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FÖRORD

Föreliggande litteraturöversikt utgör redovisning av ett av de in-

ledande arbetsmomenten inom projektet "Vägars inverkan på omgivande

natur". Målsättningen för detta projekt är att försöka kvantifiera

vägars inverkan på omgivande naturmiljö, främst förändringar i växt-

och djurliv och vattenförhållanden.samt föroreningseffekter i mark

och vatten. Projektet omfattar sålunda inte vägars inverkan på

tätortsmiljöer, ej heller på utpräglade odlingsmiljöer.

Litteraturöversikten har utarbetats av de i projektet samarbetande

forskarna och redovisas i fem självständiga uppsatser.

Undertecknad projektledare har samordnat arbetet samt svarat för

viss redigering av materialet.

Forskningsuppgiftens tvärvetenskapliga karaktär har gjort det nöd-

vändigt att genomföra en omfattande litteratursökning. Referenser

beträffande blyspridning fanns dock redan till stor del samlade hos

G Tyler och Å Rühling i Lund. För övriga ämnesområden har litteratur

eftersökts på många olika bibliotek och genom utnyttjande av dator-

baserade informationssystem, alltifrån biomedicinska till väg-

tekniska.

En av Vles dokumentalister, civilingenjör Björn Holmberg, har

särskilt engagerats för sistnämnda arbetsuppgifter. IVA:s veten-

skapliga attachêer i London, Tokyo och Washington har givit värde-

full hjälp med sökning av svåråtkomligt material, t ex rapporter

till myndigheter och förtryck till kongresser och symposier. Arkiv-

material har välvilligt ställts till förfogande från Statens natur-

vårdsverk. Vissa uppgifter har slutligen kommit oss tillhanda genom

den enkät, som utsänts till ett 70-tal olika myndigheter och organisa-

tioner inom naturvårdsområdet.

Till alla som på något sätt medverkat vid tillkomsten av denna

litteraturöversikt riktas ett varmt tack. Arbetet har understötts

med anslag från Forskningsnämnden vid Statens naturvårdsverk.

Stockholm i april 1974

/ rM
ert,Knutsson

(Projektledare)
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ALLMÄN BESKRIVNING AV FÖRORENINGAR FRÅN VÄGAR

Litteraturöversikt sammanställd av

överingenjör Gert Knutsson

Sammanfattning

Vägtrafiken, vägunderhållet samt vissa vägbyggnadsmaterial åstad-

kommer föroreningar, främst av stenmjöl men också av asfalt, Olja,

gummi, salter och tungmetaller. Föroreningarna sprids dels genom

vatten, dels genom luft. Orenat dagvatten, som innehåller ovannämnda

produkter, kan förändra eller skada organismlivet vid utsläpp i
recepienter med små vattenvolymer och dålig vattenomsättning. Skade-
fall har dock hittills endast rapporterats från småsjöar i tätorts-
områden.

Huvuddelen av de luftspridda föroreningarna upplagras i vegetationen
och det översta markskiktet inom en begränsad zon omkring vägen.

Klorider, som härrör från salter använda vid halkbekämpning och damm-

bindning, tränger dock ned till grundvattnet. De transporteras där-
efter långsamt vidare med detta och spädes efterhand.



FÖRORENINGARNAS UPPKOMST OCH ART

Föroreningar från vägar uppkommer främst på följande sätt:

1. genom slitage av vägbeläggningar och däck, varvid främst stenmjöl,

asfalt, olja, gummi och vissa tungmetaller frigörs

2. genom användandet av kemiska medel för

a. halkbekämpning (i vårt land främst koksalt, NaCl)

b. dammbindning (vägsalt, CaClz)

3. genom förbränning av petroleumprodukter, varvid rök, bly samt

gaser (koloxid, svaveldioxid, kolväten m fl) bildas

4. genom korrosion av fordon med spridning av tunga metaller, främst

järn och nickel, som följd

5. genom urlakning av vissa ämnen i speciella vägmaterial t ex humus-

syror och fenol ur bark och svavelföreningar ur slagg.

Till föroreningskällorna måste också räknas upplag av salt o dyl.

De sämsta föroreningsmängderna härrör från slitage av vägbelägg-

ningar och däck. Storleksordningen är främst beroende av trafikmängd

och trafiklaster, mängden fordon med dubbdäck samt typ och kvalitet

av vägbeläggning. Enligt svenska uppgifter förekommer det tämligen

ofta, att 5-10 ton slitageprodukter bildas per år och kilometer väg

(1). Huvuddelen av dessa produkter utgörs av stenmjöl. Enligt analyser

av "ävja" från olika vägbanor (2) består denna till ca 95 Z av sten-

mjöl, 3 X av petroleumprodukter (asfalt, olja) och 2 Z av gummi.

Dessutom ingår någon hundradels procent salt och sannolikt tung-

metaller i mycket små mängder.

Saltinnehållet i vägsmutsen är sålunda förvånansvärt ringa men som

nedan framgår uppträder det till vägarna tillförda saltet även på

andra sätt. De saltmängder, som används på de svenska vägarna är dock

måttliga, om man jämför med saltgivorna i andra länder. Tidigare

rekommenderades 20-50 g salt/m2 i utlandet (2). Vägverket använder

för halkbekämpning endast 5-10 g salt/m2 vid varje giva, totalt ca

70 000 ton NaCl/år, vilket innebär ca 1 mg/l utslaget på den genom-

snittliga nederbördsmängden inom tillrinningsområdena till de vägar,

som saltas. Som dammbindningsmedel på grusvägar förbrukas årligen

ca 80 000 ton CaCl2 (2).



Beträffande omfattningen av föroreningar av bly och andra tungmetaller

hänvisas till G Tylers speciella uppsats i denna rapport. Gasformiga

föroreningar behandlas däremot inte i rapporten.

FÖRORENINGARNAS SPRIDNING

Spridningen av föroreningar från vägar har schematiskt framställts i

fig. 1, som kan kommenteras enligt följande.

Vattenspridning

 

Med dagvatten förstås det ytavrinnande vattnet från vägar och gator.

Qagyatten transporterar dels slitageprodukter, främst stenmjöl, i

suspension, dels kemiska föroreningar i lösning eller adsorptivt

bundna till partikelytor. Dagvattnets sammansättning i tätortsområden

har undersökts flerstädes utomlands; i Sverige främst i Stockholm och

Göteborg (3). Förutom de stora mängderna av suspenderat material

innehåller dagvattnet olja, klorider, fosfor, kväve, tungmetaller

(bly, zink, koppar, kadmium) och bakterier. Motortrafikleder och

motorvägar ger större bidrag av föroreningar än övriga provtagnings-

ytor (3).

gränvatten avser det vatten som avleds genom dränering. Överbyggnaden

av en väg skallenligt gällande normer vara dränerad. Detta innebär,

att urlakningsprodukter från speciella vägmaterial t ex bark eller

slagg dräneras bort från vägkroppen och därefter ger upphov till för-

oreningar av ytvattendrag eller av grundvatten.

ågötippning förekommer främst i tätorter. Föroreningsmängderna varierar

kraftigt beroende på varifrån snön kommer, men är av beaktansvärd om-

fattning flerstädes i och omkring en tätort. Även i detta fall har de

högsta värdena erhållits vid motorväg (trafikplats) och hårt trafike-

rad citygata (3).

Den fortsatta spridningen går vanligen via diken och bäckar till åar,

sjöar, floder och slutligen havet. I gynnsamma fall leds dag- och

dränvatten till ett kommunalt reningsverk, där vattnet genomgår någon

form av rening innan det når ut i sjöar och åar.
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Figur 1. Spridning av föroreningar från vägar



Luftspridning

 

Föroreningar från vägar sprids i luften dels som gaser, dels i form

av spray, dels som damm (fig. 1). Luftföroreningar genom gaser be-

handlas inte vidare i detta sammanhang, då dylika föroreningar i

första hand bedömts vara ett tätortsproblem.

"Yägspray" består främst av småvätskedroppar och vätskeöverdragna

partiklar, som sprids genom fordonens inverkan och med Vinden i sidled

upp till 130 meter från vägen (4), huvudparten dock inom ett mera be-

gränsat bälte. Som framgår av Å Rühlings uppsats i denna rapport sprids

upp till 10 Z av det till vägarna tillförda saltet i form av spray,

varför man ofta talar om saltspray.

Spridningen av och innehållet i vägdamm blevföremål för en undersök-

ning här i landet redan år 1952 (5). Undersökningen utfördes på snö-

prov i ett 150 m brett bälte omkring en grusväg (Stockholmsvägen

söder om Norrtälje). Analyserna visar att mineralpartiklar i grov-

mjälafraktionen sprids ca 50 m ut från vägbanan, medan halten av fin-

mjäla sjunker till hälften och halten av lerpartiklar med 10-20 Z ut

till 150 m från vägbanan. Spridning av kalcium och fosfor är betydande

upp till 10-20 m från bägbanan. I en finländsk undersökning (6) visas,

att vägdamm sprids minst 300 m omkring grusvägar och oljegrusvägar i

öppna marker t ex på myrar.

Infiltration och upptagning

 

Den fortsatta spridningen av såväl spray som damm försiggår dels genom

infiltration i marken, dels genom upptagningen i växternas blad. Denna

senare process samt upptagningen i rotsystemen behandlas vad gäller

salt i Ä Rühlings uppsats i denna rapport och beträffande bly i

G Tylers uppsats. Bägge redogör också för upplagringen av natrium

resp bly i mark. Natriums dispergerande verkan på markkolloiderna och

den därigenom minskade permeabiliteten behandlas av Rühling. 1

S Hedgrens uppsats redogörs för upptagning av bly i vissa djurarter.

Den kemiska komponent som sprids lättast i mark är utan tvivel klorid-

jonen, vilken räknas som ett bra spårämne för studier av vattnets

strömming i jord. glorider, som sprids ut omkring vägar, transporteras

sålunda relativt snabbt ned igenom markprofilen till grundvattenytan



och därefter med grundvattnet i dess strömriktning och med dess ström_

hastighet. Den naturliga strömhastigheten för grundvatten i jord är

emellertid långsam och under strömningen i porösa material sker en

betydande dispersion både i längs- och tvärled. En utspädning av de

tillförda kloriderna kommer därför efterhand till stånd. Så småningom

når grundvattnet ut till någon ytvattenförekomst och kan då medföra

en viss förhöjning av dess kloridhalt.
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UPPLAGRING OCH FÖRDELNING AV TUNGA METALLER, SÄRSKILT BLY, I MARK OCH

VEGETATION LÄNGS VÄGAR

 

Litteraturöversikt sammanställd av

docent Germund Tyler

Sammanfattning

De ur alkylblytillsatsen i bensin vid förbränningen bildade blyhalider-

na omvandlas delvis redan i atmosfären till oxider och karbonater, ur

vilka blyjoner frigöres i kontakt med vegetation och m 1 m sura natur-
jordar och slutligen fastläggs i svårlöslig form i marken. Avsevärda
mängder bly upplagras redan i Vägarnas omedelbara närhet, där blykon-

centrationerna i mark och vegetation kan stiga till 10-50 gånger det
stabila basvärde, som normalt uppnås först 50-150 meter från vägkanten.

"Bakgrundskoncentratimxnfvarierar dock ganska mycket mellan olika typer
av material och mellan olika marktyper; dessutom förekommer omfattande

variationer i växtmaterial beroende på åldersstadium, årstid, blyexpo-
neringens varaktighet m m.

Fleråriga, exponerade organ visar högre blyhalter än ettåriga vävnader,
och perenna Växter och gräs vanligen högre halter än likartade ettåriga

arter. Vedväxter lagrar mycket bly i bark och kvistar, vid vägar även i

blad (barr), medan obetydliga mängder fastläggs i veden. Många växter

ackumulerar bly i rötterna; däremot inte i underjordiska näringslag-
rande organ. I döende växtdelar och i förnor sker en omfattande passiv

nettoupptagning av bly liksom i markens ytskikt, där blyet fastläggs
i svårurlakad form.

Växternas upptagning av bly längs vägarna sker till största delen med

bladen; upptagning av skottmassan genom rötterna är av sekundär be-

tydelse. Arter med stor relativ bladyta eller med långlivade blad visar
de högsta koncentrationerna. Huvuddelen fastläggs lokalt och transpor-

teras inte vidare i växten; troligen stannar en betydande andel redan
på bladytan men binds där så starkt att vanligen endast små mängder
kan avtvättas med vatten.

Synliga skador på vegetation som klart kan tillskrivas trafikbly torde

ej ha rapporterats men synliga symptom på blyförgiftning inträder hos
växter först i sent stadium. Experimentellt kan blysalter hämma frö-

groning och i synnerhet rottillväxt; mycket höga blykoncentrationer
uppkommer lätt i rotvävnad. I naturen bestämmer markens egenskaper vid

vilken blykoncentration som giftverkan inträder, vilket sker långt

senare i en ler- eller humusrik jord än i sandjord och långt senare i
en basisk jord än i en sur. Vidare har bly större giftverkan vid brist
på vissa näringsämnen t ex fosfor.
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INLEDNING

Föreliggande rapport utgör en litteratursammanställning över arbeten

rörande spridning av bly från bilavgaser, deposition och fördelning i

mark och vegetation kring trafikleder samt ekologiska effekter av höga

blykoncentrationer. Den utgör ett led i arbeten inom projektet "Vägars

inverkan på omgivande natur" (SNV kontraktsnummer 7-91/73) och utgör

underlag för kommande undersökningar och utvärdering av resultat inom

projektet. Av praktiska skäl har sammanställningen ej helt begränsats

till litteratur rörande bly i mark och växtlighet kring vägar, bl a

beroende på att flera problemställningar ej kunnat avgränsas på detta

sätt.

Sedan 1970 har en mängd för frågeställningen relevant litteratur publice-

rats, varför det övervägande antalet referenser är av mycket sent datum.

För bedömning av blyets tänkbara ekologiska effekter har däremot i stor

utsträckning äldre litteratur beaktats.

BLYAEROSOLER FRÅN BILAVGASER - PARTIKELSTORLEK OCH KEMISK SAMMANSÄTTNING

Alkylblytillsatsen i bensinen förbränns m 1 m fullständigt i bilmotorerna

och blykomponenten i avgaserna är primärt till övervägande del bunden till

halogener. Dessa blyhalider omvandlas dock snabbt redan i luften till bl a

oxider och karbonater. Medan 80 Z av blyföreningarna i avgaserna enligt en

amerikansk undersökning ursprungligen utgöres av PbClz, PbBrz, PbBrCl eller

(PbO)2 PbBrCl är andelen av dessa föreningar endast 20 Z efter 18 timmar,

och i blynedfallet inom ett landsbygdsområde utgjordes endast 8,5 Z av

blyhalider (l).

Omvandlingen av blyhaliderna till oxider och karbonater har tidigare ansetts

ske genom fotolyser (2), en uppfattning som senare dock vederlagts. Troligen

sker omvandling genom en enkel syra-bas-reaktion; eventuellt kan även oxida-

tioner ingå (l).

Huvuddelen av avgasblyet emitteras i form av mycket små partiklar. 65 Z av

luftblyet 10-500 m från landsväg utgöres av partiklar med en diameter mindre

än Z'u, 85 Z är mindre än 411 (3). Endast en del av avgasblyet kan därför

förväntas sedimentera i Vägarnas närhet. Blyackumulationen i mark och

vegetation inom 100 meter från olika vägar i Syd- och Mellansverige har
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beräknats motsvara endast 7-15 månaders spridning från de aktuella vägar-

na (4) och goda indikationer på mycket omfattande atmosfärisk långsprid-

ning av bly föreligger (4, 5, 6).

LUFTKONCENTRATION OCH DEPOSITION AV BLY KRING TRAFIKLEDER

En förhöjd koncentration av blyaerosoler har kunnat uppmätas intill ett

avstånd av minst 150 m från starkt trafikerade vägar, och luftens medel-

koncentration av bly på ett visst bestämt avstånd från vägar står i en

ungefärligen linjär relation till trafikintensiteten (3). I vissa fall

har ett basvärde för luftens blykoncentration uppnåtts först bortom 200 m

åtminstone i den förhärskande vindriktningen (7), i andra fall dock re-

dan inomEK)m från Vägen (8). Variationerna i tiden är dock mycket stora,

beroende på bl a väderleksförhållandena, och endast mätningar under

längre perioder kan ge ett acceptabelt värde på den genomsnittliga luft-

blykoncentrationen.

Direkta depositionsmätningar som utförts vid vägar med mycket stor tra-

fikvolym (7) visar, att ett förhöjt blynedfall kan påvisas upp till ett

avstånd av 150 á 200 meter. Stora metodiska svårigheter föreligger dock

vid direktmätning av blydepositionen och skilda uppsamlingsmetoder kan

ge starkt divergerande värden (7).

Analys av snöprov har använts av flera förf. för att ge ett direkt mått

på mängden deponerat bly. I en undersökning från Uppsala (9) uppmättes

1,55 ppm i snö från själva vägkanten, 0,28 ppm på 3 meters avstånd och

ca 0,05 ppm på 45 meters avstånd. Detta analysresultat antyder, att en

betydande fraktion tunga partiklar deponeras på och mycket nära vägbanan.

Ett avsevärt antal undersökningar föreligger över deposition och upp-

lagring av bly i växtlighet och mark kring trafikleder (se senare av-

snitt).

BAKGRUNDSVÄRDEN FÖR BLY I MARK OCH VEGETATION

En kännedom om bakgrundskoncentrationer i olika arter och i olika delar

av samma art är nödvändig för bedömning av i vilken omfattning bly upp-

lagras i växtmaterial kring vägar. Förutsättningslösa och mer allsidiga

undersökningar över blyfördelning i växtmaterial från marker utan lokal-

kontamination är fåtaliga i litteraturen. En analys av tungmetallfördel-

ning i olika livsformer på "referenslokaler" i södra Sverige har utförts



av Balsberg (10). Detta arbete Visar, att stora skillnader i blyhalt

föreligger mellan olika arter och mellan olika organ av samma art

(Tabell l-Z).

 

BLAD STJÄLK/- BLOM RHIZOM/ RÖTTER
____ STRÅ STÄLLN. SKOTTBAS

FLOCKFIBBLA 17,8 2,3 3,5 - 1,8

STRANDÄRTX 6,5 1,6 2,8 2,0 -

KÅLTISTEL 9,3 1,3 1,1 3,1 2,0

BALDERSBRÅ 6,2 0,8 1,9 0,8 2,5

KÄRLEKSÖRT 6,3 3,6 3,1 3,1 17,9

REVORMSTÖREL 2,9 1,3 2,0 - 3,8

RÖLLEKA 7,1 4,0 3,7 8,8

HARSYRA 5,2 - - 5,0 49,1

MAJBRÄKEN 3,5 - - 0,8 16,0

SILESHÄR 26,4 9,6 - 206

TUVDUN 6,8 1,7 16,3 5,3 5,1

FLASKSTARR 2,7 - 3,1 8,1 18,2

HUNDÄXING 1,9 1,1 - 2,9 7,9

VITGRÖE 3,3 3, 2, - 7,5

KVICKROT 3,8 3,6 4,5 2,4 4,1

X Frö < 0,2

Tabell 1. Blyhalter (ppm torrsubstans) i örter och gräs från kontroll-

lokaler i Skåne insamlade under eftersommaren 1971 (10).



GRAN EN ASK BJÖRK KLIBBAL BRAKVED DRUVFLÄDER

 

BLAD/BARR 2,4 - 6,7 4,7 - 24,2 4,2 2,0 4,4 4,5 4,8

ÅRSSKOTT 6 3,9 3,4 7,3 2,0 1,4 2,1

SKOTT (2-4 år) 11 - 19 23,8 2,3 21,0 9,2 6,3 3,2

BARK 7,3 ' 19,0 32,5 1,0XX 4,8 9,0 3,4
STAMVED ' 0,7 2,0 - 0,7 0,4 < 0,2 1,2

RÖTTER 6 > 2 cm - - 0,7 0,5 6,1 1,3 1,2

0,5 - 2 cm 1,4 6,1 1,6 2 9 8,5 1,2 1,2

0,2 - 0,5 cm 10,4 2,6 16,0 28,0 2,3 3,3

< 0,2 cm 1,8 18,9 3,2 13,2 22,1 7,8 _ 9,2

 

x Värdena för gran från Kolmården (ll)

xx Yttre näver 36,3 ppm

Tabell 2. Blyhalter (ppm torrsubstans) i träd och buskar från kontrollokaler i Skåne insamlade under
eftersommaren 1971 (le).
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Hos träd och buskar finns en tendens till höga bakgrundsvärden i bark

(hos björk dock endast i den yttre nävern, som kan ha bytt in blyjoner

ur långspritt nedfall), i kvistar och i finare rötter, medan stamveden

uppvisar låga värden. Hos örter och gräs påträffas de högsta halterna

ibland, men långt ifrån regelbundet, i rötterna. Det finns också en tyd-

lig tendens att arter från sura marker (lågt pH) innehåller mer bly än

andra, vilket kan bero på såväl blyets större löslighet som den högre

koncentrationen (räknat på torrsubstansen) i mårmaterial. Som en excep-

tionell anrikare av bly, såväl i blad som i rot, framstår sileshåret

och även andra arter, som är grunt rotade i högmossetorv, visar förhål-

landevis höga blyhalter på referenslokaler.

Undersökningar över blyinnehållet i hela ekosystem föreligger från södra

och mellersta Sverige (12, 13, 14). Generellt gäller att den ojämförligt

största andelen av ekosystemens sekundärbly (dvs det bly som inte är bun-

det i mineralen) finns i marken, särskilt i markens ytskikt. Endast en

mycket ringa del föreligger normalt i biomassan ovan jord (tabell 3-4),

medan en till viktsandelen oproportionerligt stor andel bly finns i för-

na och humuskomponenterna, vilket torde ha sin förklaring i dessa substan-

sers komplexbindning av bly ur diffust nedfall samt höggradiga retension

av bly under nedbrytningsprocessen. En avsevärd nettoupptagning av bly

sker sålunda i de tidigare stadierna av barrförnans nedbrytning (15).

MARKBLYETS LÖSLIGHET OCH VÄXTTILLGÄNGLIGHET

Det avgasbly som deponeras på våra övervägande sura naturjordar förblir

med säkerhet inte liggande i partikelform någon längre tid. Blyhalider-

nas instabilitet har tidigare omnämnts och de oxider och karbonater som

bildas i luften löses snabbt, bl a genom inverkan av marksyrorna. De fri-

gjorda blyjonerna komplexbinds eller keleras därefter till organiskt

material eller lerkolloider. De bildade komplexen är höggradigt stabila

och blyet blir härigenom mycket svårlösligt och sannolikt också svår-

tillgängligt för växterna. Starkt komplexbindande extraktionsmedel som

Na-EDTA kan lösa 80-90 Z av markens icke gitterbundna bly, medan salt-

lösningar av typ ammoniumklorid eller bariumacetat (0,5 M) endast tar ut

10-20 Z av blyhalten i ett mårlager, ättiksyra (1 M) mindre än 10 Z

(Tabell 5). Den vattenlösliga andelen kan beräknas till mindre än 1 Z,

i vissa fall mindre än 0,l Z av totalhalten.
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Provyta . . . A B C
Avstånd från vägkanten, meter . .. 4 10 300

Granbiomassa:

grenved 2,0 2,3 2,6
kvistar, barrbärande (ved + bark)

ungskott 53 44 14
äldre skott 87 37 21

barr: på ungskott 7,6 4,7 2,5
på äldre skott 25 14 5,4

Mossbiomassa 283 (0,09) 159 (0,05) 66 (0,02)
Färna:

mossförna 349 (0,20) 240 (0,03) 127 (0,02)
barrförna 206 (0,07) 98 (0,07) 42 (0,03)

Mår:

O-2,5 om a 175 (0,31)
2,5-5 cm (0,89) 99 (0,36) 11 118 (0,64)

Blekjord (humusblandad), 5-10 cm 13 (0,64) 19 (0,60) 18 (0,80)
Rostjord, 10-20 om 4,2 (0,42) 3,1 (0,31) 2,4 (0,23)

20-30 cm 3,0 (0,32) 2,6 (0,27) 4,2 (0,44)
30-40 om 2,0 (0,22) 2,3 (0,25) 3,6 (0,40)
40-50 om 2,1 (0,23) 1,7 (0,19) 4,2 (0,46)

Summa bly i mossbiomassa+ förna (0,36) (0,15) (0,07)
Summa humusbundet markbly, 0-10 cm (1,53) (1,27) (1,44)
Summa bly i rostjorden, 10-50 cm (1,19) (1,02) (1,53)
Summa bly i trädbiomassan (uppskattat) (0,20) (0,10) (0,05)

Totalt (3 ,28) (2,54) (3,09)

 

a EDTA-bly. Märlagret med starkt inslag av mineraljord närmast vägen.

Tabell 3. Blyets fördelning på mark och växtbiomassa i en granskog vid

europaväg 4 i nordligaste Skåne. Värdena för biomassa, förna
och mår avser totalbly, för blekjord och rostgord EDTA-bly.
De har beräknats som mg/kg torrvikt (resp g/m ) och utgör
medelvärden av 3-5 analyser (12).

 

 

A B C D

Biomassa ovan jord 1,35 0,21 0,19 0,01

Förna " " 0,66 0,57 1,11 0,14

Biomassa under jord 0,33 0,12 0,23 1 66

Förna " " 0,33 0,05 0,06 ,

Biomassa + förna 2,67 0,95 1,59 1,81

Mark (0 - 20 cm) 14,9 13,5 13,3 12,0

granskog, Lidhult, sydsv Småland (opubl)

ljunghed, Skanör, sydsv Skåne (14)

klockljunghed, *H* (14)

D
O
U
U
C
D

havsstrandäng, S:t Anna, Ög. län (13)

Tabell 4. Fördelning av bly i några fastmarksekosystem i södra och
mellersta Sverige. Värdena avser kg/ha, för mark EDTA-lös-
ligt bly, eljest totalbly.
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Extraherbart bly i % av totalbly.

  

Provyta A B C
Avstånd från vägkanten, SE 4 m 10 m 300 m

pHextrakt
Mossbiomassa

dest. vatten 5,2-5,4 < 0,1 < 0,1 < 0,2
Na-EDTA 0,05 M 4,3 82-84 78-93 86-87

Mossförna

dest. vatten 5,0-5,7 < 0,1 < 0,1 <0,1
Na-EDTA 0,05 M 4,2 78-86 88-94 88-94

Mår, F-skikt Övre del Undre del

ättiksyra 1 M 2,4-2,5 8,4- 9,4 4,0- 4,7 -2,1-2,9
citronsyra 0,2 M 2,0 13,2-14,1 6,7-8,1
saltsyra 0,1 M 1,1 54-58 44-45
ammoniumklorid 0,5 M 3,0-3,3 11,8-12,5 14,5-15,6
bariumacetat 0,5 M 5,9-6,1 16,7-19,4 16,5-19,0
Na-EDTA 0,05 M 3,9-4,l ' 85-91 80-88 95-96

Blekjord, humusblandad

(5-10 cm)
ammoniumklorid 0,5 M 2,9-3,4 7-10a 3-4 6
Na-EDTA 0,05 M 3,5-4,5 59-89 42-48 50-59

Rostjord (10-50 cm)

ammoniumklorid 0,5 M 4,0-4,1 < 1 < 1 <1
Na-EDTA 0,05 M 4,9-5, 8-15 8-14 12-18

 

a Inklusive mår.

Tabell 5. Blyets extraherbarhet i en granskøg vid europaväg 4

i nordligaste Skåne (12).
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Den andel av markens bly som kan betraktas som växttillgänglig torde

variera betydligt från art till art och mellan olika typer av jordar.

Experiment med sallad och havre i blytillsatta jordar har visat, att

det finns ett positivt samband mellan försöksväxternas blyupptagning

och de mängder som kan extraheras med ett svagt extraktionsmedel som

1 M ammoniumacetat eller ett starkt som 1 M salpetersyra. Blyets till-

gänglighet visade sig även positivt relaterad till markens vätejonkon-

centration och halten neutralsaltlösligt aluminium (16). Samband mel-

lan blyhalt i mark och växt kunde dock ej påvisas i ett försök, där

jordens pH var 7,2 men väl vid pH 5,2 (17). En pH-höjning genom kalk-

ning minskar markblyets växttillgänglighet enligt flera undersökningar

(2, 18, 19).

UPPLAGRING AV BLY I VEGETATION OCH MARK KRING TRAFIKLEDER

Ett stort antal undersökningar över blyupplagring i mark och vegeta-

tion föreligger, flertalet från de senaste åren och oftast utförda

på kulturväxter med kort livscykel och därför med kortvariga exposi-

tionstider. Flertalet av dessa arbeten är till sin karaktär mycket

likartade och resultaten skall endast kortfattat summeras.

Med få undantag har de högsta koncentrationerna i växtmaterial upp-

mätts i prov från Vägarnas omedelbara närhet (inom 10 á 15 m från

vägkanterna) eller från motorvägarnas mittsträngar. Från Schweiz har

rapporterats ett avvikande fördelningsmönster med ett maximum så av-

lägset som 50-100 m från en motorväg sommartid (20), något som even-

tuellt kan förklaras med speciella topografiska och klimatiska för-

hållanden på lokalen. Normalt följer dock blyhalten i växtmaterial

ovan jord ett i huvudsak logaritmiskt mönster, så att en approxima-

tivt rät linje erhålles, om blyhalten avsätts i logaritmisk skala

mot avståndet till vägkanten i aritmetisk skala. Strikt gäller det-

ta dock endast som ett genomsnitt för många lokaler, då flera andra

faktorer än avståndet till vägkanten kan spela en roll för deposi-

tionen och blyupplagringen. Vid en jämförelse mellan olika vägpro-

filer måste sålunda trafikvolym, exponeringstid, skottmassans expo-

nering (bladställning, läge i förhållande till vegetationsstrukturen,

höjd över marken, etc), ytstrukturen hos ackumulerande organ, vind-

styrka och vindriktning, nederbördens storlek och fördelning, den
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lokala topografien m m beaktas (7, 21, 22). Med stigande avstånd från

vägen uppnås så småningom ett konstant "basvärde". Var detta inträffar

beror bl a av terrängens egenskaper (tidigare i skogsmark och kuperad

terräng än i öppen plan terräng) och av trafikvolym. Basvärdet uppnås

skenbart närmare vägen vid lägre trafikvolym beroende på att det lokala

tillskottet, blir svårare att skilja från "bakgrunden". Av samma orsak

nås i samma profil basvärdet för olika växtmaterial ej på samma vägav-

stånd. I bladmossor från skogsmark kan det lokala blytillskottet från

måttligt trafikerade vägar spåras till ett avstånd av cirka 100 m

från vägkanten, men endast till ca 50 m i vårfryle, som kan ta upp bly

ur underlaget (4). Kring starkare trafikerade vägar i öppen terräng

kan basvärdet för bladmossor i vissa fall uppmätas först 200-250 m

från vägkanten, åtminstone i den förhärskande vindriktningen. För gräs,

örter liksom olika kulturväxter brukar påverkan dock kunna spåras maxi-

malt 50-100 meter (4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, fig. 1 och 2).

De blykoncentrationer i olika typer av växtmaterial som kan betraktas

som basvärden framgår av tabell l-2. Ovanjordiska delar av örter och

gräs innehåller normalt l-7 mg bly per kg torrsubstans (= ppm). Varia-

tionen betingas av skillnaden mellan arter, typ av växtdel samt stånd-

ortens egenskaper. Bladen är i allmänhet blyrikare än stjälk eller strå

(normalvärden för blad oftast 3-7 ppm, halter < 2 ppm mindre vanliga).

Mycket unga samt åldrande växtdelar kan vara betydligt blyrikareän

motsvarande välutvecklade aktiva delar och en påtaglig årstidsvaria-

tion kan förekomma (13), något som sällan beaktats i litteraturen. Ved-

växter (träd, buskar och ris) har under eftersommaren Vanligen 2-5

ppm bly i bladvävnad medan halten i kvistar och bark oftast är högre,

inte sällan 20-30 ppm på bakgrundslokaler.

De blyhalter som förekommer i vegetationen kring större trafikleder är

alltid många gånger högre än ovannämnda basvärden. I gräs (arter sällan

specificerade) från kanten eller mittsträngen av starkt trafikerade

vägar rapporteras blyhalter varierande mellan 80 och 200 ppm (4, 21,

24, 25) med enstaka värden ännu högre. Örter kan på motsvarande lokaler

uppvisa en större variation, sannolikt främst beroende på större inbör-

des olikheter i bladbyggnaden. En art med findelade och håriga blad,

t ex rölleka, innehåller ofta 200-500 ppm bly på vägkantslokaler,

medan örter med hela, köttiga blad brukar samla mindre än genomsnitt-

ligt, vanligen < 80 ppm.
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Fig. 2. Blyhalter (ppm - mg/kg torrsubstans) i Växter och mark längs en Vägprofil i slättbygd, våren 1968

mossa, Alopecurus = ängskavle, Anthriscus = hundloka, Total = totalhalt i markens ytskikt (O - 5 om),
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Buskar och träd från vägkantslokaler har också visat sig lagra betydan-

de kvantiteter bly i olika organ, dock ej i kärnveden. Barrträd kring

vägar med hög trafikvolym har i amerikanska undersökningar innehållit

150-250 ppm i kvistar och ca 80 ppm i barr (22, 28), enligt schweiziska

arbeten ända till ca 500 ppm i barr (29, 30). Även lövträd kan samla

stora mängder bly på vägkantslokaler. Från USA rapporteras 140 och 156

ppm i blad av ek resp lönn, i kvistar 60 resp 103 ppm (28).

Talrika undersökningar föreligger över blyhalten i olika grödor, speci-

ellt grönsaker. Halterna är i allmänhet lägre än i icke odlade arter,

sannolikt främst beroende på den kortare exponeringstiden. Dock kan od-

lade växter med stor bladyta i relation till torrsubstansinnehåll uppnå

blyhalter av jämförbar storlek med den naturliga vegetationens, t ex

kålsorter, spenat, dill och persilja (20, 24), medan blyhalten i under-

jordiska, parenkymatiska organ, t ex lök, potatis och rädisor (7, 20,

27, 31, 32) i allmänhet visat sig oförändrat låg även nära trafikleder.

Sädeslag har i flera undersökningar visat sig lagra trafikbly i vegeta-

tiva delar men ej eller helt obetydligt i kärnan (7, 9, 24, 31).

Mycket stora blymängder kan upplagras i förnor av växtmaterial. Gräs-

förna från kanten av en motorvägssträckning i västra Skåne innehöll

567 ppm och ännu på 30 m avstånd från vägen 239 ppm (33). Även på plat-

ser utan lokal blyförorening brukar gräsförnor dock innehålla 3-5

gånger mera bly än motsvarande levande material, beroende på bl a för-

nans jonbytesegenskaper och blyupptagning ur nederbörden (34). Växter

med goda jonbytesegenskaper, t ex bladmossor, innehåller ofta 500-700

ppm bly i närheten av större vägar (4) och vid stor trafikvolym kan

halter över 1 000 ppm förekomma.

Även i markens ytskikt sker en avsevärd ackumulation av bly kring trafik-

leder (4, 7, 9, 33, 35, 36, 37). Ett genomgående karakteristiskt drag i

alla undersökningar, där blyets vertikala fördelning i marken undersökts,

är att ackumulationen endast skett i markens ytlager. I en undersökning

av blyfördelningen i barrskog vid E 4 i norra Skåne kunde endast de

översta 2,5 cm av mårlager uppvisa en förhöjning i riktning mot vägen

(Tabell 3). I många marker, t ex podsoljordar, skulle detta dock delvis

kunna förklaras av den väsentligt högre utbyteskapacitet för katjoner i

ytlagret än i djupare lager, t ex blekjorden och rostjorden. Amerikanska

undersökningar med analys av blyets isotopsammansättning i vertikalled i

marken (38, 39) har visat att kvoten 206 Pb : 204 Pb på större djup i
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markprofilen motsvarar den i de lokala mineralen förekommande, medan

kvoten i markens ytskikt närmast svarar mot den för blybensinen karak-

teristiska. Urlakningen av deponerat avgasbly går sålunda mycket lång-

samt och höga blyhalter kan så småningom uppnås i markens ytskikt, om

ingen omrörning med djupare lager sker, t ex plöjning. Extremt höga

värden, ända till 2 400 ppm, har rapporterats från Californien (37)

men blyhalter av 100-300 ppm är mer allmänt förekommande i mineral-

jordar från vägars omedelbara närhet, medan totalhalter av 15-20 ppm

kan anses normala för mineraljordar från bakgrundslokaler. Halten av

organisk substans är dock ytterst betydelsefull vid beräkningar på

ppm-basis, då organiska jordar med denna beräkningsgrund lätt uppnår

höga värden. Att jämföra blyhalter beräknade som ppm torrvikt, i olika

typer av jordar är därför tämligen meningslöst, om inte jordarnas volym-

vikt finns uppgiven, något som nästan aldrig är fallet i den aktuella

litteraturen.

VÄXTERNAS BLYUPPTAGNING

Av stort ekologiskt intresse är frågan på vilket sätt växternas upptag-

ning av avgasblyet kring vägarna sker. För icke-rotade arter utan kon-

takt med underlaget, t ex bladmossor, råder knappast något tvivel om

att upptagningen sker direkt via bladvävnaden, men mycket talar för att

även kärlväxternas upptagning av avgasblyet sker via bladen.

Många författare har studerat i vilken utsträckning blyet i vegetation

och grödor kring vägarna kan tvättas av med vatten eller olika lösningar.

En större andel (upptill 50 Z) har visat sig avtvättbart i vatten endast

i mycket unga växtdelar, som utsatts för kortvarig exponering, men det

finns ett tydligt samband mellan växtdelars ytstruktur och trafikblyets

avtvättbarhet, i det att blad med ojämn och hårig yta binder blyet sär-

skilt hårt (7). Eljest har med vatten inget (31) eller högst 10-20 Z

(21, 40) av blyet i gräs från motorvägskanter kunnat avlägsnas och inte

heller från kvistar och blad av olika trädslag kring trafikleder har

nämnvärda mängder bly kunnat avlägsnas genom tvättning (28). Ett arbete

(41) rapporterar dock, att lägre blyhalter kunnat uppmätas i vegeta-

tionen kring vägar efter regn. I allmänhet erfordras dock detergenter

eller starka syror för att en större andel av trafikblyet skall kunna

avlägsnas (29, 32).
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Hur trafikblyet är bundet till bladvävnaden får anses ofullständigt

utrett, En allmän uppfattning tycks vara, att det bildar ett skikt

utanpå bladet utan att i större utsträckning tränga in i bladvävna-

den. Därför anses inte heller blyet kunna transporteras vidare i

växten. Försök med experimentell tillförsel av bly till bladvävnad

har visat, att huvuddelen fastlades lokalt: först efter en längre

tid transporterades en ringa del in i växten (21). Mot detta talar

dock det förhållandet, att fleråriga örter vanligen uppvisar högre

blykoncentrationer i skottmassan än ettåriga samt att mycket unga

växtdelar kan hålla betydligt högre blykoncentrationer än motsvarande

mer utvecklade delar (13).

Ett flertal undersökningar torde däremot ganska entydigt visa, att

de höga blyhalter som uppmätts i växtbiomassan ovan jord längs vägar

endast till en mindre del orsakas av en rotupptagning av bly ur den

förorenade jorden (4, 17, 42, 45). Växter som odlats i vägkantsjordar

under växthusbetingelser visade ingen eller obetydlig förhöjning av

blyhalten i skottmassan (4) och odling i jordar med blytillsatser

har oftast resulterat i en betydande blyupplagring i rötterna men ej

i skottet (21, 43, 46). Under vissa omständigheter (artspecifika egen-

skaper?) kan dock betydande mängder bly gå vidare upp i skottet vid

odling av t ex sädeslag (44, 47) eller vissa örter (Filipendula ul-

maria, egna undersökningar) i jordar även med måttlig blytillsats.

I vissa fall, där skottmassan fraktionerats, har man konstaterat

högre halter i skottets nedre än i dess övre och perifera delar (17),

vilket dock visar att blytransporten inom växten förlöper långsamt

och ofta med stora svårigheter.

Att en viss omfördelning av bly kan ske i trädbiomassa tycks ameri-

kanska undersökningar tyda på (48). Genom årsringsanalys av 210Pb

i hickory fann man att en viss blyomsättning hade försiggått i de

20 yngsta årsringarna men att aktiviteten sedan avklingade inåt i

veden med en hastighet som svarar mot isotopens naturliga sönderfalls-

hastighet. Detta resultat ställer f ö den "klassiska" undersökningen

över blygradienten i en amerikansk allêalm (49) i en något annorlunda

dager än tidigare, då man ansåg en fastläggning av blyet i veden som

definitiv och ökningen av blyhalten i den yngre veden som ett mått på

den stigande föroreningsgraden.
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BIOLOGISKA EFFEKTER

Genom de senaste årens intensiva undersökningar i många länder börjar

kännedom om blyets fördelning i mark och vegetation att bli ganska ny-

anserad. Men om vilka effekter depositionen av trafikbly kan komma att

få på den yttre miljön vet man ännu nästan ingenting. Några synliga

skador på vegetation som klart kan tillskrivas trafikbly torde aldrig

ha rapporterats; å andra sidan fordras i allmänhet ett tillstånd av

långt framskriden förgiftning innan "symptomen" blir så tydliga att

de observeras utan ingående analyser. Erfarenheter från tungmetallför-

orenad skogsmark (50, 51, 52) har visat, att stora biologiska föränd-

ringar inträffar i ekosystemet långt innan synliga skador sker på

skogsträden. Det är vidare ofta svårt att hänföra en inträffad skada

på växtlighet vid vägar till en viss faktor. Bilavgaser innehåller

många giftiga komponenter och dessutom måste inverkan av t ex salt-

spridningen beaktas. Omfattande experimentella arbeten erfordras men

av äldre och i viss mån nyare undersökningar över inverkan av bly*

salter på produktion, vitalitet m m hos olika kulturväxter kan vissa

slutsatser dragas.

Sedan gammaltâhrkänt att redan måttliga blykoncentrationen kan hämma

groningen av vissa sädesslag (53). Förhöjda blyhalter i substratet

verkar hämmande på framför allt rottillväxten hos olika kulturväxter

(54). Celldelningen undertrycks, däremot inte cellsträckning och

celltillväxt (55). Rotmitos som framkallats med blynitrat har befun-

nits vara närmast identisk med den som kan iduceras av colchicin (56).

Någon positiv inverkan av bly på växter torde aldrig ha påvisats; ämnet

är såvitt bekant ej något essentiellt spårämne för några organismer.

Tillräckligt höga halter leder alltid till sjunkande produktion och

vitalitet hos kulturväxter men mycket stora skillnader föreligger med

avseende på känslighet. Majs och råg har i försök visat sig påtagligt

okänsliga, medan redan låga blykoncentrationer i sandkulturer har rap-

porterats hämma tillväxten och sänka produktionen hos korn, havre och

speciellt vete (57). Tyngre, kolloidrika jordar har dock kunnat ta

emot avsevärda kvantiteter bly utan att produktionen av korn påverkats

(43). Markens blybindande förmåga kan generellt sägas vara av mycket

stor betydelse för hur höga halter som kan förekomma utan att gift-

verkan inträder. En ler- eller humusrik jord kan lagra betydligt stör-

re mängder bly än en sandjord, men genom att mycket av blyet binds i

svårtillgänglig form inträder giftverkan här först vid en betydligt
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högre blykoncentration än i sandjorden.

Försök medodling av granplantor i sandkulturer med varierande halt av

tillsatt bly (46) visade, att störningar av biologiska funktioner,

främst i form av fotosyntessänkning inträffade först vid en substrat-

koncentration av 2 000 ppm. Redan vid väsentligt lägre blyhalt hade

dock stora mängder bly upplagrats i rötterna, ända till 4 000 - 6 000

ppm, utan synliga skador på granplantorna. Denna och liknande iakttagel-

ser (13) tyder på, att växtrötter åtminstone i vissa fall har förmåga

att "frånfiltrera" bly och andra tunga metaller, så att obetydliga

mängder går vidare till skottet. Huruvida dessa blyanrikade rötter kan

fortsätta att fungera eller måste ersättas snabbare än normalt är inte

känt (jfr blyets inverkan på rottillväxt, ovan).

Förhöjda markblykoncentrationer kan också påverka upptagningen av växt-

näringsämnen. En tillsats av 1 000 ppm blyklorid till jorden har rappor-

terats sänka upptagningen av svavel och fosfor hos sallad och havre (19),

och enligt undersökningar på majs (58) kan giftverkan av bly öka vid

fosfatbriSt. Höga halter av bly i växtvävnaden kan vara oskadliga för

växten, om tillräckligt mycket fosfat finns närvarande. Samma förfat-_

tare har visat, att oxidationen av succinat i isolerade mitokondrier av

majs inhiberas med mer än 80 Z redan vid 12,514 mol PbCl per liter.
2

Inhibitionen kunde upphävas genom tillsats av oorganiskt fosfat (58).

Nyligen har visats, att fotosyntesen i isolerade kloroplaster kan hämmas

starkt av blysalter (59).

Att markblyhalten kan utöva en selektiv verkan, så att med tiden "fysio-

logiska raser" med olika förmåga att uthärda höga blykoncentrationer i

marken och i vävnaden kan uppkomma har visats i flera engelska arbeten

(60, 61). Rödven (Agrostis tenuis) och fårsvingel (Festuca ovina) från

områden med starkt blyhaltigt gruvavfall kunde i samodlingsförsök med

samma arter från blyfattiga områden tolerera en signifikant högre bly-

halt i marken än de senare. Däremot förelåg ingen skillnad i blyupptag-

ning. Nyligen har en liknande skillnad i blytolerans observerats för

populationer av levermossan Marchantia polymorpha (62).

Stadskloner av denna art visade sig åstadkomma normal tillväxt på ett

blyhaltigare substrat än landsbygdskloner. Detta skulle kunna tyda på,

att en genetisk anpassning till höga blyhalter skett sedan blybensinen

kom i bruk. Att däremot inte ens långa tidsrymder är tillräckliga för

att medge selektionen att producera blyresistentaraser inom väsentliga

delar av den nordiska floran visar ett norskt arbete (63), där förekoms-
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ten av nästan helt vegetationsfria ytor inom ett blymalmområde beskrivs.

Blyjonernas höga affinitet för organiska kolloider och de stora bly-

mängder som lätt upplagras i förna och humus leder till misstanken, att

förnanedbrytningen och humifieringsprocesserna skulle kunna påverkas av

blyupplagringen. Inga undersökningar har dock ännu företagits i närheten

av vägar som kan styrka eller vederlägga detta. En klar sänkning av res-

piration och dehydrogenasaktivitet i barrförnor har påvisats till följd

av industriförorening, där bly utgjorde den kvantitativt största kompo-

nenten (50). Sandjord som inkuberades med 1 000 ppm bly som oxid minskade

sin C02 - avgivning med ca 25 Z jämfört med kontrollmaterial (64). En

jord med finare textur som inkuberades med olika metallsalter visade

ingen inverkan på respiration och mikrobtal av 100 ppm bly, men redan av

10 ppm koppar (65). Däremot har ett intressant samband rapporterats mel-

lan luftens koncentration av stora, företrädesvis blyhaltiga joner och

reducerad sporgroning hos en parasitisk rostsvamp, en art som framkal-

lar strimrost hos vete (66).

ÖVRIGA METALLER

Förutom av bly förekommer en viss spridning även av vissa andra tunga

metaller från vägarna, bl a zink, kadmium, nickel, wolfram och järn

(2, 36, 37, 67). Av icke-metaller kan nämnas bor (67) och brom (jfr

tidigare avsnitt).

I jämförelse med bly är dock denna spridning av avsevärd mindre omfatt-

ning eller kan bedömas vara av sekundär ekologisk betydelse. Järn och

nickel emitteras huvudsakligen genom fordonskorrosion; nickel ingår

dessutom i dieseloljorna, vilka även kan innehålla en del vanadin. Zink

tillsätts i form av oxid samt som dietyl- el dimetylkarbamat vid vulkani-

sering och ingår i stora kvantiteter i bildäck. Med zinken följer kadmium.

Cd-halten i fyra olika däckmärken uppges till 20-90 ppm (37). Dessa båda

metaller kan också ingå i vissa typer av vägmarkeringsfärger. Kadmiumned-

fallet p g a slitage av gummidäck invid fyra starkt trafikerade vägar i

USA har beräknats till 0,2 - 1,0 mg ° m _2 . år _1 (2). Detta värde är

jämfört medblynedfallet mycket lågt men sannolikt tillräckligt för att

mätbart höja kadmiumhalterna i mark och vegetation närmast trafikleder.
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Hittills har få undersökningar gjorts över upplagring av andra metaller

än bly i mark och vegetation kring vägar. Från USA rapporteras en för-

dubbling av Cd-halten i gräsvegetation mellan32 och 8 meters avstånd

från flera starkt trafikerade vägar, i markens ytskikt i vissa fall mer

än en fördubbling (37), och enligt en annan undersökning (36) ökade den

HCl-lösliga Cd-andelen i marken från 0,11 ppm på 200 meters avstånd till

0,56 ppm på 7 meters avstånd från en väg.

Halter < 1 ppm måste dock anses som låga. Även zinkhalten i marken

ökade med 3-4 gånger i riktning mot undersökta vägar, medan koncentra-

tionsökningen i vegetationen var relativt obetydlig (37).
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EFFEKTER AV SALT FRÅN VÄGAR PÅ MARK OCH VEGETATION

Litteraturöversikt sammanställd av

forskningsassistent Åke Rühling

Sammanfattning

Natrium påverkar markkolloiderna så att de dispergeras, varigenom

markstrukturen blir ogynnsammare för växterna, samtidigt som mark-
vattnet blir svårrörligare och därigenom mindre tillgängligt. Svårig-
heten för växterna att uppta vatten ökas dessutom av osmotiska skäl,

då jonstyrkan i lösningen stiger. Kloridjonen adsorberas ej till mark-
kolloiderna och har inga skadliga effekter på marktillståndet.

Växterna besitter en relativt effektiv spärr mot upptagning av natrium

från marken, men vid onormalt höga koncentrationer upptas ändå så
stora mängder att skador uppkommer. Någon spärr mot kloridupptagning
har ej påvisats utan klorid transporteras snabbt genom kärlsystemen.
En ej obetydlig mängd salt upptas dessutom genom ovanjordiska delar
som kontamineras av den saltspray, som trafiken åstadkommer.

Skador på växtligheten har rapporterats, i synnerhet från städer och
samhällen. Skadorna har gällt träd, särskilt barrträd, belägna mycket

nära vägbanan. Omkring väldränerade, belagda vägar på landsbygden

synes saltskador på vegetationen vara sällsynta.

I en dansk studie över saltskador (32) hävdas, att natriumklorid-

koncentrationer i marken överstigande 1000 ppm (som anses vara en

gräns för skador på vegetation) endast uppnås under saltningsperioden
och att koncentrationerna vid nästa periods början på grund av urlak-

ning i det närmaste återställs till de ursprungliga basvärdena. Det
bör nämnas, att de tillförda saltmängderna per ytenhet väg var ca

5 gånger större än de som vanligen tillförs i Sverige.
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INLEDNING

Föreliggande rapport utgör en översikt över den litteratur som behand-

lar effekten av salt från Vägar på mark och vegetation. Vanligt koksalt,

natriumklorid, är f n det helt dominerande medlet vid kemisk halkbekämp-

ning i Sverige. Som dammbindningsmedel på grusvägar används dessutom

sedan flera årtionden tillbaka kalciumklorid, i vägsammanhang benämnt

Vägsalt. Då det i huvudsak är natrium respektive klorid, som kan ha skad-

liga effekter på mark och vegetation, omfattar litteraturöversikten endast

natriumklorid,

Ur den rikhaltiga litteraturen inom området behandlas främst de arbeten

som är relevanta med avseende på problemställningarna inom projektet

"Vägars inverkan på omgivande natur". Särskilt har arbeten av Hedvard

(3), Hanes & al. (30) och sammanställningen "Environmental Impact of

Highway Deicing " (4) utnyttjats.

EFFEKTER PÅ MARKTILLSTÄNDET

Natrium påverkar markens kolloidtillstånd så att kolloiderna dispergeras,

när natriumhalten överstiger ca 15 Z av katjonutbyteskapaciteten (l, 2).

Den därvid uppkomna strukturförändringen i marken leder till en lång-^

sammare vattentransport med åtföljande nedsatt tillgänglighet av såväl

vatten som mineralnäringsämnen (3). Markvattnet upptas till rötterna via

ett cellmembran över vilket en skillnad i osmotiskt tryck upprätthålles.

Vattenflödet genom membranet går i riktning mot högre koncentration, var-

för ökad salthalt i marken försvårar vattenupptagningen (4). För att mot-

verka natriumskador på marken kan i huvudsak två metoder tillämpas, näm-

ligen uttvättning genom bevattning eller utbyte från kolloidytorna genom

tillförsel av en annan katjon, t ex kalium eller kalcium.

Kloridjonen har inte påvisats ha skadliga effekter på marktillståndet,

eftersom jonen är negativt laddad och ej adsorberas till markkolloiderna.

TRANSPORT I MARKEN

Den vertikala salttransporten i marken är beroende av markvätskans rörel-

se (5, 6). Är vattenhalten lika med eller nära fältkapaciteten sker en

transport ned till grundvattnet. Vid lägre vattenhalt sker en transport

till markytan där vattnet avdunstar och saltet ackumuleras (7, 8). I ett

fältförsök studerade Miller & al. (9) urlakningen av klorid från en mjä-

lig lera som tillförts kaliumklorid. Redan små vattenmängder avlägsnade
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klorid från de översta 60 cm, medan avsevärt större mängder erfordrades

för urlakning till större djup. Den mest effektiva urlakningen vid kon-

stant vattenvolym erhölls genom upprepad vattentillförsel.

Den horisontala salttransporten i marken är avhängig de lokala hydro-

logiska förhållandena. Som regel kan avsevärt förhöjda koncentrationer

påvisas inom ett avstånd av minst 10 m från vägkanten (10, 11).

INFILTRATION UNDER VINTERN

Det skulle kunna förväntas att saltinfiltrationen under Vintern, när

marken är frusen, skulle vara obetydlig och det då tillförda saltet

borttransporteras genom ytavrinning vid snösmältningen (27). Det har

dock påvisats en betydande infiltration och transport av salt till

grundvattnet under Vintern i Bostonområdet (4). Vidare rapporteras (5)

oförändrade infi1trationsförhå11anden i skogsmark, sedan den tjälats

ned till 10 cm djup, medan infiltrationen i åker och ängsmark är obe-

tydlig sedan den tjälats till samma djup.

KONCENTRATIONSNIVÅER I MARKEN

Hutchinson & Olson (13) har mätt koncentrationen av natrium och klorid

vid vägar i Maine. Provtagning har skett på djup av 15 och 45 cm och

på avstånd med 1,5 m ekvidistans upp till 13,5 m från vägkanten. Vägar-

na har successivt byggts ut, och mätningar företagits både innan och

efter det att vissa sektioner tagits i trafik. Efter en vinters salt-

ning kunde en femfaldig ökning av natriuminnehållet på 15 cm nivån nära

vägkanten påvisas; och förhöjda koncentrationen spåras ut till 9 m, me-

dan på 45 cm djup förhöjda koncentrationen endast kunde iakttagas ut till

3 m. Maximalt uppmättes 235 ppm Na (torrvikt), som skall jämföras med bak-

grundsvärdet 30-40 ppm. Från en sektion som varit i trafik och utsatts

för saltning under 18 år noterades en medelkoncentration av 333 ppm på

15 cm djup ut till 13,5 m, medan den högsta koncentrationen nära väg-

banan var 488 ppm. Kloridkoncentrationerna i marken varierade på samma

sätt som natrium, men var genomgående lägre på grund av kloridjonens

större lättrörlighet i marken; exempel på koncentrationsnivåer finns an-

givna i tabell 1 och fig 1.
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Djup Natrium Klorid
cm 0 9 18 0 9 18 m från vägkant

Högsta koncentration 15 1056 651 442 651 490 351
45 900 379 250 768 314 172

Lägsta koncentration 15 30 42 45 i 37 50 84
45 34 34 53 53 37 26

Medelkoncentration 15 281 139 96 116 79 54
45 251 109 78 127 61 38

Tabell 1. Natrium och kloridkoncentrationer (PPm) i mark på 22 lokaler
vid huvudvägar i Maine enligt Hutchinson (31).
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Fig. 1. Upplagring av natriumjoner i lerig mjäla intill Vägar som
resultat av halkbekämpning med koksalt (31).
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UPPTAGNING I VÄXTER

Växtrötterna besitter en relativt effektiv spärr för upptagning av

natriumjoner från marken (14, 15), medan upptagningen genom bladytan

sker lättare för natrium än för de flesta andra katjoner (14, 16, 17).

Trots natriumspärren kan avsevärda mängder upptas från kontaminerad

mark så att växterna lider skada, bl a genom att upptagningen av andra

joner, t ex kalium och kalcium hämmas. Hayward & Wadleigh (18) anger

att markens förråd av kalium och kalcium är-nästan helt otillgängligt

när natriumhalten överstiger 50 Z av katjonutbyteskapaciteten.

Klorid upptas lätt av växterna och transporteras snabbt genom kärl-

systemen. Någon spärr för kloridupptagning har inte kunnat påvisas (29).

Natrium och klorid fördelas på olika sätt i växterna (3). Natrium an-

rikas i rötter och basala delar, medan klorid transporteras till bla-

den där det ansamlas (14, 19, 20). Fördelningsmönstret synes samman-

hänga med växternas saltresistens, så att de minst resistenta arterna

uppvisar höga koncentrationer i rötter och basala delar, medan salt-

koncentrationen hos de mer resistenta arterna är mera likformigt för-

delade (21, 22, 23). I enlighet med ovanstående är de flesta ett-

åriga växter mer salttåliga än fleråriga i vilkas rötter natrium an-

rikas under åren (2, 18, 24). Gräsen tycks genomgående höra till de

mest saltresistenta växterna (2, 18, 23).

SALTSPRAY

Sedan salt påförts vägbanan och innan denna hunnit torka upp åstad-

kommer trafiken en emission till luften av saltet, som kommer att

spridas som en spray av vätskedroppar, saltkristaller eller saltöver-

dragna partiklar, här sammanfattade under benämningen saltspray. Denna

saltspray anses av Sauer (26) vara väsentligare för skador på vegeta-

tionen än saltupptagning från marken. Åsikten grundar sig på det för-

hållandet att växtdelar täckta av snö eller på annat sätt skyddade ej

uppvisar så allvarliga skador som exponerade delar, liksom att träd

skadas mest på den mot vägbanan vända sidan. Hedvard (3) påpekar dock

att transporten av mineralämnen till trädkronan huvudsakligen sker

från de rakt under belägna rötterna (30), så att grenar närmast väg-

banan också försörjs från den mest saltbemängda marken. I en undersök-

ning från Wisconsin rapporteras att upp till 10 Z av det tillförda

vägsaltet borttransporteras som saltspray (4).
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SYMPTOM PÅ SALTSKADOR

Hedvard (3) sammanfattar symptomen på natriumkloridskador hos träd

sålunda:

Klorid. Tendens till suckulens (bladförtjockning), normala till något

förstorade blad. Nekrosen (avdöendet) utgår från bladspetsen och fort-

sätter längs bladkanterna samt är skarpt avgränsade mot frisk vävnad

vilket resulterar i en V-formad gränslinje. Döda grenspetsar och gren-

system.

Natrium. Betydligt minskad bladyta, bladfärg mörkare grön. Nekrosen

börjar nära bladkanten i vävnaden mellan nerverna, utbreder sig snart

över hela bladytan. Förkortade årsskott, försvagade grenvinklar, samt

döda kvistar och grenar.

SALTRESISTENS

Hedvard (3) indelar träd och buskar i tre grupper med avseende på

saltresistensen. Nedan följer ett urval av de arter som är av

intresse för svenska förhållanden. Inom varje grupp är arterna ord-

nade efter fallande saltresistens.

Mest saltresistenta

 

Ulmus glabra alm

Prunus spinosa slån

Quercus robur ' ek

Populus tremula asp

Ribes alpinum måbär

Mindre saltresistenta

 

Fraxinus excelsior ask

Betula pubescens . björk

Salix viminalis korgvide

Salix caprea sälg

Sorbus intermedia oxel

Aesculus hippocastanum hästkastanj

Tilia cordata lind

Alnus glutinosa klibbal

Syringa vulgaris syren
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Prunus padus hägg

Pinus silvestris tall

Minst saltresistenta

 

Sambucus nigra fläder

Sorbus aucuparia rönn

Fagus sylvatica _ bok

Carpinus betulus avenbok

Alnus incana gråal

Corylus avellana hassel

Genom att klorid ansamlas i lövträdens blad, avlägsnas en stor del av

den upptagna kloridmängden vid lövfällningen (19, 28), vilket förklarar

att de vintergröna träden genomgående är mer saltkänsliga än de löv-

fällande. Jensen (25) har också påvisat att lärkträd, som fäller

barren varje år, är mer saltresistent än både tall och gran.

SLUTSATS

Markskador, liksom skador på vegetation, särskilt träd, har påvisats

intill vägar som en följd av frikostig användning av salt. Vegetations-

skador kännetecknas av bladnekroser, bladfall, döda kvistar och grenar

och slutligen totalt avdöende. Markskador utgörs huvudsakligen av fer-

tilitetsnedsättning och minskad permeabilitet som följd av att mark-

kolloiderna dispergeras, vilket resulterar i minskad aggregation och

dränering. Det bör påpekas att ovanstående slutsatser baseras på litte-

raturuppgifter från andra länder, främst USA, där saltmängderna ofta

är 4-5 gånger så höga som i Sverige. För svenska förhållanden bedömer

statens vägverk (12) skadornas omfattning enligt följande: "Saltklo-

riderna kan påverka trädvegetationen dels genom rotsystemet, dels

genom bladverket. Med undantag för mycket närstående träd och särskilt

granhäckar är det sällsynt att skadorna blir av någon betydelse. Fram-

förallt är skador till följd av nedträngande salt till rotsystemet

uteslutande förekommande på träd direkt i vägkanten eller träd som

växer direkt intill felaktigt anordnade saltupplag eller lastnings-

platser ..... I allmänhet är det dock inte önskvärt att träd och häckar

är placerade så nära vägbanan. l städer och samhällen kan det dock inte

alltid undvikas. För en vanlig belagd väg med ordentliga diken, i vilka

vattnet inte blir stående, är det på det hela taget sällsynt med skador

av detta slag trots långvarig saltning."
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VÄGARS INVERKAN PÅ YT- OCH GRUNDVATTEN

Litteraturöversikt sammanställd av

forskningsassistent Lars Bäckman och

överingenjör Gert Knutsson

Sammanfattning

Vid vägbyggnation görs omfattande jord- och bergarbeten samt
dräneringar, vilka kan förorsaka skador på den omgivande naturen

på flera sätt. Grundvattensänkningar kan orsakas dels direkt av

schakter under grundvattenytan, dels indirekt genom minskad

infiltration och dräneringar i vägens närhet. Den motsatta
effekten uppkommer när en tät vägkropp dämmer upp en naturlig

vattenströmning. Detta problem är särskilt framträdande vid
torvmarker.

Långa vägbankar, som avskär sjöar och grunda havsvikar, kan för-

ändra den naturliga vattenomsättningen och därmed sedimentations-

förhållandena. De naturliga betingelserna för vattenorganismer
kan på detta sätt radikalt förändras, liksom vid uppgrumling och
sedimentation orsakad av vägbyggnation.

Sistnämnda frågor ägnas stort intresse i exempelvis amerikansk
litteratur. P g a de klimatiska och geologiska faktorer som råder

i Sverige med en relativt liten och väl utspridd nederbörd över i
allmänhet föga erosionsbenägna jordlager, har dock detta problem

ett perifert intresse från svensk synpunkt.

Åtskilliga fall av föroreningar av grunda, grävda brunnar nära

vägar har inträffat, främst i USA, men även i Sverige. Huvuddelen

av de svenska Skadefallen och flera av de amerikanska har emeller-

tid förorsakats av klorid, som härrörde från saltupplag. För*
bättrad utformning av dylika upplag har gjort, att denna typ av

skador nu tycks ha upphört i Sverige. Risken för förorening av
brunnar genom saltspridning på vägar synes ringa utom i grunda

brunnar belägna mycket nära vägar.



51

INLEDNING

Föreliggande rapport utgör en sammanställning av litteratur rörande

hydrologiska och hydrogeologiska problemställningar inom projektet

"Vägars inverkan på omgivande natur".

Litteratursökningen har tyvärr givit ett mycket magert utbyte vad

beträffar dylika frågor, frånsett två delproblem. I den amerikanska

litteraturen finns sålunda åtskilliga uppgifter om skador genom

erosion och materialtransport vid vägbyggen i samband med storm"

floder, men detta torde vara av begränsat intresse från svenska syn-

punkt. Litteraturuppgifter beträffande föroreningar av yt* och grund-

vatten förorsakade av saltspridning är också tämligen talrika. I

övrigt är relevanta litteraturreferenser mycket sällsynta.

Bristen på litteratur inom huvuddelen av ämnet beror dock inte på att

de hydrologiska och hydrogeologiska frågeställningarna på något sätt

skulle vara mindre väsentliga än andra frågor inom projektet eller

ointressanta. Tvärtom påpekas problemen ofta från både vägbyggare

och naturvårdare. I den enkät som genomförts, inom ramen för detta

projekt, har t ex en hel del skadefall av hydrologisk art inrapporte-

rats. Den främsta orsaken till den sparsamma dokumentationen i ämnet,

torde vara svårigheten att rent kvantitativt mäta skadeverkningarna.



52

FÖRÄNDRINGAR I YT- OCH GRUNDVATTENFÖRHÄLLANDENA

Avsänkning av grundvattenytan

Grundvattensänkningar i närheten av Vägar kan orsakas dels direkt vid

utförandet av stora skärningar under grundvattenytan dels indirekt

genom minskad infiltration p g a hårdgörning av markytor samt avled-

ning av dagvatten och dränvatten. Konsekvenserna av dylika grund-

vattensänkningar kan bli minskad vattentillgång i närbelägna brunnar,

sättningsskador på bebyggelse, speciellt i intill vägen angränsande

lerområden, samt vegetationsförändringar p g a minskad vattentill-

försel.

Det finns tämligen många redovisade undersökningar, som behandlar

grundvattensänkningar och därmed sammanhängande skadeverkningar vid

tätortsutbyggnad. Flera av dessa anknyter på ett eller annat sätt

till de förhållanden som råder vid vägar och vägbyggnationer (l, 2,

3). Vad beträffar de speciella problem, som kan uppträda vid väg-

byggnad är dock relevant litteratur sällsynt.

I en undersökning av A I Koshef (4) presenteras dock en metod att

bestämma grundvattenströmningen ut i en skärning med trapetsformad

sektion, som uttagits under grundvattenytan. Metoden gör det möjligt

att beräkna grundvattenavsänkningen på ett visst avstånd från

vägen.

Vid schaktningsarbeten för planskilda korsningar, brofästen 0 d

tvingas man ofta avsänka grundvattenytan (5, 6). I vissa fall kan

man genom dyrbara, täta konstruktioner klara sig undan med en tempo-

rär avsänkning under själva byggnationen medan man i andra fall

tvingas till en permament avsänkning (5). Speciellt allvarligt kan

problemet bli, om man vid schaktningen når ner till artesiskt grund"

vatten, varvid även små vattenuttag kan medföra stora avsänkningar.

Ett berg- eller jordlager med artesiskt grundvatten tillförs i regel

vatten från relativt avlägsna landområden och en ev avsänkning kommer

därför att påverka stora områden. Ett exempel på omfattande avsänk-

ningar vid artesiska förhållanden utgör nybyggnationen av väg E6 vid

Vellinge, delen Åkeshög-Malmö (5), där man vid schaktning för ett

brofäste nådde ned under den täta moränleran i ett vattenförande

grovsediment, i direktkontakt med sprickig kalksten. Här har man
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tvingats till kontinuerlig länspumpning med en kapacitet av ca 20

l/sek. Den avsänkningstratt, som bildats vid denna pumpning har en

radie av ca 1 km och har medfört minskad vattentillgång i ett flertal

brunnar (fig. 1).

Avsänkningar orsakade av minskad infiltration är relativt vanliga i

samband med tätortsutbyggnad (1). Några speciella uppgifter beträffande

vägars inverkan på infiltrationen har ej påträffats. Däremot finns åt-

skilliga undersökningar om dagvattenproblematiken i tätorter (2). Av-

rinningskoefficienten för motortrafikleder har därvid satts till 0,8,

medan övriga stadsytor har erhållit värden mellan O,2-O,6. Detta

skulle alltså tyda på att större vägar under vissa betingelser kan

reducera infiltrationen. Det bör påpekas att även en liten minskning

i tillförseln till ett lager med artesiskt tryck medför grundvatten-

sänkning, som kan ge en förhållandevis stor sättning i ovanliggande,

impermeabla lerlager.

Områden som uppvisar dylika hydrogeologiska förhållanden är vanliga

såväl i Stockholms- som i Göteborgstrakten, där man ofta har ett tunt

lager av friktionsmaterial närmast berget överlagrat av relativt

mäktiga lerlager.

I syfte att förhindra grundvattenavsänkningar till följd av minskad

infiltration har flera försök med återinfiltration av uppsamlat dag*

vatten utförts eller påbörjats (7, 8).

Från flera håll (4, 6, 9) påpekas förundersökningarnas betydelse.

Grundvattensänkningar orsakar nämligen ofta tvister mellan vägbyggare

och markägare, husägare samt naturvårdare. Det är därför mycket

viktigt att referensuppgifter från området tas fram, innan byggna-

tionen startar. Dessa uppgifter skall bl a omfatta grundvattenstånds-

observationer under minst ett s k hydrologiskt år och helst även

provpumpningar.
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Dämning av yt- och grundvatten

 

Enligt några litteraturuppgifter från USA och Canada (10, ll) kan

otillräckliga dräneringar i samband med vägar ge dämningseffekter.

Problemet förekommer allmänt men är mest påtagligt när vägen dras

fram i sluttningslägen genom t ex en dalgång. Dämningarna orsakar

att det på uppströmssidan bildas mer eller mindre utpräglade försump-

ningar, medan det på nedströmssidan uppstår en uttorkning. Sådana

förändringar kan helt förändra betingelserna för den naturliga flo-

ran. Speciellt tydligt är detta problem när vägen dras fram genom

torvmarker. Enligt de tidigare nämnda undersökningarna (10, 11), som

behandlar vägsträckningar genom torvmarker i USA och Canada, ger

otillräckliga dräneringsdiken och/eller för högt placerade kulvertar,

översvämningar på uppströmssidan. Dessa kan bli mycket omfattande

och helt ödeläggande för vegetationen. Inom några stater vid de stora

sjöarna konstaterades, att på omkring 30 % av de vägsträckor som gick

genom torvmarker, kunde dämningsskador noteras (ll). Artikelför-

fattaren, som gjort en studieresa i norra Europa, anser att dessa

problem beaktas betydligt bättre där än i USA och Canada (10). Från-

varon av inhemska litteraturuppgifter i dessa frågor kan kanske tas

som ett stöd för detta påstående.

Avskärning av sjöar och grunda havsvikar

 

Från ekonomisk synpunkt är det i regel fördelaktigt att passera

mindre sjöar eller grunda havsvikar genom att lägga vägen på en bank.

Ett sådant förfaringssätt kan dock förorsaka en del problem. Vid

utläggning av en bank kan sålunda vattnet förorenas genom att bank-

massorna grumlas upp i vattnet och genom upptryckning av lösa botten-

lager. I ett enkätsvar från länsstyrelsen i Kronobergs län omtalas,

att man vid utläggning av bank i Helgasjön (Växjö) förorsakade öring-

yngeldöd genom uppgrumling i vattendraget nedströms banken. Statens

vägverk har vid sjön Måsnaren, som E3 passerar på bank, genomfört

ett projekt, där man genom utläggning av länsar och anläggning av

ett reningsverk, kunde skydda sjön mot dylik förorening (12).

En lång bank i ett vattendrag kan också påverka vattenomsättningen

i recipienten i fråga, Vilket i sin tur kan förändra sedimentations-

förhållandena och därmed även betingelserna för vattenorganismerna.
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Innan en bank läggs ut i ett vattendrag eller i sjö* och havsvikar,

bör därför noggranna mätningar av strömningsförhållandena utföras.

Detta för att kunna beräkna effekterna av en framtida avskärning och

för att kunna vidta åtgärder för att minska dessa.

Vid enkäten framkom flera önskemål, framför allt från Bohuslän och

Blekinge, om att problemställningarna i samband med dessa långa väg*

bankar borde undersökas.

Erosion, transport och sedimentation av material

Inom utländsk litteratur behandlas ofta vägbyggnadsproblem rörande

erosion, transport och sedimentation av material. Dessa företeelser

sammanhänger intimt med nederbördens mängd och framför allt intensi-

tet, förekomsten av erosionsbenägna jordarter och topografin. I om-

råden där intensiva regn, och därmed förknippade stormfloder, före-

kommer, är detta ett av de verkligt stora problemen för vägbyggarna.

Materialtransporterna kan få mycket förödande konsekvenser för den

omgivande naturen. Dels kan betingelserna för fiskar och andra vatten-

organismer helt förstöras genom uppgrumlingen av vattnet, dels kan

stora landområden förorenas genom att stora mängder slam avlagras

längs stränderna.

Försök att uppskatta hur stora materialmängder som eroderas och

transporteras bort från "konstruktionsområden" har gjorts (13, 14).

I ett litet avrinningsområde i Virginia, USA, där 11 Z av området

berördes av vägbyggnation, har t ex konstaterats att av de 37 000

ton material som borttransporterades i vattensystemet, kom 94 Z från

"konstruktionsområden" (14).

Från flera håll (13, 14, 15) fastslås att man i stor utsträckning

kan skydda sig mot dessa effekter. Man kan t ex planera arbetet så

att jorden exponeras så kort tid som möjligt och efter det att arbe-

tet slutförts, snabbt försöka täcka och binda jorden med någon form

av vegetation. Dessutom kan man ordna sedimentationsmöjligheter,

t ex i form av dammar i avrinnande vattendrag.
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FÖRORENINGARNAS EFFEKTER PÅ YT- OCH GRUNDVATTEN

thatten

Föroreningsmängderna, som sprids med vatten från vägar, är - som

ovan framhållits - omfattande, särskilt i tätortsområden. Huvuddelen

av dessa föroreningar (främst stenmjöl) har primärt inte några all-

varliga effekter på den omgivande miljön. Spridningen av dylika

produkter har dock betydelse, eftersom de tjänar som bärare av andra

föroreningar. Utsläpp av orenat dagvatten i småsjöar medför sålunda

en märkbar sedimentation av slam innehållande tungmetaller och olje-

produkter, vilket kan ta död på bottenfaunan (16). Vidare tillförs

stora mängder kväve och fosfor under sommartid, vilket gynnar

planktonproduktionen och därigenom kan medföra syrebrist efter is-

läggning med svavelvätebildning som följd (16).

Huvudparten av det tillförda saltet för halkbekämpning lagras under

vintern i snövallarna inom tre meters avstånd från vägkanten (17).

Kloridhalten i mindre diken närmast vägen ökar därför snabbt vid

tillfälliga töväder och under snösmältningen på våren. Kloridhalts-

toppen vid dylika situationer är emellertid ofta över på mindre än

en vecka (18). Därefter följer några sekundära toppar vid kraftiga

regn under våren och försommaren, varefter kloridhalten sakta

sjunker tills basnivån uppnås under senhösten och förvintern (18)»

I många vattendrag blir emellertid utspädningen så stor under vår-

floden, att kloridhalten då är som lägst. I stället kan en viss

förhöjning uppstå vid lågvattenföringunder sommaren genom utflöde

av grundvatten med på grund av vägsaltning förhöjd kloridhalt (19).

Uppgifter om allvarliga skador på vattenorganismer direkt för-

orsakade av tillförda klorider har inte påträffats i_litteraturen.

Däremot har amerikanska undersökningar visat, att förhöjda klorid-

halter i småsjöar, avstängda vikar o dyl genom salthaltsskiktning

kan medföra att årstidsomblandningen blir försenad eller uteblir (20).

Detta kan hindra temperaturutjämningen och förändra syresättningen,

varigenom betingelserna för organismlivet kraftigt ändras (21). En

annan konstaterad effekt av föroreningarna av salter från vägar är,

att natrium- och kalciumjoner genom jonbytesprocesser kan frigöra

kvicksilver och sannolikt också andra tungmetaller från bottensedi-

ment i sjöar (22).
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Grundvatten

 

Tidigare har framhållits, att det främst är klorider, som kan tänkas

nå ned till grundvattnet i några större mängder. De fall, som rappor-

terats av grundvattenförorening från vägar, handlar också främst om

klorider. Dylika föroreningsfall tycks emellertid vara tämligen vanliga,

speciellt i USA. I vissa stater (New Hampshire, Maine, Massachusetts)

rör det sig om hundratals inrapporterade fall (23, 24, 25, 26). Fler-

talet utgörs dock av grunda, grävda brunnar på mindre än 10 meters

avstånd från vägkanten (25). Spridning av klorid till och i grund-

vattnet har studerats vid tio försöksfält i Massachusetts i olika

geologiska miljöer och vägar av olika ålder (23). Av fig 2 framgår

att det uppstår en fördröjning i kloridhaltsspridningen med ökande

djup och en utspädning av kloridhalten med såväl ökande djup som till-

tagande avstånd från vägen. Vid undersökningar i USA av skadefall,

då större kommunala vattentäkter fått överges p g a för hög kloridhalt,

visade det sig att föroreningarna främst härrörde från salt, som

spridit sig från otillfredsställande byggda saltupplag. I vissa fall

kom också saltet direkt från vägarna och i en stad fick vägsaltning

förbjudas för att vattentäkter skulle kunna räddas (23).

Kloridhalter, som når över smakgränsen (i USA anges 250 mg/l, i

Sverige 300-400 mg/l) är dock inte hälsofarliga. Däremot kan natrium-

halter på några tiotal mg/l vara skadliga för personer med hjärt- och

njursjukdomar. Ett 60-tal kommunala vattentäkter i Massachusetts hade

år 1970 vatten med alltför höga natriumhalter för dylika personer.

Huvuddelen av natriuminnehållet antogs härröra från salt för halkbe-

kämpning på vägar (26).

Erfarenheterna beträffande grundvattenförorening med klorider är lik-

artade i Sverige med de i USA. Antalet rapporterade fall av otvetydig

saltförorening av grundvatten är ca 40 st under en lO-årsperiod i hela

landet. Av dessa har ungefär 2/3 inträffat i vattentäkter belägna i

anslutning till saltupplag (27). Fig 3 kan tjäna som exempel på en

dylik förorening, i detta fall - av hårdhetsökningen att döma - till

stor del beroende på lagring och spridning av CaClz. Efter det att

statens vägverk förbättrat utformningen av saltupplagen tycks denna

typ av skador ha upphört. Skadorna på grundvattentäkter till följd
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av saltutspridning på vägar har liksom i USA nästan uteslutande

gällt grunda brunnar belägna mycket nära vägen och i genomträngliga

jordarter. Om brunnar i jord- eller porös berggrund är djupa och

belägna ett stycke från vägen, blir utspädningen så stor, att någon

risk för att kloridhalten skall nå över smakgränsen knappast före-

ligger. Detta framgår av den systematiska uppföljningen av klorid-

haltens variation i några kommunalavattentäkter i en stor rull-

stensås vid Upplands Väsby (27, 28, fig 4).

Slutligen bör nämnas, att enstaka fall av yt- och grundvattenförorening

i Sverige förorsakats av s k barksaft (humussyror, fenol m m), som

urlakats från bark använd för tjälisolering i vägar. Särskilda bygg-

nadsanvisningar för att i framtiden undvika dylika föroreningar har

nyligen utfärdats av Statens vägVerk, varvid bl a anges att bark

bör undvikas om risk föreligger att vattentäkter eller vattendrag

förorenas (29). Grundvatten har också förorenats av svavelföreningar,

som urlakats ur masugnsslagg vid användning som överbyggnadsmaterial

i vägar inom Ruhr-området i Tyskland (P Höbeda, muntlig uppgift).
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Kloridhalt i grundvattnet vid Hammarby,
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Figur 4. Kloridhaltens ökning i grundvattentäkt ca 3 km från den troliga infiltra*

tianspunkten för salt från väg (28)
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VÄGARS OCH TRAFIKS INVERKAN PÅ FAUNAN

Litteraturöversikt sammanställd av

fil kand Stellan Hedgren

Sammanfattning

Vägtrafiken påverkar djurlivet i intilliggande områden på ett sätt och
i en omfattning, som bestäms av en rad olika faktorer såsom djurart,

populationstäthet, aktivitet, tid på dygnet och året, trafikintensitet,
väder, vegetationsförhållanden m m.

I en i övrigt mager skogsbiotop kan vägrenarnas vegetation attrahera

betande vilt till vägen, där de löper större risk att bli påkörda. I
ett utpräglat odlingslandskap kan vägrenarna vara de enda områden,

som erbjuder skydd, föda eller för t ex Vissa fågelarter, lämplig häck-
ningsbiotop. Även i detta fall sker en ansamling av djur till vägom-
rådet.

För vissa djurarter kan en väg komma att utgöra en barriär, som i mer
eller mindre hög grad försvårar passage mellan de områden, som separe-
ras av vägen.

Ett stort antal djur dödas på vägarna vid kollisioner med motorfordon.

Ovisst är dock om denna dödlighetsfaktor annat än i vissa undantags-^

fall kan vara av väsentlig betydelse för bestämmandet av en djurpopu-

lations storlek.

Bly och andra tungmetaller sprids via trafiken och upptas och lagras

av vissa av de djurarter, som lever invid vägarna. De biologiska
effekterna av detta är dock föga kända.
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INLEDNING

Under de senaste årtiondena har Sverige, i likhet med de flesta andra

industriländer, upplevt.en stark ökning av biltrafiken. I takt med den-

na utveckling har vägnätet byggts ut, och allt större arealer tagits i

anspråk för olika typer av trafikleder. Detta naturligtvis samtidigt

med att det även i andra sammanhang sker betydande förändringar av vårt

lands natur.

.Hnr påverkas nu faunan av denna trafikexpansion? På vilket sätt och i

vilken omfattning drabbas olika djurarter av alla de förändringar av

miljön, som otvivelaktigt är förknippade med tillkomsten av nya vägar?

Mycket har skrivits i dessa frågor, men förvånansvärt få resultat av

systematiska undersökningar finns publicerade. Inte minst gäller detta

vårt eget land, där fakta beträffande dessa frågor nära nog helt sak-

nas.

Föreliggande rapport utgör ett led i arbetena inom projektet "Vägars

inverkan på omgivande natur" (SNV, kontraktsnummer 7-91/75) och.utgör

underlag för pågående och planerade undersökningar rörande vägars in-

verkan på faunan. Sammanställningen omfattar litteratur behandlande vä-

gars och trafiks direkta eller indirekta påverkan på djurlivet (i stort

sett endast ryggradsdjur) i omgivande marker. En viktig inskränkning

har dock gjorts: Av praktiska skäl behandlas här ej de ökade störningar

på djurlivet, vilka indirekt förorsakas av ett utbyggt vägnät, genom

att detta även möjliggör en ökning av den mänskliga aktiviteten (i form

av jakt, fiske, friluftsliv m m) i närliggande terräng. I vissa områden,

med ett från början mycket glest eller t o m obefintligt vägnät, kan i

denna faktor förmodas spela en väsentlig roll.

VEGETATIONEN INOM VÄGOMRÃDET

Vegetationens utbredning, täthet samt art- och ålderssammansättning för-

ändras lokalt kraftigt i samband med ett vägbygge. Dels sker naturligt-

vis inom en smal zon en totalröjning, dels även s k siktröjning (i form

av trädröjning och buskbekämpning) på ömse sidor om vägen och inom ett

avstånd av några meterifrån denna. Siktröjning sker bl a för att under-



69

lätta upptorkning av vägbanan, för att minska risken för plötsligt upp-

dykande vilt samt för att rent allmänt öka sikten för trafikanterna (1).

Grässådd på vägslänter och eventuell mittremsa förekommer som en vanlig

åtgärd i samband med färdigställandet av en ny väg, likaså plantering

av buskar och träd längs vissa vägsträckor. Plantering och sådd företas

dels av estetiska skäl, dels för att binda jorden och därmed minska ris-

ken för erosionsskador (1).

Ett oönskat resultat av trädröjning och buskbekämpning kan i vissa fall

bli - speciellt där röjningen utförs mekaniskt och ej kemiskt, och ve-

getationen alltså ej dödas - en ökad produktion av lövsly och rotskott.

Denna typ av vegetation utgör ett begärligt bete för flera viltarter,

och t ex.älg, rådjur och hare kan, i framför allt områden med i övrigt

dålig näringstillgång, attraheras till vägbanans omedelbara närhet.

Detta medför i sin tur ökad risk för kollisioner mellan fordon och vilt,

och därmed även en ökad dödlighet hos de arter som berörs (2, 5, 4, 5,

6). Sådd av gräs på vägslänter och motorvägarnas mittremsor kan få en

likartad konsekvens, i den mån betesbegärliga växtarter ingår.

Även i ett starkt kultiverat landskap, t ex en vidsträckt odlinngygd,

kan.vägrenarnas vegetation verka attraherande på vissa djurarter. Den-

na biotop kan här nämligen komma att vara den enda, som erbjuder föda,

skydd eller lämplig reproduktionsmiljö. Vägrenarnas betydelse i detta

sammanhang har uppmärksammats i framför allt U.S.A. och England, där

på vissa håll även åtgärder vidtagits (upphörande av slåtter, röjning

m m) för att förbättra denna biotop för småvilt (7, 8, 9,, 10, 11, 12,
15, 14, 15). Detta har bl a medfört en ökad mängd häckande fåglar (än-

der, hönsfåglar) längs vägarna (14). Trots att en relativt hög trafik-

dödlighet kan komma att drabba dessa "vägrenspopulationer", kan netto-

resultatet för vissa arter ändå tänkas bli en ökad produktion.inom omv

råden, där t ex tillgången på boplatser eller speciell föda utgör en

begränsande faktor.

VÄGARNAS BARRIÄREFFEKT

En väg utgör en onaturlig och skarpt markerad gränslinje i landskapet

och kan därmed tänkas försvåra djurens rörelser mellan områden, som se-
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pareras av vägen. Följden av detta kan tIEX bli att viktiga betesmarker,

vattendrag eller dylikt skärs av. Likaså kan de vandringar, som - sä-

songsmässigt eller vid en viss ålder - förekommer hos många djurarter,

,påverkas. Vägarnas "barriäreffekt" kan förstärkas av tät trafik, ve-

getationsröjning, branta vägbankar, stängsel eller liknande.

Verkningarna av denna barriäreffekt hos vägar tycks dock knappast ha

studerats, medan däremot vissa resultat föreligger från forskning rö-

rande ett närliggande problem: I samband med det planerade byggandet av

den drygt 120 mil långa "Trans-Alaska Pipeline" har farhågor framförts

att denna rörledning skall komma störa de vandringar, som företas av

den nordamerikanska vildrenen (16, 17). Hittills företagna undersökning-

ar visar även att renarna om möjligt undviker nya hinder i deras väg,

och att majoriteten djur härvid viker av och följer hindret för att gå

runt det. Endast en mindre del vänder om när de konfronteras med den

nya konstruktionen. Där passager under elleröver hindren byggts, vi-

sade sig de sistnämnda ha den bästa effekten; enstaka djur och små

flockar korsade därvid hindren i större utsträckning än stora hjordar

(17).

Att vägar faktiskt under vissa topografiska förhållanden kan ha en "led-

linjeeffekt" rapporteras från U.S.A. för vitsvanshjort (4, 5).

TRAFIKEN SOM DÖDLIGHETSFAKTOR

Det förhållandet att ett stort antal djur skadas eller förolyckas i

trafiken började först uppmärksammas i U.S.A. i samband med den snab-

ba ökningen av biltrafiken under 1950-talet. Under denna period pub-

licerades även ett flertal arbeten, behandlande detta problem. De

flesta av dessa bygger dock endast på tillfälliga iakttagelser under

mycket begränsade tidsperioder eller längs kortare vägsträckor (t ex

18, 19, 20, 21, 22, 25, 24, 25, 26, 27, 42, 45).

Något mer omfattande och systematiska undersökningar utfördes av Scott

(28), Dickerson (29) och Haugen (50). Trots att därvid ett betydande

antal trafikdödade djur hittades, kommer de två sistnämnda författarna

inte oväntat till den slutsatsen, att de förluster, som under normala
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förhållanden förorsakas av trafiken, knappast kan tänkas ha någon nämn-

värd inverkan på de småviltpopulationer som drabbas. Man bör emellertid

härvid komma ihåg att dessa undersökningar utfördes för ca 40 år sedan,

och att då trafiksituationen var en helt annan än den är idag.

En art, som möjligen i högre grad än de flesta andra har missgynnats av

den ökade trafiken, är igelkotten. Detta förhållande har i varje fall

framförts som en tänkbar orsak till artens kraftiga tillbakagång i vårt

land under senare tid. Davies (51) anger i en undersökning från slutet

av 1950-talet att igelkotten, näst efter kanin och brun råtta, är den

art som oftast hittas ihjälkörd på de brittiska vägarna. I genomsnitt

upp till 1.8 döda djur per 100 körda km påträffades under augusti, som

var den månad som uppvisade den största vägdödligheten. Vid en liknan-

de undersökning utförd på Nya Zeeland (dit igelkotten infördes i slutet

av 1800- och början av 1900-talet) fann Brockie (52) under våren och

försommaren, vilka uppvisade den största dödligheten, mellan 50 och

40 döda djur per 100 km, dvs väsentligt högre värden än i England. Igel-

kotten svarade i detta område för inte mindre än ca 85 % av det totala

antalet påträffade trafikdödade djur. Orsaken till de höga värdena på

Nya Zeeland, jämfört med i England, förmodar Brockie beror på en mot-

svarande högre populationstäthet. Hansen (55) beräknar för 1964-65 att

årligen mellan 60 (småvägar) och 870 (huvudvägar) igelkottar per 100 km

trafikdödas på de danska vägarna.

Under de senaste 20 åren har forskning rörande kollisioner mellan for-

don och vilt huvudsakligen koncentrerats till att gälla klövvilt, dvs

älg och hjortdjur, sannolikt beroende på att dessa arter är de, som är

av störst intresse såväl ur jakt- som trafiksäkerhetssynpunkt.

Både i Västtyskland och i Schweiz svarar rådjur för en dominerande del

av trafikolyckorna med klövvilt (5, 54, 55). Ueckerman (54) beräknar

t ex att omkring 44 000 rådjur årligen dödas på de västtyska vägarna.

Högsta olycksfrekvensen noteras på motorvägar och andra större vägar

med snabb och tät trafik (1.0 - 1.4 dödade djur per km och år), medan

mindre vägar hade en något lägre förlustkvot (ca 0.8 djur per km och

år). Kollisioner sker i stort sett uteslutande på de sträckor, där vä-

garna löper i skogsterräng och toppar i olycksstatistiken inträffade i

mars och november. I jämförelse med dov- och kronhjort uppvisar dock
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rådjuret obetydliga variationer i antalet dödade djur mellan årets olika

månader. Under dygnet inträffar de flesta olyckorna på framför allt

kvällen, med en mindre topp även under morgontimmarna. Att så pass få

kollisioner med djur inträffar i gryningen, trots att djuren då är re-

lativt aktiva, torde bero på den låga trafikintensiteten vid denna ti-

den på dygnet.

Även den schweiziska statistiken över olyckor med vilt uppvisar ett mot*

svarande maximum straX efter mörkrets inbrott. Rådjuren svarade där un-

der 1965-65 för 92 % av de inrapporterade viltolyckorna (5).

Ueckermann fann även att förutom rådjur, likaså ett betydande antal dov-

och kronhjortar, ca 680 respektive 660 djur, årligen dödas på vägarna i

Västtyskland (54). I förhållande till populationstätheten tycks dock

dessa två arter uppvisa en lägre trafikdödlighet, men med tydliga sä-

songstoppar under brunstperioden; för dovhjort i oktober - november och

för kronhjort i september - oktober. Geissler (56) har även visat att

hanarna drabbas i högre grad än honorna.

Även i U.S.A. har forskningen kring problemet med trafikens inverkan

på viltet under senare tid huvudsakligen inriktats på klövvilt, fram-

för allt vitsvanshjort (2, 4, 5, 6, 57). Man har därvid konstaterat

att det största antalet kollisioner sker i skogsterräng, där den jämw

förelsevis rika vägrensvegetationen attraherar djuren, och att det av

äldre djur är till övervägande del honor som drabbas (55 % i en under-

sökning, 75 % i en annan; 2, 4). Vad beträffar fördelningen av kolli-

sioner under året, inträffar den högsta dödligheten i mars - april (då

bl a honorna söker sig till vägrenarna, då dessa erbjuder den näringsu

rika föda som erfordras för mjölkproduktionentill den kalv, som föds

i maj - juni) och under brunsten i oktober - november (till övervagan-

de del hanar). Under de två sistnämnda månaderna inträffar ca 1/5 av

den totala dödligheten i trafiken (2). Fluktuationer i antalet dödade

djur mellan olika år avspeglar (förutom förändringar i trafikarbetet)

i stort förändringarna i populationstäthet (2, 57), även om dödlighe-

ten ofta är högst under de första månaderna efter det att en ny väg

öppnats för trafik.
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Inom ett område utanför Quebec, Canada, har antalet trafikdödade älgar

per år fördubblats under ll-årsperioden 1962-72. Mellan 15 och 20 % av

de älgar, som lever i området närmast vägen, beräknas bli dödade i tra-

fiken. Ungdjur och gamla honor tycks därvid vara mest utsatta. De fles-

ta kollisionerna äger rum under juni - augusti och mer än 80 % sker

nattetid. Älgarna lockas delvis till vägens närhet genom förekomst av

vattensamlingar med hög salthalt, troligen härrörande från salt, som

spritts på vägenunder vintern (38).

Från Sverige kan nämnas, att 1972 rapporterades totalt 2 hlB olyckor med

klövvilt på allmänna vägar, varav 1 2h2 med älg (Åh).

Den enda undersökning som gjorts med avsikt att för ett helt land för-

söka beräkna det totala antalet ryggradsdjur, som årligen dödas i tra-

fiken, utfördes på Lolland-Falster, Danmark, september 1957 - augusti

1958 och september 196h - augusti 1965 (33). Sammanlagt under dessa två

perioder kontrollerades 8 075 km väg till fots eller med hjälp av mo-

torcykel, varvid 5 76h djur (däggdjur, fåglar, reptiler och amfibier)

hittades. Med utgångspunkt från antagandet, att antalet funna djur i

stort motsvarar antalet dödade djur under det närmast föregående dygnet,

beräknar författaren det totala antalet trafikdödade djur i Danmark un-

der de två 12-månadersperioderna: 7 500 000 respektive 10 500 000. Siff-

ran för 196h - 1965 innefattar bl a 6 300 000 grodor, 3 000 000 fåglar,

118 000 harar och 70 000 igelkottar. Antalet djur, som legat på vägen

längre än 2h timmar, antas därvid kompenseras av de djur, som ej hittats

p g a att de kastats av vägbanan vid kollisionen, bortförts eller för*

störts. Beräkningsmetoden innebär sannolikt att det totala antalet tra-

fikdödade djur underskattas, då åtminstone små djur förstörs mycket

snabbt (ibland på några timmar) på en starkt trafikerad väg (39). Värt

att notera är att vid en jämförelse mellan de två tidsperioderna visar

endast en grupp en markant nedgång i antalet trafikdödade djur. Det är

igelkotten, för vilken beräknades att 120 000 djur dödades 1957 - 1958,

men "bara" 70 000 196h - 1965. Man får förmoda att denna nedgång av-

speglar en motsvarande minskning av artens numerär i Danmark.

Det största antalet dödade däggdjur och fåglar registrerades under sen-

sommaren och hösten, vilket bl a torde hänga samman med en för de flesta

arter maximal populationsstorlek under denna tid på året, likaså en hög

andel oerfarna ungdjur. Motsvarande topp i olycksfrekvensen har även er-

hållits av andra författare (MO, hl).
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Vad som klart framgår av ovan refererade författare är, att en rad olika

faktorer inverkar på hur stor mängd djur, som dödas eller skadas längs

en viss vägsträcka. Härskall därför bara sammanfattningsvis de vikti-

gaste anges:

+ Populationstätheten. Förändringar i antalet trafikdödade djur

avspeglar i väsentlig utsträckning förändringar i antalet "till-

gängliga" djur, under förutsättning att hänsyn tagits till för-

ändringar i trafikarbetet.

Djurens aktivitet. En ökad aktivitet under brunstperiod eller

liknande, likaså under viss del av dygnet, medför vanligen en

ökad dödlighet, speciellt om denna aktivitetsperiod sammanfaller

med period med intensiv trafik.

Djurens rörlighet. Snabba och rörliga djur med god reaktionsför-

måga har större möjlighet att hinna undan.

Trafikarbetet.

Fordonshastigheten. Högre fordonshastighet ställer större krav

på reaktionsförmåga hos såväl djur som förare.

Tiden efter ny vägs öppnande. Högst olycksfrekvens erhålls van-

ligen under de första månaderna.

Vägsaltning. Används för kemisk halkbekämpning (NaCl) eller som

dammbindningsmedel på grusvägar (CaClz). Saltet kan locka vilt

upp på vägbanan eller till vattensamlingar med hög salthalt i

vägens närhet.

Omgivande biotop samt vegetationens sammansättning och täthet

närmast vägbanan. Påverkar dels siktförhållandena, dels kan vä-

grenar med ur betessynpunkt attraktiva växter locka vilt till

vägens omedelbara närhet, speciellt i en i övrigt mager biotop.

Asåtande djur (rävar, kråkfåglar m fl), som dras till vågen på

grund av förekomst av trafikdödade djur kan själva bli dödade i

högre utsträckning än andra arter.

Tiden på dygnet. Förutom att djurens aktivitet varierar under

dygnet, tillkommer t ex bilstrålkastarnas bländningseffekt un-

der natten.

Vädret. Påverkar fordonsförarens sikt, likaså djurens aktivi-

tet. Långvarig torka kan t ex öka djurens vandringar i letan-

de efter vatten.

Jakt eller andra mänskliga aktiviteter i områden nåra väg.
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EFFEKTER PÅ FAUNAN AV VÄGSPRIDDA TUNGMETALLER

Då bensin med tillsats av alkylbly förbränns i bilmotorer, frigörs olika

blyföreningar, som följer avgaserna ut och därefter sprids inom en zon

längs vägen. Följden blir en förhöjd koncentration av upplagrat bly i

mark och vegetation upp till 150-200 m från en starkt trafikerad väg.

Förutom av bly förekommer en viss spridning även av andra tunga me-

taller från vägarna, bl a zink, kadmium, nickel, wolfram och järn. När-

mare detaljer och referenser framgår av annan uppsats i denna skrift,

nämligen G Tyler: "Upplagring och fördelning av tunga metallen särskilt

bly i mark och vegetation längs vägar." Tyler har också medverkat i

följande avsnitt..

En ekologisk väsentlig, men ännu tämligen outredd fråga, är i vilken ut-

sträckning vegetationsblyet upplagras i herbivorer och sekundära kon-

sumenter, och vilken effekt detta kan ha på dessa organismer. Sådan

upplagring har nyligen konstaterats hÖS daggmaskar invid starkt trafike-

rade vägar (torrviktsvärden på upp till 330 ppm bly och 670 ppm zink; h5)

liksom hos en del smågnagararter (helkrOppshalter på 6 - T ppm bly invid

väg mot normalt drygt h ppm i skogs- och åkermark; h6). Enligt ett äld-

re arbete (hT) orsakades förgiftning av nötkreatur och hästar vid en'

blyhalt i födan av minst 150 ppm torrsubstans. Blyet härrörde i detta

fall från ett smältverk. En undersökning över blyupptagning hos unga får,

som matades med gräs från områden närmast motorvägar med en genomsnitt-

lig blyhalt av 73 ppm, orsakade inga förgiftningssymptom under de 2h

veckor försöket varade, men en viss upplagring av bly ägde rum i nju*

rarna jämfört med en kontrollgrupp, som levt på 8 ppm-foder (hö). I en

liknande undersökning utförd i Sverige, konstaterades upplagring av bly

i framför allt skelett, njure och lever, däremot ej i muskulaturen. Dessa

får betade gräs innehållande mellan 350 ppm bly (halt i lufttorkat gräs,

12 m från vägbanans kant) och 12 ppm bly (100 m från vägen). Inga förgift-

ningssymptom noterades, och vid utfordring med foder med låg blyhalt sjönk

koncentrationen bly i de flesta organ (dock ej i skelettet) inom ett par

veckor ned till normala värden (M9). Inte heller lyckades man framkalla

några tydliga förgiftningssymptom hos tre mjölkkor, som under 36 dagar

utfordrades med motorvägsgräs innehållande 99 ppm bly (50). 69 % av det

tillförda blyet utsöndrades med exkrementerna. Blyhalten i urinen steg

från 0.0h till 0.8h ppm, i faeces från 2.7 till 25.1 ppm. Stora mängder

upplagrades i benstommen (25 ppm mot normalt l.3 ppm) och blyhalten i
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mjölken steg från 0.02ü till 0.07h ppm. Undersökningarna Visar, att

en längre exponeringstid hade kunnat resultera i förgiftning samt

att en transport av avgasbly kan ske i näringskedjorna med tänkbara

anrikningseffekter även i sekundära konsumenter.
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SUMMARIES WITH TABLES AND FIGURES

Foreword

The aim of the project is to try to quantify the influence of roads

on the surrounding nature, primarily plant and animal life, soil

and water. This literature survey is one of the first phases of

the project. The survey is presented as five different reports in

Swedish and these short summaries, tables and figures in English.

As regards references, please look at the reference list ("littera-

turförteckning") following each report in Swedish. The research

work has been sponsored by the Research Committee of the National

Swedish Environment Protectioanoard.

I General Description of Pollutions from Roads

Gert Knutsson, chief geologist

Road traffic, road maintenance, and certain material used in road

construction cause pollution, mostly in the form of stone dust but

also asPhalt, oil, rubber, salts and heavy metals. The pollution

is Spread by water as well as by air. Polluted storm water, con-

taining the above mentioned products may cause damage when lead

out into small receiving bodies of water where circulation is

poor. Until now, however, damage has been reported only from small

lakes in urban areas.

The main part of the pollution Spread by air is accumulated in the

vegetation, and the uppermost layer of the ground within a limited

zone along the road. Still chlorides from salts, used for deicing

and dust binding, do penetrate down to the ground water. After

that, they are slowly transported by the latter and gradually

diluted.
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Il Accumulation and Distribution of Heavy Metals, mainly Lead,

in Soil and Vegetation along Roads.

Germund Tyler, ass. professor

Lead halides formed on combustion of lead petrol are partly

transformed to oxides and carbonates already in the atmosphere.

ln contact with vegetation or with more or less acid natural

soils lead ions are liberated but finally deposited in little

soluble form in the soil. Considerable amounts of lead are

already accumulated in the close vicinity of the roads, where

lead concentrations in soil and vegetation may be as high as

10-50 times the stable basic level usually attained 50-150 m

from the roads. However, this "basic level" varies rather much,

depending on type of material and kind of soil; moreover

considerable differences are due to age, season, duration of

lead exposure, etc. in plant materials. Perennial, exposed

organs are characterized by higher lead concentrations than

annual tissues and perennial herbs and grasses usually by

higher concentrations than related annual species. Trees and

bushes accumulate much lead in bark and twigs, along roads

also in leaves (needles), but little is contained in the wood.

Many species concentrate lead in their roots but not in below-

ground tuberous organs. There is an extensive passive net

uptake of lead in dying plants parts, in litter and in superficial

soil, where it is retained in an almost unleachable form.

Plants along roads usually take up lead with their leaves; root

uptake is of secondary importanCe. Species with a large relative

leaf area or long-persisting leaves have the highest concentra-

tions. The main part is deposited locally and not transported in

the plant; a considerable share probably stays on the surface of

the leaves but gets so strongly fixed that only small quantities

may be washed away in water.
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Visible damage to vegetation, clearly attributable to traffic

lead, has probably never been reported, but Visible symptoms

of lead poisoning in plants do not appear until a late stage.

Experimentally,lead salts have been shown to inhibit germination

of seeds and, in particular, root growth; high lead concentrations

are easily formed in root tissues. The properties of the soil

determine at what lead concentration poisonous effects appear;

a much higher concentration is necessary in a soil rich in clay

or humus than in a sandy soil, and in soils with a high pH lead

is little available. Lead is also more poisonous when certain

nutrients are deficient, e.g., phosphorus.



LEAVES STEM/ INFLORE- RHIZOMES/ ROOTS
STRAw SCENCEVV sHoor BASE

HIERACIUM UMBELLATUM 17.8 2.3 3.5 - 1.8

LATHYRUS MARITIMUSX 6.5 1.6 2.8 2.0 -

CIRSIUM OLERACEUM 9.3 1.3 1.1 3.1 2.0

MATRICARIA INODORA 6,2 0.8 1.9 0 8 2.5

SEDUM TELEPHIUM 6.3 3.6 3.1 3.1 17.9

EUPHORBIA HELIOSCOPIA 2.9 1.3 2.0 - 3.8

ACHILLEA MILLEFOLIUM 7.1 4.0 3.7 8.8

OXALIS ACETOSELLA 5.2 - - 5.0 49.1

ATHYRIUM FILIX-FEMINA 3.5 F - 0.8 16.0

DROSERA ROTUNDIFOLIA 26.4 9.6 F 206

ERIOPHORUM VAGINATUM 6.8 1.7 16.3 5.3 ' 5.1

CAREX ROSTRATA 2.7 - 3.1 8.1 18.2

DACTYLIS GLOMERATA 1.9 1.1 - 2.9 7.9

POA ANNUA 3.3 3.0 2.9 - 7,5

AGROPYRON REPENS 3.8 3.6 4.5 2.4 4.1

 

x Seed < 0.2

Table 1. Lead content (ppm dry weight) in herbs and grass from control

sites in Skåne (South Sweden), collected during late summer

1971 (10).



LEAVES/NEEDLES

ANNUAL SHOOTS

SHOOTS (2-4 years)

CORTEX

STEM WOOD

ROOTS ö < 2 cm

0.5 - 2 cm

0.2 - 0.5 cm

< 0.2 cm

PICEA ABIES JUNIPERUS COMMUNIS FRAXINUS EXCELSIOR BETULA ALBA ALNUS GLUTINOSA RHAMNUS FRANGULA SAMBUCUS RACEMDSA

 

2.4 - 6.7

11

6

1.8

4.7 - 24.2

10.4

18.9

4.2

3.4

2.0

7.3

21.0

4.4

2.0

9.2

28.0

22.1

4.8

2.1

3.2

(
N

r-rl

 

x Picea abies from Kolmården (11)

xx Outer cortex 36.3 ppm

Table 2. Lead content (ppm dry weight) in trees and bushes from control sites in Skåne (South SWeden), collected in late summer 1971 (10x).
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Sample plot A B C

Distance from road, m V 4 10 300 \

 

Biomass of spruce:

branch wood 2.0 2.3 2.6

twigs, with needles (wood+cortex)

young shoots 53 44 14

elder shoots I 87 37 21

needles: on young shoots . 7.6 4.7 2.5

on elder shoots 25 14 5.4

Biomass of moss 283 (0,09) 159 (0,05) 66 (0.02)

Litter:

moss litter 349 (0.20) 240 (0.03) 1

needle litter 206 (0.07) 98 (0.07)

f
\

Ö
J (0.02)

(0.03)

Ö
l

N
T

Mor:

0-2.5 cm 175 (0.31), (0.89)3 118 (0.64)
2.5-5 cm 99 (0.36)

Eluvial horizon (mixed with humus), 5-10 cm 13 (0.64) 19 (0.60) 18 (0.80)

llluvial horizon, 10-20 cm 4.2 (0.42) 3.1 (0.31) 2 4 (0.23)

20-30 cm 3.0 (0.32) 2.6 (0.27) á.2 (O.Aá)

30-40 cm 2.0 (0.22) 2.3 (0.25) 3 6 (0.40)

40-50 cm 2.1 (0.23) 1.7 (0.19) 4 2 (0.46)

2 lead in biomass of moss+litter (0.36) (0.15) (0.07)

X lead in humus, 0-10 cm (1.53) (1.27) (1.44)

X lead in illuvial horizon,10-50 cm (1.19) (1.02) (1.53)

X lead in the biomass of trees (estimated) (0.20) (0.10) (0.05)

Totally (3.28) (2.54) (3.09)

 

EDTA-lead. Mor layer with strong interspersions of mineral soil nearest to the road.

Table 3. Distribution of lead in soil and biomass in a spruce forest at the road E4 in Northern Skåne (South Sweden). The values for

biomass, litter and mor refer to the total lead content, for eluvial and illuvial horizons the EDTA-lead content. The values

are calculated as mg/kg dry matter (and g/m2 respectively) and are mean values from 3-5 analyses (12).

9C)
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A B C D

Biomass above ground 1.35 0.21 0.19 0.01.

Litter " " 0.66 0.57 1.11 0.14

Biomass below ground 0.33 0.12 0.23

Litter " " 0.33' 0.05 0.06 i 1'66

Biomass + litter 2.67 0.95 .1.59 1.81

Ground (0-20 cm) x 14.9 13.5 13.3 12.0

spruce forest, Lidhult, SSW Småland (not published)

heathland covered with Calluna, Skanör, SSW Skåne (14)

heathland covered with Erica tetralix, SSW Skåne (14)

U
O
U
U
D
>

seashore meadow, Szt Anna, Östergötland province (13)

Table 4. Lead distribution in some terrestrial ecosystems in South and
central Sweden. The values refer to kg/ha; in the ground, the

values refer to the content of lead extractable in EDTA, while

otherwise the total lead content is indicated.
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Sample plot B C

Distance from road side; SE 4 m 10 m 300 m

pH-extract

Biomass of moss

aqua dist. 5.2-5.4 <0.1 ' <0.1 <0.2

Na-EDTA 0.05\M 4.3 82-84 78-93 ' 86-87

Moss litter

aqua dist. 5.0-5. <0.1 <0.1 ' <0.1

I Na-EDTA 0.05 M 4.2 78-86 88-94 88-94

Mor, F-layer Upper part Lower part

Acetic acid 1 M 2.4-2. 8.4-9.4 4.0-4.7 2.1-2.9

Citric acid 0.2 M ' 2.0 13.2-14.1 6.7-8.1
Hydrochloric acid 0.1 M 1.1 54-58 44-45

Ammonium chloride 0.5 M5 3.0-3. 11.8-12.5 14.5-15.6

Barium acetate 0.5 M 5.9-6. 16.7-19.4 16.5-19.0

Na-EDTA 0.05 M 3.9-4. 85-91 80-88 95-96

Eluvial horizon mixed with humus
(5-10 cm)

Ammonium chloride 0.5 M 2.9-3. 7-10a 3-4 . 6

Na-EDTA 0.05 M 3.5-4. 59-89a 42-48 50-59

L Illuvial horizon (10-50 cm)

Ammonium chloride 0.5 M 4.0-4.1 <1 <1 <1

Na-EDTA 0.05 M 4.9-5.4 8-15 8-14 12-18

 

'8 Including mor.

Table S. Extractable lead content in Z of total

Skåne (12).

lead content in spruce forest near road E4 in Northern
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Fig. 2. Lead content (ppm = mg/kg dry weight) in plants and soil along a road through a plain area, spring
1968 (the main road between Malmö and Lund, mean volume of traffic 18 500 motor vehicles/24 hours).
Brachytecium = Brachytecium rutabulum; Alopecurus = Alopecurus pratensis; Anthriscus_ = wild chervil;
Total = total content in surface layer of soil (0-5 cm); ExtHAC = lead extratable in acetic acid (4).

9
4



95

III Effects of Road Salt on Soil and Vegetation.

Åke Rühling, research assistant

The effects of sodium on soil colloids result in dispersion,

making the soil structure unfavourable for the plants, at the

same time as the soil water becomes less mobile and thus more

difficult of access. Moreover, the uptake of water is obstructed

because of osmotic reasons, when the ion concentration in the

solution rises. The chloride ion is not absorbed by the soil

colloids, and has no harmful effects on the condition of the

soil.

Plants possess a rather effective barrier against an excessive

uptake of sodium from the soil, but in spite of this at abnormally

high concentrations, amounts large enough to cause damage are

absorbed. No barrier against chloride uptake has been found; but

the chloride is quickly transported along the vessel systems. A

considerable quantity of salt is also absorbed through above-

ground parts contaminated by the "salt spray" caused by traffic.

Damage on vegetation has been reported, especially from cities

and towns. The damage has been found on trees, especially conifers,

Situated in the Vicinity of the roadway. Around well drained,

paved roads in the countryside, salt damage on vegetation seem to

be rare.

It is showed in'a Danish study on salt damage that concentrations

of sodium chloride exceeding lOOO ppm (which is considered to be

a limit for vegetation damage) is reached during the salting

period only, and that the concentrations at the beginning of the

next salting period almost return to the basic values, due to

leaching.
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Depth Sodium (ppm) Chloride (ppm)
(id 0 30_ 60 0 30 60 Distance from the

roadbank in feet

 

Highest con- 6 1056 651 442 651 490 351
centration 18 900 379 250 768 314 172

Lowest con- 6 30 42 45 37 50 84

centration 18 34 34 53 53 37 26

Mean con- 6 281 139 96 116 79 54

centration 18 251 109 ;78 127 61 38

Table l. Levels of exchangeable sodium and chloride ions in soil at
22 sites bordering Maine highways, according to Hutchinson

 

(31).
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The sodium content in ppm is plotted as a function of the
distance from the road, m.

Fig. 1. Accumulation of sodium ions in soil, mostly silt loam, con-
tiguous to highways as a result of deicing with sodium chloride
(31).
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IV. Effects of Roads on surface andGround Water.

Lars Bäckman, research assistant and Gert KnutssOn, chief geologist

During road constructions extensive earth and rock work as well as

drainage are carried out, which may cause damage to the surrounding

nature in several ways. Lowering of ground water level may be

caused directly by excavations below the ground water level as well

as by reduced infiltration and by surface water drainage and sub-

soil drainage of the road and its vicinity. The opposite effect will

appear when a tight road embankment dams a natural flow of water.

This problem is especially pronounced in peat grounds.

Long road embankments, separating lakes or shallow bays, may affect

the natural circulation of water, and consequently the sedimenta-

tion conditions as well. The natural Conditions for water organisms

may thus be changed radically, as also in case of mudding and sedi-

mentation caused by road construction.

The latter questions have attracted great interest in e.g. American

literature. Because of the climatic and geological factors pre-

valent in Sweden, where precipitation is small and well distributed

over soils with in general little tendency of erosion, this pro-

blem is of peripheral interest from the Swedish point of view.

Several cases of pollution of shallow wells dug near roads have

been reported, mostly in the US but also in Sweden. The main part

of the Swedish cases, however, as well as several American ones,

were caused by chloride originating from salt stores. Thanks to

improvements in the design of such stores, damage for this reason

seem to have ceased in Sweden. The risk of pollution of wells

because of road salt seems to be very small, except in shallow

wells situated very near roads.
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V. Effects of Roads and Traffic on the Fauna.

Stellan Hedgren, B.S.

Road traffic affects wildlife in neighbouring areas in a way and

to an extent which are determined by several factors, as species,

population density, activity of the animals, time of the day,

season, traffic intensity, weather, vegetation conditions, etc.

Grazing game in a meager forest habitat may be attracted by the

roadside verge vegetation and thus gather near the road, where

they run greater risks of getting run over. In a pronounced cul-

tivation area, the roadside verges may be the only place to pro-

vide protection, food, or e.g. in certain bird Species, a suitable

nesting habitat. In this case, too, an accumulation of animals

to the road area will take place.

T0 certain animal species, a road may act as a barrier, more or

less obstructing the passage between areas separated by the road.

A large number of animals are killed on roads in collisions with

motor vehicles. It is uncertain, however, whether this mortality

factor can be regarded as important when determining the number

of animal population but for certain exceptional cases.

Lead and other heavy metals are spread by the traffic, and taken

up and accumulated in certain animals species among the animals

living near roads. Little is known, however, about the biological

effects of this.




