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Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max 200 ord:

Vägdagvatten innehåller partiklar, syrgasförbrukande ämnen, näringsämnen, tungmetaller, orga-

niska föroreningar, mikroorganismer, Na, C1 mm. Vägdagvattnets föroreningsflöden påverkas av

trañktyp, trañkvolym, nederbördsregim, dränering, vägytans beskaffenhet samt drift-och underhålls-

åtgärder. Vägdagvattnet när grundvattnet/recipienten via rännsten, dike eller utjämningsmagasin.

Inñltration, översilning och stänk är andra transportvägar.

I marken styrs föroreningarnas mobilitet och toxicitet av textur, struktur, syra-bas-status,

redoxpotential, vattenförhållanden, organisk haltmm. Tungmetaller ackumuleras i vägnära mark,

vegetation och djur. Uppgifterna om vägdagvatteneffekter på terrester vegetation och fauna är få

och motstridiga. Natrium från vägsalt kan störa växters vatten- och näringsupptagning.

I vägdagvattenpåverkade recipienter har vatten, organismeroch sediment förhöjda förorenings-

halter. Tungmetaller adsorberas till partiklar. Halten föroreningar minskar främst genom sedimen-

tation; stora mängder kan ackumuleras i sedimenten. Ökad turbiditet hämmar fotosyntesen.

Fiskgälar kan blockeras av partiklar. Tillfört N och P ger ökad biomassa vars nedbrytning kan
medföra syrebrist. Sedimentpålagring och igensättning av porer kan störa den bentiska faunan.

Minskad artdiversitet hos vegetation och fauna har dokumenterats. Laboratorie-experiment har

givit motstridiga resultat för olika växt- och djurgrupper. Balansen mellan näringsämnen och

toxiska ämnen är avgörande för om dagvattnet ger tillväxtstimulering eller -hämning hos biota.

Salttillförsel utgör ytterligare belastning på vägdagvattenrecipienter. Störningar harrapporterats
hos alger, bakterier och bentiska djur. Snösmältning medför momentan föroreningsbelastning.

Grundvatten kan kontamineras med C1 från vintersaltning men knappast med tungmetaller från

vägdagvatten på landsbygd.

Litteratur om behandlingsmetoder och -anläggningar för vägdagvatten refereras. Hantering av

vägdagvatten och dikesmassor diskuteras ur ekologisk synvinkel. Forskningsbehov anges.
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Abstract (backgroundaims, methods, results) max 200 words:

Highway runoff water contains suspended solids, oxygen-consuming pollutants, nutrients, heavy

metals, organic pollutants, microorganisms, Na, Cl, etc. The highway-runoff fluxes of pollutants

are influenced by type of traffic, traffic volume, precipitation regime, road drainage and road-

surface Characteristics, as well as maintenance and operations. Highway runoff is transported via

gutters, ditches or retention/detention ponds to the ground water or the receiving watercourse.

Inñltration, overland flow and spray are other transport routes.

In the soil, the mobility and toxicity of the pollutants are influenced by texture, structure, acid-

base properties, redox potential, hydrology, organic matter, etc. Heavy metals accumulate in

roadside soil, vegetation and animals. The information on effects of highway runoff on terrestrial

vegetation and fauna is scarce and contradictory. Sodium ions from ice control may disturb the

water and nutrient uptake in plants.

Elevated pollutant concentrations are found in water, biota and sediments of watercourses and

lakes receiving highway runoff. Heavy metals are larger adsorbed to particles. Large amounts of

pollutants accumulate in the sediments. Increased turbidity may inhibit photosynthesis and lead to

the obstruction ofñsh gills. Runoffcontribution ofN andPpromotes growth, and thedecomposition

of the produced biomassmay cause oxy gen deficiency in sediments. Abundant sedimentation and

obstruction of sediment pores may cause disturbance of the benthic fauna. Reduced species

diversity of the vegetation and fauna has been documented. Laboratory experiments have given

contradictory results for different groups ofplants and animals. The equilibrium between nutrients

and toxic substances may easily turn into a situation where biological growth is either stimulated

or inhibited. Loading of salt from ice control may contribute additional stress to runoff-influenced

receiving waters. Disturbance hasbeen reported for algae, bacteria and benthic animals. The snow-

melt can momentarily contribute considerable amounts of pollutants to receiving waters. The

ground water may be polluted by C1 from ice control, but hardly by heavy metals from rural

highway runoff.

References are given to literature on highway-runoff treatment methods and facilities. The

treatment of highway runoff water and of waste soil from ditch clean'ng is discussed from an

ecological point of view. The need for further research is identified.
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FÖRORD

Föreliggande kunskapsöversikt har utförts av Lennart Folkeson (projektledare),

VTI med Vägverket som uppdragsgivare och finansiär (Effekter av föroreningar i

vatten och jord; projektnummer 75340-0, 80023).

Ett varmt tack riktas till Informationsenheten vid VTI för hjälp med sökning och

införskaffning av litteratur.
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Miljöeffekter av Vägdagvatten. Litteraturöversikt

av Lennart Folkeson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95 Linköping

SAMMANFATTNING

Dagvatten är avrinningsvatten från hårdgjorda ytor. Dagvatten från vägar kan

benämnas Vägdagvatten, vare sig det gäller tätorts- eller landsbygdsmiljöer. Före-

liggande litteraturöversikt behandlar transport och ekologiska effekter av Väg-

dagvatten och dess föroreningar med särskild tonvikt på landsbygdsförhållanden.

Föroreningarna i Vägdagvatten härrör huvudsakligen från bilavgaser, drivmedel,

smörjmedel, fordonskorrosion, fordonslast, däckslitage, vägbeläggning, drift- och

underhållsåtgärder samt deposition av luftföroreningar av extern härkomst.

Karaktäristiskt för Vägdagvatten är mångfalden av föroreningar. De variabler som

studerats mest är TSS (total suspended solids; totalmängd suspenderade partiklar),

BOD (biological 0xygen demand; biologisk syreförbrukning), COD (chemical

oxygen demand; kemisk syreförbrukning) P, N, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, HC

och coliforma bakterier. Dessa variabler representerar de viktigaste kategorierna

föroreningar i dagvattnet, nämligen suspenderade partiklar, syrgasförbrukande

ämnen, näringsämnen, tungmetaller, organiska föroreningar/petroleumprodukter

och mikroorganismer. Härtill kommer Na och Cl där kemisk halkbekämpning

förekommer.

De föroreningsmängder som transporteras med Vägdagvattnet varierar kraftigt

över tid och rum och styrs bl a av trafiktyp, trafikvolym, nederbördsregim,

dräneringsförhållanden, Vägytans beskaffenhet, drift- och underhållsåtgärder samt,

i tätortsmiljö, avrinningsområdets sammansättning.

Vägdagvattnet kan transporteras till grundvattnet eller recipienten via rännsten,

dike eller utjämningsmagasin. Infiltration, översilning och stänk är andra trans-

portvägar. Härtill kommer snösmältning (t ex snövallar).

I Vägnära mark styrs föroreningarnas mobilitet och toxicitet bl a av markens tex-

tur, struktur, syra-bas-status, redoxpotential, vattenförhållanden, halt organiskt

material, halt Fe-, Mn- och Al-oxidhydrat samt interaktioner mellan olika
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föroreningar. Det typiska mönstret för föroreningars haltfördelning i mark är det

snabba avtagandet med ökat markdjup. Olika ämnen visar dock mycket

varierande löslighet och mobilitet. Bly binds hårt i det översta markskiktet till

följd av stark komplexbindning med organiskt material.

Den direkta dagvattenpåverkan på mark och landvegetation inskränker sig van-

ligen till de närmaste meterna från vägkanten. Luftburna föroreningar, särskilt i de

fina partikelfraktionerna, sprids avsevärt längre. Närmast vägen har mark och

växtlighet ofta kraftigt förhöjda tungmetallhalter. Utöver föroreningsbelastningen

tillkommer det förhållandet att marken närmast vägbanan avviker från vanlig

mark genom annorlunda textur, struktur, hydrologi, humusform mm och ofta

förhöjt pH. Tillsammans med hårda mikroklimatiska förhållanden och störd

markbiologisk aktivitet skapar detta ogynnsamma växtbetingelser för den vägnära

vegetationen. Störning av olika tillväxtprocesser har visats hos växter odlade i,

jord hämtad 0.5 - 1 m från en vägkant. I övrigt har mycket lite information

påträffats om störningar på landvegetation som kan hänföras till vägdagvatten.

Natriumjoner från vintersaltning kan dock störa vatten- och näringsupptagningen i

växter.

I fråga om djur är uppgifterna om effekter på diversiteten få och motstridiga.

Ackumulation av tungmetaller, särskilt Pb, i vägnära populationer av stationära

evertebrater är dock välbelagd.

I recipienten påverkas dagvattenföroreningarnas toxicitet av utspädningsförhål-

landen och speciering. Tungmetaller förekommer i stor utsträckning adsorberade

till partiklar. Sedimentation är den helt dominerande processen för minskning av

föroreningshalten i recipienten. Avsevärda mängder föroreningar, inte minst

tungmetaller, kan ackumuleras i sedimenten. En annan transportväg för förore-

ningar är upptagning i växter, dels plankton, dels rotade växter.

Partiklar från dagvatten ökar turbiditeten i recipienten, varvid ljusförhållandena

ändras och fotosyntesen störs. Turbiditetsökningen kan också medföra att fiskars

gälar blockeras av partiklar. Tillförsel av näringsämnen, främst N och P, via väg-

dagvatten leder ofta till ökad biomassa som ger upphov till ökad syretäring då det

bildade organiska materialet bryts ner. Mer eller mindre långvarig syrebrist kan

uppkomma i sedimenten. Omfattande sedimentation av partiklar och döda växt-

och djurdelar kan medföra igensättning av porer och pålagring av material vilket

kan ge störning av den bentiska faunan.
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Att vatten, växter, djur och sediment visar förhöjda föroreningshalter i vägdagvat-

tenpåverkade recipienter är väldokumenterat. Likaså har man kunnat dokumentera

minskad artdiversitet och instabil artsammansättning hos vegetation och fauna.

Laboratorieexperiment med olika växter, djur och bakterier har givit i många

stycken motstridiga resultat. Känsligheten varierar mycket mellan olika växt- och

djurgrupper, mellan olika utvecklingsstadier osv och varierar likaså med årstiden.

Effekterna är beroende av nederbördsregimen, dagvattnets kemiska

sammansättning, föroreningarnas speciering, recipientens hydrologi och andra

lokala förhållanden. Ett mönster tycks dock vara att dagvattnets näringstillskott

ofta ger en tillväxtstimulerande effekt som emellertid kan övergå i tillväxthäm-

ning om tungmetallbelastningen blir för stor. Generellt kan biologiska effekter i

dagvattenpåverkade recipienter sägas vara mycket avhängiga av den känsliga

balansen mellan näringsämnen och toxiska ämnen. Denna balans kan vara

avgörande för om dagvattnet ger tillväxtstimulering eller -hämning hos biota.

Salttillförsel utgör en ytterligare belastning på dagvattenpåverkade recipienter.

Störningar har rapporterats hos alger, bakterier och bentiska djur. Kloridjonen kan

påverka lösligheten av tungmetaller i sedimenten. Vid extrem saltbelastning kan

de årliga vattencirkulationerna (vår och höst) utebli till följd av densitetsskiktning

av sjöns vattenmassa.

Där stora mängder trafikföroreningar ansamlats i snö kan snösmältningen medföra

en stor momentan föroreningsbelastning på recipienten. Enligt norska un-

dersökningar behöver denna belastning emellertid inte ha någon större akuttoxisk

inverkan på sjöns biota. Allmänt bör man dock vara uppmärksam på att slutsatser

från korttidsstudier inte kan överföras till långtidsförhållanden.

Grundvattnet kan i vissa fall få förhöjd Cl-halt till följd av omfattande eller

långvarig vintersaltning. Grundvattenförorening med tungmetaller från normalt

vägdagvatten är (ännu) sällsynt.

I översikten refereras litteratur om praktisk utformning av behandlingsanlägg-

ningar för vägdagvatten. Olika typer av hantering av vägdagvatten och dikes-

massor diskuteras utifrån ekologiska synviklar. I diskussionen belyses även den

historiskt ändrade synen på vägdagvatten som miljöproblem.
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Följ ande frågeställningar bör bli föremål för ytterligare forskning:

0 Vilka faktorer styr mobiliteten hos olika föroreningar i den vägnära marken?

0 Vilken kvantitativ roll spelar vägdagvattnet för den diffusa spridningen av mil-
jögifter?

Följ ande frågeställningar kräver särskild uppmärksamhet i väghållningen:

0 Vilka kriterier bör uppställas för behovet av omhändertagande av vägdagvatten?

0 Hur ska vägrenar och diken utformas och skötas för att deras långsiktiga

förmåga att kvarhålla eller oskadliggöra ackumulerade föroreningar ska
bibehållas?

0 Vilka kriterier bör uppställas för behovet av omhändertagande av dikesmassor?

0 Vilka ekologiska långtidseffekter kan vintersaltning ge?

0 Vilka miljöaspekter kan läggas på kombinationen av vintervägsaltning och

dubbdäcksanvändning?

0 Vilken omfattning har föroreningstransporten direkt ner genom vägbelägg-

ningen?

0 Under vilka förhållanden kan vägdagvatten utgöra en risk för storskalig

påverkan av grundvattenkvaliteten?

Litteraturöversikten innehåller 156 referenser.
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Environmental effects of highway runoff water. A literature review

by Lennart Folkeson

Swedish Road and Transport Research Institute (VTI)

S-581 95 Linköping

Sweden

SUMMARY

This literature review deals with the transport and ecological effects of highway-

runoff pollutants with special reference to rural environments.

Pollutants in highway runoff mainly originate from vehicle exhaust emissions,

vehicle fuel and lubrication system losses, vehicle/tyre wear, litter and spillages,

pavement wear, ice control, maintenance and operations and 'atmospheric deposi-

tion.

Highway runoff typically contains a multitude of different pollutants. The most

frequently studied variables include total suspended solids, biological oxygen

demand, chemical oxygen demand, P, N, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, HC and

coliform bacteria. These variables represent the most important groups of high-

way-runoff pollutants, which are suspended particles, oxygen-consuming pol-

lutants, nutrients, heavy metals, organic pollutants, petroleum products and

microorganisms. Where chemical deicing or anti-icing agents are used, Na and Cl

can be added to the list.

The highway-runoff fluxes of pollutants, varying considerably in time and space,

are influenced by factors such as type of traffic, traffic volume, precipitation

regime, road drainage, road surface Characteristics, maintenance and operations

and (for urban highways) catchment Characteristics.

Highway runoff water is transported via gutters, ditches or retention/detention

ponds to the ground water or the receiving watercourse. Other transport routes

comprise infiltration, overland flow, spray and snow-melt water.

In the vicinity of the road, the mobility and toxicity of the pollutants in the soil are

influenced by soil Characteristics such as texture, structure, acid-base properties,
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redox potential, hydrology and organic matter, as well as by chemical Characteris-

tics such as Fe, Mn and Al hydroxides, and interactions between different pol-

lutants. The pollutants typically decrease in concentration with increasing soil

depth, but solubility and mobility differ greatly between pollutants. Due to strong

complexation with organic ligands, Pb is to a great extent retained in the upper-

most soil horizons.

The direct influence of highway runoff on the soil and the terrestrial vegetation is

usually limited to an area within a few metres of the roadway. Air-borne pol-

lutants, especially in the fine fractions, are distributed over much larger distances.

In the close Vicinity of the road, soil and vegetation often show considerably

elevated heavy-metal concentrations, rapidly decreasing with increasing distance.

The soil close to the roadway differs from natural soil not only in pollution load

but also in texture, structure, hydrology, humus type, etc, and also in its elevated

pH. These features, together with a harsh microclimate and disturbed soil-biologi-

cal activity, create unfavourable conditions for plant growth close to the roadway.

Disturbances in various growth processes have been documented in plants grown

in soil collected within 0.5-1 m of a roadway. Little further information has been

encountered concerning growth disturbance attributable to highway runoff. The

Na ions from de-icing and anti-icing agents may lead to disturbance in the water

and nutrient uptake in plants.

The information on highway-runoff effects on animals is scarce and contradictory.

The accumulation of heavy metals, especially Pb, in roadside populations of

stationary evertebrates is well documented, however.

In the receiving bodies of water, the toxicity of runoff-generated pollutants is in-

fluenced by factors such as dilution and speciation. Heavy metals are largely ad-

sorbed to particles. Sedimentation constitutes the dominating process reducing the

pollutant concentrations in the water. Considerable amounts of pollutants,

especially heavy metals, can accumulate in the sediment. Uptake in plankton and

rooted plants is another transport route.

Runoff particles cause increased turbidity altering the light Characteristics, which

will disturb photosynthesis. Increased turbidity may also lead to the obstruction of

fish gills by particles. The import of nutrients, especially N and P, with the runoff

often leads to increased biomass. The decomposition of this additional organic

material will cause increased oxygen consumption, and more or less prolonged
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oxygen deficiency may arise in the sediments. Abundant sedimentation of par-

ticles and debris, as well as obstruction of sediment pores, may cause disturbance

of the benthic fauna.

The elevated pollutant levels in water, plants, animals and sediments of highway-

runoff influenced receiving waters are well documented. Reduced species diver-

sity and instable species composition of vegetation and fauna have also been

shown. Laboratory experiments using different plants, animals and bacteria have

often given contradictory results. The sensitivity varies considerably among dif-

ferent plant and animal groups, among different development stages, etc, and with

season. The effects are influenced by precipitation regime, runoff Chemistry, pol-

lutant speciation, hydrology of the receiving water and other local conditions. The

nutrient contribution often has a growth-stimulating effect which, however, can

turn into a growth inhibition if the heavy-metal load becomes too great. Biological

effects in runoff-influenced receiving waters can generally be viewed as highly

dependent on the labile equilibrium between nutrients and toxic substances. This

sensitive equilibrium may easily turn into a situation where biological growth is

either stimulated or inhibited.

Loading of salt originating from ice control may contribute additional stress to

runoff-influenced receiving waters. Disturbance has been reported for algae, bac-

teria and benthic animals. The chloride ion can influence the solubility of heavy

metals in the sediments. Extreme salt loads on a receiving lake can give rise to

density stratification of the body of water, which may prevent the vernal and

autumnal circulations.

Where large amounts of traffic-generated pollutants have accumulated in snow,

the snow-melt can bring about a considerable load of pollutants on the receiving

water. According to Norwegian studies, this load need not necessarily contribute

any great acute toxicity to the biota of the lake. Generally, however, conclusions

from short-time tests cannot uncritically be transferred to long-term conditions.

Extensive or lengthy supply of NaCl for ice control may give rise to an elevated

Cl concentration of the ground water. Ground water contamination with heavy

metals from normal highway runoff is hitherto uncommon.

The review refers to literature on various methods and facilities for the treatment

of highway runoff. Different types of treatment of runoff water and of waste soil
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from ditch clearing are discussed from an ecological point of view. The change

over time in the conception of highway runoff as an environmental problem is

briefly discussed.

The following issues merit further research:

(i) What are the most important factors regulating the mobility of different pol-
lutants in roadside soil?

(ii) What is the quantitative importance of highway runoff to the diffuse distri-
bution of pollutants in ecosystems?

The following questions are worthy of special attention in road maintenance:

(1) What criteria should be set up for the treatment of highway-runoff water?

(ii) How should road verges and road ditches be designed and maintained in order

to preserve their capacity to retain or detoxify accumulated pollutants?

(iii) What criteria should be set up for the need of treatment of soil masses

resulting from ditch clearing?

(iv) What are the most important long-term environmental effects of chemical ice
control?

(V) What ecological effects could arise as a result of the combination of chemical
ice control and studded-tyre usage?

(Vi) What quantities of highway pollutants can be transported down through the
pavement?

(Vii) Under what circumstances does highway runoff pose a risk of large-scale
contamination of the ground water?

The literature review comprises 156 references.
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1 INLEDNING

Dagvatten är ett begrepp som främst förknippas med tätortsmiljöer. Dagvatten kan

ges en vid definition och omfatta avrinningsvatten från hårdgjorda ytor i allmän-

het. I tätortsmiljö härrör naturligtvis huvuddelen av dagvattnet från gator, torg och

byggnader medan genomfartsleder endast lämnar ett mycket litet volymsmässigt

bidrag. Vägdagvatten (highway rar/tom, alltså avrinningsvatten från vägar, före-

kommer såväl i tätorter som i landsbygdsmiljö. I kemiskt hänseende är det ofta

ingen större skillnad mellan vägdagvatten från tätorts- och landsbygdsmiljö.

Vägdagvatten har hittills huvudsakligen betraktats från teknisk synpunkt. Omfat-

tande kunskap finns i frågor som gäller avvattning av vägytor, kapacitet hos

system för omhändertagande av vägdagvatten, utformning av utjämningsmagasin

o dyl. Däremot har först på senare tid uppmärksamhet kommit att riktas, mot

ekologiska effekter av dagvattnet och dess föroreningar. Här är kunskapen i

Sverige mycket begränsad.

Föreliggande kunskapsöversikt behandlar transport och ekologiska effekter av

föroreningar i vägdagvatten i allmänhet, dock med tyngdpunkt på förhållandena i

landsbygdsmiljö.

Översikten baseras i huvudsak på datorbaserad internationell litteratursökning vid

databaserna Roadline och IRRD. En stor del av informationen har hämtats från

sammanställningar o dyl, och tiden har inte medgivit genomgående kontroll av

dessa sekundäruppgifter. En del av den använda litteraturen är publicerad av

vägmyndigheter (motsv), särskilt i USA (Federal Highway Administration) och

har troligen inte genomgått vetenskaplig fackgranskning.

Litteratursökningen har utförts i samarbete med Statens Geotekniska Institut, SGI.

Redovisningen har uppdelats så att SGI huvudsakligen behandlar halter och flö-

den av föroreningar i dagvatten och dagvattenpåverkad mark, medan VTI huvud-

sakligen behandlar föroreningarnas spridning och ekologiska effekter. För halt-

och flödesuppgifter hänvisas därför till Bjelkås & Lindmark (1993).

Beteckningar på kemiska ämnen anges i en lista på sid 56. I en ordförklarng (sid

57) förklaras vissa facktermer m m. Dessa facktermer är försedda med asterisk*

första gången de uppträder i texten.
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2 FÖRORENINGSKÄLLOR

2.1 Allmänt

Föroreningarna i vägdagvatten härrör huvudsakligen från:

0 Trafiken

0 Drift- och underhållsåtgärder

0 Vägbeläggningen

0 Långväga luftföroreningar.

2.2 Avgaser

Bilavgaser utgör den dominerande källan till många ämnen i vägdagvattnet. Bort-

sett från koldioxid och kolmonoxid, som inte är intressanta i dagvattensamman-

hang, utgörs de mest betydelsefulla ämnena av kväveföreningar (NO och N02),

tungmetaller* (främst Pb) och ett mycket stort antal mer eller mindre oförbrända

kolv'e'rteföreningar>*< (HC). För beskrivningar av avgasernas sammansättning hän-

visas till översikter, t ex Folkeson (1976), Pettersson (1983a; 1983b) och Möller

(1990)

Emissionsfaktorer för reglerade avgaser från olika fordonstyper finns publicerade

t ex av SNV och VTI (Egebäck 1987; Hammarström 1992). För beräkning av hur

olika faktorer påverkar emissionerna finns modeller utarbetade, t ex VETO

(Hammarström & Karlsson 1987).

Vägdagvattnets föroreningsmängd påverkas i viss mån av körmönstret. Avgas-

emissionen är t ex betydligt mindre från fritt flytande trafik än från trafik vars

flöde hindras av t ex köer (Egebäck 1987; Hernandez, Hontoria & Roquero 1992).

2.3 Oförbränt drivmedel, smörjoljor mm

Oförbränt drivmedel tillför främst kolväten och Pb till vägdagvattnet. Smörj- och

bromsoljor, fetter o dyl kan tillföra kolväten och olika tungmetaller (Pettersson

1983a; 1983b).
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2.4 Korrosionsprodukter

Genom korrosion och förslitning av material i fordonen och även räcken, väg-

skyltar o dyl tillförs vägdagvattnet betydande kvantiteter föroreningar, främst

tungmetaller; se vidare Bjelkås & Lindmark (1993).

2.5 Last

Genom spill från fordonens last tillförs vägdagvattnet en lång rad ämnen i fast

eller flytande form. Dessa ämnen behöver_ i sig inte vara toxiska* eller direkt

miljöfarliga men kommer dock att utgöra föroreningar när de tillförs omgivningen

(dagvattnet). Kvantiteterna är svåra att uppskatta.

2.6 Miljöfarligt gods

På vägarna transporteras även ansenliga mängder miljöfarligt gods (Sveriges of-

ficiella statistik 1991). Vid de få tillfällen olyckor sker föreligger risk för omfat-

tande utsläpp av kemikalier (se vidare Advisory Committee on Dangerous Sub-

stances 1991). Ämnena kan naturligtvis vara av mycket varierande typ. En huvud-

del av den transporterade volymen utgörs av petroleumprodukter*. Förutom

toxiciteten är ämnets vattenlöslighet (eller blandbarhet med vatten) avgörande för

de miljöskador som kan uppkomma.

2.7 Däck

Bildäck innehåller huvudsakligen gummipolymerer och andra organiska* ämnen.

Däck innehåller mycket sot och en lång rad tungmetaller, främst Zn. En betydande

del av vägdagvattnets innehåll av Zn anses härröra från däck; Zn tillsätts vid vul-

kaniseringen (se vidare Bjelkås & Lindmark 1993). Zn-innehållande material in-

nehåller som regel vissa mängder Cd som förorening. Däckavnötningen ger

upphov till partiklar som primärt är relativt stora men som successivt övergår i

mindre fraktioner. Från materialet i dubbar kommer, utöver Fe och Al, bl a små

mängder volfram och titan mm (Bourcier, Hindin & Cook 1980).
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2.8 Halkbekämpningsmedel

Stora mängder Na och Cl tillförs dagvattnet där vägsalt används för halkbekämp-

ning (Öberg, Gustafson & Axelson 1991). Utomlands förekommer även andra

kemiska halkbekämpningsmedel. Många metaller medföljer som föroreningar i

saltet (Bjelkås & Lindmark 1993). Som antibakmedel* tillsätts kaliumferrocyanid.

På grusvägar används i viss utsträckning CaC12 för dammbindning sommartid.

2.9 Vägbeläggning

Dubbdäcksanvändning ger en mycket omfattande beläggningsavnötning, för

Sveriges vidkommande 450 000 ton per år enligt den senast publicerade

undersökningen (Carlsson, Nordström & Perby 1992). Användning av nya dubb-

typer och slitstarkare beläggningsmaterial samverkar till att beläggnings-

avnötningen är under avtagande. Det avnötta materialet har primärt samma

sammansättning som slitlagret. Asfalt, som är den vanligaste beläggningstypen,

består till ca 95 % av stenmaterial och ca 5 % av bitumen* (se Folkeson 1992).

Bitumendelen är en ansenlig källa till organiska föroreningar (se vidare Lindgren

1990; Bjelkås & Lindmark 1993; Baekken 1993).

Utöver det rena avnötningsslitaget sker en viss utlakning av olika ämnen genom

nedbrytning och vittring av beläggningsmaterialet, inte minst vid vattnets passage

genom sprickor. I de fall vägmaterial innehåller restprodukter som slagg eller

aska, kan tungmetallutlakning förekomma (se vidare Höbeda 1992; Bjelkås &

Lindmark 1993).

Vägmarkeringar kan ge ett visst bidrag till dagvattnets förorening med organiska

ämnen (Palá, Coronel & Lopez 1992).

2.10 Våt- och torrdeposition

Atmosfäriskt nedfall av mer eller mindre långdistanstransporterat material ger ett

visst bidrag till dagvattnets föroreningshalt. Denna källas relativa betydelse ökar

då trafikvolymen minskar. Till skillnad från flertalet ämnen i vägdagvatten har N

och P sitt huvudsakliga ursprung i atmosfärisk deposition (Lange 1990).

VTI RAPPORT 391



2.11 Människor och djur

I tätorter har dagvattnets innehåll av bakterier till stor del humant ursprung. En

stor del av fosforn i urbant dagvatten kommer från hundar (Malmqvist 1983).
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3 FÖRORENINGAR I DAGVATTEN

3. 1 Allmänt

De föroreningsmängder som transporteras med vägdagvattnet varierar kraftigt

över tid och rum och styrs av en mängd parametrar, varav de viktigaste är

trafikvolym, trafiktyp, drift- och underhållsåtgärder, nederbördsregim*, dräne-

ringsförhållanden och vägytans beskaffenhet samt, i tätortsmiljö, avrin-

ningsområdets sammansättning. Modeller finns utarbetade för föroreningsbelast-

ningens beroende av olika parametrar (Malmqvist 1986; Revitt, Hamilton &

Warren 1990).

Trafikvolymen är en av de viktigaste parametrarna för vägdagvattnets sam-

mansättning. Ökad trafikvolym återspeglas emellertid inte i en linjär Ökning i

halten eller flödet av föroreningar i vägdagvattnet, eftersom de väg- och trafik-

genererade föroreningarna även transporteras på annat sätt än via dagvatten

(Dupuis et al. 1985b; Lange 1990; Ward 1990; Ellis & Revitt 1991).

Karaktäristiskt för vägdagvatten är mångfalden av föroreningar, alltifrån lösta

tungmetaller till oidentifierade organiska ämnen, allt i en komplex blandning. De

variabler i vägdagvatten som studerats mest är TSS*, BOD*, COD*, P, N, Cd, Cr,

Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, HC (kolväten) och coliforma* bakterier. Dessa variabler kan

ses som mått på de viktigaste kategorierna föroreningar i dagvattnet, nämligen

suspenderadeå< partiklar, syrgasförbrukande ämnen, näringsämnen, tungmetaller,

organiska föroreningar/petroleumprodukter och mikroorganismer*. Härtill

kommer Na och Cl där kemisk halkbekämpning förekommer (Hamilton &

Harrison 1991; Hvitved-Jacobsen & Yousef 1991).

För dagvatten i allmänhet gäller att den kemiska sammansättningen varierar

kraftigt med föroreningsbelastningen inom området för den hårdgjorda ytan

(Malmqvist 1983). Dagvattnets föroreningsbelastning är vanligen betydligt större

i stadskärnor och industriområden än i bostadsområden (Gupta, Agnew &

Kobriger 1981; Horner & Mar 1985). Växjösjöns avrinningsområde utgörs till

stor del av Växjö tätort och här bidrar dagvattnet med ungefär hälften av sjöns

Cu- och Zn-belastning (Berndtsson et al. 1988).

Tidigare har man knappast betraktat det urbana vägdagvattnet (alltså från genom-

fartsvägar o dyl) som något annat än en del av tätortens dagvatten i allmänhet.
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Dessutom har man, i fråga om ekologiska effekter av dagvatten i allmänhet, ofta

jämställt dagvatten med vatten som passerat kommunala avloppsreningsverk.

Först på sistone har man börjat inse att det urbana vägdagvattnet ur

behandlingssynpunkt bör betraktas utifrån de utgångspunkter som ges av dess

speciella kemiska egenskaper. Det har t ex i flera studier visats att även där

genomfartsleder o dyl (highways) endast upptar 5-8 % av ytan i ett urbant avrin-

ningsområde, så kan dessa vägar svara för en ansenlig andel av de

föroreningsmängder som tillförs urbana vattendrag, exempelvis 50 % av mängden

suspenderade partiklar, 16 % av kolvätena och 35-75 % av metallerna (Ellis &

Revitt 1991).

I kemiskt hänseende är det ingen principiell skillnad mellan vägdagvatten i lands-

bygdsmiljö och vägdagvatten (eller dagvatten i allmänhet) i tätortsmiljö; halterna

är ofta i samma storleksordning (Ellis & Revitt 1991). I den mån det föreligger

någon skillnad för N och P, tenderar N att ha högre och P lägre halter i

tätortsmiljö än i landsbygdsrniljö (Hamilton & Harrison 1991). Urbant väg-

dagvatten tenderar ha högre andel svårnedbrutet material än vad urbant dagvatten

i allmänhet har (Ellis & Revitt 1991). Såväl i tätort som på landsbygd kan trafiken

sägas vara den dominerande källan till dagvattnets halter av Pb, Zn och COD. För

Cu, N och P är andra källor ofta viktigare (SNV 1983).

Dagvattnets volym och föroreningshalter varierar mycket kraftigt med neder-

bördsintensiteten. Under våra nordiska förhållanden är kanske volymer och

föroreningshalter mer utjämnade i jämförelse med t ex USA där nederbörden i

stor utsträckning faller under koncentrerade tillfällen, t ex vid skyfall. Detta

påverkar naturligtvis de metoder som praktiseras för omhändertagandet av avrin-

ningsvattnet. Ett ofta studerat förhållande är den kraftiga föroreningsbelastning

som uppkommer just i början av ett kraftigt nederbördstillfälle av typ skyfall

(Gupta, Agnew & Kobriger 1981; Bickmore & Dutton 1984b; Morrison, Revitt &

Ellis 1989; Beckwith, Ellis & Revitt 1990). Dels gäller det stora volymer vatten

(vilket i och för sig kan medföra utspädning), dels bortförs under mycket kort tid

betydande mängder föroreningar som under kortare eller längre tid har ansamlats

på Vägytan och i dess omedelbara omgivning. Dennafirst flash kan ofta ha tydlig

chockverkan på biota* i de vatten som nås av avrinningsvattnet. Härtill kan också

läggas att just det första regnet efter en lång torrperiod kan vara extra belastat med

luftföroreningar som momentant tvättas ut ur luften. Den stora betydelse för

dagvattnets kemi som tilldelats väderleksförhållandena före nederbördstillfället

har dock inte stått oemotsagd (Ellis, Harrop & Revitt 1986).
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Vägdagvattnets föroreningshalter varierar i viss utsträckning även med årstiden.

COD- och Pb-halterna kan ofta vara dubbelt så höga under vintern som under

sommaren (SNV 1983).

Påverkan på dagvattnets kemiska egenskaper av den kontinuerliga, normalt fly-

tande trafiken har först under de senaste årtiondena rönt uppmärksamhet. Tidigare

var intresset främst riktat mot effekter av olyckor med miljöfarligt gods och

liknande.

Halter av olika föroreningar i vägdagvatten finns dokumenterade i ett antal

översikter. Här kan särskilt hänvisas till Malmquist (1982), Pettersson (1983a;

1983b), SNV (1983), Ellis och Revitt (1992), Bjelkås och Lindmark (1993) samt

Beekken (1993).

3.2 Tungmetaller

De tungmetaller som rönt störst uppmärksamhet i dagvattensammanhang är Cd,

Cr, Cu, Fe, Ni, Pb och Zn. Endast en liten fraktion av metallmängden brukar

föreligga i löst form*; huvuddelen föreligger i suspenderad form, alltså adsor-

beradå< till partiklar. De lösta formerna är ofta de giftigaste. För halter och deras

variation med olika faktorer såsom trafikvolym, tid, typ av avrinningsområde etc

hänvisas till översikter och originalarbeten (Malmquist 1982; 1983; Pettersson

1983a; 1983b; Hvitved-Jacobsen & Yousef 1991; Bjelkås & Lindmark 1993).

3.3 Kolväten

Kolvätena utgörs av ett mycket stort antal olika föreningar; uppskattningar anger

mellan 1000 och 10 000. Dessa är endast delvis kända till sin sammansättning och

än mindre till sin effekt på människa och natur (Möller 1990). PAH (polyaromatic

hydrocarbons) i dagvatten är i stor utsträckning adsorberat till partiklar (Horkeby

& Malmquist 1977). Tyska mätningar avseende dagvatten från motorvägar visade

att endast 14 % av PAH förelåg i löst form (Stotz 1987).

I Storbritannien, där herbicider* tillhörande triazin-gruppen* används för kemisk

vegetationsbekämpning i vägsammanhang, har man framfört farhågor för höga yt-

och grundvattenhalter av dessa vattenlösliga föroreningar (Ellis & Revitt 1991).
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3.4 Näringsämnen

Kvävet i dagvattnet fördelas i grova drag på följande fraktioner: 20 % ammo-

niumkväve, 40 % nitrat- och nitritkväve och 40 % organiskt kväve (SNV 1983).

Av dagvattnets P utgörs vanligen 5-50 % av fosfatfosfor, alltså i löst form, medan

resten föreligger i partikulär form (SNV 1983).

3.5 Salt

Vägdagvattnets halter av Cl, Na och Ca är naturligtvis mycket beroende av in-

tensiteten hos förekommande vägsaltning och därför starkt årstidsberoende. Se

vidare Bäckman (1980) samt Bjelkås & Lindmark (1993).

3.6 Bakterier

Bakteriehalten i dagvatten från motorvägar är vanligen mindre än 1000 organis-

mer/ml, för urbant dagvatten dock ofta en tiopotens högre. Där förhållandet mel-

lan antal fekala* coliforma bakterier (FC) och fekala streptokocker*< (FS) över-

stiger 4, anses källan vara human, medan ett förhållande understigande 0.7 anty-

der animalt ursprung. Kvoten är generellt mindre än 0.7 i normalt dagvatten.

Bakteriehalterna är ofta högre sommar- än vintertid (Ellis & Revitt 1991; Hvit-

ved-Jacobsen & Yousef 1991; Hvitved-Jacobsen, Johansen & Yousef 1992).

3.7 Snö

Snö som ansamlas i det vägnära området under vintern kan vid snösmältningen

momentant ge stora flöden av partikelbundna tungmetaller och PAH (Lygren,

Gjessing & Berglind 1984; Johansen, Jørgensen & Hansen 1985). Koppar, Zn och

Cd tillhör de ämnen som kan uppträda i mycket höga halter i början av snösmält-

ningen. En studie vid Chalmers visade att de biotillgängliga* tungmetallhalterna

var högre i smältvatten än i dagvatten från samma avrinningsområde. Flödet av

Cd visades avta när flödet av Cl avtog under pågående snösmältning (Morrison et

al. 1986). Det kan här nämnas att förorening i samband med snödeponering

studeras vid högskolan i Luleå.
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4 FÖRORENINGARNAS SPRIDNING FRÅN VÄGEN

De föroreningar som härrör från vägen eller trafiken transporteras dels med luften,

dels i form av stänk, dels med dagvattnet.

Den luftburna transporten sker i gas- eller aerosolform* och kan ske över mycket

olika distanser. Beroende på storlek, vikt och andra aerodynamiska egenskaper

deponeras en del av de tyngre partiklarna redan på vägytan, medan andra frak-

tioner deponeras i den vägnära miljön eller genomgår långväga transport. Trans-

portsättet är ämnesspecifikt och skiljer sig alltså t ex mellan olika tungmetaller

och mellan olika kolväten.

Bly i form av lätta partiklar transporteras mycket långt (Folkeson 1976). Det före-

kommer olika uppskattningar av hur stor andel av det trafikemitterade blyet som

transporteras långt från den vägnära miljön. En engelsk budgetstudie* anger t ex

att 6 % deponeras inom 50 rn från vägen, 86 % lufttransporteras längre bort och 8

% tillförs dräneringsvattnet (Hewitt & Rashed 1990). Dessa författare citerar

andra arbeten' som uppger än högre långdistanstransporterad andel. I en budget-

studie utgår likaså Revitt, Hamilton & Warren (1990) från litteratur som anger att

endast 9 % av blyet från vägar deponeras inom 100 m medan andra tungmetaller

till 100% deponeras inom 10 m. Naturligtvis är det de fina partiklarna som är

mest tillgängliga för långdistanstransport (Folkeson 1976).

Olika trafikgenererade luftföroreningar kan alltså ha helt olika fördelningsmönster

för borttransporten. I budgetstudien ovan angavs t ex endast 1-5 % av delåg-

molekylära* PAH-föreningarna men ca 30 % av de högmolekylära stanna kvar

inom det vägnära ekosystemet (Hewitt & Rashed 1990). Partikelburen lufttrans-

port är ett av de viktigaste transportsätten för organiska föroreningar från vägen,

särskilt för sådana med låg molekylvikt* (Gjessing et al. 1984b).

En viss del av deföroreningar som deponeras på själva vägytan kan resus-

penderas* och därefter lufttransporteras kortare eller längre avstånd. Inverkan av

gatsopning på föroreningshalten i dagvatten har blivit föremål för många studier;

effekten av gatsopning är dock i många fall begränsad (Gupta, Agnew & Kobriger

1981; Ellis & Revitt 1982; Bender & Terstriep 1984; Kobriger & Geinopolos

1984; Sartor & Gaboury 1984, Maestri, Dorman & Hartigan 1988).

Remobiliseringen kan också ske till vattenfasen. Ofta är det de minsta partiklarna

som på detta sätt remobiliseras. Eftersom tungmetaller i hög grad är associerade
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till de små partikelfraktionerna, kan mobiliseringen av tungmetaller bli betydande

(Revitt, Hamilton & Warren 1990).

Stänk utgör ett annat viktigt transportsätt (Bellinger, Jones & Tinker 1982). Den

sprej som bildas kan primärt nå ett tiotal meter från vägkanten.

I Vägdagvattnet sker ämnestransporten i form av lösta ämnen (jonform) UPP'

slammade partiklar och emulgerade* ämnen.

Vägytans struktur har betydelse för avrinningens hastighet och vägdagvattnets

kemi. En sliten beläggningsyta anses ge högre föroreningshalter än en mindre

sliten yta (Bickmore & Dutton 1984b). Ytavrinningens andel av den nederbörd

som faller på vägytan är mycket stor för nylagda beläggningar men avtar alltefter-

som sprickor o dyl uppkommer; se Vidare Bjelkås & Lindmark (1993).

VTI RAPPORT 391



12

5 FÖRORENINGARNAS VIDARETRANSPORT

På sin väg till recipienten* kan avrinningsvattnet genomgå ett antal alternativa

eller på varandra följande steg:

5. 1 Infiltration

Vid infiltration passerar avrinningsvattnet genom marken till grundvattnet. Infil-

trationen kan ske direkt i anslutning till vägrenen eller efter det att vägdagvattnet

transporterats via rännsten, utj ämningsdamm* e dyl.

5.2 Översilning

Översilning* med näringsrikt åvatten var i bondesamhället ett ofta effektivt sätt

att öka produktionen hos ängar och våtmarker (mader o dyl). Metoden, som på

senare tid kommit att prövas i syfte att minska läckaget av kväve från jord-

bruksmark (Jansson et al. 1991), har också kommit att praktiseras i dagvatten-

sammanhang, särskilt utomlands. Genom översilning leds avrinningsvatten då ut

över en vanligen gräsklädd yta antingen i anslutning till vägrenen eller en bit bort.

Erfarenheterna från översilning i trafiksammanhang är hittills begränsade

(Maestri, Dorman & Hartigan 1988). Översilning av torvmarker har också

prövats. Torv har en synnerligen stor förmåga att binda näringsämnen och tung-

metaller (Malmer 1974). Dock har just denna ackumulationsförmåga gett upphov

till ifrågasättande av metodens lämplighet med hänsyn till risken för tungmetallers

transport i de myrmarksbaserade näringsvävarna.

5.3 Transport via diken

Diken i anslutning till vägrenen avvattnar såväl vägen som den omgivande

marken. Dikesvattnets kemiska och biologiska karaktärisering är naturligtvis i hög

grad beroende av de avvattnade områdenas relativa storlek och karaktär. Diken

kan sägas utgöra de enda enkla avvattningsanordningar där samtidigt en effektiv

rening kan ske.

VTI RAPPORT 391



13

5.4 Transport via rännsten o dyl

Rännstenar och liknande anläggningar tjänar syftet att snabbt bortföra avrin-

ningsvattnet från vägbanan till en annan plats än vägrenen eller det närmaste

diket. Under den korta tid denna transport pågår, påverkas vattnet knappast av

biologiska skeenden. Även vid längre uppehållstid torde den biologiska ak-

tiviteten här vara mindre än i mer naturlika miljöer där vattnet står i kontakt med

sediment och vegetation.

5.5 Uppsamling i utjämningsmagasin o dyl

Utjämnings- och fördröjningsmagasinä< (-dammar) av olika slag tjänar bl a syftet

att just fördröja vattnet och förhindra att alltför stora volymer momentant tillförs

recipienten. Andra viktiga funktioner hos magasinen är eventuell infiltrering samt

retention* av föroreningar genom sedimentation, växtupptagning, mikrobiologisk

aktivitet o dyl. Utjämnings- eller volymmagasin* kan utformas antingen så att en

mer eller mindre permanent vattenspegel erhålls (s k retention basins*) eller också

så att vattnet endast kvarstår en begränsad tid (vanligen timmar eller dagar men

ibland längre tid) och successivt perkolerar genom en permeabel* botten ner till

grundvattnet; sådana utjämnings- eller perkolationsmagasin* benämns detention

basins*.

Först under senare tid (1980-talet) har man kommit att intressera sig för förmågan

hos utjämningsmagasin att rena vägdagvatten; tidigare har man mest betraktat

magasinens utjämningsförmåga ur teknisk synvinkel, som en volymsfråga (Toet,

Hvitved-Jacobsen & Yousef 1990).

5.6 Direkt avledning till recipienten

Direkt avledning av avrinningsvatten till recipienten förekommer t ex från broar

eller där vägar löper i direkt anslutning till sjöar eller vattendrag.

När det gäller det praktiska valet av lämpliga behandlingsmetoder för vägdagvat-

ten anger t ex Lange (1990) ett möjligt frågeschema.
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6 FÖRORENINGAR I VÄGNÄRA MARK

Helt avgörande för transport och toxicitet hos de föroreningar som på ett eller

annat sätt nått marken är de markfaktorer som styr ämnenas bindningsförhål-

landen och rörlighet. De viktigaste markfaktorerna är:

0 syra-bas-status

0 redoxpotential

0 vattenförhållanden

0 textur

0 struktur

0 halt organiskt material

0 halterna Fe-, Mn- och Al-oxidhydrat

0 kvantitativa haltförhållanden mellan olika föroreningar.

Det skulle här föra för långt att närmare gå in på var och en av dessa faktorer.

Några huvuddrag kan dock nämnas. Markens syra-bas-status*, ofta mätt som

pH*, är en av de viktigaste markfaktorer som styr bindningen av föroreningar, inte

minst tungmetaller. För de flesta tungmetaller gäller att deras löslighet ökar med

ökande surhetsgrad inom de pH-intervall som är aktuella i svenska jordar. Ofta

ökar lösligheten drastiskt i intervallet från 4.8 ner till 4.0, pH-värden som numera

inte är ovanliga i försurade svenska skogsjordar. I vägnära markmiljö är dock pH

ofta förhöjt till följd av tillförsel av basiska ämnen från trafikenmm (Folkeson

1979). För en del tungmetaller, t ex Pb, överskuggas pH-beroendet i hög grad av

förhållanden som har med markens organiska material att göra; se vidare

Folkeson (1976; 1982), Tyler et al. (1987) och Folkeson, Nyholm & Tyler (1990).

Redoxpotentialä< är ett uttryck för markens syrgasförhållanden. Under förhål-

landen där låg redoxpotential råder, t ex i vattendränkta jordar, är lösligheten av

tungmetaller ofta hög till följd av minskad stabilitet hos metallkomplexen*.

Likaså ökar metallrörligheten vid ofta skiftande redoxpotential. Särskilt stor bety-

delse har redoxpotentialen för sådana metaller där de olika oxidationsstadierna*

har olika löslighet, t ex Fe, Mn och Cr; se vidare Folkeson (1982).

Vattenförhållandena påverkar på många sätt transporten av föroreningar i mark,

inte bara direkt genom vattenflödena utan även t ex genom aggregatens* olika

' uppträdande vid olika vattenhalt och den biologiska aktivitetens stora vattenhalts-

beroende.
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Texturen* påverkar i hög grad föroreningarnas rörlighet. Allmänt medger

grovkorniga jordarter snabb infiltration. Lerhalten är särskilt viktig, inte bara

genom sin betydelse för markens vattenförhållanden utan även genom att metaller

i mycket hög grad adsorberas till lerkolloiderna*.

Med struktur* avses här i vad mån markpartiklarna är sammanbundna till aggre-

gat och hur dessa aggregat fysiskt är uppbyggda. Aggregatbildningen är i allmän-

het vanligare i finjordsrika* moränjordar än i grovkorniga jordarter. Aggre-

gatbildningen befrämjas av markens biologiska aktivitet, som ökar med pH och

näringsämneshalt.

Fe-, Mn- och Al-oxidhydrat har stor förmåga att adsorbera tungmetaller (Harrison,

Laxen & Wilson 1981). Tungmetallernas bindning till hydraten påverkas indirekt

av redoxpotentialen genom att stabiliteten hos oxidhydraten minskar vid låg red-

oxpotential; se Vidare Folkeson (1982).

Haltförhållandena mellan olika föroreningar påverkar i hög grad de enskilda

föroreningarnas löslighet och därmed toxicitet. Typexempel utgör interaktionen*

mellan olika tungmetaller; såväl synergistiska* som antagonistiska* interaktioner

förekommer. Interaktionerna är ofta pH-beroende. Se vidare Folkeson (1982). Av

stor betydelse är även interaktioner mellan tungmetaller och olika organiska

föroreningar.

Utöver det förhållandet att de väg- och trafikgenererade föroreningarna i regel

tillförs markytan uppifrån, samverkar många olika markfaktorer till att förorening-

arna typiskt är koncentrerade till de översta skikten av markprofilen*. Halterna

avtar alltså vanligen med ökat markdjup. I horisontalled är det typiska mönstret ett

logaritmiskt avtagande från vägen. I de flesta fall har föroreningsbelastningen nått

relativt låga nivåer inom ett tiotal meter från vägen; bakgrundsnivån nås vanligen

inom ett par hundra meter. För olika föroreningars haltfördelning med djup och

avstånd från vägar hänvisas till översikter, t ex Folkeson (1976), Scanlon (1991)

och Bjelkås & Lindmark (1993). Typiskt för tungmetaller i mark är att endast en

liten del av totalhalten föreligger i löslig form (Harrison, Laxen & Wilson 1981).

Markens föroreningsbelastning visar ofta ett tydligt samband med trafikvolymen

(Folkeson 1976; Ward 1990).
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7 EFFEKTER PÅ MARK OCH MIKROORGANISMER I

VÄGENS OMEDELBARA NÄRHET

Genom sin artificiella uppbyggnad avviker vägrenen kraftigt från omgivande

mark i fråga om kornstorlekssammansättning, struktur, hydrologi, kemi, humus-

form* mm. Även den mer eller mindre intakta vägnära marken utanför själva

vägrenen karaktäriseras som regel av avvikande kemiska egenskaper jämfört med

den ursprungliga marken i omgivningen. Typiskt är förhöjt pH och förhöjda halter

av baskatjoner* och tungmetaller. Ofta råder näringsobalans i denna jord, t ex kan

fosforhalterna vara låga och fosforomsättningen störd (Folkeson 1979; Majdi och

Persson 1989; Pedersen 1990). I andra fall kan såväl pH som N, P och C visa

förhöjda värden (Post & Beeby 1993).

Dubbdäcksanvändning medför att avnött beläggningsmaterial deponeras längs

vägen i form av mycket finkornigt material. Närmast högtrafikerade vägar kan

centimetertjocka lager avsättas årligen (Pedersen 1990). Detta tillskott av närmast

lerliknande material ger naturligtvis en mycket avvikande markstruktur. Detta

påverkar bindningsförutsättningarna för befintliga eller tillkommande tung-

metaller. Det avnötta materialets ca 5 %-iga innehåll av bitumenämnen kan

möjligen också påverka bindningen av tungmetaller och andra föroreningar

(Folkeson 1992).

Vintersaltning (med NaCl) kan medföra markförändringar. Där saltning före-

kommer, varierar salthalten i marken vanligen med årstiden. Under vintern kan

mycket salt ansamlas i snövallar och momentant frigöras vid snösmältningen;

framemot hösten har dock Na- och Cl-halterna ofta nått ner till en mer normal

nivå (Albert & Frühwirt 1987). Vägsaltning kan medföra så höga Na-halter i

marken att markkolloiderna* dispergeras* och aggregaten bryts upp (Dyer &

Mader 1986; Amrhein, Strong & Mosher 1992). Den försämrade markstrukturen

kan leda till att marken komprimeras (Rühling 1974; Florgård & Palm 1980;

Ruark et al. 1983; Dyer & Mader 1986). Komprimeringen kan medföra en stark

störning av vattentransporten genom den vägnära marken, och likaså kan vattnet

bli mindre tillgängligt för rotupptagning med torkstress hos växterna som följd.

En annan effekt av saltning är att mobiliteten hos tungmetaller i marken ökar.

Höga Na-halter dispergerar nämligen det naturligt förekommande organiska ma-

terialet, och mindre och lättrörligare organiska föreningar bildas. Genom kom-

plexbindning till dessa ökar rörligheten hos tungmetallerna (Amrhein, Strong &
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Mosher 1992). Kloridjonen är mycket lättrörlig i marken och urlakas lätt. Klorid-

jonen har till skillnad mot Na-jonen ingen nämnvärd inverkan på marken. Klorid-

jonen kan dock öka tungmetallernas löslighet genom bildning av lättrörliga Cl-

komplex; se vidare Bjelkås & Lindmark (1993).

Ingen litteratur har påträffats om ev miljöeffekter av den CaCl2 som sommartid

används för dammbindning på grusvägar.

Sulfat perkolerar i likhet med Cl i stor utsträckning ner genom marken till grund-

vattnet.

Även förändringar i den mikrobiologiska aktiviteten i den vägnära marken skulle

kunna försämra porositeten och därmed vattnets rörlighet i marken (Westin 1977).

Föga är dock känt om mikroorganismer i vägnära mark. En engelsk undersökning

visade att den mikrobiologiska biomassan* i tungmetallbelastade vägkanter var

högre på 0.5 m än på 10 m avstånd från vägen, något som tillskrevs att mikro-

organismerna gynnades av vägkantens höga pH och höga halt organiska föro-

reningar. En bidragande orsak kan vara en kombination av tungmetalltolerans hos

dessa mikroorganismer och reducerad tungmetalltillgänglighet tack vare högt pH

och höga karbonat- och fosfathalter (Post & Beeby 1993).

Den allmänna minskningen av blybelastningen (SCB 1990), som till stor del beror

på minskad tillförsel via blyad bensin, har även kunnat beläggas genom minskade

blyhalter i den vägnära miljön (Albert & Frühwirt 1987; H0 1990; Ellis & Revitt

1991). Den avtagande depositionen innebär dock inte en omedelbar sänkning av

den ackumulerade mängden Pb i den vägnära marken eftersom Pb fastläggs hårt i

markens översta skikt som vanligen är rikt på organiskt material (Folkeson 1976;

Bergkvist 1987; Amrhein, Strong & Mosher 1992).

En tysk översikt (Krauth & Stolz 1987) anger att det i Tyskland inte företagits

några undersökningar av förorening av mark i närheten av motorvägar. Även i

övrigt har mycket lite information gått att erhålla om markförorening genom väg-

dagvatten.
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8 EFFEKTER PÅ VÄGNÄRA LANDVEGETATION

Helt nära vägkanten, inom några decimeter från beläggningskanten, saknas ofta

vegetation p g a de allmänt ogynnsamma livsbetingelserna, med torrt mikrokli-

mat*, begränsad grundvattentillgång, höga temperaturer och höga vindhastigheter.

Härtill kommer höga föroreningshalter och, vid dubbdäcksanvändning, ansenliga

mängder deponerat avnötningsstoft (Bäckman, Knutsson & Rühling 1979;

Kobriger & Geinopolos 1984; Wiener 1987; Pedersen 1990). Den vanligaste

vegetationstypen på vägrenar är gräs. Gräsarter är överlag tåliga mot "ogynn-

samma" omvärldsförhållanden.

När det gäller hur fysiologiska processer i Vägnära växter påverkas av trafik-

föroreningar i allmänhet, har en hel del publicerats. Resultaten är många gånger

motstridiga, men vanligen påvisas en mer eller mindre tydlig vägeffekt, ofta

negativ (Folkeson 1976; Wong, Cheung & Wong 1984). De i många hänseenden

avvikande och oregelbundet varierande växtbetingelserna i den Vägnära miljön

kan i många fall förklara bristen på entydiga resultat (Pedersen 1990). Mer eller

mindre kraftigt förhöjda tungmetallhalter i Vägnära vegetation är ett väl-

dokumenterat förhållande. Metallhalterna varierar mycket mellan olika arter

(Folkeson 1976; Pedersen 1990). I fråga om florans* sammansättning i vägens

närhet, bortsett från vägrenen, kan vägens inverkan bedömas vara relativt begrän-

sad (Rühling 1992). Däremot är det välkänt att luftföroreningar från trafiken

fångas upp av vegetationen närmast vägen och kan orsaka kraftiga vegetations-

skador, särskilt på tråden (Ekstrand 1991). Skogsbrynens förmåga att avskilja

aerosoler är emellertid inte specifik för de Vägnära trädbestånden utan en egen-

skap som är typisk för skogsbryn av alla slag, liksom för buskage och häckar

(Folkeson 1976; Hasselrot & Grennfelt 1987; Pedersen 1990). Det förhållandet att

nya vägsträckningar åstadkommer nya bryn i obrutna bestånd påverkar natur-

ligtvis luftföroreningarnas storskaliga depositionsmönster över en given landyta.

Störd rottillväxt har visats i en svensk undersökning där antal rotspetsar och fin-

rötter hos granrötter var lägre nära väg E18 än längre bort. Halterna Pb och Cd i

döda finrötter var förhöjda nära vägen (Majdi & Persson 1989).

Omfattande växtförsök med trafikförorenad jord har utförts av Pedersen (1990).

Olika arter växthusodlades i jord ,insamlad 0.5 - 1 m från beläggningskanten vid

. väg E18 (ådtå< 68 000) utan-för Oslo. Jorden hade högt pH och höga Ca-, Mg- och

Na-halter, särskilt i ytan. Tungmetallupptagningen varierade mycket mellan

arterna; blyhalten i blad var tydligt korrelerad med blyhalten i jorden. Odling i den
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förorenade jorden, särskilt från ytskiktet, resulterade i järnbristkloros*, tillväxt-

reduktion (intill halvering av tillväxten) och förtida tillväxtavslutning. De ofta

förhöjda pH-värdena i vägnära mark kan försvåra växternas näringsupptagning.

Hämmad rotknölsutveckling hos alar angav att den känsliga symbiosen* mellan

bakterier och alrötter var störd.

Ett särskilt problem för den vägnära vegetationen utgörs av salt från vägsaltning.

Störningen av vattentransporten i marken försvårar rötternas vattenupptagning.

Härtill kommer den fysiologiska effekten att en ökad salthalt i markvätskan

försvårar växtrötternas vattenupptagning. Vattenupptagningen drivs av vatten-

potentialskillnaden* mellan rotcellerna och markvätskan. Den högre salthalten i

rotcellerna än i markvätskan är här en viktig komponent. Vattenpotentialskill-

naden kan inte upprätthållas om markvätskans salthalt blir för hög. Detta kan leda

till torkstress; bruna barr hos träd nära vägen är ett känt fenomen (Rühling 1974;

Gupta, Agnew & Kobriger 1981). En ytterligare effekt är att höga Na-halter i

marken kan minska markens näringsförråd genom att Na-joner tränger ut bl a K-

och Ca-joner från markkolloiderna. Natriumjoner hämmar också själva rotupp-

tagningen av bl a N, K och Ca med näringsbrist som följd (Dyer & Mader 1986).

Rötterna utesluter i viss mån Na-joner vid rotupptagningen; rötterna tar selektivt

upp näringsämnen medan Na och andra icke-essentiella ämnen* i större eller min-

dre grad utesluts eller to m pumpas ut (Marschner 1986). Trots detta tar rötterna

upp en hel del Na, särskilt där marken är saltrik. I växten ansamlas Na i rötterna

och skottets nedre delar medan relativt lite transporteras vidare upp i skottet. Höga

halter av såväl Na som Cl är dock inte ovanliga i blad/barr hos vägsaltpåverkade

träd (Eppard et al. 1992). Till skillnad mot många andra metaller tas Na relativt

lätt upp direkt via bladen. Detta har stor betydelse i fråga om saltsprej från vägar;

saltskador på trädens bladverk är ofta vanligare på den sida som vetter mot vägen.

Även Cl-joner utesluts i viss mån vid rotupptagningen men Cl som tagits upp av

rötterna transporteras lätt upp i skottets olika delar. I saltpåverkade miljöer är Cl-

halterna därför ofta höga i bladen. Vid bladfällningen gör sig trädet av med en hel

del Cl. Möjligen är detta en av förklaringarna till att många av de bladfällande

lövträden är mindre saltkänsliga än barrträd med fleråriga barr som dessutom kan

utsättas för saltsprej under vintern. Särskiltsalttåliga anges alm, asp, ek och slån

vara (Rühling 1974; Florgård & Palm 1980; Moback 1984). Även gräs anges

överlag vara salttåliga.
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9 EFFEKTER PÅ VÄGNÄRA LANDFAUNA

Hur ackumulationen av Pb och andra tungmetaller i djur påverkas av trafikvolym

och avstånd från vägar är väldokumenterat för ett stort antal terrestra* djur-

grupper, bl a daggmaskar, insekter, spindlar, smågnagare, fåglar; se Muskett &

Jones (1980) och Översikter av bl a Hedgren (1974), Folkeson (1976) och Scanlon

(1991). Trafikvolymer över ådt 25 000 ger enligt Scanlon (1991) sådana mängder

Pb, Cd, Ni och Zn att högre djur kan påverkas. Samme författare menar att det

endast är inom 50 m från vägar som effekter på djur kan vara aktuella. När det

gäller att bedöma risken för tungmetallackumulering i djurens organ är det viktigt

att ta hänsyn till djurens mobilitet och storleken på deras home range*.

Daggmaskar, som ju har ett stationärt levnadssätt, är särkilt utsatta för

tungmetallackumulering (Folkeson 1976; Scanlon 1987). Det bör observeras att

Pb länge förblir i höga halter i marken längs vägen trots att blydepositionen

minskar.

I den mån rovdjur som föda utnyttjar djur som till följd av stationärt levnadssätt

har höga tungmetallhalter, kan det finnas risk att tungmetaller uppkoncentreras i

näringskedjorna (Scanlon 1987). Ett exempel skulle kunna vara fåglar som livnär

sig på daggmask eller smågnagare i områden med högtrafikerade vägar medan

fröätande fåglar kan bedömas vara mindre utsatta. Ingen litteratur har dock hittats

som kan belägga en sådan uppkoncentrering.

Trots den dokumenterade tungmetallbelastningen av vägnära landfauna* före-

faller inverkan på diversiteten* vara föga undersökt. I vägnära miljö i London

kunde Muskett & Jones (1980) inte belägga något samband mellan tungmetall-

belastning och artdiversitet* eller individantal hos makroevertebratfaunan*.

Däremot tycktes en del djurgrupper (gråsuggor, hoppstjärtar mm) öka i individ-

antal in mot vägen. En rysk undersökning har angivit störning av skalbaggs-

populationer i vägnära miljö (Butovskii 1992). Undersökningar av skalbaggar och

spindlar i en äng nära en väg visade störningar hos vissa men inte alla arter; artdi-

versitet var dock reducerad (Maurer 1974). Effekterna i de båda sistnämnda

undersökningarna är dock snarare att hänföra till luftburna trafikföroreningar än

till vägdagvatten. I övrigt är kunskapen om eventuella dagvatteneffekter på

djurpopulationer uppenbarligen mycket begränsad.

I enahanda jordbrukslandskap kan vägar och vägrenar locka till sig djur som däri-

genom exponeras för den förorenade miljön (och för trafikolyckor). Likaså har

skogsbryn vid sidan av vägen ofta i sig en attraherande effekt på rörliga djur
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(Hedgren 1974; Scanlon 1991). Dessutom kan Vägsaltning ge upphov till Ökad

salthalt i Vägnära vattensamlingar Vilket attraherar älg och annat vilt med ökad

trafikolycksrisk som följd (Scanlon 1991; Miller & Litvaitis 1992).

Informationen om effekter av Vägdagvatten på djur i våtmarksmiljö förefaller

begränsad (Kobriger et al. 1983).
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10 PROCESSER I YTVATTEN

10. 1 Allmänt

Effekterna på vattenmiljön är mycket avhängiga av vilken typ av dagvatten det

gäller, hur långt och hur länge vattnet transporterats tidigare samt vilka skeenden

som påverkat vattnet i tidigare skeden av transporten.

När det gäller att utvärdera de effekter avrinningsvatten från vägar har på recipien-

terna, måste man ta hänsyn till den andel av hela avrinningsområdet som utgörs av

vägen och den vägnära miljön. Det är när denna andel och dess relativa

föroreningsbidrag blir stora som effekterna i recipienten Särskilt bör uppmärk-

sammas. I många stycken påverkas rinnande vatten annorlunda än sjövatten.

Trots att vägar i tätortområden vanligen endast upptar en mindre andel av avrin-

ningsområdet, kan vägarna stå för en betydande del av ämnestillförseln till re-

cipienten. Sålunda visade t ex en engelsk studie att även om endast 5-8 0/0 av ytan

i urbana avrinningsområden upptogs av större vägar, så kunde vägdagvattnets

bidrag till recipienten uppgå till 16 % för HC, 50 0/0 för suspenderade partiklar

och 35-75 % för metaller (Ellis, Revitt & Shutes 1992).

I avrinningsområden där jordbruksmark ingår kan markpartiklar från åkrarna ut-

göra den dominerande källan till vägdagvattnets suspenderade material

(Beckwith, Ellis & Revitt 1990). Omfattande djurhållning i vägens omgivning kan

öka depositionen av kväve (Bellinger, Jones & Tinker 1982).

Generellt påverkas vattenföroreningarna bl a av följ ande mekanismer:

0 utspädning

0 kemisk omvandling

0 sedimentation

0 mikrobiell nedbrytning

0 upptagning i växter och djur

0 vidaretransport.
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10.2 Utspädning

Utspädningsförhållandena i de vatten som mottager avrinningsvatten har stor

betydelse för föroreningarnas toxicitet. Utspädning reducerar naturligtvis

toxiciteten kraftigt, men omvänt kan upptorkning av t ex utjämningsmagasin och

diken leda till ökad toxicitet. I magasin eller dammar som är kontinuerligt vatten-

fyllda eller våta råder naturligtvis andra biologiska förutsättningar för nedbrytning

av föroreningar än i bassänger som helt torkar ut mellan nederbördstillfällena.

Inte sällan utgörs vägdagvattnets recipienter av små bäckar eller åar. I dessa fall

får föroreningstillskottet från varje enskilt nederbördstillfälle stor betydelse för de

ekologiska förhållandena i recipienten. För större recipienter, där dagvattnet har

liten kvantitativ betydelse för recipientens vattenomsättning, är det den totala

årliga belastningen som har störst betydelse.

10.3 Kemisk omvandling

De kemiska förhållandena i vägdagvattnet och recipienten ändras kontinuerligt

med tillförsel, sedimentation, borttransport och biologisk omvandling av

föroreningarna. En faktor som i avsevärd grad påverkar de kemiska omvandling-

arna är temperaturen. En fråga som är relevant i vårt nordiska klimat är inverkan

av frostperioder på de kemiska (och biologiska) förhållandena i perkolations-

bassänger och vägdagvattenpåverkade ytvatten; studier pågår vid högskolan i

Luleå.

När det gäller tungmetalltoxiciteten är Specieringen* av avgörande betydelse

(Yousef et al. 1985; Morrison, Revitt & Ellis 1987; Berggren 1992). Typiskt för

tungmetaller i vatten är deras adsorption* till partiklar. Särskilt uttalad är adsorp-

tionen hos bl a Pb, Co, Cr, Fe och V medan bl a Cu, Zn och särskilt Cd i större

grad ingår i den lösta fasen, dvs i jonform eller i form av löst organiskt material

(Morrison et al. 1984; Yousef et al. 1985; 1990; Morrison, Revitt & Ellis 1990;

Dannecker, Au & Stechmann 1990; Ellis & Revitt 1991). Enligt en norsk

undersökning av tungmetaller i vägdagvatten förelåg endast någon procent i den

lösta fraktionen; vanadin utgjorde ett undantag med 20 % i löst form (Beekken

1993). Specieringen styrs bl a av vattnets pH. I många fall har vägdagvatten ett

förhöjt pH jämfört med recipienten, vilket kan påverka tungmetallernas

löslighetsförhållanden (Dupuis et al. 1985b; Morrison et al. 1986).
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Bindning till partiklar är en av de mekanismer som har störst betydelse för trans-

porten av metaller och andra föroreningar i vägdagvatten. Genom denna bindning

reduceras som regel de potentiellt toxiska ämnenas giftighet (Gjessing et al.

1984a; Yousef et al. 1985).

Vattnets hårdhet* är också en viktig faktor som reglerar tungmetalltoxiciteten hos

recipienten. Ökad hårdhet medför minskad toxicitet (Dupuis et al. 1985b; Dris-

coll, Shelley & Strecker 1990).

10.4 Sedimentation

Sedimentation är den helt dominerande processen för minskning av föro-

reningshalten i recipienten. Avsevärda kvantiteter föroreningar bortförs häri-

genom från den fria vattenvolymen. Behandling av vägdagvatten har som ett av

sina huvudsyften att reducera mängden partiklar som kan mediera föro-

reningstransporten. Sedimentationen av de grövre partiklarna sker snabbt, men en

hel del av föroreningarna förblir i löst eller suspenderad form en tid (Hamilton &

Harrison 1991). Tungmetaller och många andra föroreningar har en tendens att i

större utsträckning bindas till små än stora partiklar, vilket kraftigt påverkar deras

transportmönster.

Ofta ger de små partiklarna upphov till en kvardröjande ökning av vattnets tur-

biditet*. När t ex enbassäng får ett kraftigt tillskott av vatten, kan resuspendering

av sediment uppkomma.

Sjöar och vattendrag som utgör recipienter för dagvatten från starkt trafikerade

vägar karaktäriseras ofta av att stora mängder toxiska ämnen, t ex tungmetaller

och PAH, från trafiken och vägen ackumuleras i sedimenten (Gjessing et al.

1984a; 1984b; Muschack 1989; Hvitved-Jacobsen & Yousef 1991; Hvitved-

Jacobsen, Johansen & Yousef 1992; Yousef et al. 1992). En amerikansk under-

sökning av en damm visade t ex att 95-99 % av mängderna av Cu,Pb, Cd, Zn,

Ni, Cr och Fe förelåg i sedimentet (Hamilton & Harrison 1991). Vidare kan hela

99 % av inkommande fosfor fastläggas i sedimentet i utjämningsmagasin.

Däremot kan så mycket som 85-90 % av det inkommande kvävet bortgå till följd

bl a av denitrifiering* (Hvitved-Jacobsen et al. 1984). En annan undersökning

anger att sedimentet är en effektiv fälla* för Pb men ej för Cd, och att Zn är

relativt urlakbar (Ellis & Revitt 1982). För metallhalterna i sediment har en tysk

rapport angivit följande haltrelation: Fe>Zn>Pb>Cu>Cr>Cd (Stotz 1990). Även
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PAH adsorberas i stor utsträckning till suspenderat organiskt material. I

utjämningsmagasin för urbant dagvatten i London fastlades 65-95 % av in-

kommande PAH (sex föreningar) i sedimenten (Ellis, Revitt & Gavens 1985).

Sedimentens belastning med tungmetaller har i vissa fall samband med trafik-

volymen (Dupuis et al. 1985b) men andra faktorer än trafikvolym kan vara väl så

viktiga för sedimentens tungmetallbelastning (Mudre & Ney 1986).

Gräsklädda diken med flacka slänter (swales >k) har ofta stor förmåga att fastlägga

föroreningar, särskilt lösta former av Zn, Cd, Ni, Pb och Cr, medan Cu och Fe

fastläggs mindre effektivt. Kväve och fosfor fastläggs i mindre utsträckning än

metaller (Yousef, Wanielista & Harper 1985; Krauth & Stolz 1987; Yousef et al.

1987; Hamilton & Harrison 1991). Det bör emellertid observeras att

fastläggningseffektiviteten visar mycket stor lokal variation beroende på an-

läggningens utformning, vegetationstyp, bottenförhållanden, vattenmängder etc.

10. 5 Mikrobiell nedbrytning

Genom mikrobiell omvandling sker under gynnsamma betingelser en betydande

nedbrytning av vissa organiska föroreningar i vattenmiljön. Temperatur, pH,

graden av aerobi* samt det organiska materialets mängd och kemiska egenskaper

är bland de viktigaste styrfaktorerna. De bakteriella nedbrytningsprocesserna i

dagvattenpåverkat ytvatten skiljer sig ofta från processerna i recipienter för spill-

vatten från avloppsreningsverk (Hamilton & Harrison 1991).

10.6 Upptagning i växter och djur

En betydande rening av recipientens vatten åstadkommes genom växternas äm-

nesupptagning, vare sig det gäller plankton* eller högre* växter. Såvida biomas-

san inte bortförs, tex genom slåtter (av högre vegetation), utgör växtupptagningen

emellertid endast en fördröjning av föroreningarnas transport till sedimenten eller

borttransport från ekosystemet. Genom inlagring och intern omlagring i sin bio-

massa kan långlivade växter dock åstadkomma en utdragen retention av föro-

reningar och näringsämnen. I många fall är fosforn ett näringsämne som

vattenvegetationen begärligt tar hand om. Toxiska ämnen i höga koncentrationer

kan emellertid störa näringsämnesupptagningen och reducera växternas vitalitet.
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10.7 Vidaretransport

Slutligen borttransporteras en viss mängd av de tillförda ämnena ut ur ekosyste-

met (dammen, sjön). En väl fungerande recipient kan dock ta hand om avsevärda

föroreningsm'angder så att borttransporten blir minimal (Gjessing et al. l984a;

1984b; Muschack 1989; Hvitved-Jacobsen & Yousef 1991, Hvitved-Jacobsen,

Johansen & Yousef 1992).
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11 EFFEKTER PÃ SJÖAR OCH VATTENDRAG

1 1.1 Allmänt

Sedimentation är en fundamental process för transport och fastläggning av föro-

reningar i vattenmiljö. I många fall kan sedimentationen av vägbeläggnings-

partiklar bli så omfattande att störningar på den bentiska* faunan kan uppkomma.

Störningarna kan uppkomma på rent fysisk väg, t ex genom igensättning av porer

eller genom minskning av vattengenomströmningen, vilket ger minskad

syrsättning av sedimenten (Bjerknes 1991).

I sedimentet är tungmetallhalterna ofta högst i de Översta skikten. Faktorer som

styr sedimentationen har undersökts av bl a Yousef et al. (1990). En pH-sänkning

ökar metallernas löslighet, om än i måttlig utsträckning.

Klorid kan öka lösligheten av en del metaller i sedimenten, t ex Cd, men faktorer

som redoxpotential, pH och halt av suspenderat material har större betydelse

(Hamilton & Harrison 1991). Dock förefaller det inte finnas någon uttömmande

dokumentation över kloridens effekter på limniska*< biota (Hamilton & Harrison

1991).

Dagvatten ökar ofta turbiditeten hos recipienten, vilket ändrar ljusförhållandena

och alltså påverkar fotosyntesen och de allmänna livsbetingelserna för växter och

djur i det limniska ekosystemet (Bickmore & Dutton 1984a; Federal Highway

Administration 1985).

Syrgashalten är av avgörande betydelse för alla vatten. Den påverkas avbalansen

mellan syreproducerande processer (uppbyggnad av organisk substans genom

fotosyntes) och syretärande processer (respiration* samt nedbrytning av organisk

substans). Vid nedbrytningen av organiska föroreningar (primära föroreningar)

åtgår syre. Tillförda näringsämnen, främst P och N, ger upphov till ökad produk-

tion av plankton och högre växter. Då det organiska materialet (som kan kallas

sekundära organiska föroreningar) i dessa växter (och djur) bryts ner, sker en

ytterligare syretäring. Denna är ofta betydligt större än den som blir resultatet av

den primära föroreningen.

Minskad syrgaskoncentration är en av de mest typiska störningarna i Vägdag-

vattenpåverkade recipienter. Ökningen i BOD5 (biologisk syreförbrukning, 5

dygn), som hänförs till tillskottet av organiskt material som snabbt sedimenterar,
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är ofta av akut, övergående natur (Hamilton & Harrison 1991). Som en fördröjd

effekt kan också ökat syrgasbehov uppstå i sedimentet (Hamilton & Harrison

1991).

Typiskt för dagvattnet är också att det ofta medför stora mängder näringsämnen

som stimulerar tillväxten hos alger och högre vegetation. Det är dock mycket

svårt att särskilja de olika källorna till den ökade syrgastäringen i sedimenten

(Yousef et al. 1984; Hamilton & Harrison 1991).

Bland övriga studerade effekter av vägdagvatten i vattenmiljö kan nämnas ändrad

artsammansättning samt tillväxtstörningar och letala* skador. Bakomliggande

fysiologiska mekanismer har uppenbarligen i mycket begränsad utsträckning

studerats i samband med vägdagvatten, och ofta har man fått förlita sig till

erfarenheter från allmäntoxikologiska undersökningar och experiment.

En övergripande mekanism för tungmetalltoxicitet är inaktivering av vissa livs-

viktiga enzymsystem*. I studier vid Chalmers visades bakterierna i förorenade

älvsediment ha låg enzymaktivitet (bl a dehydrogenasaktivitet*). Såväl tung-

metaller som kolväten utgör viktiga komponenter i dagvattnets bidrag till sedi-

mentens toxicitet (Wei 1991; Wei & Morrison 1992; Wei & Mulliss 1992).

11.2 Vegetation och fauna

Halterna av tungmetaller i olika biota i vattenmiljön återspeglar ofta halterna i

vattnet eller sedimentet (McHardy & George 1985). Sambandets styrka är dock

mycket olika för olika arter och även för olika metaller.

Norska undersökningar vid E18 (ådt 19 400) och E6 visade att föroreningar i

dagvatten och smältande snö från vägar hade mycket liten, om alls någon, akut-

toxisk inverkan på lax, protozoer*, alger, bakterier och svampar (Gjessing et al.

1984a; Lygren, Gjessing & Berglind 1984). I en del fall konstaterades det

förorenade vägdagvattnet ha en stimulerande effekt på vissa heterotrofa* or-

ganismer. Stora mängder organiska föreningar, t ex PAH, deponerades i vägens

närhet och ackumulerades i snötäcket, men uppenbarligen reducerades toxiciteten

kraftigt genom bindning till organiskt material i vatten och mark. PAH som ad-

sorberas till markens organiska material bryts snabbt ner. Vid utvärderingen av

dylika resultat bör man emellertid hålla i minnet att korttidstest inte säger något
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om långtidseffekterna av de miljöstörande ämnen som successivt ackumuleras i

vägars närhet.

Liknande i förstone motsägelsefulla resultat har rapporterats från försök med

dagvatten från motorvägar i USA (Dupuis et al. 1985a; 1985b). Där trafikvolymen

var mycket stor (ådt 185 000) och där det gått (hela) 13 dagar sedan senaste sky-

fall, gav utspätt dagvatten (med höga Pb- och Zn-halter) mycket kraftig inhibi-

tion* av algtillväxten. Däremot stimulerades algtillväxten av vägdagvatten från

högtrafikerade motorvägar där insamlingen skett endast några dagar efter

föregående skyfall och där tungmetallhalterna var mycket lägre. Samma

stimuleringseffekt erhölls med vägdagvatten från motorvägar med mindre trafik-

volym (ådt 66 000, i förortsmiljö) och landsbygdsmiljö (ådt 23 000) utom vid

uppsamling efter lång tid utan regn; då erhölls först en temporär inhibition och

därefter en stimulering.

Försöken visar att näringstillskottet (eller det organiska material) som vägdagvatt-

net medför är av stor betydelse och ofta har en tillväxtstimulerande effekt på

alger. Blir tungmetallhalterna för höga, inträder dock toxicitet.

I andra experimentella arbeten med dagvatten från amerikanska motorvägar

erhölls ett mönster av reducerad algbiomassa (Selenastrum capricomutum, en

grönalg) vid minskad utspädningsgrad av dagvattnet från en väg med ådt 100 000.

Halterna av P och N hölls konstanta. Vid parallella försök med dagvatten från

mindre trafikerade vägar erhölls inga toxiska effekter på algtillväxten (Portele et

al. 1982).

Vid korttidstest med dagvatten från en lågtrafikerad väg (ådt 7400) undersöktes

fem olika djurgrupper varav endast gammarider* visade toxiska effekter (Dupuis

et al. 1985a)

Norska sjöundersökningar visar att ansamlingen av toxiska ämnen i strandzonen

nära utsläppspunkten för vägdagvatten (E18 nära Oslo, ådt 30 000) bl a kan leda

till störningar av den bentiska faunans artsammansättning. Musslor uppvisade

höga (mer än fördubblade) halter av Cd och Zn men ej av Cu, Hg, Ni, Pb och

PAH. I abborre hade leverprov förhöjd halt endast av Pb; muskelprov hade (upp

till fem gånger) förhöjd halt av PAH jämfört med abborre från en referenssjö

(Beekken 1992). Den förorenade sjön hade mycket höga PAH-halter i sedimentet

(Gjessing et al. 1984b). Tungmetallhalter i fisk varierar mycket mellan olika
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organ och är ofta åldersberoende (Ney & Van Hassel 1983). Höga Pb- och Cd-

halter i olika organ av kräftor från stagnanta* vattensamlingar utmed en stor väg

har rapporterats från Louisiana (Madigosky, Alvarez-Hernandez & Glass 1991).

Instabilitet hos artsammansättningen hos växtsamhällena är en allmän respons hos

dagvattenpåverkade recipienter. Utslagning av planktonsamhällen kan ske som

följd av kraftiga momentana dagvattenbelastningar, men å andra sidan kan en

snabb återkolonisation ske (SNV 1983). Likaså har vägdagvatten i ett flertal arbe-

ten visats leda till minskad diversitet hos faunan. I vissa fall kan faunan vara så

utarmad att djurlivet är reducerat till några enstaka mycket motståndskraftiga arter

(Ellis & Revitt 1991).

Generellt kan biologiska effekter i dagvattenpåverkade recipienter sägas vara

mycket avhängiga av den känsliga balansen mellan näringsämnen och toxiska

ämnen. Denna balans kan t ex vara avgörande för om dagvattnet ger tillväxt-

stimulering eller -hämning hos biota, vilket de ovan refererade undersökningarna

tydligt exemplifierar. Balansen varierar naturligtvis mycket över året, mellan olika

nederbördstillfällen och olika recipientstorlekar etc.

Årstiden är en viktig faktor vid bedömningen av biologiska effekter i recipienten.

För vattendjurs yngelstadier är vattenkvaliteten under sommarperioden särskilt

kritisk.

Direkttillförsel av vägdagvatten från broar kan medföra kraftig förorening av

mark och sediment under broarna (Yousef et al. l984b). En amerikansk under-

sökning av sjösediment under en bro visade t ex mer än fördubblade halter av Cd,

Cr, Cu, Fe, Pb, Ni och Zn i- sediment direkt under utsläppspunkter för dagvattnet

jämfört med sediment under brosektioner utan utsläpp (Yousef et al. 1984a).

Likaså uppvisade såväl Växtplankton (Hydrilla och Spirogyra) som kräftdjur och

Tubifex-maskar förhöjda tungmetallhalter under sådana utsläppspunkter

(Hamilton & Harrison 1991). Liknande uppgifter om ökade tungmetallhalter i

sediment (och biota) under en bro har refererats av Ney & Van Hassel (1983).

Utöver de norska studierna på fisk kan även undersökningar refererade av Dupuis

et al. (1985b) nämnas. Författarna citerar arbeten som anger signifikant korrela-

tion mellan trafikvolym och Pb-halt i olika arter av fiskar och bentiska insekter.

Trafikflödet var också korrelerat med Zn-halten hos de tre ingående fiskarterna

och med Ni- oCh Cd-halten i två av fiskarterna. Bioassayförsök* i USA visade att
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såväl outspätt som utspätt vägdagvatten med höga Cu- och Zn-halter från en

motorväg (ådt 50 000) var toxiskt för regnbågslax men att toxiciteten undanröjdes

genom filtrering (Portele et al. 1982).

Hög turbiditet kan medföra att fiskars gälar blockeras av partiklar (Bickmore &

Dutton 1984a; Federal Highway Administration 1985). Norska experiment med

jökelslam och stendamm visade dock liten akuttoxisk effekt på Öring och hinn-

kräftor (Daphnia) (Hessen 1992). Ökad sedimentation i naturliga vatten kan

tänkas leda till förstöring av ägg eller lekplatser för t ex laxfiskar, men

undersökningar tycks saknas (Federal Highway Administration 1985).

Även låga föroreningshalter kan medföra att vandringsfisk undviker ett dagvatten-

påverkat vattendrag (Henrikson 1991). Fiskar är allmänt mer föroreningskänsliga i

surt än mer neutralt vatten och likaså är känsligheten större vid hög temperatur

liksom vid låg syrehalt (Bickmore & Dutton 1984a).

För det biologiska livet i sötvattenmiljöer utgör, som nämnts, det organiska mate-

rialets mängd och sammansättning en mycket viktig styrfaktor. Detta kan ibland

medföra att en eventuellt toxisk inverkan av t ex tungmetaller kan döljas bakom

ändringar i det organiska materialets sammansättning. Davis & George (1987)

visade t ex att artsammansättningen hos den bentiska evertebratfaunan* i en föro-

renad å var mer beroende av det organiska materialet i vattnet än av metall-

föroreningar från dagvatten. I deras studie kunde tungmetallhalter i faunan, men

inte artsammansättningen, användas som indikator på tungmetallförorening från

dagvatten. Mollusker* anses mycket känsliga för tungmetallförorening.

Bland störningar som kan orsakas av salt i rinnande vatten kan nämnas minskad

diversitet och biomassa hos alger samt ökad förekomst av bakterier. En annan

effekt är att höga Cl-halter kan orsaka s k drift* hos bentiska djur (Dupuis et al.

1985b).

Eventuella ekologiska effekter av den kaliumferrocyanid som används som anti-

bakmedel i vägsalt tycks knappast ha undersökts (Kobriger & Geinopolos 1984,

Dupuis et al. 1985b).

Olyckor med miljöfarligt gods kan under ogynnsamma omständigheter leda till

omfattande skador på biota i recipienten. Till exempel har utslagning av stora
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delar av makroevertebratfaunan rapporterats som följd av en olycka där insekts-

bekämpningsmedel (200 liter) nådde ett vattendrag. Artdiversiteten förblev redu-

cerad 'annu 6 månader efter olyckan och återkolonisationen inskränkte sig till en

liten grupp av saprofytiska* leddjur (Boreham & Birch 1987).

1 1.3 Eutrofiering

Nåringstillförseln med dagvattnet kan påskynda eutrofieringen < av recipienter.

För eutrofiering, i sig en mycket komplicerad process, spelar P en nyckelroll,

eftersom P ofta är det begränsande näringsämnet. Kvävetillskottet har ofta mindre

betydelse. Modeller har utarbetats för dagvattnets roll i eutrofieringen av recipien-

ter (Hamilton & Harrison 1991). I dagvattensammanhang förknippas eutrofiering

mest med urbant dagvatten, medan problemet tycks vara mindre i landsbygds-

miljö (Dupuis et al. 1985b).

Likaså kan i ogynnsamma fall kraftig vägsaltning ge upphov till så stora saltkon-

centrationer i sjöar att det uppstår en densitetsskiktning som hindrar de årliga

cirkulationer (vår och höst) som eljest medför total omblandning av sjöns vatten-

massa. Den uteblivna cirkulationen kan påskynda eutrofieringen (Gupta, Agnew

& Kobriger 1981; Bickmore & Dutton 1984a; Dupuis et al. 1985b; Hamilton &

Harrison 1991).
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12 EFFEKTER PÃ GRUNDVATTEN

Där vägar löper i närheten av dricksvattentäkter måste särskilda åtgärder vidtagas

för att skydda vattenkvaliteten. Finska undersökningar visar på en inte obetydlig

risk för grundvattenkontaminering* med Cl från vägsaltning, särskilt beträffande

akviferer* i åsar och ändmoränbildningar (Kling, Niemi & Pirhonen 1993; Yli-

Kuivila, Kivimäki & Kinnunen 1993). I Tyskland är hanteringen av Vägdagvatten

i närheten av vattentäkter strikt reglerad (Stotz 1990).

Klorid är ett av de mest uppmärksammade ämnena när det gäller kontaminering

av grundvatten. Klorid perkolerar relativt obehindrat igenom marken och når

grundvattnet, dock sällan i så stor mängd att gränsvärden för dricksvatten över-

skrids (Gupta et al. 1981; Lange 1990). I en Översikt 1980 angavs grundvatten-

förorening till följd av vägtrafik som sällsynt i Sverige, och bedömningen tycks

kunna gälla fortfarande (Bäckman 1980; Öberg, Gustafson & Axelson 1991).

I tex Kanada och USA har problemet tillmätts större vikt, kanske till följd av

större saltgivor (Bäckman 1980; Pilon & Howard 1987; Perchanok, Manning &

Armstrong 1991). I södra Ontario, där ytliga akviferer är vanliga, uppges många

grundvattentäkter ha förhöjda salthalter (Pilon & Howard 1987). I Sverige har det

åtminstone tidigare förekommit fall av kontaminering av brunnar vid saltupplag

(Bäckman & Knutsson 1974). Höga salthalter i grundvatten ger sig till känna

genom låga jodidhalter och höga I/Cl-kvoter (Pilon & Howard 1987).

En detaljerad undersökning av organiska föroreningar från motorvägar i

Frankfurt/M angav mycket liten risk för förorening av grundvattnet tack vare

markens reningsförmåga; olösta ämnen fastläggs i de översta markskikten och

organiska ämnen bryts till största delen ner av mikroorganismer antingen i

markytan eller under passagen genom marken (Golwer & Schneider 1983).

Enligt Malmqvist (1983) har Naturvårdsverket angivit följande storleksordningar

för den tid det kan förväntas ta innan tungmetallbelastning genom dagvatteninfil-

tration medför att halterna i grundvattnet överskrider gränsvärdena för dricksvat-

tenkvalitet: Zn 10-20 år, Cu 30-230 år, Pb 570-3200 år. Den stora variationen

mellan olika marktyper etc medför stor variationsvidd för uppskattningarna.

Skillnader i sorptionsbenägenhet* och rörlighet medför stora skillnader mellan

metallerna.

VTI RAPPORT 391



34

Olika modeller för sårbarhetsklassificiering har beskrivits i en Översikt av Rosén

(1991). Gränsvärden för salt i dricksvatten återges i NVF (1992).

Enligt en engelsk undersökning kan föroreningar från vägar i mycket speciella fall

(genomsläpplig berggrund) transporteras mycket snabbt med grundvattnet (Price

et al. 1989).
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13 EKOLOGISKA ASPEKTER PÅ BEHANDLING AV
DAGVATTEN

Allmänt kan infiltration i mark bedömas vara en effektiv metod för rening av väg-

dagvatten (Bell & Wanielista 1979). Där föroreningsbelastningen inte blir oac-

ceptabelt stor bör vägdagvatten i möjligaste mån infiltrera genom marken utan

föregående behandling, varvid så stor yta som möjligt bör användas (Lange 1990).

När det gäller dagvatten från hårt trafikerade ytor inom tätorter anger dock t ex

länsstyrelsen i Stockholms län att huvudregeln bör vara att dagvattnet skall be-

handlas innan det släpps ut i recipienter. På lång sikt bör dagvatten ha sådan

kvalitet att det utan väsentliga olägenheter kan infiltreras i mark eller släppas ut i

närrecipienterna (Vattenföroreningar 1991). Likaså anges det i en tysk rapport att

dagvatten från stora vägar bör renas innan det tillförs recipienten (Muschack

1990). Även i Frankrike uppges dagvatten från starkt trafikerade motorvägar i stor

utsträckning omhändertas (Gaber muntl medd).

Praktiska anvisningar för utformningen av olika typer av behandlingsanläggningar

finns publicerade på många håll (se t ex Bucht et al. 1977; Florgård & Palm 1980;

Ministere des transports 1980; SNV 1983; Burch, Johnson & Maestri l985b;

Kramme et al. 1985; Maestri, Burch & Johnson 1985; Dorman et al. 1987;

Maestri & Lord 1987; Maestri, Dorman & Hartigan 1988; Yousef et al. 1987;

Berggren et al. 1991; Ellis & Revitt 1991; Hvitved-Jacobsen, Johansen & Yousef

1992; Yousef et al. 1992). Förteckningar över lämpliga växtarter finns publice-

rade (Kobriger et al. 1983; Burch et al. l985a; 1985b; Jansson et al. 1991). Som

exempel kan nämnas att kaveldun (Typha-arter) anses generellt toleranta mot

tungmetaller och även Na (Dupuis et al. 1985b). För att upprätthålla en effektiv

reningsfunktion hos vegetationen i t ex diken och dammar, bör vegetationen ges

en ändamålsenlig skötsel (Maestri, Burch & Johnson 1985). Vid slåtter bör höet

bortföras, varvid en viss mängd föroreningar naturligtvis exporteras från systemet

och belastar något annat ekosystem.

För att upprätthålla goda nedbrytningsbetingelser bör sedimentytan i utjäm-

ningsmagasin hållas aerob* och magasinen bör inte vara djupare än 1.5-2 m

(Yousef et al. 1986). Likaså bör diken ges en flack och bred utformning för att

underlätta sedimentation och biologisk nedbrytning (Burch, Johnson & Maestri

1985b). Ett bevuxet dike bör vara minst 60-80 m långt för att möjliggöra rening.

Som ett grovt mått på förmågan hos bevuxna diken att rena dagvatten har en

amerikansk rapport uppgett att 80 % rening erhålls vid passage genom diken av
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> 60 meters längd, 50 % Vid längden 10-20 m och ingen rening om längden är

< 10 m (Horner & Mar 1985).

Utjämningsmagasin, anlagda våtmarker och liknande vegetationsklädda anlägg-

ningar bör indelas i avdelningar för att effektivisera reduktionen av förorenings-

mängden (Ellis, Revitt & Shutes 1992).

Med tiden blir den ansamlade sedimentmängden i utjämningsmagasin o dyl så stor

att sedimentet måste bortskaffas. Tömningsintervallen kan vanligen varamycket

långa, t ex 25 år för utjämningsmagasin med lerbotten. Härvid måste man ta

ställning till lämpligt omhändertagande. Urlakbarhet hos tungmetallerna är här en

viktig bedömningsgrund (Yousef et al. 1992). Enligt uppgift är det t ex i Frankrike

vanligt att sedimentet deponeras på soptippar o dyl (Gaber muntl medd). Enligt

Yousef et al. (1990) överstiger halterna av Cu, Pb och Zn i sedimenten i

utjämningsmagasin för vägdagvatten sällan normerna för rötslams-användningen i

jordbruket; deponering i kommunala avfallsupplag skulle också kunna vara möjlig.

Anlagda våtmarker med planterad vegetation har, sedan metoden introducerades i

Tyskland, kommit till omfattande användning för avloppsvattenbehandling

utomlands (Ellis & Revitt 1991). De rotade växternas huvuduppgift är att förse

våtmarkens mikroorganismer med syre. I den i övrigt anaeroba>*< våtmarksmiljön

bildas alltså aeroba miljöer, vilket ger bättre nedbrytningsförhållanden. Bl a

gynnas nitrifikationen*. Metoden har kommit till viss användning även i väg-

sammanhang men dokumentationen är ännu relativt begränsad.

Anlagda våtmarker kan enligt engelska försök minska vägdagvattnets förorenings-

mängder med 75 % för suspenderade partiklar, upp till 55 % för BOD och 55-

75 % för metaller, medan reduktionen av näringsämnen angavs vara mer måttlig,

8-30 % (Ellis, Revitt & Shutes 1992). För utjämningsmagasin (wet detention

ponds) har exempelvis följande reduktionspotential angivits: 80-90 % för

suspenderade partiklar, 60-70 % för P och 40-90 % för tungmetaller (Hvitved-

Jacobsen, Johansen & Yousef 1992).

Våtmarkens förmåga att omhänderta kväve- och fosfortillskottet från dagvatten är

en nyckelfaktor för våtmarkens reningsfunktion. Denna förmåga styrs till stor del

av den typ av växter som finns i våtmarken. Fosfor ansamlas t ex i rotade växters

rötter medan kväve till stor del tas upp i skottet*. Fosforns lösningsförhållanden

styrs till stor del av vattnets alkalinitet* vilket har betydelse för uppkomsten av
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styrs till stor del av vattnets alkalinitet* vilket har betydelse för uppkomsten av

algblomning. Näringsförhållandena är mycket årstidsberoende; näring som väx-

terna tagit upp under vegetationsperioden frigörs till stor del vid växternas ned-

brytning, antingen till sedimentet eller till vattnet. Slåtter har här en viktig funk-

tion. Växter som förblir gröna under sen höst och vinter har ur teknisk synpunkt

en stor fördel i det att de kvarhåller näring i biomassan även efter den egentliga

vegetationsperioden. Allmänt är växtnäringsläckage från våtmarken ett starkt

årstidsberoende problem. Under Vintern är den biologiska aktiviteten låg samtidigt

som kvävenivån är stor. I södra Sverige är dessutom vattenavrinningen som störst

just under vintern. Mer om våtmarkers ekologi kan läsas bl a i Svensson &

Glimskär (1993).

Från biologisk synpunkt är det angeläget att undvika avledning av dagvatten från

broar direkt till recipienten (Yousef et al. 1984a; l984b; Dupuis et al. 1985b).
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14 OMHÄNDERTAGANDE AV DIKESMASSOR

Vägdiken kräver skötsel för att kunna upprätthålla sin funktion. Med vissa inter-

vall behöver dikena rensas, varvid frågan uppkommer om lämpligaste sätt för om-

händertagande av dikesmassorna. Enklaste metoden innebär naturligtvis att

massorna läggs upp i anslutning till diket. Eftersom de föroreningar som acku-

mulerats i massorna delvis urlakas och åter tillförs diket, medför detta förfarande

en viss begränsning av föroreningsspridningen till andra ekosystem. I vissa fall

kan dock den ansamlade föroreningsmängden i dikesmassorna vara så stor att

detta förfarande inte är lämpligt ur miljösynpunkt. Användning för jordförbättring

i parkanläggningar, bullervallar o dyl eller som fyllning kan här komma i fråga.

Markens förmåga till fastläggning får här avvägas mot det faktum att denna mer

storskaliga användning medför spridning av föroreningarna, ett exempel på den

diffusa föroreningsspridning som vårt sätt att leva medför (Anderberg, Bergbäck

& Lohm 1990).

I extrema fall är dikesmassorna så förorenade att deponering är påkallad. Allmänt

sett bör man emellertid vara restriktiv med att belasta våra deponeringsplatser

med platskrävande massor som är relativt lite förorenade (Wallgren 1992).

I fråga om föroreningshalter i dikesmassor har inga litteraturuppgifter stått att

finna.
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15 DISKUSSION

Historiskt sett kan man i fråga om synen på föroreningar i vägdagvatten urskilja

ett antal trender.

För det första kan man konstatera att avvattning av vägbana och vägkropp liksom

effektiv bortforsling av vatten från vägens omedelbara omgivning först och främst

är en rent Vägteknisk angelägenhet. Först under de senaste decennierna har en

ekologisk aspekt kommit att läggas till de tekniska. Inte förrän på 1960-talet

började man sålunda intressera sig för förekomsten av toxiska ämnen i (urbant)

dagvatten (Gupta, Agnew & Kobriger 1981; Malmqvist 1986). Först på 1980-talet

började man undersöka ekologiska effekter av vägdagvatten på akvatiska ekosys-

tem (Horner & Mar 1985). Under de senaste åren harekologiska aspekter fått en

allt större tyngd i frågor som rör behandling av vägdagvatten, inte minst utom-

lands.

Intresset för dagvattnets sammansättning väcktes delvis av risken för biologiska

effekter till följd av olyckor med miljöfarligt gods. Under senare tid har man vid

sidan av akuttoxiska effekter av kraftiga momentana föroreningsutsläpp även

kommit att uppmärksamma mer långsiktiga effekter av den låggradiga men kon-

tinuerliga dagvattenbelastning som den löpande trafiken normalt ger upphov till

(Stotz 1990). För ekosystemets funktion i ett lite längre tidsperspektiv är effek-

terna av den långvariga successiva ackumulationen av föroreningar förmodligen

viktigare än akuteffekterna. Vikten av att bedöma effekter ur ett sådant lång-

tidsperspektiv kan inte nog understrykas. Detta hindrar inte att uppmärksamhet

även måste riktas mot biologiska effekter i de fall där små recipienter får ta emot

stora föroreningsmängder, vare sig dessa härrör från den löpande trafiken eller

från olyckor med farligt gods (Muschack 1990).

En tredje trend gäller synen på föroreningsmängden i dagvattnet. När förekomsten

av föroreningar i dagvatten började uppmärksammas, var studierna haltinriktade.

Först i ett senare skede blev man uppmärksam på betydelsen av flöden, alltså pro-

dukten av föroreningshalt och vattenvolym. Man blev också intresserad av att

studera vägens eller gatans roll i relation till avrinningsområdets övriga kompo-

nenter. Frågan man ställde sig var vilken betydelse avrinningsområdets samman-

sättning har för dagvattnets flöden av föroreningar.
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Som en fjärde trend kan man, liksom när det gäller dagvattnets härkomst, även i

fråga om dagvattnets vidaretransport och effekter notera en_ rumslig utvidgning av

intresseområdet. Numera är man, förutom den helt vägnära miljön, även upp-

märksam på effekter i recipienten eller andra i rummet något mer avlägsna

ekosystem som tjänar som mottagare av vägdagvatten.

Slutligen kan man kanske märka en intresseförskjutning från den punktvisa, dis-

tinkta föroreningskällan till den mer storskaliga, diffusa spridningen av förore-

ningar från teknosfären* till naturen (Wallgren 1992). Detta synsätt är desto mer

relevant som en väsentlig del av trafikens föroreningar, nämligen tungmetallerna,

är oförstörbara till sin natur.

Vägdagvatten kan alltså betraktas som ett transportmedium för föroreningar från

trafiken. Föroreningarna sprids från den helt vägnära miljön till ett större område;

man förflyttar problemet till en mer eller mindre avlägsen recipient, en sjö, ett

vattendrag eller marken. Två förhållningssätt står här emot varandra. Det ena in-

nebär en strävan att sprida (späda ut) föroreningarna så mycket som möjligt för att

undvika alltför höga halter i närmiljön och samtidigt utnyttja det större ekosys-

temets förmåga att ta hand om föroreningarna. Det andra förhållningssättet inne-

bär en strävan att i rummet begränsa spridningen till föroreningskällans närmaste

omgivning för att därigenom åtminstone temporärt skona mer avlägsna miljöer.

Vilket förhållningssätt man än väljer, är naturen (marken och sedimenten) ändå

den slutliga mottagaren av föroreningar från teknosfären, låt vara att vi kan

påverka spridningen i tid och rum. Det är väsentligt att inse att huvuddelen av de

föroreningar som en gång tillförts ekosystemet eller biosfären* i regel inte

_"försvinner", möjligen omvandlas eller transporteras mellan dess olika delar.

Litteraturen om dagvatten domineras fortfarande stort av tekniska aspekter. Trots

det växande intresset, inte minst utomlands, för ekologiska effekter av vägdagvat-

ten är de publicerade fältstudierna relativt få. Vattenförorening från vägar och

trafik är ett område som studerats i mycket liten utsträckning i Sverige jämfört

med t ex länder i Centraleuropa. I Norden har vägdagvatten åtminstone tidigare

ansetts som ett relativt litet miljöproblem (Brösch et al. 1980; Syversen 1991).

Enligt utländska bedömningar föreligger risk för störningar i vattenmiljö vanligen

endast i samband med trafikvolymer som från svensk synpunkt ter sig som relativt

stora, t ex ådt överstigande 15 000 (se Ellis & Revitt 1991) eller 30 000 (Dupuis

et al. 1985a; Lord 1987; Maestri, Dorman & Hartigan 1988). Å andra sidan finns
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det bedömningar som anger att toxicitetseffekter är vanliga under amerikanska

förhållanden där ådt överstiger 25 000 (Ellis & Revitt 1991). Tilläggas kan att det

utomlands inte är ovanligt med ådt mellan 60 000 och 100 000 och ännu mer, t ex

på en del engelska motorvägar (Ward 1990).

Sammantaget ger den refererade litteraturen vid handen att i de fall skadeverk-

ningar från vägdagvatten dokumenterats i sjöar och vattendrag har effekterna varit

relativt begränsade, åtminstone i de fall där dagvatten inte helt obehandlat leds

direkt till en sjö. Otvetydigt ger dagvatten dock ofta upphov till ökad sediment-

bildning i recipienterna samt ökad upplagring av föroreningar, inte minst tung-

metaller, i växter, djur och sediment.

I den vägnära marken sker också en ansenlig upplagring av främst tungmetaller

från dagvatten och andra trafikrelaterade källor. Även i växter och djur i den

vägnära miljön sker en omfattande ackumulation av bl a tungmetaller. När det

gäller effekter av denna upplagring i mark, växter och djur finns få undersök-

ningar publicerade. Helt klart är att marken i regel har stor förmåga att i de övre

marklagren ackumulera och binda stora mängder föroreningar, åtminstone tung-

metaller och vissa organiska föreningar och att urlakningen är relativt begränsad,

bortsett från särskilt lättrörliga ämnen som Cl. I marken sker också en viss ned-

brytning av organiska gifter. Med tungmetaller förhåller det sig annorlunda. Förr

eller senare kan marken bli mättad på tungmetaller. Överskrids ackumulations-

förmågan, kan marken börja läcka och risk för grundvattenkontaminering uppstår.

Ändrade markförhållanden, t ex drastiskt ändrad syra-bas-status, eller ändrad

markanvändning skulle kunna tänkas förändra löslighetsförhållandena så kraftigt

att en s k kemisk tidsbomb skulle kunna utlösas.

Beträffande föroreningsgraden hos dikesmassor och behovet av omhändertagande

eller åtgärder har ingen relevant litteratur påträffats.

Generellt bör miljöeffekter av enskilda föroreningar inte betraktas isolerade. Vad

som är avgörande för naturens långsiktiga uthållighet är den totala ackumulerade

belastningen av alla miljöpåverkande föroreningar av olika slag. Från denna syn-

punkt är det angeläget att inte bara behandla den uppkomna föroreningsmängden

på ett ekologiskt riktigt sätt utan även, och framför allt, minska den totala

föroreningsbelastningen.

VTI RAPPORT 391



16

42

FORSKNINGSBEHOV

Följande frågeställningar bör bli föremål för ytterligare forskning:

0 Vilka faktorer styr mobiliteten hos olika föroreningar i den vägnära marken?

0 Vilken kvantitativ roll spelar vägdagvattnet för den diffusa spridningen av

miljögifter?

Följ ande frågeställningar kräver särskild uppmärksamhet i väghållningen:

Vilka kriterier bör uppställas för behovet av omhändertagande av väg-

dagvatten?

Hur ska vägrenar och diken utformas och skötas för att deras långsiktiga

förmåga att kvarhålla eller oskadliggöra ackumulerade föroreningar ska
bibehållas?

Vilka kriterier bör uppställas för behovet av omhändertagande av dikes-

massor?

Vilka ekologiska långtidseffekter kan vintersaltning ge?

Vilka miljöaspekter kan läggas på kombinationen av vintervägsaltning och

dubbdäcksanvändning?

Vilken omfattning har föroreningstransporten direkt ner genom vägbelägg-

ningen?

Under vilka förhållanden kan vägdagvatten utgöra en risk för storskalig

påverkan av grundvattenkvaliteten?

VTI RAPPORT 391



43

17 REFERENSER

Advisory Committee on Dangerous Substances. Major hazard aspects of
the transport of dangerous substances. Report and appendices. Health
and Safety Commission, London. 1991.

Albert, R & Frühwirt, E: Schadstoffbelastung entlang von Autobahnen.

Blei-, Cadmium- und Streusalzkontamination von Böden und Pflanzen

im Nahbereich der Autobahn. Bundesministerium für wirtschaftliche

Angelegenheiten, StraBenforschung, Heft 330:1-62, 1987.

Amrhein, C, Strong, J E & Mosher, P A: Effect of deicing salts on metal

and organic matter mobilization in roadside soils. Environmental Science
and Technology 26:703-709, 1992.

Anderberg, S, Bergb'ack, B & Lohm, U: Pattern of lead emissions in

Sweden 1880-1980. KemI Report 13/90. Kemikalieinspektionen. Solna. 37
sid, 1990.

Beckwith, P R, Ellis, J B & Revitt, D M: Applications of magnetic

measurements to sediment tracing in urban highway environments.

Science of the Total Environment 93: 449-463, 1990.

Bell, J H & Wanielista, P: Use of overland flow in storm-water manage-

ment on Interstate highways: Aerial surveys, geometrics, surface

drainage, ecological impacts, and safety appurtenances. Transportation
Research Record 736, 1979.

Bellinger, E G, Jones, A D & Tinker, J: The character and dispersal of

motorway run-off water. Water Pollution Control 81:372-390, 1982.

Bender, G M & Terstriep, M L: Effectiveness of street sweeping in urban

runoff pollution control. Science of the Total Environment 33:185-192,

1984.

Berggren, D: Speciation and mobilization of aluminium and cadmium in

podzols and cambisols of S. Sweden. Water, Air, and Soil Pollution

62:125-156, 1992.

Berggren, H, Bramryd, T, Henrikson, L, Hogland, W, Holmstrand, O, Lind,

B, Rosenqvist, T & Stenmark, C: Lokalt omhändertagande av dagvatten.

Erfarenheter och kunskapsuppbyggnad under 1970- och 1980-talen.
Chalmers Tekniska Högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen, Medde-
lande 91. Göteborg. 1991.

Bergkvist, B:Soil solution Chemistry and metal budgets of spruce forest
ecosystems in S. Sweden. Water, Air, and Soil Pollution 33: 131-154, 1987.

VTI RAPPORT 391



44

Berndtsson, R, Hogland, W, Larson, M, Enell, M & Wennberg, L: Vatten-

och föroreningsbalanser för Växjösjön. Dagvattnets kvalitet och kvan-
titet. IVL Rapport B 907, 1988.

Bickmore, C & Dutton, S: Environmental effects of motorway runoff.
Surveyor 163224-25, 1984.

Bickmore, C & Dutton, S: Water pollution in motorway runoff. Surveyor

163:12-13, 1984.

Bjelkås, J & Lindmark, P: Förorening av mark och vägdagvatten på

grund av trafik. Stencil, Statens Geotekniska Institut, SGI Dnr 1-260/92,

1993.

Bjerknes, V: Forurensning av vann. Miljøkonsekvenser i vassdrag og
fjorder. I: Tiltak mot miljøproblemer fra vegtrafikken. Konferens 19-20 no-
vember 1991, Oslo. Norske Sivilingeniørers Forening. Föredragsstencil.
1991.

Boreham, S & Birch, P: The use of indicator organisms to assess aquatic
pollution following a motorway insecticide spill. Science of the Total

Environment 59:477-480, 1987.

Bourcier, D R, Hindin, E & Cook, J C: Titanium and tungsten in highway

runoff at Pullman, Washington. International Journal of Environmental

Studies 15:145-149, 1980.

Brösch, W, Hakola, V, Thorsdal, S G & Andersson, 0: Overflatevann fra

veg. Forurensning og beskyttelsestiltak. Nordisk Vegteknisk Forbund,
Utvalg 64, Miljø. Rapport 30, 1980.

Bucht, E, Carlsson, L, Falk, J, Hallgren, J & Malmquist, P-A: Dagvatten.

Resurs och belastning. Redovisning av nuvarande kunskapsläge inom

dagvattenhanteringen. Statens naturvårdsverk PM 873. Solna. 1977.

Burch, C W, Johnson, F & Maestri, B: Management practices for mitiga-

tion of highway stormwater runoff pollution. Vol. I. Guidelines.
Federal Highway Administration. FHWA/RD-85/OO 1, 1985.

Burch, C W, Johnson, F & Maestri, B: Management practices for mitiga-

tion of highway stormwater runoff pollution. Vol. II. Literature
Review. Federal Highway Administration. FHWA/RD-SS/OOZ, 1985.

Butovskii, R O: Distribution of lifeforms of ground beetle imagos

(Coleoptera, Carabidae) in roadside agrocenoses. Soviet Journal of

Ecology 22:228-233, 1992.

Bäckman, L: Vintervägsaltets miljöpåverkan. VTI Rapport 197, 1980.

VTI RAPPORT 391



45

Bäckman, L & Knutsson, G: Vägars inverkan på yt- och grundvatten. I:

Knutsson, G, Bäckman, L, Hedgren, S, Rühling, Å & Tyler, G: Vägars in-

verkan på omgivande natur -- litteraturöversikt. Statens Naturvårdsverk PM

476, sid 53-69. Solna. 1974.

Bäckman, L, Knutsson, G & Rühling, Å: Vägars inverkan på omgivande
natur. Vegetation, mark och grundvatten. VTI Rapport 175, 1979.

Baekken, T: Effects of highway pollutants on a small Norwegian lake. I:
The Fourth International Symposium, Highway Pollution, 18-22 maj 1992,
Madrid. Sid 113-122, 1992.

Beekken, T: Miljøvirkninger av vegtrafikkens asfalt og dekkslitasje.
NIVA-rapport 2874. 1993.

Carlsson, A, Nordström, O & Perby, H: Effekter av dubbdäck. Kon-

sekvenser av ändrade bestämmelser. VTI Meddelande 674, 1992.

Dannecker, W, Au, M & Stechmann, H: Substance load in rainwater run-

off from different streets in Hamburg. Science of the Total Environment

93:385-392, 1990.

Davis, J B & George, J J: Benthic invertebrates as indicators of urban

and motorway discharges. Science of the Total Environment 59:291-302,

1987.

Dorman, M E, Hartigan, J, Johnson, F & Maestri, B: Retention, detention

and overland flow for pollutant removal from highway stormwater
runoff: Interim guidelines for management measures. Final Report.
Federal Highway Administration. FHWA/RD-87/056, 1987.

Driscoll, E D, Shelley, P E & Strecker, E W: Pollutant loadings and im-

pacts from highway stormwater runoff. Vol. III. Analytical investiga-
tion and research report. Federal Highway Administration. FHWA/RD-
238/008, 1990.

Dupuis, T V, Kaster, J, Bertram, P, Meyer, J, Smith, M & Kobriger, N:

Effects of highway runoff on receiving waters. V01. II. Research report.
Federal Highway Administration. FHWA/RD-84/O63, 1985.

Dupuis, T V, Kobriger, N P, Kreutzberger, W K & Trippi, V: Effects of

highway runoff on receiving waters. Vol. III. Resource document for
environmental assessments. Federal Highway Administration. FHWA/RD-
84/064, 1985.

Dyer, S M & Mader, D L: Declined urban sugar maples: Growth pat-
terns, nutritional status and site factors. Journal of Arboriculture 1216-13,

1986.

VTI RAPPORT 391



46

Egebäck, K-E: Hastighet-Föroreningsutsläpp-Bensindrivna bilar. Statens

Naturvårdsverk Rapport 3276. Solna. 1987.

Ekstrand, S: Effekter av luftföroreningar från vägtrafik på närliggande

skog. Flygbildsbedömning av kronutglesning på gran. IVL Rapport B

1016. Stockholm. 1991.

Ellis, J B & Revitt, M: Incidence of heavy metals in street surface sedi-

ments: Solubility and grain size studies. Water, Air, and Soil Pollution

17:87-100, 1982.

Ellis, J, Revitt, D M & Gavens, A: Polyaromatic hydrocarbon distribu-

tions in sediments of an urban catchment. International Journal of Envi-

ronmental Analytical Chemistry 21: 161-170, 1985.

Ellis, J B, Harrop, D 0 & Revitt, D M: Hydrological controls of pollutant

removal from highway surfaces. Water Research 20:589-595, 1986.

Ellis, J B & Revitt, D M: Drainage from roads: control and treatment of

highway runoff. Report NRA 43804/MID.012, NRA, Technical Services

Administration. 1991.

Ellis, J B, Revitt, D M & Shutes, R B E: Bioengineering design for high-
way runoff control. I: The Fourth International Symposium, Highway
Pollution, 18-22 maj 1992, Madrid. Sid 149, 1992.

Eppard, R A, Norberg, J W, Nelson, R J & Allison, J: Effects of deicing

salt on overstory vegetation in the Lake Tahoe basin. Transportation
Research Record 1352:67-74, 1992.

Federal Highway Administration: Effects of highway runoff on receiving

waters. Vol. IV. Procedural Guidelines for Environmental Assessments.

Final Report. FHWA/RD-84/065, 1985.

Florgård, C & Palm, R: Vegetationen i dagvattenhanteringen. Statens

naturvårdsverk. 1980.

Folkeson, L: Bly, särskilt avgasbly, i den terrestra miljön - Upplagring
och ekologiska effekter. Litteraturöversikt. Statens Naturvårdsverk PM
794. Solna. 1976.

Folkeson, L: Effekter av tungmetallförorening på nedbryt-
ningsprocesser i skogsmark. V. Avgasbly. Statens Naturvårdsverk PM
1180. Solna. 1979.

Folkeson, L: Inverkan av surhetsgrad och andra markfaktorer på

metallupptagning i växter och vilda djur. Litteraturöversikt. Medde-

landen från Växtekologiska insitutionen, Lunds universitet 49. Lund. 1982.

VTI RAPPORT 391



47

Folkeson, L: Miljö- och hälsoeffekter av dubbdäcksanvändning. Littera-
turöversikt. VTI Meddelande 694, 1992.

Folkeson, L, Nyholm, N E I & Tyler, G: Influence of acidity and other soil

properties on metal concentrations in forest plants and animals. Science
of the Total Environment 96:211-233, 1990.

Gaber, Jean, Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes,

Bagneux, muntl medd.

Gjessing, E, Lygren, E, Andersen, S, Bergling, L, Carlberg, G, Efraimsen,

H, Källqvist, T & Martinsen, K: Acute toxicity and chemical Characteris-

tics of moderately polluted runoff from highways. Science of the Total
Environment 33:225-232, 1984.

Gjessing, E, Lygren, E, Berglind, L, Gulbrandsen, T & Skaane, R: Effect of

highway runoff on lake water quality. Science of the Total Environment
33:245-257, 1984.

Golwer, A & Schneider, W: Untersuchungen über die Belastung des

Grundwassers mit organischen Stoffen im Bereich von StraBen.
Forschung StraBenbau und StraBenverkehrstechnik 391:25-47, 1983.

Gupta, M K, Agnew, R W & Kobriger, N P: Constituents of highway run-

off. Vol. 1, State-of-the-art Report. Final report. Federal Highway

Administration. FHWA/RD-81/O42, 1981.

Hamilton, R S & Harrison, R M (eds.): Highway Pollution. Studies in

Environmental Science 44. Elsevier. Amsterdam. 1991.

Hammarström, U: Bränsle- och emissionsfaktorer för kallstart och

varmkörda motorer. VTI Notat T119, 1992.

Hammarström, U & Karlsson, B: VETO -- ett datorprogram för

beräkning av transportkostnader som funktion av vägstandard. VTI
Meddelande 501, 1987.

Harrison, R M, Laxen, D P H & Wilson, S J: Chemical associations of

lead, cadmium, copper, and zinc in street dusts and roadside soils. Envi-

ronmental Science and Technology 15: 1378-1383, 1981.

Hasselrot, B & Grennfelt, P: Deposition of air pollutants in a wind-

exposed forest edge. Water, Air, and Soil Pollution 34: 135-143, 1987.

Hedgren, S: Vägars och trafiks inverkan på faunan. I: Knutsson, G,

Bäckman, L, Hedgren, S, Rühling, Å & Tyler, G: Vägars inverkan på

omgivande natur -- litteraturöversikt. Statens Naturvårdsverk PM 476, sid

71-87. Solna. 1974.

VTI RAPPORT 391



48

Henrikson, L: Dagvatten -- ekologiska effekter och möjligheter. I:
Berggren, H et al., Lokalt omhändertagande av dagvatten. Erfarenheter och
kunskapsuppbyggnad under 1970-och 1980-talen. Chalmers Tekniska Hög-
skola, Geohydrologiska forskningsgruppen, Meddelande 91, sid 65-74.
Göteborg. 1991.

Hernandez, A, Hontoria, E & Roquero, E: Concentraciön de contaminan-

tes en las calzadas de una ciudad y cálculo de la curva carga-concen-
traciön. I: The Fourth International Symposium, Highway Pollution, 18-22
maj 1992, Madrid. Sid 173-181, 1992.

Hessen, D: Uorganiske partikler i vann; effekter på fisk og dyreplank-
ton. NIVA-rapport 2787, 1992.

Hewitt, C N & Rashed, M B: An integrated budget for selected pollutants

for a major rural highway. Science of the Total Environment 93:375-384,
1990.

H0, Y B: The effect of Pb reduction in petrol on the Pb content of kerb-

side dust in Hong Kong. Science of the Total Environment 93:411-418,

1990.

Horkeby, B & Malmquist, P-A: Mikroämnen i dagvatten. Statens
naturvårdsverk PM 926. Solna. 1977.

Horner, R R & Mar, B W: Assessing the impacts of operating highways
on aquatic ecosystems. I: Withers, J. (ed), Surface Drainage and Highway
Runoff Pollutants. Transportation Research Record 1017:47-55, 1985.

Hvitved-Jacobsen, T, Yousef, Y A, Wanielista, M P & Pearce, D B: Fate of

phosphorus and nitrogen in ponds receiving highway runoff. Science of

the Total Environment 33:259-270, 1984.

Hvitved-Jacobsen, T & Yousef, Y A: Highway runoff quality, environ-
mental impacts and control. I: Hamilton, R S & Harrison, R M (eds.).

Highway Pollution. Studies in Environmental Science 44. Elsevier.

Amsterdam. Sid 165-208, 1991.

Hvitved-Jacobsen, T, Johansen, N B & Yousef, Y A: Treatment systems

for urban and highway runoff in Denmark. I: The Fourth International
Symposium, Highway Pollution, 18-22 maj 1992, Madrid. Sid 151-162,
1992.

Höbeda, P: Stålslagg från LD-processen som vägmaterial - en "state of

the art" rapport. VTI Notat V193, 1992.

Jansson, M, Andersson, R, Berggren, H, Emanuelsson, U, Espeby, L,

Herrmann, J, Leonardsson, L, Persson, J & Thyssen, N: Wetlands and

lakes as nitrogen traps. A research programme for the period 1 July
1990 - 30 June 1994. Statens naturvårdsverk Report 3963. Solna. 1991.

VTI RAPPORT 391



49

Johansen, J M, Jørgensen, T & Hansen, E: Highway runoff pollution. 3rd

Eurobitume Symposium, The Hague, 11-13 Sept 1985, Vol. 1 (Summaries
and Papers): 461-464, 1985.

Kling, T, Niemi, A & Pirhonen, V: Tiesuolan pohjavesivaikutukset --

kulkeutumismekanismien moni-ilmiömallinnus (Summary: Effects of
road salt on groundwater--modelling of transport processes). Tielaitos,
Tielaitoksen selvityksiä 65, 1993.

Kobriger, N P, Dupuis, T V, Kreutzberger, W A, Stearns, F, Guntenspergen,

G & Keough, J R: Guidelines for the management of highway runoff on
wetlands. Transportation Research Board, National Cooperative Highway
Researach Program Report 264, 1983.

Kobriger, N P & Geinopolos, A: Sources and migration of highway run-

off pollutants. Vol. III. Research report. Federal Highway Administra-
tion. FHWA/RD-84/059, 1984.

Kramme, A D, Rolan, R G, Roth, L B & Everhart, B F: Guidelines manual

for minimizing water quality impacts from highway maintenance prac-
tices. Vol. IV. Final Report. Federal Highway Administration.

FHWA/RD-85/O60, 1985.

Krauth, K & Stolz, G: Menge und Beschaffenheit von StraBenober-
flächenwasser beim AbfluB über bewachsene Seitenstreifen, Mulden

und Böschungen (Auswertung von Forschungsarbeiten). Forschung

StraBenbau und StraBenverkehrstechnik 509285-105, 1987.

Lange, G: The design and construction of treatment processes for

highway runoff in the FRG. Science of the Total Environment 93:499-
506, 1990.

Lindgren, Å: Vägmaterials hälso- och miljöeffekter. En litteraturstudie.
Tekniska högskolan i Luleå, Institutionen för samhällsbyggnadsteknik,
Avdelningen för gatuteknik, Examensarbete 1990:061E, 1990.

Lord, B N: Nonpoint source pollution from highway stormwater runoff.
Science of the Total Environment 59:437-446, 1987.

Lygren, E, Gjessing, E & Berglind, L: Pollution transport from a high-

way. Science of the Total Environment 33: 147-159, 1984.

McHardy B M & George, J J: The uptake of selected heavy metals by the

green alga Cladophora glomerata. Symposia Biologica Hungarica 29:3-
19, 1985.

Madigosky, S R, Alvarez-Hernandez, X & Glass, J: Lead, cadmium, and

aluminum accumulation in the red swamp crayfish Procambarus
clarkii G. collected from roadside drainage ditches in Louisiana.

VTI RAPPORT 391



50

Archives of Environmental Contamination and Toxicology 20:253-258,
1991.

Maestri, B, Burch, C W & Johnson, F: Management practices for mitiga-

tion of highway stormwater runoff pollution. Vol IV. Constituents of
highway runoff. Final report. Executive Summary. Federal Highway
Administration. FHWA/RD-85/OO4, 1985.

Maestri, B & Lord, B N: Guide for mitigation of highway stormwater

runoff pollution. Science of the Total Environment 59:467-476, 1987.

Maestri, B, Dorman, M E & Hartigan, J: Managing pollution from high-

way storm water runoff. Transportation Research Record 1166:15-21,
1988.

Majdi, H & Persson, H: Effects of road-traffic pollutants (lead and cad-

mium) on tree ñne-roots along a motor road. Plant and Soil 11921-5,
1989.

Malmer, N: Erfarenheter av rötslamdeponering inom ett myrområde.
Statens naturvårdsverk PM 441. Solna. 1974.

Malmquist, P-A: Lathund för beräkning av dagvattnets föroreningar.
Chalmers Tekniska Högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen, Medde-

lande 66. Göteborg. 1982.

Malmquist, P-A: Urban stormwater pollutant sources. An analysis of

inflows and outflows of nitrogen, phosphorus, lead, zinc, and copper in
urban areas. Doktorsavhandling. Chalmers Tekniska Högskola, Depart-

ment of Sanitary Engineering, Göteborg. 335 sid. 1983.

Malmquist, P-A: Field studies of urban runoff quality. I: Torno, H C,

Marsalek, J & Desbordes, M (eds.), Urban Runoff Pollution, NATO ASI

Series, Vol. G10:89-102. Springer-Verlag, Berlin. 1986.

Marschner, H: Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press,
London, 1986.

Maurer, R: Die Vielfalt der Käfer- und Spinnenfauna des Wiesenbodens

im EinfluBbereich von Verkehrsimmissionen. Oecologia (Berl.) 14:327-

351, 1974.

Miller, B K & Litvaitis, J A: Use of roadside salt licks by moose (Alces

alces) in northern New Hampshire. Canadian Field-Naturalist 1062112"

117, 1992.

Ministere des transports: Protection des eaux contre la pollution

d'origine routiêre. Catalogue de dispositifs d'interception et de traite-
ment. Ministere des transports, Direction générale des transports interieurs,

VTI RAPPORT 391



51

Direction des routes et de la circulation routiere. G 8013. Paris. 190 sid,

1980.

Moback, U: Saltskador på träd. Sveriges Lantbruksuniversitet. Landskap -
samhälle. Fakta 5, 1984.

Morrison, G M P, Revitt, D M & Ellis, J B, Svensson, G & Balmér, P: The

physico-chemical speciation of zinc, cadmium, lead and copper in urban
stormwater. I: Balmér, P, Malmqvist, P & Sjöberg, A (eds.), Proceedings of
the 3rd International Conference on Urban Storm Drainage, Chalmers Uni-

versity of Technology, Göteborg, Vol. 3:989-1000, 1984.

Morrison, G M P, Revitt, D M, Ellis, J B, Svensson, G'^& Balmer, P: The

transport mechanisms and phase interactions of bioavailable heavy
metals in snowmelt runoff. I: Sly, P G (ed), Interactions between Sedi-

ments and Freshwater, sid 399-406. Springer-Verlag, New York. 1986.

Morrison, G M P, Revitt, D M & Ellis, J B: Heavy metal exceedance of

water quality standards during storm events. I: Gujer, W & Krejci, V
(eds.), Topics in Urban Stormwater Quality, Planning and Management.

Laboratoire J-Hydrolique, Ecole Polytechnique Fédérale, Lausanne, sid 91-

96, 1987.

Morrison, G M, Revitt, D M & Ellis, J B: Sources and storm loading

variations of metal species in a gullypot catchment. Science of the Total
Environment 80:267-278, 1989.

Morrison, G M P, Revitt, D M & Ellis, J B: Metal speciation in separate

stormwater systems. Water Science and Technology 22:53-60, 1990.

Mudre, J M & Ney, J J: Patterns of accumulation of heavy metals in the

sediment of roadside streams. Archives of Environmental Contamination

and Toxicology 15:489-493, 1986.

Muschack, W: StraBenoberflächenwasser - eine diffuse Quelle der

Gewässerbelastung. Vom Wasser 72:267-282, 1989.

Muschack, W: Pollution of street run-off by traffic and local conditions.

Science of the Total Environment 93:419-431, 1990.

Muskett, C J & Jones M P: The dispersal of lead, cadmium and nickel

from motor vehicles and effects on roadside invertebrate macrofauna.

Environmental Pollution Series A 23:231-242, 1980.

Möller, L (ed.): Stadsluften. En bok om luften i våra tätorter. Statens

naturvårdsverk. 1990.

NVF: Miljöeffekter av drift .och underhåll av vägar och gator. Nordiska
Vägtekniska Förbundet, Utskott 41, Drift och underhåll av vägar och gator,
Rapport 5, 1992.

VTI RAPPORT 391



52

Ney, J J & Van Hassel, J H: Sources of variability in accumulation of

heavy metals by fishes in a roadside stream. Archives of Environmental
Contamination and Toxicology 12:701-706, 1983.

Palá, M 0, Coronel, F M & Lopez, E M: Pinturas convencionales en base

acuosa: un material no contaminante para señalizaciön horizontal de
carreteras. I: The Fourth International Symposium, Highway Pollution, 18-
22 maj 1992, Madrid. Sid 235-250, 1992.

Pedersen, P A: Trafikkforurensning og vegetasjon. Doctor Scientiarum
Theses 1990:2. Norges Landbrukshøgskole, Institutt for hagebruk. As-NLH.

106 sid. 1990.

Perchanok, M S, Manning, D G & Armstrong, J J: Highway de-icers: stan-

dards, practice, and research in the province of Ontario. Research and

Development Branch, Ontario Ministry of Transportation, Canada, MAT-

91-13, 1991.

Pettersson, M: Trafikens inverkan på dagvatten. Huvuddel. Naturvårds-
verket Rapport 1722. Solna. 1983.

Pettersson, M: Trafikens inverkan på dagvatten. Bilaga. Naturvårds-

verket Rapport 1723. Solna. 1983.

Pilon, P E & Howard, K W F: Contamination of subsurface waters by

road de-icing Chemicals. Water Pollution Research Journal of Canada
22:157-171, 1987.

Portele, G J, Mar, B W, Horner, R R & Welch, E B: Effects of Seattle Area

highway stormwater runoff on aquatic biota. Washington State Depart-
ment of Transportation, WA-RD-39.11, 1982.

Post, R D & Beeby, A N: Microbial biomass in suburban roadside soils:

estimates based on extracted microbial C and ATP. Soil Biology and
Biochemistry 25: 199-204, 1993.

Price, M, Atkinson, T C, Wheeler, D, Barker, J A & Monkhouse, R A:

Highway drainage to the Chalk aquifer: the movement of groundwater
in the Chalk near Bricket Wood, Hertfordshire, and its possible pollu-

tion by drainage from the M25 motorway. British Geological Survey
Technical Report WD/89/3, 1989.

Revitt, D M, Hamilton, R S & Warren, R S: The transport of heavy metals

within a small urban catchment. Science of the Total Environment

93:359-373, 1990.

VTI RAPPORT 391



53

Rosén, L: Sårbarhetsklassiñcering av grundvatten. Tillämpningar av

standardiserade klassificeringssystem på svenska förhållanden.
Chalmers Tekniska Högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen, Med-
delande 92. Göteborg. 92 sid. 1991.

Ruark, G A, Mader, D L, Veneman, P L M & Tattar, T A: Soil factors re-

lated to urban sugar maple decline. Journal of Arboriculture 9: 1-6, 1983.

Rühling, Ä: Effekter av salt från vägar på mark och vegetation. I:
Knutsson, G, Bäckman, L, Hedgren, S, Rühling, Å & Tyler, G: Vägars in-

verkan på omgivande natur -- litteraturöversikt. Statens Naturvårdsverk PM
476, sid 41-51. Solna. 1974.

Rühling, Ä: Vägars inverkan på omgivande natur. Återinventering av

observationsområden. IVL Rapport B 1051, 1992.

SCB: Naturmiljön i siffror, tredje utg. Statistiska centralbyrån, Stockholm,
sid121, 1990.

SNV: Dagvattenhantering. Planering och miljöeffekter. Statens
naturvårdsverk Meddelande 1/1983. Solna.

Sartor, J D & Gaboury, D R: Street sweeping as a water pollution control

measure: Lessons learned over the past ten years. Sience of the Total
Environment 33:171-183, 1984.

Scanlon, P F: Heavy metals in small mammals in roadside environ-

ments: Implications for food chains. Science of the Total Environment
59:327-323, 1987.

Scanlon, P F: Effects of highway pollutants upon terrestrial ecosystems.
I: Hamilton, R S & Harrison, R M (eds.). Highway Pollution. Studies in
Environmental Science 44:281-338. Elsevier. Amsterdam. 1991.

Stotz, G: Investigations of the properties of the surface water run-off

from federal highways in the FRG. Science of the Total Environment
59:329-337, 1987.

Stotz, G: Decontamination of highway surface runoff in the FRG.
Science of the Total Environment 93:507-514, 1990.

Svensson, R & Glimskär, A: Våtmarkernas värde för flora och fauna.

Skötsel, restaurering och nyskapande. Naturvårdsverket Rapport 4175.
Solna. 1993.

Sveriges officiella statistik. Statistiska meddelanden, serie T: 30 9103, 1991.

Syversen, T: Piggdekk som miljøproblem. NIF-kurs om Piggdekk, sikker-
het, fremkommelighet, miljø, 3-4 januari 1991. Trondheim. 1991.

VTI RAPPORT 391



54

Toet, C, Hvitved-Jacobsen, T & Yousef, Y A: Pollutant removal and

eutrophication in urban runoff detention ponds. Water Science and

Technology 22: 197-204, 1990.

Tyler, G, Berggren, D, Bergkvist, B, Falkengren-Grerup, U, Folkeson, L &

Rühling, Å: Soil acidification and metal solubility in forests of southern

Sweden. 1: Hutchinson, T C & Meema, K M (eds.), Effects of Atmospheric

Pollutants on Forests, Wetlands and Agricultural Ecosystems. NATO ASI
Series, V01. (3162347359. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1987.

Vattenföroreningar. Underlagsmaterial till regionalt miljövårdspro-
gram. Länsstyrelsen i Stockholms län, Landstinget i Stockholms län,
Kommunförbundet. 1991.

Wallgren, B: Natur och retur. Utgångspunkter för kretsloppssamhället.
Miljövårdsberedningens rapport 1992:4. Stockholm. 57 sid. 1992.

Ward, N I: Multielement contamination of British motorway environ-

ments. Science of the Total Environment 93:393-401, 1990.

Wei, C: Investigation of the ecological and toxicological effects of urban

runoff. Licentiate thesis. Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för
vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Publication 3:91. Göteborg. 1991.

Wei, C & Morrison, G: Bacterial enzyme activity and metal speciation in

urban river sediments. Hydrobiologia 235/236:597-603, 1992.

Wei, C & Mulliss, R: Effect of urban runoff on the toxicity of sediment

in receiving waters. Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för vatten-
försörjnings- och avloppsteknik, Internskrift 4:92. Göteborg. 14 sid. 1992.

Westin, L: Miljömässiga aspekter på dagvattenhantering. Litteratur-
genomgång. Byggforskningen, Rapport R 94. 1977.

Wiener, S: Schadstoffbelastung entlang von Autobahnen. Vergleichende

Untersuchungen zur Ökophysiologie der autobahnbegleitenden Vege-
tation. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, StraBen-
forschung, Heft 330:65-115, 1987.

Wong, M H, Cheung, L C & Wong, W C: Effects of roadside dust on seed

germination and root growth of Brassica chinensis and B. parachinen-

sis. Science of the Total Environment 33:87-102, 1984.

Yli-Kuivila, J, Kivim'aki, A-L & Kinnunen, T: Tiesuolaus ja pohjavedet,
nykytilan selvitys. (Summary: Road salting and groundwaters, present stage
in Finland). Tielaitos, Tielaitoksen selvityksiä 49, 1993.

Yousef, Y A, Wanielista, M P, Hvitved-Jacobsen, T & Harper, H H: Fate of

heavy metals in stormwater runoff from highway bridges. Science of the
Total Environment 33:233-244, 1984.

VTI RAPPORT 391



55

Yousef, Y A, Wanielista, M P, Harper, H H & Skene, E T: Impact of

bridging on floodplains. Transport Research Record 948z26-30, 1984.

Yousef, Y A, Harper, H H, Wiseman, L P & Bateman, J M: Consequential

species of heavy metals in highway runoff. I: Withers, J (ed.), Surface

Drainage and Highway Runoff Pollutants. Transportation Research Record
1017:56-62, 1985.

Yousef, Y A, Wanielista, M P & Harper, H H: Removal of highway con-

taminants by roadside swales. I: Withers, J (ed.), Surface Drainage and

Highway Runoff Pollutants, Transportation Research Record 1017:62-68,
1985.

Yousef, Y A, Hvitved-Jacobsen, T, Wanielista, M P & Tolbert, R D: Nu-

trient transformation in retention/detention ponds receiving highway
runoff. Journal/Water Pollution Control Federation 58:838-844, 1986.

Yousef, Y A, Hvitved-Jacobsen, T, Wanielista, M P & Harper, H H:

Removal of contaminants in highway runoff flowing through swales.
Science of the Total Environment 59:391-399, 1987.

Yousef, Y A, Hvitved-Jacobsen, T, Harper, H H & Lin, L Y: Heavy metal

accumulation and transport through detention ponds receiving high-
way runoff. Science of the Total Environment 93:433-440, 1990.

Yousef, Y A, Lin, L Y, Lindeman, W & Hvitved-Jacobsen, T: Transport of

heavy metals through accumulated sediments in wet ponds. I: The

Fourth International Symposium, Highway Pollution, 18-22 maj 1992,

Madrid. Sid. 193-202, 1992.

Öberg, G,Gustafson, K & Axelson, L: Effektivare halkbekämpning med
mindre salt. MINSALT-projektets huvudrapport. VTI Rapport 369,
1991.

VTI RAPPORT 391



56

18 KEMISKA ÄMNEN

Förteckning över kemiska ämnen som förekommer i texten.

Metaller försedda med asterisk* är tungmetaller.

Al

Baskatjoner

Ca

CaC12

Cd*

Cl

C0*

C0

C02

Cr*

Cu*

Fe*<

HC

Hg*
I

K

K4Fe(CN)6 - 3 H20

Kolväte

Mg
Mn>l<

N

Na

NaCl
NH4+

Ni*

NO

N02

N02'

N03'

Organiska föreningar

P

PAH
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Aluminium
Na, K, Mg, Ca

Kalcium

Kalciumklorid

Kadmium

Klor, klorid

Kobolt

Koloxid, kolmonoxid

Koldioxid

Krom

Koppar

Järn

Kolväten

Kvicksilver

Jod, jodid

Kalium

Kaliumferrocyanid

Förening av endast kol och väte

Magnesium

Mangan

Kväve

Natrium

Natriumklorid, koksalt

Ammonium

Nickel

Kvävemonoxid

Kvävedioxid

Nitrit

Nitrat

Kemiska föreningar som innehåller kol (utom

koloxider och vissa enkla salter)

Fosfor

Polyaromatiska kolväten (kolväten uppbyggda av

två eller flera bensenringar)

Bly

Negativa 10-logaritmen för vätejonaktiviteten; lågt

pH anger sura förhållanden, högt pH mindre

sura

Fosfat

Sulfat

Titan

Vanadin

Volfram

Zink
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19 ORDFÖRKLARINGAR

Adsorption Process varvid joner och andra ämnen attraheras till

t ex markkolloiders yta

Aerobi Syretillgång

Aerosol Gas med däri svävande partiklar av vätska eller fast
ämne

Aggregat Här: markpartiklar sammanhållna till en enhet

Akvifer Grundvattenförande formation

Alkalinitet Mått påett vattens halt av vätekarbonatjoner

Anaerobi Syrebrist

Antagonistisk Försvagande

Antibakmedel Kemisk tillsats (t ex kaliumferrocyanid) som hindrar

sammanklumpning av saltkorn i vägsalt

Artdiversitet Artrikedom; grad av taxonomisk olikhet bland

individ i ett (växt- eller djur-)samhälle

Baskatjon Se sid 56

Bentisk Bottenlevande

Bioassay Undersökning av en kemikalies egenskaper och ef-

fekter på vissa organismer under standardise-
rade laboratoriebetingelser

Biomassa Mängd (vikt) av levande materia inom ett givet

område

Biosfär Den del av jorden och dess omgivning där liv före-

kommer; jfr Teknosfär

Biota Flora och fauna inom ett givet område

Biotillgänglig Om ämne: tillgängligt för upptagning i organismer

Bitumen Blandning av fasta och halvfasta kolväten

BOD Biological oxygen demand; biologisk syreför-

brukning
Budgetstudie Här: undersökning av ämnesflöden till, inom och

från ett ekosystem

COD Chemical oxygen demand; kemisk syreförbrukning

Coliform Av Escherichia coli, en bakterieart vars förekomst i

vatten ofta används som indikator på bakteriell

förorening av vattnet

Dehydrogenas Enzym som initierar/påskyndar avspj älkningen av

protoner

Denitrifiering Biokemisk reduktion av nitrat eller nitrit till kvävgas

Detention basin, - pond

Dispergeras

Diversitet

Drift

Emulgerad
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eller kväveoxid

Se Perkolationsmagasin

Genom dispersion finfördelas partiklar i en vätska

utan att bilda lösning

Se Artdiversitet

Här: att bentiska djur släpper taget och följer med

vattenströmmen

Uppslammad



Enzym

Essentiella ämnen

Eutrofiering

Evertebrater

Fauna

Fekal

Finj ord

Flora

Fälla

Fördröjningsdamm,

-magasin

Gammarid

Herbicid

Heterotrof

Home range

Humus

Hårdhet

Högre växter

Inhibition

Interaktion

Kloros

Kolväte

Kontaminera

Lerkolloid

Letal

Limnisk

Lågmolekylär

Löst form

VTI RAPPORT 391

58

Organisk katalysator; en av celler producerad or-

ganisk förening (vanligen protein) som ini-

tierar eller påskyndar vissa kemiska reaktioner
Livsnödvändiga ämnen

Process som påskyndar åldrandet av en sjö eller ett
vattendrag, vanligen genom ökad

näringstillförsel (ssk N och P); ökad biomas-

saproduktion och återkommande syrebrist är
typiska effekter

Evertebrata; ryggradslösa djur

Djur inom ett givet område (under en given tidspe-
riod)

Av fekalier: exkrementer

Minerogena markpartiklar < 2 mm diam.

Växter inom ett givet område (under en given

tidsperiod)

Här: ställe där ett ämne ansamlas; motsats till källa

Se Utj ämningsdamm

Sötvattensmärla, t ex Gammarus

Växtbekämpningsmedel
En heterotrof organism är (till skillnad mot autotrofa

organismer) oförmögen att ur endast oor-

ganiska näringsämnen producera (tillräckligt

med) energi och organisk näring och är därför

beroende av (nedbrytningen av) organiska

ämnen

Det område där ett djur normalt vistas för sitt

födosök

Av förmultnade växt- och djurrester bildat, delvis

nedbrutet, i- stabilt organiskt material (samt
mikroorganismer) i mark; vanligen svart- eller

brunfärgat

Om vatten: (vanligen) karbonathalt

Fröväxter och kärlkryptogamer

Hämning

Växelspel, samspel

Gulning av blad (vanligen till följd av klorofyllbrist)

se sid 56

Förorena, nedsmutsa

Oorganisk markpartikel av storleken 0.1 - 0.001 um

(se Markkolloid)

Dödlig

Sötvattens-

Av låg molekylvikt

En lösning är en homogen blandning av ämnen; i

akvatiska sammanhang: till skillnad mot sus-

penderad form



Makroevertebrat

Markkolloid

Markprofil

Metallkomplex

Mikroklimat

Mikroorganismer

Minerogent material

Molekylvikt

Mollusk

Nederbördsregim

Nitrifikation

Organiska föreningar

Oxidationsstadium

Perkolationsmagasin

Permeabel

Petroleumprodukter

pH

Plankton

Protozoer

Recipient

Redoxpotential

Respiration

Resuspenderas

Retention

Retention basin

Saprofyt

Skott
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Ryggradslöst djur av sådan storlek att det kan iakttas
med blotta ögat

Markpartikel (ler-, humus- eller lerhumuskolloid) av

storleken 0.1 - 0.001 pm; på markkolloidernas
mycket stora inre ytor sker flertalet av
markens kemiska reaktioner

Ett tvärsnitt (utsnitt) genom alla 1- skarpt avtecknade

markhorisonter (markskikt) från markytan ner

till det av jordmånsfaktorerna i- opåverkade
underlaget

En komplex jon som består av en metall (som cen-

tralatom) och ligander

De meteorologiska förhållandena i ett mycket litet

område, tex nära intill och inom vegetationen

Bakterier, svampar, virus, protozoer och andra mik-

roskopiskt små organismer

Material (i t ex mark eller sediment) av icke-or-

ganisk härkomst

Summan av de i en molekyl ingående atomernas

atomvikter

Blötdjur

Nederbördsmönster; tidsmässig fördelning av

nederbörd för en given plats

Biokemisk oxidation av ammonium till nitrat (ssk

genom autotrofa bakteriers aktivitet)

se sid 56
(Grad av) elektrisk laddning hos en atom; oxida-

tionsstadiet (-talet) ändras vid redoxreaktioner

Utjämningsmagasin (-damm, -bassäng) med per-

meabel botten
Genomtränglig

Oljeprodukter

se sid 56

I vatten fritt drivande organism; växt (fytoplankton)

eller djur (zooplankton) se sid 59

Pr0t0zoa; encelliga urdj ur

Vatten(drag) som tar emot dagvatten (eller

avloppsvatten)

Uttryck för markens (eller sedimentets) syrgas-

förhållanden; låg redoxpotential indikerar
syrgasbrist och reducerande förhållanden

Andning

Återgå till suspenderad (dispergerad) form

Kvarhållning

Se Perkolationsmagasin

Organism som lever på dött eller döende organiskt

material

Hos rotad växt: delen ovanför markytan (eller sub-

stratytan)



Sorption

Speciering

Stagnant

Streptokock

Struktur

Suspenderad form

Swale

Symbios

Synergistisk

Syra-bas-status

Teknosfär

Terrester

Textur

Toxisk

Triazin

TSS

Tungmetall

Turbiditet

Utjämningsdamm, -magasin

Vattenpotential

Volymmagasin

Ädt
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Process varvid ett ämne upptar eller kvarhåller joner

eller molekyler av ett annat ämne; t ex ab-

sorption, adsorption
Ett ämnes fördelning på kemiska förekomstformer

Stillastående

Bakterie tillhörande släktet Streptococcus; många

arter är patogena (sjukdomsalstrande)

Här: grad och typ av markpartiklarnas inbördes

lagring och sammanbindning till aggregat

Uppslammad form; en suspension består av fin-

fördelade uppslammade (ej lösta) partiklar i en

vätska

Gräsklätt dike med flacka slänter

Samlevnad eller samarbete mellan organismer av

olika arter till ömsesidig nytta

Samverkande, förstärkande

Det komplex av markkemiska förhållanden som

sammanhänger med markkolloidernas sura

resp basiska egenskaper, t ex väte-, metalljon-
och karbonatkoncentrationer samt buffrings-

förhållanden; uttrycks ofta som pH eller neu-

tralisationsgrad
Avser den del av vår fysiska omgivning som är ska-

pad av människans (industriella) aktivitet

(begreppet omfattar t ex byggnader,kon-

struktioner, produkter, avfall mm); jfr Biosfär

Mark-, land-

Kornstorlekssammansättning hos markens minero-

gena material

Giftig

C3H3N3, aromatisk, sexledig heterocyklisk förening;

derivat av triazoler används som herbicider

Total suspended solids; totalmängd suspenderade

partiklar

Vanligen: metall med atomvikt över kalciums (se

sid 56)

Grumling, grumlingsgrad

Damm eller bassäng för i tillfällig uppsamling av

(stora volymer) (väg-)dagvatten

Om markvatten: ett kvantitativt uttryck för vattnets

fria energi; påverkas av jonkoncentration,

vattentryck och gravitet; rotade växter är för
sin vattenupptagning (tillväxt) beroende av ett

energikrävande upprätthållande av en vatten-

potentialskillnad mellan växtcellerna och

markvätskan

Utjämningsmagasin, -damm, -bassäng (ofta med tät

botten)

Ärsdygnstrafik; uttrycks i fordon/dygn
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Översilning (Kontrollerad) avledning av vatten Över en vegeta-

tionskl'add markyta (numera vanligen i syfte

att fastlägga Överskott av näringsämnen)
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