-20 7,8 7,1 5,0 

Na 1,8-4,0 2,8 1,1 2,7 

Ni 17-51 27,6 13,5 22,6 

Pb 0,9-2,0 1,9 0,9 1,7 

S 3,5-17 8,6 6,0 7,1 

Sb 2,6-7,0* 4,8 3,1 4,8 

V 0,15-0,49 0,3 0,1 0,3 

Zn 22-40 28,9 7,0 28,4 
 

7.4.6 Laktester – Perkolationstest och Tvåstegs skaktest 
Resultatet från perkolationstest och redovisas i tabell 7-12 – 7-14 och värdena från två-
stegs skaktest i tabell 7-13 – 7-14. De ämnen som är mest kritiska för utlakning jämfört 
med gränsvärdena för deponi (NFS 2004:10 resp. 2003/33/EG) var klorid och DOC.  
 
Kloriden kan direkt kopplas till att prov togs från vägar i vinterväglag som saltats. Upp-
salaproverna provtogs innan det blivit vinterväglag. Troligen hade inte heller Malmövä-
gen saltats innan provtagningen eftersom natriumutlakningen var låga. Proverna från 
Österlen har hög kloridutlakning men låg natriumutlakning vilket tyder på att man an-
vänt annat salt än natriumklorid, (t.ex. kalcium eller magnesiumklorid). Utlakningen av 
klorid från vägarna var endast kritisk för utlakningen vid L/S 0,1.  
 
Utlakningen av DOC, löst organiskt material, kan delvis bero på andelen växtpartiklar i 
massorna men även oljehalten kan ha betydelse. I resultaten nedan överskrids för mas-
sorna från Göteborg och massorna från Linköping gränsvärdet för DOC för att depone-
ras på en deponi för farligt avfall och massorna från Österlen gränsvärdet för vad som 



 44  
  

får deponeras på en deponi för icke farligt avfall vid L/S 0,1. Vid L/S 10 överskrider de 
massorna gränsvärdena för inert deponi. Resultatet från Skeda Udde visade att även 
gränsvärdet för inert avfall överskreds vid L/S 0,1 med avseende på fenolindex. Fenol-
index kan vara en svårbedömd parameter eftersom det även kan bildas naturligt i sam-
band med nedbrytning av organiskt material. 
 
I vägdikesmassorna från Göteborg, med 80 000 ÅDT, överskreds utlakningen av bly 
(perkolationstest L/S 2) kadmium (perkolationstest L/S 0,1), koppar (perkolationstest 
L/S 2 och 10), fluorid (skaktest L/S 10) och antimon (skaktest L/S 2 och 10) gränsvär-
dena för inert avfall. För övriga vägar underskreds metallutlakningen gränsvärdena vid 
deponi för inert avfall. Tidigare undersökningarna (Vägverket 1998) från högtrafikerade 
vägar, > 30 000 ÅDT visade på något högre utlakning av Cd, Cu, Pb och Zn. Den utla-
kade mängden överskred dock inte vad som idag får läggas på en deponi för icke farligt 
avfall. 
 
Sammanfattningsvis noteras att både kloridhalter och DOC-halterna var kritiska för de-
ponering på en deponi för inert avfall. För Göteborgsmassorna var även utlakningen av 
kritisk för att deponeras på en deponi för inert avfall. Om vägdikesmassor betraktas som 
ett icke farligt avfall, vilket denna undersökning indikerat, kan massorna läggas på en 
deponi för icke farligt avfall. Vid deponier för icke farligt avfall finns inga gränsvärden 
för utlakning.  
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Tabell 7-12. Utlakning vid L/S 0,1L/kg med perkolationstest för undersökta vägdikesmassor. Resultatet jämförs mot gränsvärden för deponier 
enligt NFS 2004:10. Överskridna värden färgmarkeras. 

Ämne  Göteborg*
Kungälvsleden

E6

Uppsala 
E4

Malmö
Vellinge

E6

Linköping Skeda Udde
 R34

Österlen 
Brösarp 

Rv9 

Inert avfall Samdeponi 
Icke farligt 

/farligt avfall*

Farligt avfall

 ÅDT 80 000 12000-16000 16000 5000 3000 

pH  7,4 8,0 8,0 7,2 8,2 
Ledningsförmåga mS/m  

25 °C 
994 267 267 388 - 

Redox Eh mV 318 295 277 332 408 
As mg/l 0,0078 0,0085 0,019 0,013 < 0,002 0,06 0,3 3
Ba mg/l 1,02 0,18 0,23 0,25 0,056 4 20 60
Cd mg/l 0,020 0,00026 0,00037 0,00039 < 0,00006 0,02 0,3 1,7
Co mg/l 0,072 0,0025 0,0078 0,026 0,0011 
Cr mg/l 0,0090 0,0012 0,005 0,0053 < 0,0006 0,1 2,5 15
Cu mg/l 0,42 0,085 0,12 0,046 0,0042 0,6 30 60
DOC mg/l 610 160 200 890 270 160 250 320
Fenolindex mg/l 0,06 0,03 0,04 0,3 0,2 0,3
Fluorid mg/l 0,3 0,2 0,2 0,2 < 1 2,5 40 120
Hg mg/l 0,00025 0,00003 0,00004 0,00004 < 0,00003 0,002 0,03 0,3
Klorid mg/l 2600 190 170 560 1200 460 550 800
Na mg/l 1890 350 322 727 18,5 
Mo mg/l 0,013 0,012 0,02 0,0063 0,0052 0,2 3,5 10
Ni mg/l 0,062 0,012 0,016 0,04 0,006 0,12 3 12
Pb mg/l 0,045 0,0018 0,0025 0,0073 < 0,0003 0,15 3 15
S mg/l 131 63,6 47,3 49,9 47,4    
Sb mg/l 0,01 0,0056 0,0087 0,0065 0,0011 0,1 0,15 1 
Se mg/l 0,0035 0,0011 0,0020 0,0012 0,00018 0,04 0,2 3 
Sulfat mg/l 310 170 130 120 < 20 1500 560* 1000* 
V mg/l 0,010 0,0059 0,0099 0,0074 0,00016    
Zn mg/l 0,36 0,014 0,011 0,21 0,0021 1,2 15 60 
* Inga lakgränsvärden finns för deponier där det enbart läggs icke farligt avfall 
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Tabell 7-13. Utlakning vid L/S 2L/kg med perkolationstest och tvåstegs skaktest, mg/kg TS. Jämförelse mot gränsvärde för deponi samt utlakningsre-
sultat från tidigare Vägverkspublikation (VV 1998). Värden som överskrider gränsvärden enligt 2003/33/EG färgmarkeras. 

Ämne Göteborg* 
Kungälvs- 
leden 
E6  

Göteborg* 
Kungälvs- 
leden 
E6  

Uppsala  
E4 

Uppsala  
E4 

Malmö 
Vellinge 
E6 

Malmö 
Vellinge 
E6 

Linköping 
Skeda Udde 
R34 

Linköping 
Skeda Udde 
R34 

Österlen 
Brösarp 
Rv9 

Österlen 
Brösarp 
Rv9 

Inert avfall 
2003/33/EG 

Samdeponi 
Icke farligt 
/farligt avfall 

VV publ. 
98:008 
perkolations-
test 

ÅDT 80 000 80 000 12000-16000 12000-16000 16000 16000 5000 5000 3000 3000   33000 - 
110000 

 Perkola- 
tionstest 

Tvåstegs  
skaktest 

Perkola- 
tionstest 

Tvåstegs  
skaktest 

Perkola- 
tionstest 

Tvåstegs  
skaktest 

Perkola- 
tionstest 

Tvåstegs 
skaktest 

Perkola- 
tionstest 

Tvåstegs 
skaktest 

   

pH 7,8 7,3 7,9 8,0 7,9 7,8 7,5 7,0 7,8 7,2    
Ledningsförmåga 79,1 88,5 53,2 47,2 45,2 31,8 138 74,1 96,3 116    
Redox Eh 408 323 426 272 329 375 323 280 284 278    
As 0,019 0,0039 0,016 0,0068 0,055 0,018 0,03 0,012 < 0,013 0,0056    
Ba 0,32 0,08 0,086 0,060 0,12 0,040 0,22 0,048 0,08 0,034    
Cd 0,0082 0,0017 0,00026 0,00025 0,00025 0,0002 0,00038 0,00063 < 0,00032 0,00022 0,03  0,001-0,04 
Cr 0,02 0,0060 0,0016 0,0023 0,0044 0,0038 0,0060 0,0043 < 0,0024 0,001    
Cu 1,6 0,38 0,17 0,085 0,21 0,12 0,054 0,2 0,047 0,051 0,9  1,8-3,0 
DOC 377 96 92 13 190 58 493 280 110 64 240   
Fe 8,59 1,1 0,18 1,0 0,55 0,08 5,97 1,7 1,2 0,53    
Fenolindex 0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 0,02 0,4 0,1 0,05 < 0,03    
Fluorid 3,5 1 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,6 < 1 0,4    
Hg 0,00086 0,00033 0,00007 0,00007 0,0001 0,00005 < 0,00005 0,00034 < 0,00006 < 0,00005    
Klorid 360 380 35 28 < 20 20 180 160 492 481    
Mo 0,14 0,012 0,040 0,012 0,050 0,010 0,024 0,012 0,041 0,0068    
Ni 0,09 0,02 0,019 0,012 0,023 0,0096 0,05 0,020 0,014 0,0062    
Pb 0,22 0,11 0,0051 0,02 0,0099 0,0029 0,010 0,026 < 0,028 0,0069 0,2  0,2-3,4 
Sb 0,011 0,04 0,0071 0,0060 0,0057 0,0064 0,0043 0,0046 0,0027 0,0019    
Se 0,0049 0,0026 0,00093 0,0010 0,0012 0,0017 0,001 0,0015 0,00096 0,00086    
Sulfat 54 52 30 28 < 30 12 33 44 < 20 16    
V 0,076 0,0056 0,0065 0,012 0,012 0,011 0,012 0,011 0,012 0,0053    
Zn 0,44 0,17 0,023 0,039 0,016 0,0094 0,060 0,082 0,031 0,019 2  0,6-3,6 

* Inga lakgränsvärden finns i deponier där det enbart läggs icke farligt avfall 
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Tabell 7-14. Resultat från perkolationstest och tvåstegs skaktest vid L/S 10, mg/kg TS. Värden som överskrids enl. NFS 2004:10  färgmarkeras. 
Ämne Göteborg* 

E6 
Göteborg* 
E6 

Uppsala  
E4 

Uppsala  
E4 

Malmö 
Vellinge 
E6 

Malmö 
Vellinge 
E6 

Linköping Skeda 
Udde 
 R34 

Linköping Skeda 
Udde 
 R34 

Österlen 
 Brösarp 
Rv9 

Österlen 
 Brösarp 
Rv9 

Inert 
avfall 

Samdeponi 
Icke farligt 
/farligt 
avfall* 

 Perkolationstest Tvåstegs 
skaktest 

Perkolationstest Tvåstegs 
skaktest 

Perkolationstest Tvåstegs 
skaktest 

Perkolationstest Tvåstegs skaktest Perkolationstest Tvåstegs 
skaktest 

  

 80 000 80 000 12000-16000 12000-
16000 

16000 16000 5000 5000 3000 3000   

pH 7,8 6,6 7,9 7,7 8,0 7,4 7,6 6,9 7,8 7,9   
Ledningsförmåga 15,4 15,2 19,3 19,0 16,9 12,2 25,0 18,4 14,7 17,0   
Redox Eh 296 355 354 285 299 385 374 337 337 297   
As 0,091 0,018 0,1 0,021 0,29 0,066 0,16 0,033 < 0,053 < 0,02 0,5 2 
Ba 0,6 0,15 0,15 0,3 0,20 0,099 0,33 0,088 0,15 0,072 20 100 
Cd 0,011 0,004 0,0009 0,0010 0,0011 < 0,0006 0,0012 0,0009 < 0,0008 < 0,0006 0,04 1 
Cr 0,033 0,017 < 0,006 0,014 0,0096 < 0,008 < 0,02 0,013 < 0,006 < 0,006 0,5 10 
Cu 3,0 0,91 0,48 0,19 0,63 0,19 0,13 0,21 0,068 0,076 2 50 
DOC 530 210 200 260 290 100 640 320 170 100 500 800 
Fenolindex 0,2 < 0,2 0,1 0,07 0,09 0,08 0,5 0,1 0,1 < 0,2 1 - 
Fluorid 13 7 < 3 < 3 4 < 3 3 2 < 3 < 3 10 150 
Hg 0,001 0,0009 < 0,0003 < 0,002 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 45,0 < 0,0003 < 0,0003 0,01 0,2 
Klorid < 400 380 < 50 35 < 30 < 30 < 200 3,1 500 500 800 15000 
Mo 0,38 0,050 0,15 0,021 0,099 0,016 0,12 428 0,078 0,012 0,5 10 
Ni 0,13 0,052 0,050 0,034 0,056 0,018 0,070 0,053 0,02 0,011 0,4 10 
Pb 0,29 0,35 0,01 0,17 0,025 0,0065 0,046 16 < 0,043 0,01 0,5 10 
Sb 0,022 0,13 0,012 0,013 0,011 0,013 0,0075 0,0020 0,0047 0,0042 0,06 0,7 
Se 0,0084 0,0051 0,0022 0,002 0,0032 0,0026 0,002 30,7 0,001 0,002 0,1 0,5 
Sulfat < 100 < 80 < 70 < 70 < 70 < 60 < 80 0,034 < 60 < 60 1000 20000 
V 0,10 0,02 0,030 0,052 0,041 0,046 0,020 0,17 0,018 0,017 - - 
Zn 0,53 0,45 0,048 0,28 0,057 0,018 0,14  0,059 0,033 4 50 
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7.4.7 Kd-värden 
Fördelning mellan jord och vatten beskrivs ofta med fördelningskoefficienten Kd. Kd är 
koncentrationen i jord delad med koncentrationen i vatten och uttrycks i L/kg. Ju högre 
Kd-värde som erhålls desto hårdare är föroreningen adsorberad/bunden till materialet 
och därmed är risken för föroreningstransport via vatten mindre. 
 
I Naturvårdsverkets rapport 4639 finns ämnesspecifika generella Kd-värden som an-
vänts för att ta fram Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad jord. Dessa används ock-
så för att ta fram platsspecifika riktvärden med avseende på exponering via grundvatten. 
Dessa Kd-värden är framtagna med standardiserade metoder som innebär att en ”ren 
jord” utsätts för en lösning med specifik förorening varefter ämnets fördelning mellan 
fast fas och löst fas mäts.  
 
Att beräkna Kd-värden genom laktester innebär tvärtom att man tillsätter rent vatten” till 
en förorenad jord och sen mäter hur materialet fördelar sig mellan fast fas och löst fas. 
Metoden är inte standardiserad och tolkningar kan endast göras om de generella Kd-
värdena skiljer sig signifikant, minst en tiopotens, från det beräknade. För t.ex. jord som 
innerhåller slagg med högt metallinnehåll, är det inte ovanligt med stora skillnader, upp 
till en faktor på 100 000, mellan beräknat och generellt Kd-värde.  
 
I denna rapport har vi valt att beräkna Kd-värde utifrån fördelningen i perkolationstest 
vid L/S 0,1 efter att provet har mättats till jämvikt i ca 3 dygn. Man kan även göra be-
räkning vid L/S 2 eller L/S 10 men eftersom det då även skett en utspädning bedöms 
beräkning utifrån L/S 0,1 var mer realistiskt. Att beräkna från L/S 0,1 är generellt mer 
konservativt för de flesta ämnen. Undantag är koppar som ofta uppvisar en högre utlak-
ning vid L/S 2 än vid L/S 0,1. 
 
Resultatet i tabell 7-15 visar att det är en stor spridning mellan vägarna för de beräknade 
Kd-värdena. De flesta beräknade Kd-värden är i storleksordning eller högre än de gene-
rella. Högre Kd-värde innebär att laktesterna antyder lägre utlakningen än väntat.  
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Tabell 7-15. Beräknade Kd-värden utifrån perkolationstest vid L/S 0,1 L/kg. 
Ämne Enhet Göteborg 

E6 
Uppsala

E4 
Malmö 

Vellinge 
E6 

Linköping 
Skeda 
Udde 
R34 

Österlen 
Brösarp 

Rv9 

Generellt 
Kd-värde 

NV 
rp 4639 

ÅDT 80 00 12000-
16000

16000 5000 3000  

As L/kg 900 322 132 180 För låga 
halter 

30 

Cd L/kg 67 1231 811 744 För låga 
halter 

30 

Co L/kg 114 4120 713 295 3364 100 

Cr L/kg 5022 49167 10500 6528 För låga 
halter 

2000 

Cu L/kg 336 562 295 696 4500 500 

Hg L/kg 4000 1400 1100 1000 För låga 
halter 

200 

Mo L/kg 155 500 300 1035 1154 - 

Ni L/kg 260 1625 706 330 1437 100 

Pb L/kg 6444 51278 22640 6918 För låga 
halter 

1000 

Zn L/kg 1039 10143 7736 500 35238 100 

 Värden > 10 ggr över generellt Kd-värde 

 Värden under generellt Kd-värde 
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8. GRUNDLÄGGANDE KLASSIFICERING VÄG FÖR VÄG 
 

Väg 9  
Österlen 

Brösarp – Vitemölla 
ÅDT 3000  

Beskrivning Asfaltbelagd väg med en årsmedeldygnstrafik, ÅDT på 3000 fordon. 

Provet innehöll fyllnadsmaterial bestående av främst sand och grus 
med inslag av gräs- och örtrötter. Vägdikesproverna togs i december 
då vägarna nyligen var saltade. 

Senaste dikesrensning är okänd. 

Sammansättning 
oorganiska äm-
nen 

Jordprovernas pH var 8,3 och hade en torrsubstans på 82,6%. 

Samtliga laboratorieanalyser för samlingsproverna underskred rikt-
värdet för Känslig markanvändning, KM. Även bakgrundsvärdet för 
ytlig jord i tätort (90:e percentilen) underskreds för alla metaller.  

Medelvärde och median underskred såväl KM som bakgrundshalt för 
tätort med avseende på både bly, zink och koppar. Av 35 XRF-
mätningar från vägsträckan underskred 90 % av delproverna KM för 
bly och samtliga analyser KM för koppar och zink. 

Halterna var lägst närmast diket och ökade med en faktor 1,9 för bly, 
3,0 för zink och 1,3 för koppar i provet närmast vägkanten. 

Halten närsalter i form av fosfor var låg. 

Organiskt inne-
håll 

Halten organiskt material mätt som TOC var i de analyserade prover-
na låg under 1,3 % vilket underskrider den halt som får läggas på en 
deponi för inert avfall. Glödförlusten av TS var 3,1 %. 

Proverna innehöll en mindre mängd olja, 310 mg/kg TS, som enligt 
kromatogrammen från oljeindexmätningarna motsvarar tyngre olje-
fraktioner motsvarande motorolja, dvs. främst n-alkaner i området 
C16-C44 med maximum kring C28-C32. Halten underskred vad som 
får läggas på en deponi för inert avfall men överskred det generella 
riktvärdet för KM.  

Halten av cancerogena PAH underskred vad som får läggas på en 
deponi för inert avfall men överskred det generella riktvärdet för KM.

Övriga analyserade organiska parametrar som övriga PAH, PCB och 
BTEX var ej detekterbara eller mycket låga. 

Utlakning Utlakningen vid L/S 0,1 (det första lakvattnet) överskred DOC-halten 
(löst organisk halt) för vad som får läggas på en samdeponi för icke 
farligt /farligt avfall och kloridhalten vad som får läggas på en deponi 
för farligt avfall utan behandling. Vid L/S 2 och L/S 10 underskrids 
samtliga gränsvärden för såväl deponi för icke farligt avfall som för 
inert avfall. 

Kd-värden, fördelningskoefficienten mellan fast och löst fas, har be-
räknats vid L/S 0,1 för några ämnen där totalhalten överskred LOD. 
Samtliga beräknade Kd-värden överskrider de generella Kd-värdena i 
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Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad jord, med en 
faktor på 10-30 ggr och för Zn ända upp till 300 ggr. Det indikerar att 
dessa ämnens sorption/bindning till jorden är större än vad de gene-
rella riktvärdena baseras på.  

Tillgänglighet Den potentiellt lakbara halten av totalhalten uppmättes till 20 % för 
koppar 1,5 % för bly, 28 % för zink och 65 % för kadmium vilket är 
något över medlet för undersökta vägdikesmassor i denna utredning. 
Det är dock svårt att dra säkra slutsatser från detta resultat. 

Utlakningen av klorid och DOC kunde inte analyseras med tillgäng-
lighetstest. 

Klassning enligt 
avfallsförord-
ningen SFS 
2001:1063 

SGI bedömer utifrån massornas innehåll att uppgrävda vägdikesmas-
sor från v 9 mellan Brösarp och Vitemölla kan klassas enligt avfalls-
kod 170504 och betraktas som icke farligt avfall. De relativt höga 
halterna klorid och DOC, som kan vara ett problem vid deponering av 
farligt avfall, innebär inte att massorna kan klassas som farligt avfall 
enligt avfallsförordningen. 

Deponiklassning 
enl. NFS 
2004:10 

Uppgrävda vägdikesmassor får läggas på en deponi för icke farligt 
avfall trots höga halter av DOC och klorid. (Gränsvärdena vid deponi 
för icke farligt avfall gäller endast för deponier där det även depone-
ras icke-reaktivt farligt avfall.) 

Användning av 
massorna inom 
vägområdet 

Massorna klarar VV miljökriterier för att användas i vägområdet, 
VV-kriterie väg.  

Extern använd-
ning av massor-
na på  

Massorna klarade VV:s miljökriterier för att användas externt med 
VV:s restriktioner, VV-kriterie extern. 
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Väg 34 
Linköping 

Skeda Udde – Brokind 
ÅDT 5000 

Beskrivning Asfaltbelagd väg med en årsmedeldygnstrafik, ÅDT på 5090 fordon 
varav 50 tyngre. Provtagningssträckan var ca 8 km. Vägen är upp-
byggd med ofta rätt brant sluttande diken ned mot främst åkermark 
men även skogsmark förekommer. Vägdikena är gräsbeklädda. 

Provet bestod av sandigt grusigt fyllnadsmaterial med inslag av lera 
närmast diket. Vägdikesproverna togs 10 dec då vägarna nyligen var 
saltade. Dikena var delvis snöbeklädda. 

Senaste dikesrensning gjordes i början av 90-talet. 

Sammansättning 
oorganiska äm-
nen 

Jordprovernas pH var 7,3 och hade en torrsubstans på 78,9 %.  

Samtliga metallanalyser (laboratorieanalys) för samlingsproverna 
underskred riktvärdet för Känslig markanvändning, KM. Även bak-
grundsvärdet för ytlig jord i tätort (90:e percentilen) underskreds för 
alla metaller utom vanadin.  

Medelvärde och median underskred såväl KM som bakgrundshalt för 
tätort med avseende på både bly, zink och koppar. Av 40 XRF-
mätningar från vägsträckan underskred 90 % av delproverna KM för 
bly och samtliga analyser KM för koppar och zink. 

Halterna var lägst närmast diket och ökade med en faktor 2 för bly, 
3,6 för zink och 1,5 för koppar närmast vägkanten. 

Halten närsalter i form av fosfor var låg. 

Organiskt inne-
håll 

Halten organiskt material mätt som TOC var i de analyserade prover-
na 4,6 % och överskrider den halt som får läggas på en deponi för 
inert avfall. Glödförlusten av TS var 5,3 %. 

Proverna innehöll en del olja, 780 mg/kg TS, som enligt kromato-
grammen från oljeindexmätningarna motsvarar tyngre oljefraktioner 
motsvarande motorolja, dvs. främst n-alkaner i området C16-C44 
med maximum kring C28-C32. Halten överskred vad som får läggas 
på en deponi för inert avfall och det generella riktvärdet för KM.  

Halten av cancerogena PAH underskred vad som får läggas på en 
deponi för inert avfall och var i nivå med det generella riktvärdet för 
KM. 

Övriga analyserade organiska parametrar som övriga PAH, PCB och 
BTEX var ej detekterbara eller mycket låga. 

Utlakning Utlakningen vid L/S 0,1 överskred DOC-halten för vad som får läg-
gas på en deponi för farligt avfall utan behandling och kloridhalten 
för vad som får läggas på en samdeponi för icke farligt /farligt avfall. 
Fenolindex överskrider vad som får läggas i en deponi för inert avfall. 

Vid L/S 2 överskrids DOC-utlakningen för vad som får läggas på en 
samdeponi för icke farligt/farligt avfall (enl. 2003/33/EG) och vid L/S 
10 överskrider DOC-utlakningen vad som få läggas på en deponi för 
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inert avfall. 

Kd-värden, fördelningskoefficienten mellan fast och löst fas, har be-
räknats från perkolationstest vid L/S 0,1. Samtliga beräknade Kd-
värden överskrider eller är i storleksordning med de generellt satta 
Kd-värdena i Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad 
jord. Högre Kd-värde innebär högre fastläggning. 

Tillgänglighet Den potentiellt lakbara halten av totalhalten uppmättes till 6,2 % för 
koppar 0,93 % för bly, 40 % för zink och 48 % för kadmium vilket är 
något under medlet för undersökta vägdikesmassor i denna utredning 
förutom för Zn som överskrider medelvärdet. Det är dock svårt att dra 
säkra slutsatser från detta resultat. 

Utlakningen av klorid och DOC kunde inte analyseras med tillgäng-
lighetstest 

Klassning enligt 
avfallsförord-
ningen SFS 
2001:1063 

SGI bedömer att uppgrävda vägdikesmassor från v 34 i Linköping 
mellan Skeda Udde och Brokind kan klassas enligt avfallskod 170504 
och betraktas som icke farligt avfall.  

Deponiklassning 
enl. NFS 
2004:10 

Uppgrävda vägdikesmassor kan läggas på en deponi för icke farligt 
avfall. (Gränsvärdena vid deponi för icke farligt avfall gäller endast 
för deponier där det även deponeras icke-reaktivt farligt avfall.) 

Användning av 
massorna inom 
vägområdet 

Massorna klarar VV:s miljökriterier för att användas i vägområdet, 
VV-kriterie väg.  

Extern använd-
ning av massor-
na enligt VV:s 
restriktioner 

Massorna klarade inte miljökriterierna för att användas externt med 
VV:s restriktioner, VV-kriterie extern, med avseende på för höga 
oljehalter. 
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E6 Malmö V Klagstorp – Vellinge S 
ÅDT 16 000 

Beskrivning Asfaltbelagd väg med en årsmedeldygnstrafik, ÅDT på 14000-16000 
fordon, sträcka på ca 9 km. Längs vägen finns gräsbeväxta slänter 
mot åkermark alternativt gräsbeväxta diken. Vägslänten/diket omfat-
tar ca 5 m. Vid 1 av 9 provsträckor var diket nyrensat i botten. 

Provet bestod av sandigt, grusigt fyllnadsmaterial.  

Senaste dikesrensning är okänd. 

Sammansättning 
oorganiska äm-
nen 

Jordprovernas pH var 8,1 och hade en torrsubstans på 82,2 %.  

Vid metallanalys (laboratorieanalys) för samlingsproverna överskred 
kadmium riktvärdet för Känslig markanvändning, KM och krom 
överskred bakgrundsvärdet för ytlig jord i tätort (90:e percentilen). 

Av 45 XRF-mätningar från vägsträckan underskred 90 % av delpro-
verna KM för koppar. Medelvärde och median underskred såväl KM 
som bakgrundshalt för tätort med avseende på både bly, zink och 
koppar. 

Halterna var lägst närmast diket och ökade med en faktor 5,4 för bly, 
7,3 för zink och 2,3 för koppar i provet närmast vägkanten. 

Halten närsalter i form av fosfor var låg. 

Organiskt inne-
håll 

Halten organiskt material mätt som TOC var låg  i de analyserade 
proverna 1,6 % och underskrider den halt som får läggas på en deponi 
för inert avfall. Glödförlusten av TS var 3,3 %. 

Proverna innehöll lägst oljehalt av alla analyserade vägdiken, 130 
mg/kg TS, som enligt kromatogrammen från oljeindexmätningarna 
motsvarar tyngre oljefraktioner motsvarande motorolja, dvs. främst n-
alkaner i området C16-C44 med maximum kring C28-C32. Halten 
underskred vad som får läggas på en deponi för inert avfall och det 
generella riktvärdet för KM.  

Halten av cancerogena PAH underskred vad som får läggas på en 
deponi för inert avfall och det generella riktvärdet för KM. 

Övriga analyserade organiska parametrar som övriga PAH, PCB och 
BTEX var mycket låga eller ej detekterbara. 

Utlakning Utlakningen vid L/S 0,1(det första lakvattnet)överskred DOC-halten 
(löst organisk halt) för vad som får läggas på en deponi för inert av-
fall. Undantag för DOC finns dock om halten underskrids vid L/S 10. 

Vid L/S 2 och L/s 10 underskred utlakningen gränsvärdena för samt-
liga deponiklasser. 

Kd-värden, fördelningskoefficienten mellan fast och löst fas, har be-
räknats från perkolationstestresultaten vid L/S 0,1. Samtliga beräkna-
de Kd-värden med undantag av koppar överskred eller var i storleks-
ordning med  (5-77 ggr) de generellt satta Kd-värdena i Naturvårds-
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verkets generella riktvärden för förorenad jord. Högre Kd-värde inne-
bär högre fastläggning. Det beräknade Kd-värdet för koppar var hälf-
ten av det generella.  

Tillgänglighet Den potentiellt lakbara halten av totalhalten uppmättes till 13 % för 
koppar 3,3 % för bly, 29 % för zink och 41 % för kadmium vilket var 
i nivå med medelvärdet för undersökta vägdikesmassor i denna ut-
redning. Det är dock svårt att dra säkra slutsatser från detta resultat. 

Utlakningen av klorid och DOC kunde inte analyseras med tillgäng-
lighetstest 

Klassning enligt 
avfallsförord-
ningen SFS 
2001:1063 

SGI bedömer att uppgrävda vägdikesmassor från E6 mellan Vellinge 
Malmö kan klassas enligt avfallskod 170504 och betraktas som icke 
farligt avfall. 

Deponiklassning 
enl. NFS 
2004:10 

Uppgrävda vägdikesmassor kan läggas på en deponi för icke farligt 
avfall. (Gränsvärdena vid deponi för icke farligt avfall gäller endast 
för deponier där det även deponeras icke-reaktivt farligt avfall.) 

Användning av 
massorna inom 
vägområdet,) 

Massorna klarar VV:s miljökriterier för att användas i vägområdet, 
VV-kriterie väg. 

Extern använd-
ning av massor-
na  

Massorna klarar VV miljökriterier för att användas externt med VV:s 
restriktioner, VV-kriterie extern.  
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E4 Uppsala E4.10   
ÅDT 12 000 – 16 000 

Beskrivning Den provtagna sträckan var ca 2 km och de 3 provsträckorna (3 kors-
ningar) hade en  ÅDT på 11540, 17920 respektive 16380 fordon in-
klusive 900-1300 tyngre fordon. Sträckan var en asfaltbelagd genom-
fartsled genom tätortsmiljö i Uppsala. Vägkanterna var relativt plana 
med måttlig vegetation.   

Provtagning skedde den 24 sep 2005 i sommarväglag.  

Senaste vägkantsrensning är okänd. 

Sammansättning 
oorganiska äm-
nen 

Jordprovernas pH var 8,0 och hade en torrsubstans på 81,4 %.  

Vid metallanalys (laboratorieanalys) för samlingsproverna överskred 
bly riktvärdet för Känslig markanvändning och kobolt, krom och va-
nadin bakgrundsvärdet för ytlig jord i tätort (90:e percentilen). 

Medelvärde och median för XRF-mätningarna underskred såväl KM 
som bakgrundshalt för tätort med avseende på både bly, zink och 
koppar. Av 15 XRF-mätningar från vägsträckan överskred ca 10 % 
av delproverna KM för bly samt bakgrundshalten för koppar. 

Halten närsalter i form av fosfor var strax under jämförvärde för bru-
kade sandjordar. Uppgrävda massor kan ge en gödande effekt som 
missgynnar speciell värdefull flora 

Organiskt inne-
håll 

Halten organiskt material mätt som TOC var 4,0 %  och underskred 
den halt som får läggas på en deponi för icke farligt avfall men 
överskred gränsvärdet vid deponi för inert avfall. Glödförlusten av TS 
var 6,0 %. 

Proverna innehöll en oljehalt på  450 mg/kg TS, som enligt kromato-
grammen från oljeindexmätningarna motsvarar tyngre oljefraktioner 
motsvarande motorolja, dvs. främst n-alkaner i området C16-C44 
med maximum kring C28-C32. Halten underskred vad som får läggas 
på en deponi för inert avfall men överskred det generella riktvärdet 
för KM.  

Halten av cancerogena PAH underskred vad som får läggas på en 
deponi för inert avfall och det generella riktvärdet för KM. 

Övriga analyserade organiska parametrar som övriga PAH, PCB och 
BTEX var mycket låga eller ej detekterbara. 

Utlakning Utlakningen vid L/S 0,1(det första lakvattnet) överskred DOC-halten 
(löst organisk halt) för vad som får läggas på en deponi för inert av-
fall. 

Vid L/S 2 och L/S 10 underskred utlakningen gränsvärdena för samt-
liga ämnen vid såväl perkolationstest som tvåstegs skaktest.  

Kd-värden, fördelningskoefficienten mellan fast och löst fas, har be-
räknats från perkolationstestresultaten vid L/S 0,1. Samtliga beräkna-
de Kd-värden överskred eller var i storleksordning med (7-41 ggr) de 
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generellt satta Kd-värdena i Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för förorenad jord. Högre Kd-värde innebär högre fastläggning.  

Tillgänglighet Den potentiellt lakbara halten av totalhalten uppmättes till 10 % för 
koppar 1,7 % för bly, 25 % för zink och 60 % för kadmium vilket är i 
nivå med medlet för undersökta vägdikesmassor i denna utredning. 
Det är dock svårt att dra säkra slutsatser från detta resultat. 

Utlakningen av klorid och TOC/DOC analyserades inte med tillgäng-
lighetstest. 

Klassning enligt 
avfallsförord-
ningen SFS 
2001:1063 

SGI bedömer att uppgrävda vägdikesmassor från E4 Uppsala kan 
klassas enligt avfallskod 170504 och bedöms som icke farligt avfall 

Deponiklassning 
enl. NFS 
2004:10 

Uppgrävda vägdikesmassor kan läggas på en deponi för icke farligt 
avfall. (Gränsvärdena vid deponi för icke farligt avfall gäller endast 
för deponier där det även deponeras icke-reaktivt farligt avfall.) 

Användning av 
massorna inom 
vägområdet 

Massorna klarar VV:s miljökriterier för att användas i vägområdet, 
VV-kriterie väg 

Extern använd-
ning av massor-
na  

Massorna klarar VV miljökriterier för att användas externt med VV:s 
restriktioner, VV-kriterie extern.  
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E6 Göteborg Kungälvsleden mellan Backedalsmotet och  Bäckebolmotet ÅDT 
80 000 

Beskrivning Den provtagna sträckan utgjordes av väg med ÅDT på 80 000 fordon. 
Endast 1 provsträcka provtogs på leden. Kungälvsleden går genom  

tätortsmiljö i Göteborg. Vägkanterna hade måttlig vegetation och lut-
ningen var svag. 

Provtagning skedde i december i vinterväglag. Vägen dräneras på an-
nat sätt än genom vägdiken. 

Sammansätt-
ning oorganis-
ka ämnen 

Jordprovernas pH var 7,4 och hade en torrsubstans på 63,5 %.  

Vid metallanalys (laboratorieanalys) för samlingsproverna var kadmi-
um och blyhalten över eller i nivå med MKM, mindre känslig markan-
vändning. Koppar, kvicksilver och zink överskred riktvärdet för Käns-
lig markanvändning. Arsenik och krom överskred bakgrundsvärdet för 
ytlig jord i tätort (90:e percentilen). 

Medelvärde och median för XRF-mätningarna överskred eller var i 
nivå med KM med avseende på både bly,  koppar och var något under  
bakgrundshalt för tätort för zink. Av 5 XRF-mätningar från vägsträck-
an överskred 90 % av delproverna KM för bly och koppar samt bak-
grundshalten för zink. 

Halten närsalter i form av fosfor var nästan i nivå med brukade sand-
jordar. Uppgrävda massor kan ge en gödande effekt som missgynnar 
speciell värdefull flora. 

Organiskt in-
nehåll 

Halten organiskt material mätt som TOC var 5,3 % och överskred den 
halt som får läggas på en samdeponi för icke farligt avfall/farligt avfall. 
Glödförlusten av TS var 6,0 %. 

Proverna innehöll en oljehalt på 1300 mg/kg TS, som enligt kromato-
grammen från oljeindexmätningarna motsvarar tyngre oljefraktioner 
motsvarande motorolja, dvs främst n-alkaner i området C16-C44 med 
maximum kring C28-C32. Halten överskred vad som får läggas på en 
deponi för inert avfall och det generella riktvärdet för KM.  Halten var 
något under riktvärdet för MKM. 

Halten av cancerogena PAH underskred vad som får läggas på en de-
poni för inert avfall men överskred det generella riktvärdet för KM. 

Övriga analyserade organiska parametrar som övriga PAH, PCB och 
BTEX var mycket låga eller ej detekterbara. 

Utlakning Utlakningen vid L/S 0,1(det första lakvattnet) av DOC och klorid 
överskred vad som får läggas på en deponi för farligt avfall och utlak-
ningen av kadmium överskred vad som får läggas på en deponi för 
inert avfall. 

Vid L/S 10 överskred utlakningen för koppar, DOC och bly gränsvär-
dena vid deponi för inert avfall men vid tvåstegs skaktest överskreds 
endast antimon (Sb). Förhållandet var detsamma vid L/S 2 men där 
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finns inga nationella gränsvärden enligt NFS 2004:10. 

Kd-värden, fördelningskoefficienten mellan fast och löst fas, har be-
räknats vid L/S 0,1. Nästan samtliga beräknade Kd-värden överskrider 
de generella Kd-värdena i Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenad jord, med en faktor som varierar på 2-30 ggr förutom för 
koppar som är i nivå med det generella värdet.  Det är svårt att dra någ-
ra generella slutsatser från beräkningarna. För ämnen med högre total-
halter som  koppar, kadmium, bly och zink är skillnaden mindre än 10 
ggr vilket inte ger tillräckliga indikationer för att visa att vägdikesmas-
sors föroreningar skiljer sig från övriga jordar. 

Tillgänglighet Den potentiellt lakbara halten av totalhalten uppmättes till  8,5 % för 
koppar 2,0 % för bly, 21 % för zink och  44 % för kadmium vilket är i 
nivå med medlet för undersökta vägdikesmassor i denna utredning. Det 
är dock svårt att dra säkra slutsatser från detta resultat. 

Utlakningen av klorid och DOC kunde inte analyseras med tillgänglig-
hetstest. 

Klassning en-
ligt avfallsför-
ordningen SFS 
2001:1063 

SGI bedömer att uppgrävda vägdikesmassor från E6, Kungälvsleden i 
Göteborg  kan klassas enligt avfallskod 170504 som icke farligt avfall 

Deponiklass-
ning enl. NFS 
2004:10 

Uppgrävda vägdikesmassor kan läggas på en deponi för icke farligt 
avfall. (Gränsvärdena vid deponi för icke farligt avfall gäller endast för 
deponier där det även deponeras icke-reaktivt farligt avfall.) 

Användning av 
massorna inom 
vägområdet, 
(samma avrin-
ningssystem) 

Massorna klarar inte VV:s miljökriterier för att användas i vägområdet, 
VV-kriterie väg med avseende på oljehalt. 

Extern an-
vändning av 
massorna på  

Massorna klarar inte VV miljökriterier för att användas externt med 
VV:s restriktioner, VV-kriterie externt med avseende på oljehalt och 
blyhalt. 

 



 60  
  

9. GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV VÄGDIKESMASSOR, 
UTIFRÅN TRAFIKFLÖDE, ÅDT 
Karakteriseringen baseras på resultat från följande undersökningar, sammanställningar: 
 

VV 1998 Vägverkets publikation, Vägdikesmassor – Provtagning, analys och 
omhändertagande, Publikation 98:008 

VV 2003 Vägverket Konsults, Vägdikesmassor - Sammanställning och analys 
av befintligt datamaterial sammanställning av undersökta vägdikes-
massor  

VV 2004 Vägdagvatten – Råd och rekommendationer för val av miljöåtgärder  

SGI 2004 Omhändertagande av vägdikesrapport – Underlagsrapport till denna 
handbok.   

 
De ämnen som bedöms som mest kritiska är cancerogena PAH, kadmium, olja och bly. 
Dessutom kan klorider vara kritiskt, om massor från vägar som nyligen saltats, ska läg-
gas på en deponi eller användas nära en vattentäkt. Även innehållet av totalt organiskt 
kol, TOC, kan vara kritiskt för deponering. I kapitlet beskrivs de kritiska ämnena i väg-
dikesmassor var för sig. De sammanfattas i kapitel 10 och beskriver föroreningssituatio-
nen för varje ÅDT-intervall. 
 
Denna karakterisering har valt att generellt indela vägar efter vägens årsmedeldygnstra-
fik, ÅDT, mätt som fordon/dygn. Det finns självklart andra faktorer som påverkar väg-
dikesmassornas föroreningsinnehåll som t.ex. senaste dikning, vägdikenas lutning, av-
ståndet till vägbanan, uppförsbackar, andelen tung trafik och vindförhållande.  

9.1 Indelning utifrån årsmedeldygnstrafik, ÅDT 
Den naturligaste indelningen av vägdikesmassor är vägens trafikintensitet, ÅDT, dvs 
årsmedeldygnstrafik mätt i fordon/dygn. Det finns omfattande statistik över det statliga 
vägnätet men kunskapen om trafikintensiteten för det kommunala och enskilda vägnätet 
är sämre. Det statliga vägnätet bedöms utgöra knappt 46 % av Sveriges totala vägnät (ej 
skogsbilvägar), det kommunala ca 20 % och det enskilda vägnätet ca 35 %.  
 
Handboken gör följande indelning av vägar utifrån trafikintensitet, ÅDT, fordon/dygn 
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Tabell 9-1. Indelning av vägar utifrån trafikintensiteten, ÅDT. 

ÅDT 

Fordon/dygn 
 

0-1000 Utgör ca 74 % av det statliga vägnätet och största delen av det kom-
munala och enskilda vägnätet. 

Innehåller såväl landsbygdsvägar som gator i tätbebyggelse. 

Vägdagvatten innehåller normalt relativt låga halter föroreningar. 
Inga särskilda åtgärder rekommenderas för omhändertagande av dag-
vatten (Vägverket 2004). 

>1000-10 000 Utgör drygt 23 % av Sveriges statliga vägar där Vägverket är väghål-
lare.  

Främst asfaltbelagda vägar med varierande avvattning och oftast 
gräsbeväxta diken eller slänter. 

Vägdagvatten innehåller normalt relativt låga halter föroreningar. 
Inga särskilda åtgärder rekommenderas för omhändertagande av dag-
vatten (Vägverket 2004). 

>10 000 – 30 000 Utgör knappt 2 % av det statliga vägnätet. 

Asfaltbelagda vägar/leder med väl utformade öppna diken med gräs-
klädda slänter, flacka släntlutningar eventuellt i kombination med 
flödesutjämnande sektioner. För tätortsnära vägar kan en stor del av 
det övriga vägområdet, utanför vägbanan, vara hårdgjort. 

Vägdagvatten har normalt låga till måttliga föroreningshalter och bör 
inte utan särskild utredning ledas direkt till recipient utan rening 
(Vägverket 2004). 

> 30 000 Utgörs av genomfartsleder i Sveriges allra största städer och omfattar 
ca 0,3 % av det statliga vägnätet. Trafikeras även av transporter för 
farligt gods med risk för spillolyckor. 

Dagvattnet är normalt kraftigt förorenat. Uppsamlingsdammar i kom-
bination med oljeavskiljare och filtersystem är vanliga (Vägverket 
2004). 

 

9.2 Oorganiska föroreningar 

9.2.1  Kadmium 
Många kadmiumföreningar klassas som cancerogena (kat 2), mutagena (kat 2) fort-
plantningsskadligt, giftigt samt mycket giftigt för vattenlevande organismer, se defini-
tion i kapitel 2. Hos människan ansamlas kadmium framför allt i njurarna, och det är 
också där som skador först uppträder. Kadmiummängden i njurarna ökar under stor del 
av livet beroende på att den biologiska halveringstiden är 10-30 år. Vid högre kadmi-
umbelastning försämras njurens förmåga att rena blodet från nedbrytningsprodukter.  
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Kadmium förekommer bl.a. i stoft från däckslitage. Andra källor i samhället är nickel-
kadmium-batterier och konstgödning. Kadmium tas lätt upp av växternas rotsystem vil-
ket innebär att människan får i sig kadmium genom födan. Kadmium lakar förhållande-
vis lätt från jord jämfört med andra tungmetaller som t.ex. bly.  
 
Naturvårdsverkets riktvärde för KM, känslig markanvändning, är ofta i nivå med bak-
grundshalter i tätorter. Vägverkets miljökriterie för användning i vägområdet, VV-
kriterie väg, eller som extern användning med restriktioner VV-kriterie extern, samman-
faller med Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markanvändning med grund-
vattenskydd, MKM-GV. 
 
Resultaten visar att samtliga undersökta vägdikesmassor underskrider VV- kriterie 
väg/extern på 12 mg/kg TS se figur 9-1. Utlakade halter och mängder tycks inte utgöra 
problem vid eventuell deponering av massorna vid en deponi för icke farligt avfall men 
kan vara kritiskt vid deponi för inert avfall. 
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Figur 9-1. Halten kadmium, Cd, i 59 undersökta vägdikesmassor från vägar med 

olika trafikintensitet, ÅDT.  Jämförs mot VV-kriterie väg samt VV-kriterie 
extern. Observera att y-axeln är logaritmisk. 
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9.2.2 Bly 
Många blyföroreningar klassas som fortplantningsskadliga hälsofarliga och miljöskad-
ligt (mycket giftigt för vattenlevande organismer). Redan vid mycket låga doser ger bly 
skador på nervsystemet. Under senare år är det främst effekter på hjärnans utveckling 
hos foster och barn som uppmärksammats. Bly fastläggs relativt hårt i jord. 
 
Bly är en global miljöförorening som förekommer allmänt i miljön (luft, mark, vatten 
och föda). Bly fastläggs lätt i jord och organiskt material och utlakning från massorna är 
låg. Bly i avgaser har minskat genom införande av blyfri bensin samt att katalytisk av-
gasrening blev obligatorisk under 1990-talet. Ämnet kan ändå finnas fastlagt i vägdi-
kesmassor som inte rensats sedan 90-talets början. Bly förekommer även i stoft från 
slitage av bromsbelägg samt från väg- och däckslitage. 
 
Vägverkets miljökriterie för användning i vägområdet eller som extern användning med 
restriktioner sammanfaller med Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markan-
vändning, MKM. Bly i vägdikesmassor mätt med XRF korrelerar mycket bra mot labo-
ratorieanalys (ICP-MS). 
 
Resultaten visar att mer än 90 % av 66 undersökta vägdikesprover underskrider VV-
kriterie väg (270 mg/kg TS) och VV-kriterie extern (250 mg/kg TS) för bly, se figur 10-
2. Utlakade halter/mängder tycks inte utgöra problem vid eventuell deponering av mas-
sorna vid deponi för såväl inert som icke farligt avfall.  
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 Figur 9-2. Halten bly, Pb, i 66 undersökta vägdikesmassor för vägar med olika tra-

fikintensitet. Jämförs mot VV-kriterie väg samt VV-kriterie extern.  
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9.2.3    Koppar  
Kopparföreningar kan klassas som hälsofarliga, irriterande samt mycket giftiga för vat-
tenlevande organismer. Koppar kan bioackumuleras i levande organismer. Koppar före-
kommer bl.a. i stoft från bromsbelägg. Koppar utlakas lätt från jord. 
 
Vägverkets riktvärden för användning i vägområden eller som extern användning sam-
manfaller med Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markanvändning, MKM. 
Koppar i vägdikesmassor mätt med XRF korrelerar mycket bra mot laboratorieanalys 
(ICP-MS). 
 
Resultaten visar att samtliga 52 undersökta prover för koppar underskrider VV-kriterie 
väg och VV-kriterie extern (200 mg/kg TS), se figur 10-4. Utlakade halter/mängder 
tycks inte utgöra problem vid eventuell deponering av massorna vid deponi för icke 
farligt avfall men har i något fall visat sig vara kritiskt vid deponi för inert avfall.  
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Figur 9-4. Halten koppar, Cu, i 52 undersökta prover av vägdikesmassor för vägar 

med olika ÅDT. Jämförs mot VV-kriterie väg samt VV-kriterie extern. 
Observera att y-axeln är logaritmisk.   
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9.2.4    Zink 
Zink är en tungmetall som är essentiell i mindre mängder men vissa zinkföreningar är 
mycket giftiga för kräftdjur och fisk. Zink i vatten bioackumuleras framförallt i alger 
och organismer i sediment.  
 
Zink förekommer bl.a. i stoft från slitage av vägutrustning,  bromsbelägg och från däck-
slitage. 
 
Vägverkets riktvärden för användning i vägområdet eller som extern användning sam-
manfaller med Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markanvändning, MKM. 
Zink i vägdikesmassor mätt med XRF korrelerar mycket bra mot laboratorieanalys 
(ICP-MS). 
 
Resultaten visar att samtliga 62 undersökta prover underskrider VV kriterie väg och 
VV-kriterie extern för zink (700 mg/kg TS), se figur 9-5. Utlakade halter/mängder tycks 
inte utgöra problem vid eventuell deponering av massorna vid deponi för såväl icke 
farligt som för inert avfall.  
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Figur 9-5 Halten zink, Zn, i 62 undersökta prover från vägdikesmassor. Jämförs 

mot VV-kriterie väg samt VV-kriterie extern.   

9.2.5    Salthalt eller elektrisk ledningsförmåga 
Provtagning av vägdikesmassor gjordes vid snöförhållanden i november och december 
2004 då vägarna var nysaltade. Vissa laktesterna visade då att utlakningen av klorider 
från massorna överskred vad som får läggas på en deponi för såväl inert avfall som för 
farligt avfall. Gränsvärdena för klorid grundar sig på vad som kan laka ut till en brunn 
20 m (inert avfall) från deponin respektive 200 m (farligt avfall) där vattnet i brunnen 
ska klara drickvattenkriterier. Resultatet visar att nysaltade vägdikesmassor som läggs 
upp i närheten av en dricksvattenbrunn riskerar att påverka brunnsvattnet. 
 
Vid laktestning med skaktest vid L/S 2 L/kg visade sig att kritiskt värde låg omkring 70 
mS/m (25 ˚), se figur 9-6. 
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Eftersom provtagning av vägdikesmassorna inte omfattar skaktest vid L/S 2 rekommen-
derar vi att en motsvarande upplösning av jorden i avjoniserat vatten görs i förhållandet 
1:2. Riktvärdet 70 mS/m bör då kunna användas. Underlaget för denna bedömning är 
dock baserat på få mätningar och därför osäker. Värdet ska därför endast ses som ett 
grovt riktvärde. 
 

 
Figur 9-6. Utlakad mängd klorid vid L/S 0,1respektive L/S 2 i förhållande till  

provets ledningsförmåga för lakvatten vid L/S 0,1 och L/S 2.  
 

9.3      Organiska föroreningar 

9.3.1    PAH 
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är den största grupp av cancerogena ämnen 
som vi känner till idag. Gruppen PAH utgörs av flera hundra enskilda kemiska ämnen, 
över 500 olika PAH har t.ex. upptäckts i luftprover. PAH bildas när kol eller kolväten   
t.ex. olika oljor upphettas utan att det samtidigt finns tillräckligt mycket syre för att ge 
en fullständig förbränning till koldioxid. I trafiken kommer PAH från ofullständig för-
bränning samt partikelspridning däck som kan innehålla PAH-haltig HA-olja. 
 
PAH är fettlösliga, oftast stabila och i en del fall bioackumulerande. PAH binder till 
partiklar och sprids främst genom partikeltransport. För vägdikesmassor utgör expone-
ringen via damm, t.ex. vid hanteringen av vägdikesmassorna, som största risk.  
 

En standardmetod för att mäta dessa baseras på mätningar av 16 utvalda PAH (16 EPA-
PAH) som delas in i 7 st cancerogena och 9 st övriga PAH.  
 
Det finns relativt få uppgifter från PAH-mätningar av vägdikesmassor. För vägdikes-
massor är det främst cancerogena PAH som är kritisk. Naturvårdsverkets riktvärde (Na-
turvårdsverket 1996 a) för vad som kan accepteras vid känslig markanvändning, KM, 
(bostadsbebyggelse etc.), är idag ofta i nivå med bakgrundshalten i ytlig jord i tätorter. I 
Göteborg har ca 50 % av undersökta ytjordar halter som överskrider KM (Göteborg 
stad, 2003). I remissförslag till ny vägledning för riskbedömning diskuteras dock nya 

Ledningsförmåga/kloridutlakning

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Ledningsförmåga mS/m

K
llo

rid
ut

al
kn

in
g 

m
g/

l r
es

p 
m

g/
kg

 T
S Utlakning L/S 2

Utlakning L/S 0,1
Gränsvärde L/S 0,1
Gränsvärde L/S 2



 67  
  

riktvärden för PAH (Naturvårdsverket 2005-07-04). Förutom en uppdaterad ämnesdata-
bas finns vissa förändringar i beräkningsgången. Det finns därför anledning att anta att 
riktvärdena för bland annat PAH kommer att ändras inom en snar framtid.  
 
I den grundläggande karakteriseringen var halterna cancerogena PAH under Vägverkets 
beräknade miljökriterier för användning av vägdikesmassor i vägområdet, VV-kriterie 
väg, och endast ett prov överskred extern användning med restriktioner, VV-kriterie 
extern, se figur 9-7. För leder med högt ÅDT, > 50 000 fordon /dygn, kan halten cance-
rogena PAH vara kritiskt. Halterna medför dock inte problem vid en eventuell depone-
ring av massorna vid såväl deponi för inert avfall eller som deponi för icke farligt avfall 
enligt NFS 2004:10. 
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Figur 9-7. Halten cancerogena PAH och övriga PAH i undersökta vägdikesmassor 

för vägar med olika trafikintensitet, ÅDT. VV-kriterie väg och VV-kriterie 
extern är endast angivet för Cancerogena PAH som är mest kritiska. Ob-
servera att y-axeln är logaritmisk.  

9.3.2  Olja 
Olja är ett samlingsnamn för alifatiska och aromatiska kolväten med olika långa kolked-
jor. Olja kan innehålla både cancerogena och hälsofarliga ämnen. Ämne med korta kol-
kedjor, C1-C10, anses generellt som farligare ur risksynpunkt. Där finner vi bl.a. det 
cancerogena ämnet bensen. Bensin och även till viss del diesel innehåller lättare 
kolväten med korta kolkedjor, C1-C10. Kolväten i vägdikesmassor härrör främst från 
mineraloljeanvändning samt som stoft från väg- och däckslitage. Det kan dock före-
komma att lokalt spill eller läckage av bensin och diesel kan ha förorenat vägområdet. 
  
Tidigare har oljehalten mätts genom IR-analys som opolära alifatiska och aromatiska 
kolväten. Den metoden har upphört pga. att den innebar en extraktion med miljöfarligt 
ämne, freon. Den nu rekommenderade metoden görs med GC-FID, gaskromatograf med 
fotojoniseringsdetektor och kallas ofta för oljeindex. För misstänkta bensin och disesel-
föroreningar kan även fraktionerad oljeanalys med GC-MS ge bra information men den 
kan ej jämföras mot Vägverkets miljökriterie då den främst analyserar bensin och 
dieselförekomster. 
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Vägverkets riktvärden för användning i vägområdet eller som extern användning med 
restriktioner sammanfaller med Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markan-
vändning med grundvattenskydd, MKM-GV. 
 
Undersökta vägdikesmassor uppvisar oljeföroreningar som består till största delen av 
tyngre oljefraktioner, C16 – C35, motsvarande motorolja. Samlade resultat för 60 pro-
ver visar att 93 % underskrider VV-kriterie väg (1000 mg/kg TS) och 70 % underskrider 
VV-kriterie extern. (500 mg/kg TS), se figur 9-8. Halterna överskrider ofta gränsvärdet 
för vad som får läggas på en deponi för inert avfall. Vid deponi för enbart icke farligt 
avfall saknas gränsvärde för olja. Dock får inte TOC, totalt organiskt kol överskrida 10 
%. 
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 Figur 10-8. Oljehalten mätt som oljeindex (GC-FID-metod) eller opolära kolväten 

(IR-metod), i 60 undersökta vägdikesmassor för vägar med olika ÅDT. 
Jämförs mot VV-kriterie väg samt VV-kriterie extern. Observera att y-
axeln är logaritmisk.  

 

9.3.3    Organisk halt TOC/DOC 
Det finns flera metoder för att mäta halten organiskt material i jord. Vid deponering 
enligt NFS 2004:10 finns gränsvärden för halten TOC (totalt organiskt kol) och 
utlakningen av DOC (löst organiskt kol). Organisk halt kan även beräknas genom att 
mäta glödförlust. Resultatet från olika metoder kan skilja sig åt beroende på materialet. 
Den organiska halten kan ha betydelse för deponins geotekniska egenskaper. Organiskt 
material med > 10% TOC får därför inte inte deponeras enligt NFS 2004:4. För inert 
deponi är gränsvärdet 3% och vid deponi för icke farligt avfall (där även icke-reaktivt 
farligt avfall deponeras) är gränsvärdet 5%. För deponier där det endast deponeras icke 
farligt avfall (vanligast för kommunala deponier) finns inga gränsvärden för utlakning 
av DOC och TOC-halt ska vara < 10%. 
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Den organiska halten i vägdikesmassor beror främst på vägdikets vegetation. Vid riklig 
vegetation blir halten TOC hög. Halten TOC och DOC påverkas även av t.ex. oljehalt 
men för vägdikesmassor är den påverkan marginell. 
 
Det har endast gjorts ett fåtal mätningar av TOC i vägdikesmassor. Halter mellan 1,3% 
och 5,3% har uppmätts. Även för utlakning av DOC finns endast ett fåtal 
undersökningar gjorda. De undersökta vägarna visar att halten TOC och utlakningen av 
DOC kan vara kritisk om massorna ska deponeras i en deponi för inert avfall eller 
deponi för icke farligt avfall (där även icke-reaktivt farligt avfall deponeras). Vid deponi 
för endast icke farligt avfall är TOC-halt respektive DOC-utlakning inte kritisk. 
 

9.4 Sammanfattande grundläggande karakterisering utifrån ÅDT 
I bilaga sammanfattas den grundläggande karakteriseringen av vägdikesmassors förore-
ningsinnehåll, utlakningsbeteende, klassning samt kritiska parametrar för olika använd-
ning enligt NFS 2004:10. Sammanfattningen baseras både på den grundläggande karak-
teriseringen med laktestdata i kapitel 8 samt den grundläggande karakteriseringen av 
vägdikesmassor utifrån trafikflöde i kapitel 9. 
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10.   SAMMANFATTANDE GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING UTIFRÅN ÅDT    
I nedanstående tabell sammanfattas den grundläggande karakteriseringen av vägdikesmassors föroreningsinnehåll, utlakningsbeteende, klassning 
samt kritiska parametrar för olika användning enligt NFS 2004:10.   
 

< 1000 ÅDT 1000 -10 000 ÅDT >10 000 – 30 000ÅDT > 30000 ÅDT 
Sammansättning Oorganiska ämnen   
Vägdikesmassorna underskrider bak-
grundshalter för bly, koppar, zink och 
kadmium. 
 
Samtliga undersökta vägprover under-
skrider såväl miljökriterierna för VV-
väg som VV-extern vad gäller oorga-
niska föroreningar. 
 

De undersökta vägdikesmassorna är 
något förorenade, i nivå med bak-
grundshalter i tätort. Föroreningar av 
kadmium och bly är i nivå med KM.  
 
Innehållet av oorganiska föroreningar 
underskrider miljökriterier för VV-väg 
och VV-extern för samtliga undersök-
ta vägar.  
 
Prover närmast vägbanan uppvisar 1,5 
– 2 ggr högre halter av Pb, Zn, Cd och 
Cu än prover tagna i diket  
 
Halten närsalter i form av fosfor har i 
analyserade prover varit låga. 
 

Vägdikesmassorna är måttligt förorenade, 
något över bakgrundshalten  tätort. Bly och 
kadmiumhalterna är i nivå med eller något 
över riktvärdet för KM.   
 
Inga undersökta prover överskrider miljök-
riterie för VV-väg och VV-extern med 
avseende på metaller. 
 
Prover närmast vägbanan uppvisar högre 
halter av Pb, Zn, Cd och Cu än prover tagna 
i diket  
 
Halten närsalter i form av fosfor har i ana-
lyserade prover varit i nivå med brukade 
sandjordar. Uppgrävda massor kan miss-
tänkas ge en gödande effekt som missgyn-
nar speciell värdefull flora. 
 
 
 
 

Vägdikesmassorna är måttligt till starkt 
förorenade av metaller. Bly och kadmium-
halterna överskrider riktvärdet för KM och 
ibland även för MKM. Enstaka värden 
överskrider riktvärdet för KM med avseende 
på zink, koppar och kvicksilver. 
 
Av 9 undersökta vägar i intervallet 
överskrider 3 miljökriterierna för VV-väg 
och 5 miljökriterierna för VV extern med 
avseende på bly.  
 
Prover närmast vägbanan uppvisar ca 2-2,5 
ggr högre halter av Pb, Zn, Cd och Cu än 
prover tagna i diket. 
 
Halten närsalter i form av fosfor har i analy-
serade prover varit i nivå med brukade sand-
jordar. Uppgrävda massor kan misstänkas 
ge en gödande effekt som missgynnar speci-
ell värdefull flora. 
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< 1000 ÅDT 1000 -10 000 ÅDT >10 000 – 30 000ÅDT > 30000 ÅDT 
Organiskt innehåll   
Inga analyser på TOC har gjorts för 
dessa ÅDT. Mycket vegetation kan ge 
upphov till höga halter TOC vilket gör 
massorna mindre lämpligt för extern 
användning eller deponering. 
 
Vägdikesmassorna är svagt förorenade 
av olja. Medianen av 21 undersökta 
prover var ca 60 mg/kg TS men en-
skilda prover ligger i nivå med KM 
(200 mg/kg TS) och 5 prover 
överskred VV-kriterie extern (500 
mg/kg TS). Inga prov överskred VV-
kriterie väg (1000 mg/kg TS). Den 
analyserade oljan var en tyngre olje-
fraktioner motsvarande motorolja. 
Dessa uppvisar lägre farlighet än lätta-
re oljeföroreningar som bensin och 
diesel. 
 
Endast ett prov från ÅDT-intervallet 
har undersökts med avseende på can-
cerogena PAH. Det undersökta provet 
var i nivå med KM (300 mg/kg TS) 
men underskred såväl VV-kriterie väg 
som VV-kriterie extern. 
Övriga PAH var låga. 
 
Inga övriga organiska parametrar är 
analyserade. 
 

Få analyser av halten totalt organiskt 
kol, TOC, har gjorts. TOC-värden på 
1,3 och 4,6 % har uppmättes. Hög 
halt, > 5 %, organiskt material gör 
massorna mindre lämpliga för extern 
användning och för deponering. 
 
Vägdikesmassorna är svag till måttligt 
förorenade av olja. Medianen av 19 
undersökta prover var något över KM, 
ca 300 mg/kg TS och 4 prover 
överskred VV-kriterie extern. Inga 
prov överskred VV-kriterie väg. Den 
analyserade oljan var en tyngre olje-
fraktioner motsvarande motorolja. 
Dessa uppvisar lägre farlighet än lätta-
re oljeföroreningar som bensin och 
diesel.  
 
De 4 undersökningar som analyserats 
för cancerogena PAH visar att halterna 
överstiger eller är i nivå med nuvaran-
de riktvärdet för KM 
Inga undersökta vägdikesprover 
överskrider VV-kriterie väg eller VV- 
kriterie extern.  
 
Övriga undersökta organiska före-
ningar, övriga PAH, BTEX och PCB 
var låga, under detektionsgräns i de 
två prover som analyserats. 

Få analyser av halten totalt organiskt kol, 
TOC, har gjorts. TOC-värden på 1,6 och 
4,0 % har uppmättes. Hög halt, > 5 %, or-
ganiskt material gör massorna mindre lämp-
liga för extern användning och för depone-
ring. 
 
Vägdikesmassorna är måttligt förorenade av 
olja. Medianen av 16 undersökta vägar var 
dubbla riktvärdet för KM, ca 450 mg/kg TS 
och 7 prover överskred VV-kriterie extern. 
Av dessa överskred 3 prover även VV-
kriterie väg. Den analyserade oljan var en 
tyngre oljefraktioner motsvarande motorol-
ja. Dessa uppvisar lägre farlighet än lättare 
oljeföroreningar som bensin och diesel. 
 
De 3 undersökningar som analyserats på 
cancerogena PAH visar att värdena är i nivå 
med KM. Inget undersökt prov överskrider 
VV-kriterie extern eller VV-kriterie väg. 
Eftersom både vägar med lägre och högre 
ÅDT har högre värden kan man anta att 
halten varierar beroende av fler orsaker än 
ÅDT, t.ex. vegetation, vind och senaste 
dikesrensning. 
 
Övriga undersökta organiska föreningar, 
övriga PAH, BTEX och PCB var låga ofta 
under detektionsgräns i de få prover som 
analyserats.  
 
 

En analys har gjorts av halten totalt orga-
niskt kol, TOC som uppvisar värde på 5,3 
%. Hög halt, > 5 %, organiskt material gör 
massorna mindre lämpliga för extern an-
vändning och för deponering 
 
Vägdikesmassorna är måttligt till starkt 
förorenade av olja. Median och medelhalt av 
5 undersökta vägar var 3 ggr riktvärdet för 
KM, ca 600 mg/kg TS och 3 prov överskred 
VV-kriterie extern varav 1 även överskred 
VV-kriterie väg. Den analyserade oljan var 
en tyngre oljefraktioner motsvarande mo-
torolja. Dessa uppvisar lägre farlighet än 
lättare oljeföroreningar som bensin och 
diesel. 
 
4 vägar har analyserats avseende canceroge-
na PAH-föroreningar och samtliga överskri-
der riktvärdet för KM. Inga undersökta 
prover överskrider VV-kriterie väg och VV-
kriterie extern.  
 
Övriga undersökta organiska föreningar, 
övriga PAH, BTEX och PCB var låga under 
riktvärdet för KM och ofta under detek-
tionsgränsen för ämnena. 
 

Utlakning   
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< 1000 ÅDT 1000 -10 000 ÅDT >10 000 – 30 000ÅDT > 30000 ÅDT 
Inga utlakningsförsök har gjorts för 
massor från detta ÅDT-intervall. 

Utlakning av metaller var i de analyse-
rade proverna under gränsvärdet för 
vad som får läggas på en deponi för 
inert avfall.  
 
Klorid och DOC-utlakningen (löst 
organsikt kol) kan vara kritiskt även 
för dessa massor om de ska kunna 
läggas på en deponi. Detta avgörs av 
om vägen är nysaltad samt graden av 
vegetation i massorna. Fenolindex har 
analyserats över gränsvärdet för inert 
avfall i ett fall. Trolig orsak är naturlig 
förekomst. 
 
Vid beräkning av Kd-värden utifrån 
laktester (L/S 0,1) uppvisar massorna 
något högre värden (dvs lägre utlak-
ningstendens) än de generella värdena 
i Naturvårdsverkets riktvärdespro-
gram. Det är dock svårt att dra några 
säkra slutsatser från detta. 

Utlakning av metaller var i de analyserade 
proverna under gränsvärdet för vad som får 
läggas på en deponi för inert avfall.  
 
Klorid och DOC-utlakningen (löst organsikt 
kol) kan vara kritiskt för dessa massor om 
de ska kunna läggas på en deponi. Detta 
avgörs av om vägen är nysaltad samt gra-
den av vegetation i massorna. 
Vid beräkning av Kd-värden utifrån laktes-
ter (L/S 0,1) uppvisar massorna något högre 
värden (dvs lägre utlakningstendens) än de 
generella värdena i Naturvårdsverkets rikt-
värdesprogram förutom för koppar. Det är 
dock svårt att dra några säkra slutsatser från 
detta. 

Utlakningen av metallerna var kadmium, 
och koppar i det analyserade provet kan 
överskrida gränsvärdet vad som får läggas 
på en deponi för inert avfall.  
 
Klorid och DOC-utlakningen (löst organsikt 
kol) kan vara kritiskt för dessa massor om 
de ska kunna läggas på en deponi. Detta 
avgörs av om vägen är nysaltad samt graden 
av vegetation i massorna. Halter kan 
överskrida vad som får läggas på en deponi 
för farligt avfall.  
 
Andra ämnen som i testerna visat sig kunna 
vara kritiska för att få lägga massorna på en 
deponi för inert avfall är fluorid och anti-
mon (endast med skaktest). 

Tillgänglighet   
Inga tillgänglighetstester har gjorts på 
massor från detta ÅDT-intervall. 

Den potentiellt lakbara delen mätt med 
tillgänglighetstest för ämnena i mas-
sorna varierade. Kadmium och zink 
uppvisar högst tillgänglighet av de 
kritiska metallerna medan ämne som 
bly har en potentiell tillgänglighet på 
endast ca 1-3%. 
 
 
 

Den potentiellt lakbara delen mätt med 
tillgänglighetstest för ämnena i massorna 
varierade. Kadmium och zink uppvisar 
högst tillgänglighet av de kritiska metaller-
na medan ämne som bly har en potentiell 
tillgänglighet på endast ca 1-3%. 

Den potentiellt lakbara delen mätt med 
tillgänglighetstest för ämnena i massorna 
varierade. Kadmium och zink uppvisar 
högst tillgänglighet av de kritiska metallerna 
medan ämne som bly har en potentiell till-
gänglighet på endast ca 1-3%. 

Klassning enligt avfallsförordningen SFS 2001:1063   
Samtliga undersökta massor under- Samtliga undersökta massor under- Samtliga undersökta massor underskrider Samtliga undersökta massor underskrider 



 73  
  

< 1000 ÅDT 1000 -10 000 ÅDT >10 000 – 30 000ÅDT > 30000 ÅDT 
skrider RVF:s föreslagna haltgränser 
med stor marginal. Uppgrävda vägdi-
kesmassor föreslås klassas enligt av-
fallskod 170504 och betraktas som 
icke farligt avfall. 

skrider RVF:s föreslagna haltgränser 
med stor marginal. Uppgrävda vägdi-
kesmassor föreslås klassas enligt av-
fallskod 170504 och betraktas som 
icke farligt avfall. 

RVF:s föreslagna haltgränser med stor 
marginal. Uppgrävda vägdikesmassor före-
slås klassas enligt avfallskod 170504 och 
betraktas som icke farligt avfall. 

RVF:s föreslagna haltgränser med stor mar-
ginal. Uppgrävda vägdikesmassor föreslås 
klassas enligt avfallskod 170504 och betrak-
tas som icke farligt avfall.  

Användning av massorna inom vägområdet  
(Samma avrinningssystem) 

  

Ingen provtagning krävs! 
 
 

Ingen provtagning krävs! 
 

Provtagning och analys av följande: 
PAH 16 
Olja (C10-C40) 
Metaller 
Ev ledningsförmåga 
Vägdikesrensning för nysaltade vägar re-
kommenderas ej. Analys av ledningsförmå-
ga kan ge uppfattning om salthalt. 
 
Miljökriterier för extern användning, VV-
kriterie väg ska uppfyllas. 

Provtagning och analys av följande: 
PAH 16 
Olja (C10-C40) 
Metaller 
Ev ledningsförmåga 
Vägdikesrensning för nysaltade vägar re-
kommenderas ej. Analys av ledningsförmå-
ga kan ge uppfattning om salthalt. 
 
Miljökriterier för extern användning, VV-
kriterie väg ska uppfyllas. 

Extern användning av massorna enl. särskilda restriktioner    
Ingen provtagning krävs men restrik-
tioner för användning måste följas. 

Provtagning och analys av följande: 
PAH 16 
Olja (C10-C40) 
Metaller 
Ev ledningsförmåga 
 
Vägdikesrensning för nysaltade vägar 
rekommenderas ej. Analys av led-
ningsförmåga kan ge uppfattning om 
salthalt. 
 
Miljökriterier för extern användning, 
VV-kriterie extern, ska uppfyllas. 
 

Provtagning och analys av följande: 
PAH 16 
Olja (C10-C40) 
Metaller 
Ev ledningsförmåga 
 
Vägdikesrensning för nysaltade vägar re-
kommenderas ej. Analys av ledningsförmå-
ga kan ge uppfattning om salthalt. 
 
Miljökriterier för extern användning, VV-
kriterie extern, ska uppfyllas. 
 
 

Rekommenderas ej! 

Deponi för inert avfall    
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< 1000 ÅDT 1000 -10 000 ÅDT >10 000 – 30 000ÅDT > 30000 ÅDT 
Enligt mottagarens krav. 
Överensstämmelseprovning med två-
stegs skaktest krävs för kritiska para-
metrar som klorid och DOC. Även 
TOC kan vara kritisk. 

Enligt mottagarens krav. 
Överensstämmelseprovning med per-
kolationstest eller tvåstegs skaktest (ej 
då det finns kritisk parameter vid L/S 
0,1L/kg) krävs för kritiska parametrar 
som klorid och DOC. Även TOC kan 
vara kritisk. 

Enligt mottagarens krav. 
Överensstämmelseprovning med perkola-
tionstest eller tvåstegs skaktest (ej då det 
finns kritisk parameter vid L/S 0,1L/kg) 
krävs för kritiska parametrar som klorid och 
DOC. Även TOC kan vara kritisk. 

Enligt mottagarens krav. 
Överensstämmelseprovning med perkola-
tionstest eller tvåstegs skaktest (ej då det 
finns kritisk parameter vid L/S 0,1L/kg) 
krävs för framförallt kritiska parametrar som 
klorid, kadmium, bly, koppar, fluorid och 
DOC. Även TOC kan vara kritisk. 

Deponi för icke farligt avfall    
Enligt mottagarens krav. 
Underlagsrapport (SGI 2005) kan 
anses motsvara kravet för en grund-
läggande karakterisering enligt NFS 
2004:10.  
 

Enligt mottagarens krav. 
Underlagsrapport (SGI 2005) kan 
anses motsvara kravet för en grund-
läggande karakterisering enligt NFS 
2004:10.  
 

Enligt mottagarens krav. 
Underlagsrapport (SGI 2005) kan anses 
motsvara kravet för en grundläggande ka-
rakterisering enligt NFS 2004:10.  
 

Enligt mottagarens krav. 
Underlagsrapport (SGI 2005) kan anses 
motsvara kravet för en grundläggande ka-
rakterisering enligt NFS 2004:10.  
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Bilaga 1 
 
 
Emissionsmodell  
 
 
Här antas att koncentrationen i lakvattnet, C (mg/l), från de upplagda vägdikesmassorna 
kan beskrivs med en exponentialfunktion enligt: 
 

kteCtC −= 0)(   (1) 
 
där C0 (mg/l) är den initiella koncentrationen i lakvattnet, k är en modellparameter som 
styr hastigheten med vilken koncentrationen avklingar med tiden, t, och b är de upplag-
da vägdikesmassornas bredd (m) i grundvattenflödesriktningen (x-led). Den massan, m 
(mg/m), som lakar ut ur vägdikesmassorna  per längdmeter (vinkelrätt mot grundvatten-
riktningen) under tiden T blir  
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Om man beaktar att  
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så kan den utlakade mängd (mg/kg), M, uttryckas som en funktion av LS: 
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där h är tjockleken på det upplagda lagret av vägdikesmassor (m), ρ är densiteten för 
vägdikesmassorna (kg/m3) och qL är lakvattenbildning (m/år). 
 
 
Exponeringsmodell 
 
Allmänt 
 
Modellpaketet STANMOD för att beräkna transporten i grundvattnet av de lösta ämnen 
som lakas ut ur vägdikesmassorna enligt (1). I STANMOD ingår en analytisk lösning av 
advektions-dispersions-ekvationen i 1-d (CXTFIT). 
 
Randvillkoren definieras av: 
 
• nederbörden (P (m/år)) över hela området, den resulterande infiltrationen (I (m/år)) 

och lakvattenbildningen qL (m/år). 
•  koncentrationen i lakvattnet C(t) (mg/l) (se ekv 1). 
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• grundvatteninflöde längs systemets vertikala avgränsningar 
 
Preliminärt har följande antaganden gjorts: 
 
• Ingen infiltration sker längs transportvägen från de upplagda vägdikesmassorna till 

vald exponeringspunkt. Detta är ett konservativt antagande eftersom en infiltration 
ger en ökad utspädning. 

• Nederbörd som infiltrerat vägdikesmassorna leds direkt till  grundvattnet (ingen 
omättad zon)  

 
Utspädning med grundvattenflöde 
 
Enligt ovanstående antagande finns ingen omättad zon mellan vägdikesmassorna och 
grundvattnet och den utspädning som sker av det bildade lakvattnet kan förenklat be-
skrivas (ingen hänsyn tas till uppehållstiden i den volym i vilken omblandningen sker): 
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där C*(t) är koncentrationen i grundvattnet efter utspädning vid kanten av de upplagda 
vägdikesmassorna x=0. Utspädningsfaktorn är då  
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Utspädning ytvatten  
 
Vid beräkning av koncentrationen i ytvattnet, EP2 tas endast hänsyn till utspädning. 
Andra eventuella retardationseffekter i ytvattnet beaktas ej. Koncentrationen i ytvattnet 
beräknas enligt: 
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där  
 
L är längden av det upplagda lagret av vägdikesmassor, vinkelrätt mot flödesriktningen 
(m) 
Cytv är koncentrationen i ytvattnet (mg/l) 
Qytv  är flödet i vattendraget (m3/s) 
J är massflödet (g/m2s)  
s är randen mellan strand/botten och ytvatten 
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I detta förenklade 1-D fall och då x1=x2  och hela massflödet i x2 antas tillföras ytvatt-
net så kan koncentrationen i ytvattnet beräknas enligt:  
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Enligt ekvation (9) räknas koncentration över tiden i ytvattnet ut genom att skala om 
koncentrationen i EP2 med en skalfaktor (utspädningsfaktor) (10).  
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MILJÖKRITERIER FÖR VÄGDIKESMASSOR VID UPPLÄGGNING INOM VÄGOMRÅDET BILAGA 2 
Ämne Enhet Beräknad plats-

specifik accep-
tanshalt utifrån 
totalhalter 
(parentes- re-
missprogram-
met) 

Beräknat platsspecifikt 
acceptansvärde utifrån 
laktester 

Riktvärde jord MKM 
respektive (oorg. äm-
nen). MKM med GV 
(organiska ämnen)  
NV 1997b 

Riktvärde jord 
MKM respektive 
(oorg. ämnen). 
MKM med GV 
(organiska ämnen)  
NV 2005-07-04 

Inert avfall Miljökriterie 
VV-kriterie väg 

Anv Vägområde        
Bly mg/kg TS 594 (270) Ej begränsande 300 300 Ej begränsande 270 
Koppar mg/kg TS Ej begränsande 

(56000) 
Ej begränsande 200 200 Ej begränsande 200 

Zink mg/kg TS Ej begränsande 
(ej begränsan-
de) 

Ej begränsande 700 700 Ej begränsande 700 

Kadmium mg/kg TS 58 (17) Ej begränsande 12 12 Ej begränsande 12 
Cancerogena PAH 

• Benso(a)antracen 
- Krysen 
- Benso(b)fluoranten 
- Benso(k)fluoranten 
- Indeno(1,2,3-cd)pyren 
- Dibenso(a,h)antracen 
- Benso(a)pyren 
 

mg/kg TS 0,7* (3) 
32 (31) 
9(8) 
6(6) 
8(8) 
3,5(4) 
0,7(0,2) 
0,7*(0,7) 

 
 
 

7** 
4** 
7** 
7** 
12** 
17** 
1** 
1** 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
1,5 
7 

 3 

Övriga PAH mg/kg TS 3980(1400)  40 40 40 15 
 

Oljeindex 
- alifater C10-C12 
- alifater C12-C16 
- alifater C16-C35 
 

mg/kg TS  
2619(2300) 
2619(2300) 
Ej begräsande 
(ej begränsade) 

  
120-500 
500 
1000 

500 
 

500 10001 

* Riktvärdet för cancerogena PAH baseras på benso(a)pyren enl. NV 1997b. 
** Beräknat enligt NV 1997b med uppdaterad ämnesdatabas. 

                                                 
1 Eftersom deponering inte är aktuell i detta fall är miljökriteriet baserade på riktvärdet för förorenade områden. 
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MILJÖKRITERIER FÖR EXTERN ANVÄNDNING MED SÄRSKILDA RESTRIKTIONER BILAGA 3 
 20 m till dricksvattenbrunn och trädgårdsodling 
 Baseras på en användning av högst 100 m3 per plats med en mäktighet på ca 1 m. 

Ämne Enhet Beräknat plats-
specifikt accep-
tanshalt utifrån 
totalhalter 
(remisspro-
grammet) 

Beräknat platsspecifikt 
acceptansvärde utifrån 
laktester 

Riktvärde jord MKM 
resp (oorg. ämnen). 
MKM med GV (orga-
niska ämnen). NV 
1997b 

Riktvärde jord 
MKM resp (oorg. 
ämnen). MKM med 
GV (organiska äm-
nen). NV 2005 

Inert avfall Miljökriterie 
VV-kriterie 
extern 

Anv Vägområde        
Bly mg/kg TS 516(250) Ingen begränsning 300 300 Ej begränsande 250 
Koppar mg/kg TS  Ej begränsan-

de 56000) 
Ingen begränsning 200 200 Ej begränsande 200 

Zink mg/kg TS Ej begränsa-
de(ej begrän-
sande) 

Ingen begränsning 700 700 Ej begränsande 700 

Kadmium mg/kg TS 58(12) Ingen begränsning 12 12 Ej begränsande 12 
Cancerogena PAH 

• Benso(a)antracen 
- Krysen 
- Benso(b)fluoranten 
- Benso(k)fluoranten 
- Indeno(1,2,3-cd)pyren 
- Dibenso(a,h)antracen 
- Benso(a)pyren 

mg/kg 
TS 

0,5* (2) 
35 (20) 
6 (4) 
4 (3) 
5 (4) 
2 (27) 
0,1 (0,01) 
0,5* (0,4) 

 
 

7** 
4** 
7** 
6** 
13** 
25** 
1** 
1** 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
1,5 
7 

10 2 

Övriga PAH mg/kg TS 3980(1400) Ingen begränsning 40 40 40 15 
Oljeindex  
- alifater C10-C12 
- alifater C12-C16 
- alifater C16-C36 

mg/kg TS  
2619(2300) 
2619(2300) 
Ej begränsa-
de(ej begrän-
sande) 

Ingen begränsning 1000 500 
 

500 500 

TOC mg/kg TS     3 %  
Ledningsförmåga vid L/S 2 mS/m      70*** 
* Riktvärdet för cancerogena PAH baseras på benso(a)pyren enl. NV 1997b. 
** Beräknat enligt NV 1997b med uppdaterad ämnesdatabas. 
*** Ej Miljökriterie –indikerar risk för hög  kloridutlakning 



 81  
  

 
GRÄNSVÄRDEN FÖR DEPONERING BILAGA 4 
 
Regleras av NFS 2004:10. 
 
Observera att gränsvärden finns vid deponier för inert avfall  och deponi för farligt av-
fall. Stabilt och icke-reaktivt farligt avfall får läggas i deponi för icke farligt avfall. Vid 
sådan deponi gäller gränsvärden för såväl farligt avfall (enligt avfallsförordningen, SFS 
2001:1063), som icke farligt avfall. Vid deponering för enbart icke farligt avfall är kra-
ven lägre och det enda gränsvärde som finns är de allmänna för deponering enligt NFS 
2004:4 vilket främst innebär fysikaliska krav samt högst 10 % TOC. 
 
Ämne Enhet Deponi för inert 

avfall 
Deponi för icke farligt 
avfall 
(gäller ej vid samdeponering 
med stabilt, icke-reaktivt 
farligt avfall som underskrider 
särskilda gränsvärden) 

Deponi för icke 
farligt avfall 
Där även stabilt icke-
reaktivt farligt avfall 
deponeras 

Totalhalter   
TOC % 3 10 5
PAH cancerogena mg/kg TS 10 Gränsvärde saknas! Gränsvärde saknas!
PAH övriga mg/kg TS 40 Gränsvärde saknas! Gränsvärde saknas!
PCB 7 mg/kg TS 1 Gränsvärde saknas! Gränsvärde saknas!
   
Utlakning med 
perkolationstest vid 
L/S 0,1 

  

 L/S L/kg C0  vid 
L/S 0,1

10 C0  vid L/S 
0,1

10 C0  vid 
L/S 0,1 

10 

Arsenik mg/l mg/kg 
TS 

0,06 0,5  0,3 2

Antimon   0,1 0,06 saknas saknas 0,15 0,7
Barium   4 20 saknas saknas 20 100
Bly   0,15 0,5 saknas saknas 3 10
Kadmium   0,02 0,04 saknas saknas 0,3 1
Koppar   0,6 2 saknas saknas 30 50
Krom totalt   0,1 0,5 saknas saknas 2,5 10
Kvicksilver   0,002 0,01 saknas saknas 0,03 0,2
Molybden   0,2 0,5 saknas saknas 3,5 10
Nickel   0,12 0,4 saknas saknas 3 10
Selen   0,04 0,1 saknas saknas 0,2 0,5
Zink   1,2 4 saknas saknas 15 50
Klorid   460 800 saknas saknas 8500 15000
Fluorid   2,5 10 saknas saknas 40 150
Sulfat   1500 1000 saknas saknas 7000 20000
Fenolindex   1 saknas saknas  
DOC   160 500 saknas saknas  
TS för lösta ämnen   4000 saknas saknas  
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