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1 Inledning  
 
1.1 Bakgrund 
Alla som färdats på en dammande grusvägar vet hur irriterande vägdammet är, 
både för trafikanter och andra som av skilda anledningar måste uppehålla sig på 
eller vid vägen. Vägdammet består av grusmaterialets allra finaste partiklar. Får 
dessa försvinna, blir vägbanan svårbunden och korrugeringskänslig och det 
medför täta omhyvlingar av vägen. Hyvlingsarbetet är dyrbart och har dessutom 
en direkt negativ effekt på grusmaterialet, eftersom viss nedkrossning av 
grusmaterialet inträffar vid varje hyvlingstillfälle. Följden av dålig dammbindning 
blir, att vägmaterialet måste kompletares med både lera och stenmaterial i större 
omfattning än normalt. Det går visserligen inte att undvika vare sig hyvling eller 
komplettering av grusmaterial, men genom att dammbinda slitlagermaterial, kan 
en riktig sammansättning bevaras under längre tid. Avsevärda besparingar av 
såväl åtgärder som kostnader kan på så sätt erhållas. En väl dammbunden vägbana 
med en jämn och fast vägyta med god friktion är trafiksäkrare än en obunden 
vägbana. Den obundna vägbanan dammar och innehåller löst grus och det 
reducerar trafiksäkerhet. En förbättrad sikt bidrar till att i viss mån höja 
trafikkapaciteten.  
 
 
1.2 Syfte 
Syfte med det föreliggande studie är att ta fram de erfarenheter och kunskaper 
som finns inom miljöeffekter vid dammbindning med oorganiska salter t.ex. 
kalciumklorid CaCl2 och magnesiumklorid MgCl2, icke bituminösa organiska 
kemikalier t.ex. lignin samt bituminösa bindemedel t.ex. bitumenemulsion.  
 
 
 
 
2  Definitioner 
Två definitioner kommer att behandlas i detta avsnitt. De är dammbindning 
och miljöeffekter. 
 
 
2.1 Dammbindning 
Dammbindning kan sägas vara varje åtgärd, som håller emissionen av 
dammpartiklar under en acceptabel högsta nivå och som utförs just i det 
huvudsakliga syftet att binda dammet samt utnyttjar en metod som inte förändrar 
vägens karaktär som grusväg. Dammbindning av grusvägar är en åtgärd som har 
kort varaktighet och därför måste upprepas flera gånger per år. Vilka vägar som 
skall få en permanent beläggning beror i stor sett på trafikvolymen. Det finns flera 
alternativa metoder och medel att använda sig av för dammbindning av grusvägar. 
 
 
2.2 Miljöeffekter 
Miljöeffekter kan stå för flera olika saker. Enligt Vägunderhåll-barmark (1992) 
avses med miljöeffekter inverkan på tre olika område:  
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• Naturmiljö (vattentäkter, mark, byggnader och växter) 
• Arbetsmiljö (människor) 
• Vägmiljö (korrosion, nedsmutsning) 
Bergström och Grebacken (1995) delar däremot in miljöeffekter enligt följande: 
• Påverkan på vegetation 
• Vattenföroreningar 
• Korrosion 
• Hälsorisker 
 
Glänneskog och Skog (1994) behandlar följande områden i samband med 
miljöeffekter av dammbindning med salt: 
• Vattentäkter 
• Växter  
• Korrosion 
• Människan 
Walterson (1995) beskriver miljöeffekterna mer detaljerat och delar in dem i tre 
områden: 
 
• Akvatisk miljö 

Akut toxicitet 
Kronisk toxicitet 

 
• Markmiljö 

Toxicitet mot växter och djur 
Övriga effekter i markmiljö 
 

• Hälsoeffekter 
 
I handboken Miljökonsekvensbeskrivning för vägar (1995) anges följande 
områden i samband med miljöeffekter för nybyggnad av vägar: 
 
• Landskapsbild 
• Friluftsliv 
• Kulturmiljö 
• Naturmiljö (geologi, vatten, vegetation, djurliv) 
• Naturresurser (Skogsbruk, jordbruk, ämne och mineral, grundvatten, 

yrkesfiske) 
• Farligt gods 
• Överskottsmassor 
• Buller 
• Luftföroreningar 
• Skador under byggtid 
 
För drift och underhållsåtgärder är följande områden aktuella: 
A. Effekter på vegetation och mark 
B. Effekter på vattentäkter 
C. Korrosion 
D. Hälsorisker 
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3  Olika skäl till dammbindning 
Man bör i första hand dammbinda där det är mycket trafik, tät bebyggelse, vid 
odlingar och på vägsträckor med mycket gång- och cykeltrafik. Lindh (1981) 
anger fyra skäl till utförandet av dammbindningen: 
• Vägtekniska- och ekonomiska skäl 
• Trafiktekniska skäl 
• Sanitära skäl 
 
 
3.1 Vägtekniska- och ekonomiska skäl  
De vägtekniska och ekonomiska skälen grundar sig på att vägdammet till största 
delen utgörs av slitlagrets finaste partiklar. Om dessa tillåts damma bort blir 
vägbanan svårbunden, instabil och känslig för korrugering genom att det uppstår 
överskott på sand. Persson (1993) förklarar att detta kräver tätare 
underhållsåtgärder i form av hyvling eller grusning. Vid varje hyvlingstillfälle 
uppstår en viss nedkrossning av grusmaterialet. Tätare underhållsåtgärder medför 
ökade underhållskostnader. 
 
 
3.2 Trafiktekniska skäl 
De trafiktekniska skälen grunder sig på att en väl dammbunden vägbana med en 
jämn och fast vägyta med god friktion är trafiksäkrare än en ojämn, dammande 
vägbana med löst grus på ytan. Sikten blir också bättre eftersom dammet binds. 
Dessutom bidrar en väl dammbunden vägbana till att i viss mån höja kapaciteten 
genom att reshastigheten ökar (Lindh, 1981). 
 
 
3.3 Sanitära skäl 
Dammbindning av sanitära skäl har till syfte att förhindra eller minska 
neddamning av omgivningen. Den utföres i huvudsak vid tät bebyggelse, vid intill 
vägen belägna hus och odlingar samt på vägsträckor där gång- och cykeltrafik 
förekommer i stort utsträckning (Persson, 1993). 
 
 
 
 
4 Negativa effekter av damning 
Han (1992) och Foley (1996) anger i sina rapporter de negativa effekterna av 
damning.  
 
• Minskad trafiksäkerhet genom att dammet sätter ned sikten.  
• Förlust av bindmaterial i vägen. Dammet består främst av de fina partiklarna i 

grusslitlagret. I och med damningen uppstår en brist på finmaterial.  
• Obehag och sanitär olägenhet för de boende längs vägen.  
• Miljöförstöring och emittering till den omgivande atmosfären av lättflyktigt, 

luftförorenande damm. 
• Försämrade lantbruksprodukter. 
• Ökade fordonskostnader t.ex. genom ökad tvättkostnader.  
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• Ökade underhållskostnader för anläggningar och bebyggelse intill vägen. 
 
De ovannämnda negativa effekterna är mer detaljerat beskrivna i två rapporter, 
Economic Disbenefits of Dust From Unsealed Roads (1993) och Effect of dust 
palliatives on unsealed roads in New Zealand (1995). 
 
 
 
 
5  Nyttan av dammbindning 
Nyttan av dammbindningens verksamhet kan huvudsakligen inledas i två typer: 
kortsiktig och långsiktig nytta. Ibland kallad för direkt och indirekt nytta. 
 
 
5.1 Kortsiktig nytta 
Kortsiktigt ger dammbindning en konkret nytta genom att dammet binds, vägen 
blir jämn vilket leder till att hyvlingens frekvens och omfattning minskas samt 
kostnaderna för grusning och dikning. Guidelines for cost effective use and 
application of dust palliatives (1987) anger, på basis av erfarenheterna, att genom 
effektiv dammbindning har man lyckats minska hyvlings- och grusnings-
kostnaderna med 25-75% beroende på bl.a. val av dammbindningsmedlet och hur 
ofta och vid vilket vägytetillstånd vägen dammbundits. 
 
 
5.2 Långsiktig nytta 
Den långsiktiga nyttan avser i regel nyttan för samhälle och trafikanter. 
Guidelines for cost effective use and application of dust palliatives (1987) 
beskriver de miljö- och sociala effekterna av dammet mer detaljerat. De områden 
som diskuteras i samband med de miljö- och sociala effekterna är trafiksäkerhet, 
estetik, hälsa, vegetation, mark, vattenresurser och fordonskostnader. Genom 
dammbindning vinner man följande långsiktiga nyttor: 
 
• Minskade fordonskostnader (skador, bränsle) genom ökad jämnhet.  
• Minskad olycksrisk genom förbättrad sikt.  
• Minskad störning och klagomål som damm orsaker för kringboende. 
• Höjda värden på fastigheter och andra anläggningar.  
• Höjd livsstandard. 
• Minskat underhållsarbete p.g.a. nedsmutsning som damm orsaker av bygg-

nader. 
• Mindre hälsoskador och hälsorisker på grund av damm. 
• Mindre sediment i vatten. 
• Minskad miljöeffekter på känsliga växter.  
• Minskad eller begränsad uttaget av ändliga resurser t ex fossila, bränslen, grus, 

berg och bitumen. Minskad ballastindustrins negativa miljöeffekter som Sander 
(1997) har nämnt i sin licentiatavhandling 

 
 
 
 



Miljöeffekter av dammbindning av grusvägar 5 
 

 

6 Olika dammbindningsmedel 
På grund av att dammbindning av grusvägar är ett gammalt problem, som 
engagerat forskare och väghållare under flera decennier, så har också ett stort 
antal dammbindande medel provats under åren för att man skulle finna de medel, 
som bäst fyller uppgiften att effektivt binda vägdammet till en acceptabel kostnad.  
 
Dammbindningsmedlen brukar indelas i grupper med hänsyn till innehåll. En 
gruppering kan se ut på olika sätt. Samma typer av dammbindningsmedel kan 
marknadsföras under olika produktnamn. Sex grupper kan urskiljas:  
• Vatten 
• Oorganiska salter  
• Icke bituminösa organiska kemikalier  
• Bituminösa material  
• Lera 
• Dammbindningsolja 
Vatten, oorganiska salter, icke bituminösa organiska kemikalier och bituminösa 
material kommer att behandlas i denna rapport. 
 
 
6.1 Vatten 
Vatten är det billigaste temporära dammbindningsmedlet. Vattnets 
bindningseffekt beror bl.a. på trafikmängden och vädret. Det varierar mellan 
minst en halv timme och högst 12 timmar (Foley, 1996). Havsvatten är vanligen 
mer effektivt än färskvatten beroende på innehållet av små mängder av lösta 
salter, främst magnesiumklorid. Enligt Lindh (1981) så exempelvis har havsvatten 
använts i Norge vid kusten som alternativ till dammbindning med kalciumklorid.  
 
En slutsats av studierna är att vatten, om det är lätt tillgängligt, kan vara ett 
ekonomiskt alternativ vid dammbekämpning om det sätts in vid rätt tidpunkt 
under torkningsförloppet. 
 
 
6.2 Oorganiska salter  
Ett flertal oorganiska salter med hygroskopiska egenskaper kan användas som 
dammbindningsmedel. De viktigaste anses vara kalciumklorid CaCl2, 
magnesiumklorid MgCl2 och natriumklorid NaCl. Ett hygroskopiskt salt är ett 
salt som kan ta upp luftens fuktighet och i så stor utsträckning att kristallen går i 
lösning.  
 
Salternas dammbindande effekt beskrivs av Lindh (1981). Lindh anger att om 
dammbindning av en grusvägbana görs med vatten så torkar den våta vägbanan 
upp så snart den relativa fuktigheten i luften är mindre än 100%, dvs. då luftens 
ångtryck är mindre än mättnadstrycket vid temperaturen ifråga. På grund av att 
mättnadstrycket över en saltlösning är mindre än över vatten, kan man med ett 
salt, som har förmåga att bilda en lösning med vatten, sänka mättnadstrycket och 
på detta sätt kvarhålla vattnet i vägens ytskikt även vid relativa fuktighetsvärden 
under 100%.  
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6.3 Icke bituminösa organiska kemikalier  
Exempel på sådana organiska ämnen är lignosulfonater. Lignosulfonat kallas 
också sulfitlut eller lignin. I Sverige används ca 15000 ton lignosulfonat per år för 
dammbindning och stabilisering av grusvägar (Walterson, 1995). Det finns flera 
olika typer av lignosulfonater. De är kalciumlignosulfonat, natriumlignosulfonat 
och ammoniumlignosulfonat. De typer som används i Sverige är kalcium-
lignosulfonat och natriumlignosulfonat. Lignin är naturens eget bindemedel och 
det ämne som binder ihop fibrerna i träd. Som dammbindningsmedel fungerar det 
som ett lim och kittar samman gruspartiklarna även i torrt material. 
Kalciumlignosulfonat marknadsförs under namnet DUSTEX 50 F. Natrium-
lignosulfonat marknadsförs under namnet Listab. Lignosulfonatprodukter används 
inte bara till dammbindning av grusvägar utan har också andra användnings-
områden t.ex. bindemedel i djurfoder, lim och dispergeringsmedel. (Lundqvist, 
1998). 
 
 
6.4 Bituminösa material  
Försök att binda vägdammet med bituminösa produkter har pågått i Sverige sedan 
lång tid. Lindh (1981) hänvisar till Hubendick (1975) och anger att redan i slutet 
av 30-talet gjordes i Sverige omfattande försök att binda vägdammet med estnisk 
skifferolja. Bitumenemulsion är det vanligaste medlet som tillhör bituminösa 
material. 
Bergström och Grebacken (1995) beskriver bitumenemulsion som en blandning 
av följande substanser: 

 
1-Ca 30% av mjukbitumen. Mjukbitumen ”MB” består av en B 180 fluxad till 

MB 2000. Med Flux ”mjukgörare” avser man en oljeraffineringsprodukt som 
har lägre viskositet än basbitumenet det blandas in i. Diesel är ett mycket 
vanligt fluxmedel.  

 
2-Ca 65-70% sötvatten med en temperatur på ca 80°C. Blandning av de två 

vätskorna, mjukbitumen och sötvatten, sker under värme i en kvarn. 
 
3-Eventuell kan emulsioner innehålla lösningsmedel t.ex. diesel. Den tillsätts för 

att göra bitumen mindre segt under en längre tid efter att brytningsprocessen 
avstannat. 

 
4-Ca 0,4% emulgatorer som förhindrar att blandningen (bitumen och vatten) 

separerar.  
 
Lagring sker i tankar där temperaturen hela tiden ligger runt 30-40°C, dels för att 
förhindra separation dels för att förhindra att vatten förångas (Bergström och 
Grebacken, 1995). 
 
 
 
 
 



Miljöeffekter av dammbindning av grusvägar 7 
 

 

7 Miljöeffekter av dammbindningsmedel 
Miljöeffekter av oorganiska salter, icke bituminösa organiska kemikalier och 
bituminösa material kommer att behandlas i detta avsnitt. För att göra en komplett 
jämnförelse mellan olika dammbindningsmedel bör man inte bara studera 
miljöeffekter lokalt utan även i ett livscykelperspektiv. I en livscykelanalys (LCA) 
utvärderas bl.a. vad de innehåller, hur de tillverkas, vilka transport som behövs 
osv.  
 
 
 
7.1 Miljöeffekter av oorganiska salter  
De flesta människor i Sverige vet om att man saltar vintervägar, för att få en 
säkrare trafikmiljö. Man vet också om att saltet påverkar och förstör växter, skor 
och ökar korrosionen på bl.a. bilplåt. Vad man kanske inte tänker på, är att man 
även saltar vägar på sommaren och att saltningen ger upphov till ännu mer 
korrosion. För drift- och underhållsåtgärder är följande områden aktuella: 
 
A. Effekter på vegetation och mark 
B. Effekter på vattentäkter 
C. Korrosion 
D. Hälsorisker 
 
 
7.1.1 Effekter på vegetation och mark 
Den huvudsakliga spridningen av kalciumklorid till naturmiljön sker genom 
urlakning av salter till den omgivande mark- och vattenmiljö. 
 
Walterson (1995) refererar till Segerros (1972) och hävdar att när det gäller 
kalciumklorid, kunde man redan 1930- och 1940-talen konstatera, att t.ex. 
granhäckar och buskar vid svenska vägar skadats av dammbindningsmedlet 
kalciumklorid. 
 
Saltpåverkan på vegetationen är begränsad till ett 20-tal meter från vägen, skriver 

Bergström och Grebacken (1995). Walterson (1995) hänvisar ingen motsats till en 
undersökning som gjorde av Bäckman (1980) och tyder på att vegetationsskador, 
speciellt på barrträd, förekommer mer eller mindre allmänt längs vintersaltade 
vägar på upp till 10 m avstånd från vägkanten.  
 
Kalciumklorid CaCl2 består av tre joner, dels en kalciumjon Ca, vilken är en 
naturlig och välbehövlig del i marken, dels två kloridjoner Cl2 som inte är lika 
nyttiga för marken. Kloridjoner upptas lätt av växterna och påverkar deras 
cellmembran, så att de inte kan ta upp vatten och näringsämnen lika lätt, hävdar 
Glänneskog och Skog (1994).  
 
Walterson (1995) pekar på Dragsted (1988) och anger att i en experimentell studie 
har det visats att behandling av unga lönnar med natriumklorid eller kalciumklorid 
medförde skador som var korrelerade till bladens kloridinnehåll. Kalciumklorid 
gav de största skadorna.  
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Kloridskador på lövträd kännetecknas av att bladen dör från ytterkant och in mot 
mitten. Samma symptom visar sig också på barrväxter, först påverkas barrens 
spets och så småningom färgas hela barren rödbruna. Hela årskullar av barr kan 
försvinna och gren- och lövverk uttunnas. I låga koncentrationer kan naturen själv 
hantera salterna (Glänneskog och Skog, 1994). Salttåliga växter som standråg 
gynnas av ökad salthalt och kan därför förekomma i vissa vägmiljöer (Bergström 
och Grebacken, 1995).  
 
Lösningar av kalciumklorid är klassade som icke ackumulerbara i jorden 
(Walterson, 1995). Walterson  påstår att den storskaliga spridningen av klorider 
både via atmosfären och genom vägsaltning tillsammans med den fortgående 
markförsurningen kan- åtminstone teoretiskt- tänkas befrämja eller påskynda den 
naturliga bildningen av organiska klorföroreningar. Bergström och Grebacken 
(1995) anser att saltet påverkar jordens struktur. Hålrummen minskar och gör det 
svårare för syre och vatten att tränga ner i jorden. 
 
 
7.1.2 Effekter på vattentäkter 
En vattentäkt som förorenas av salt är svår och dyrbar att återställa. 
Upplagsplatserna för vägsalt skall planeras i samråd med kommunala 
myndigheter, så att skador på vattentäkter och liknande inte uppstår (Glänneskog 
och Skog, 1994). 
 
Finska undersökningar visar på att problem med ökad kloridhalt i grundvatten kan 
uppstå längs saltade vägar. Detta kan leda till bl.a. att dricksvatten i brunnar nära 
vägområdet bli obrukbart (Bergström och Grebacken, 1995). 
 
Slutsatser från Walterson (1995) tyder på att risken för påverkan på grundvattnet 
av dammbindning med kalciumklorid är liten. Däremot har i Sverige flera fall 
grundvattnet påverkats av klorider från natriumklorid som används för 
vintersaltning av vägarna.  
 
 
7.1.3 Korrosion 
Glänneskog och Skog (1994) hävdar att kalciumklorid accelererar 
korrosionsprocessen genom att hålla kvar fukten och öka ledningsförmågan hos 
det på plåtytan befintliga vätskeskiktet. Saltet förbättrar betingelserna för 
syretillträdet till järn. Reyier (1972) refererar till Bergström (1956) som hävdar att 
en väsentlig skillnad mellan magnesiumklorid och kalciumklorid anses vara det 
senare saltets större aggressivitet mot betong. Andra undersökningar har dock 
visat motsatsen. 
 
Lindh (1981) refererar till Hubendick (1975) och anger att en av Vägverket utförd 
korrosionsundersökning visar att dammbindning med hygroskopiskt salt ger ett 
betydligt större bidrag till korrosion på bilar på grusvägar än vad kemisk 
halkbekämpning med natriumklorid ger. Tar man hänsyn till den ringa trafiken på 
grusvägar jämfört med belagda vägar får man dock en annan bild av korrosions 
effekt på bilar.  
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7.1.4 Hälsorisker 
Det förekommer motstridiga uppgifter om salters giftighet i den studerade 
litteraturen. 
 
Svensson (1997) hävdar att kalciumklorid inte är giftigt men att det är irriterande 
på hud och ögon. Dessutom kan kalciumklorid ge upphov till småsår vid 
hudkontakt. Vid själva hanteringen kan vägsaltet damma och medföra retning i 
luftvägarna. Skyddskläder och skyddshandskar bör därför användas vid hantering 
av vägsalt, så att hudkontakt undviks. Vid dammande hantering bör även 
skyddsglasögon och andningsskydd användas. 
 
Walterson (1995) hänvisar till Flatla (1976) och fastställer att praktiska 
iakttagelser tyder på att kalciumklorid kan framkalla förgiftning hos kreatur och 
får som betar i närheten av saltade vägar. Preliminära resultat från en studie, 
utförd av Institutt for indre medisin i Norge, visar att höga doser 2 till 8 g/kg 
kroppsvikt som intagits oralt av kreatur orsakade toxiska symptom och dödsfall.  
 
 
 
7.2 Miljöeffekter av lignosulfonatprodukter 
Den huvudsakliga spridningen av lignosulfonater till miljön är genom urlakning 
från slitlagret till den omgivande mark- och vattenmiljö. För drift- och 
underhållsåtgärder är följande områden aktuella: 
E. Effekter på vegetation och mark 
F. Effekter på vattentäkter 
G. Korrosion 
H. Hälsorisker 
 
 
7.2.1 Effekter på vegetation och mark 
Walterson (1995) refererar till en studie gjort av Stapanian och Shea (1986). 
Studien visade att vid engångsplacering av 5-15 kg torrsubstans kalcium-
lignosulfonat/m2 var rörligheten genom markprofilen låg och därmed uppehålls-
tiden tillräckligt låg för att nedbrytning och/eller fastläggning och upptagning av 
enskilda ämnen i markskiktet skulle kunna ske. 
 
Av det material Walterson har studerat framgår att vid applicering i fält av 
kalciumlignosulfonater i en mängd av minst 10 kg torrsubstans/m2 har ingen 
tillväxthämmande effekt observerats hos gröna växter, dvs. vid en mängd som är 
ca 30 gånger större än vid dammbindning och 5-6 gånger större än vid 
stabilisering av vägbanor. Waltersons slutsatser blir att risken för påverkan på 
växtlighet längs vägarna torde vara liten vid de mängder som appliceras på 
vägbanor. Giftigheten mot växtlighet och korrosion minskas avsevärt genom 
justering av pH-värdet till mellan 6 och 7 (Lundqvist, 1998).  
 
Angående effekter på vegetation och mark är följande fakta från varuinformation 
angående lignosulfonatbaserade produkter kända (Bergström och Grebacken, 
1995): 
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• Lignosulfonater innehåller tungmetaller som till exempel kadmium, krom, bly 
och kvicksilver men dessa förekommer i lägre halter än tillåtna gränsvärden. 
Halter av tungmetaller beror dock av var träden som använts har vuxit. Om 
råvaran kommer från ett område med höga halter tungmetaller kommer 
halterna också att vara höga i dammbindningsprodukterna. 

 
• Lignosulfonater ger ej upphov till några miljöfarliga sönderdelningsprodukter. 
 
• Lignosulfonater har ringa inverkan på växtlighet.  
 
 
7.2.2 Effekter på vattentäkter 
Spridningen av dammbindningsmedel till grundvatten beror på den årliga tillförda 
mängden per ytenhet. 
 
Om lignosulfonatprodukter kommer in i en brunn blir vattnet missfärgat och 
lukten unken, i likhet med vad som sker med humusämnen som bildas vid naturlig 
nedbrytning av växter och träd. Vattnet blir dock ej hälsovådligt. Walterson 
(1995) anger att det inte finns data i Sverige om eventuella halter av de ämnen 
som ingår i lignosulfonatprodukter i sjöar och vattendrag och som kan kopplas till 
behandling av grusvägar.  
 
 
7.2.3 Korrosion 
Undersökningar på Statens Provningsanstalt har visat att Dustex 50 ger betydligt 
mindre korrosion på stålplåt än både rent vatten och hygroskopiska salter 
(Walterson, 1995). 
 
 
7.2.4 Hälsorisker 
Lignosulfonater är ofarliga för människor och är inte allergiframkallande. Det 
behövs endast vanliga arbetskläder vid utläggning. Får man något på sig är det 
bara att tvätta bort det med vatten (Bergström och Grebacken, 1995). 
 
Vid indunstningen, som är en del av tillverkningsprocessen, avlägsnas flyktiga 
beståndsdelar, som till exempel ättiksyra och svaveldioxid, vilket gör 
slutprodukten mindre toxisk. Den akuta toxiciteten hos undersökta lignosulfonat-
produkter är mycket låg vid oral tillförsel i djurförsök. Lignosulfonaters 
långtidseffekter på djurhälsa har varit föremål för många undersökningar. Resultat 
från studier för tillståndsgivning finns bl.a. på US Department of Health and 
Human Service ADAMs (1988) i Walterson (1995). Walterson tilläger att Dustex 
och Listab är godkända av Jordbruksverket för användning till djurfoder. 
 
Följande fakta från varuinformation angående lignosulfonatbaserade produkter är 
enligt Bergström och Grebacken (1995) kända:  
 
• Lignosulfonater innehåller inga andra organiska ämnen i hälsofarliga 

koncentrationer. 
• Skador på människor som exponeras för lignosulfonater har ej rapporteras. 
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• Lignosulfonater uppvisar i normala fall låg giftighet mot fisk men i 

LIGNOSOL AP-35, en lignosulfonatprodukt som innehåller 15-16% lignin, 
finns det några hartssyror som visat sig vara mycket toxiska mot fisk. 

 
• Lignosulfonater innehåller ej dioxiner. 
 
• Lignosulfonater är ej giftiga för däggdjur och verkar inte irriterande på hud och 

ögon. 
 
• Halterna av giftiga spårämnen ligger under de gränser, som fastställts av USA:s 

Environment Protection Agency. 
 
 
 
 
7.3 Miljöeffekter vid dammbindning med bitumen-

emulsion 
Miljöeffekter av drift och underhåll av vägar och gator (1992) anger några 
positiva miljöeffekter som bl.a. är minskad saltförbrukning och korrosion samt 
dammfri närmiljö. En negativ sekundär miljöeffekt kan vara att när emulsion skall 
tvättas bort från fordon och maskiner används miljöfarliga avfettningsmedel. 
Miljöeffekter omfattar följande område: 
A. Vegetation och vattenförorening 
B. Transport 
C. Korrosion 
D. Hälsorisker 
 
 
7.3.1 Vegetation och vattenförorening 
Miljöeffekter av drift och underhåll av vägar och gator (1992) anger att i norska 
laboratorieförsök har man studerat om hälsofarliga komponenter kan tvättas ut ur 
oljegrus och påverka dricksvatten. Man har funnit att vattenlösliga och lättflyktiga 
fraktioner kan nå vattentäkter. Bergström och Grebacken (1995) har dock påstått 
att när emulsionen har reagerat och dammbundit vägen är den vattenolöslig och 
kan inte urlakas.  
 
När slitlagergrus slits loss kommer bitumenemulsionen att sitta kvar på 
gruskornen utan att spridas i naturen längre än gruspartiklarna. Större delen av 
gruspartiklarna som förs bort från vägen kommer att samlas i diket för att sedan 
vid eventuell dikesrensning tas om hand och läggas på en kontrollerad tipp. 
Problemet enligt Bergström och Grebacken (1995) kan anses vara litet och 
kontrollerbart.  
 
Det är värt att notera att det ibland kan hända att emulsionen inte bryter utan allt 
bitumen rinner ut i diket och vidare till vattensamlingar. 
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7.3.2 Transport 
Bitumen betraktas som farligt gods vid transport eftersom det innehåller fluxolja 
som är brandfarlig (Bergström och Grebacken, 1995). I Varuinformationsbladet, 
Nynäs AB varuinformationsblad (1998) står att BE 60 M/2000 inte är farlig med 
nationella och internationella standardiserade transportföreskrifter och inte är 
klassificerad som farligt gods enligt några transportregler. 
 
 
7.3.3 Korrosion 
Emulsion bidrar inte till någon korrosion utan fungerar snarare som en bra 
underredsmassa. 
 
 
7.3.4 Hälsorisker 
Kandeman (1983) gjorde en utredning som omfattar kemiska hälsorisker, buller, 
damm och avgaser arbeten vid läggning av emulsionsbetong, ytbehandling och 
tillverkning av bitumenemulsion. 
 
Kandeman anger att besvären har inneburit huvudvärk, klåda, vita/röda prickar på 
huden, torrhet i munnen och i ögonen. I samtliga fall hade personalen varit 
sysselsatt med läggning av emulsionsbetong. Detta är förbryllande, trots den 
största expositionen synes ske i samband med ytbehandling, utspridning av 
bitumenemulsion, eller tillverkning vid emulsionsfabrik. 
 
Bergström och Grebacken (1995) diskuterar några hälsorisker vid framställning. 
När produkten framställs används några hälsofarliga ämne t.ex. dieselolja, 
saltsyra, emulgatorn och själva bitumenet. Men processen är automatiserad så 
personalen behöver inte handskas med ämnena. Saltsyran och emulgatorn 
kommer till emulsionsverket i tankar som enkelt byts ut. Emulgatorn, EM 44, är 
en mycket starkt basisk tvål och kan vid hantering förorsakar irritation i kontakt 
med hud och ögon. Hälsoriskerna för personalen som arbetar med emulsion har 
minimerats. Hur hälsoriskerna har minimerats beskrivs inte i Bergström och 
Grebackens rapport.  
 
I Nynäs AB s varuinformationsblad (1989) för BE 60M/2000 står under rubriken 
”Farliga Egenskaper” att skadliga effekter på människors hälsa är följande: 
• Produkten innehåller emulgatorer av typ amintyp. Långvarig eller upprepad 

kontakt med bitumenemulsion kan förorsaka hud- och ögonirritation hos 
speciellt känsliga personer. 

• Lagring och hantering av produkten vid hög temperatur, 50-80°C, kan 
förorsaka brännskador. 

Enligt informationsbladet är BE 60M/2000 inte klassificerad som farlig enligt 
EU:s kriterier. 
 



Miljöeffekter av dammbindning av grusvägar 13 
 

 

8 Slutsatser 
Ur den studerade litteraturen kan miljöeffekter av olika dammbindningsmedel 
sammanfattas enligt följande tabell. 
 
  Miljöeffekter 
Medel  Vegetation o 

mark 
Vattentäkter Korrosion Hälsorisker

    Plåt Betong  
CaCl2  

 
    Oorganiska 

salter 

MgCl2  
 

                1               2  

Dustex                 3 
 

    Icke 
bituminösa 
organiska 
kemikalier  Listab                 3     

Bituminösa 
Material 

BE      

 
 
 
 

 
= 

 
Ingen negativ effekt 

 
 
 

 
= 

 
Liten negativ effekt 

 
 
 

 
= 

 
Stor negativ effekt 

 
1) MgCl innebär eventuellt färre klorider i vägdagvattnet 
 
2) En skillnad mellan magnesiumklorid och kalciumklorid anses vara det senare 
saltets större aggressivitet mot betong. Andra undersökningar har dock visat 
motsatsen. 
 
3) Lignosulfonater innehåller tungmetaller som till exempel kadmium, krom, bly 
och kvicksilver. Halter av tungmetaller beror dock av var träden som använts har 
vuxit. Om råvaran kommer från ett område med höga halter tungmetaller kommer 
halterna också att vara höga i dammbindningsprodukterna. 
 
 
För att göra en komplett jämnförelse mellan MgCl2 och kalciumklorid CaCl2 bör 
man inte bara studera miljöpåverkan lokalt utan även i ett livscykelperspektiv. I 
en livscykelanalys (LCA) utvärderas bl.a. vad de innehåller, hur de tillverkas, 
vilka transport som behövs osv. MgCl2 transporteras från Israel vilket i sig 
innebär en negativ miljöeffekt. 
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