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Förord 
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), SGI (Statens geotekniska institut) 
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järnvägens föroreningar med fokus på källor, spridning och åtgärder. Föreliggande 
rapport är resultaten av detta uppdrag. Mats Gustafsson, VTI, har varit projektledare och 
tillsammans med Göran Blomqvist, VTI, stått för skrivningar rörande inandningsbara 
partiklar och sammanställning av rapporten. Sören Nilsson-Påledal och Johanna 
Lindeberg, SGI, har författat avsnitt rörande organiska föroreningar, medan Karsten 
Håkansson, Geo Innova, i huvudsak har skrivit avsnitten om metaller. Handläggare på 
Banverket har varit Michelle Ek och Malin Kotake. 
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”Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljöer” samt Niklas Löwegren och Jan Skoog på 
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Järnvägens föroreningar – källor, spridning och åtgärder. En litteraturstudie 
av Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Karsten Håkansson, Johanna Lindeberg  
och Sören Nilsson-Påledal 
VTI  
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Föroreningar i järnvägsmiljön är dels förknippade med trafikens mer eller mindre 
diffusa utsläpp, dels mer påtagliga föroreningar, förknippade med behandling av 
banvallar för att till exempel förhindra att syllar ruttnar och att banvallen växer igen. 
Under senare år har partikelbildningen från tågtrafik särskilt uppmärksammats, främst 
då i tunnelmiljöer där halten av inandningsbara partiklar (PM10) visat sig kunna vara 
mycket höga. 

I denna litteraturstudie har befintlig kunskap om källor till järnvägens föroreningar, hur 
dessa sprids och vad som är känt om åtgärder mot deras källor och spridning 
sammanställts. Diesellok har undantagits från trafikdelen i denna studie. 

Källorna till föroreningar i järnvägsmiljön är många. Själva trafikens utsläpp begränsar 
sig i huvudsak till slitage från bromsar, hjul, räler, strömavtagare och spänningsledning. 
Dessa partiklar sprids, beroende på storlek, i olika omfattning till luft, mark och vatten i 
järnvägens omgivning. Grövre partiklar med kort uppehållstid i luften deponeras i eller 
nära järnvägen, medan finare partiklar både kan ge upphov till höga halter av 
inandningsbara partiklar i slutna järnvägsmiljöer och spridas långt bort från källan.  

Föroreningar i banvallen och järnvägsnära mark och vatten kommer delvis från 
deposition av trafikemitterade föroreningar, men även från drift av järnvägen. De 
viktigaste driftanknutna föroreningskällorna är organiska ämnen knutna till 
bekämpningsmedel och metaller i huvudsak knutna till impregnering av slipers. 

Bekämpningsmedel används för att hålla banvallen fri från vegetation. Litteraturen 
antyder att bekämpningsmedel i vatten i anslutning till banvallen inte är allmänt 
förekommande i halter högre än otjänlighetsgränsen. Banverket är dock en av de större 
enskilda aktörerna vad gäller bekämpningsmedelsanvändning i Sverige och det kan 
lokalt uppstå större föroreningspåverkan vid till exempel spill vid påfyllning och lagring 
eller om dosen vid besprutning inte följer den rekommenderade. Långtidseffekterna av 
bekämpningsmedelsanvändning på banvallar kan också vara svåra att överblicka då 
ämnen som i dagsläget inte analyseras kan påverka omgivande miljö. 

För polyaromatiska kolväten (PAH) är påverkan på vatten i anslutning till banvallar 
påtaglig. Litteraturen redovisar förekomst av tunga PAH:er på ett flertal lokaler om än i 
låga halter. Överhuvudtaget verkar dock påverkan på omgivande medier vanligen vara 
relativt låg. I banvallen bedöms PAH vara den allvarligaste organiska föroreningen vad 
gäller förekomst, medan arsenik följt av koppar bedöms som de allvarligaste oorganiska 
ämnena. I många banvallsundersökningar förekommer dessa ämnen i högre halter än 
vad som tillåts för känslig markanvändning. Finfraktionerna i ballasten är särskilt 
förorenade. 

Den inandningsbara fraktionen av slitagepartiklar från järnvägstrafik har i tunnelmiljöer 
visats vara avsevärt högre än i högtrafikerad gatumiljö, vilket bör betraktas som ett 
potentiellt hälsoproblem. Källfördelningen för dessa partiklar är inte entydigt utredd. 
Bidraget från järnvägstrafiken till halterna av inandningsbara partiklar ovan mark har i 
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hittillsvarande studier inte visats vara särskilt betydande och den nu gällande 
miljökvalitetsnormen har inte heller överskridits. I järnvägstunnlar har däremot halterna 
visats vara avsevärt högre än i tungt trafikerade gatumiljöer ovan mark och flera gånger 
högre än miljökvalitetsnormen. Partikelemissionerna är sannolikt lika höga ovan mark, 
men god ventilation i de studerade stationsmiljöerna bidrar till förhållandevis låga 
partikelhalter. Partiklarnas sammansättning domineras av järn, men även andra metaller, 
som zink, mangan, krom, koppar och nickel, förekommer i jämförelsevis höga halter. 
Dessa metaller finns, deponeras och ackumuleras i järnvägens närhet, oavsett luftens 
partikelhalter. Även nanopartiklar, som är avsevärt mindre än de slitagepartiklar som 
utgör massan i PM10, har visats bildas av tågtrafiken. Deras ursprung är hittills okänt.  

Risken för hälso- och miljöeffekter av föroreningshalterna i banvallar i Sverige har i 
befintliga studier bedömts som måttlig och halterna av miljöstörande ämnen i yt- och 
grundvatten (och därmed riskerna för spridning via vatten) i allmänhet som låga. 
Undantaget är lokaler där påtagliga punktkällor finns, som till exempel 
impregneringsplatser, eller platser med läckage av oljor. Även stationer är lokaler med 
punktkällor. 

Åtgärder mot föroreningar kan beröra såväl material och trafik som användning och 
rening. Få studier har ännu studerat åtgärders effektivitet avseende höga partikelhalter. 
Vad som hittills kan konstateras är att bromssystemen är viktiga. Elektromagnetiska 
bromsar bedöms ge upphov till lägre halter än traditionella hjulbromsar. En glasvägg 
mellan perrong och spår med övertryck på perrongen sänker halterna påtagligt, medan 
tunneltvätt snarare förvärrar situationen. 

Vad gäller åtgärder mot föroreningar kopplade till drift och underhåll av järnvägen 
handlar åtgärder i första hand om att minska användningen av miljöfarliga produkter 
genom minimerad dos, ersätta dem med mer miljövänliga alternativ eller att helt 
upphöra med användningen. Alternativ kan även innefatta icke-kemiska metoder, som 
till exempel ogräsbekämpning med vakuumsug. För föroreningar i ballast i banvallar 
bedöms den mest prioriterade åtgärden för att minska miljöpåverkan från banvallar vara 
att skilja ut finpartiklar för separat omhändertagande i samband med att ballastrening 
utförs. 

Ett antal kunskapsluckor inom området har identifierats. Mer övergripande studier av 
järnvägens föroreningar och hur deras spridningsmönster ter sig i luft, mark och vatten 
saknas helt i litteraturen. För vattenrecipienter och andra känsliga miljöer som kan 
påverkas av järnvägens föroreningar eller för järnvägssträckor där emissionerna kan 
förväntas vara betydande är sådana studier befogade. Studierna skulle kunna ge en bild 
av hur emission, spridning och exponering i olika medier hänger samman. En viktig 
kunskapslucka är bildning, egenskaper och eventuella hälsoeffekter av partiklar från 
järnvägstrafik. Inandningsbara partiklar i vår omgivningsluft bedöms idag som ett av 
våra viktigaste hälsorelaterade miljöproblem. Ökad kunskap om järnvägens bidrag till 
halter och hälsoeffekter i olika miljöer samt vilka åtgärder som kan vidtas för att 
minska bidraget är därför central. 
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Railway pollution – sources, dispersion and measures. A literature review. 
by Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Karsten Håkansson, Johanna Lindeberg  
and Sören Nilsson-Påledal 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping, Sweden 

 
Summary 
Pollutants in the railway environment emanate both from emissions from the traffic and 
from the treatment of embankments to control weeds and prevent timber sleepers from 
rotting. During the last years particular attention has been paid to air pollution from rail 
traffic. High concentrations of inhalable particles (PM10) have been observed mainly in 
tunnel environments. 

In this literature survey current knowledge has been compiled concerning railway 
pollutants, their sources, dispersion and possible measures to reduce pollution. Focus 
has been on electric rail traffic. 

The sources of railway traffic pollutants are many. Traffic in itself emits wear particles 
from brake systems, wheels, rails, overhead wires and pantographs. These particles are 
dispersed to air, soil and water in the railway environment. Coarse particles are 
deposited close to the tracks, while finer fractions can remain in the air for a long time 
and cause high concentrations in closed environments or be transported far from the 
source. Also, railway vehicles and equipment corrode and spillage from different oil-
containing systems or cargo adds to the diffuse emissions. Information about these 
sources in the literature is very scarce, however. 

Pollutants in the embankment, soil and water in the railway environment originate both 
from the deposition of traffic-generated pollutants and from historic and current 
operation and maintenance. The main pollutants connected to operation and 
maintenance are herbicides and metals from the impregnation of sleepers. 

Herbicides are used to keep the embankment free from weeds. According to the 
literature, concentrations of herbicides in waters close to railway embankments in 
Sweden are not commonly above limits for unsuitability. Nevertheless, Banverket (the 
Swedish rail administration) is among the largest users of herbicides in Sweden and 
greater local pollution can therefore arise in connection with spillage or if dose 
recommendations are not followed. Long-time effects of herbicide use on embankments 
may also be difficult to foresee, since compounds not analysed today may turn out to 
affect the environment. 

Effects of polyaromatic hydrocarbons (PAH) on water near railways are more evident. 
The literature reports occurrence of heavy PAH compounds at several sites, even if 
concentrations are low. In embankments, PAH are considered the most severe pollutants 
with respect to occurrence, while arsenic and copper are considered the most severe 
inorganic elements. In many embankments these compounds and elements occur in 
higher levels than allowed for sensitive land use. Pollutants accumulate in the fine 
fractions of the embankment material. 

The inhalable fraction of railway wear particles has been shown to reach considerably 
higher concentrations in tunnel environments than in urban streets, which should be 
regarded as a potential health problem. The importance of different sources of these 
particles is not totally clear, even if wear of rails, wheels and brakes have been 
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attributed to high concentrations. The contribution from train traffic to inhalable 
particles in above-ground railway environments seems moderate and the current 
Swedish air quality standards have not so far been exceeded in measurements. The 
reason for low concentrations in above-ground environments is likely to be good 
ventilation. The composition of the particles is dominated by iron, but other metals such 
as zinc, manganese, copper, chromium and nickel appear in lower concentrations. Even 
if particle concentrations in air are low, these particles are emitted, deposited and 
accumulated in the railway environment. Also submicron particles, considerably smaller 
than the wear particles, are emitted from train traffic. Their origin is not known, 
however. 

The risk for health and environmental effects caused by the pollution levels in 
embankments in Sweden is, in the available literature, considered to be moderate and 
the concentrations of environmentally hazardous substances in surface and ground 
waters are generally low. Exceptions are sites with evident point sources, such as 
impregnation sites or sites with oil leakage. Also railway stations can be considered as 
point sources. 

Measures against pollution can target materials and traffic as well as usage and 
mitigation. There are still few studies which consider the effects of measures against 
high particle concentrations. So far, brake system emissions can be considered as 
important. Electromagnetic brake systems seem to emit less particles than regular wheel 
brakes. A glass wall between the platform and the track, including excess air-pressure at 
the platform, lower the platform concentrations considerably, whereas tunnel cleaning 
rather increases particle concentrations. 

Measures against pollution from the operation and maintenance of railways mainly aim 
at reducing the use of environmentally hazardous products through minimized doses, 
their replacement with more environmentally-friendly products, or simply by stopping 
to use them. Alternatives can also include non-chemical methods such as weed control 
using vacuum techniques. Concerning pollution in embankments the most preferred 
measure would be to separate the fine particle fraction for special treatment while 
performing ballast cleaning. 

Some lack of knowledge has been identified. More comprehensive studies of railway 
pollution and pollutant dispersion in air, soil and water are absent in the literature. For 
water recipients and other sensitive environments exposed to railway pollution as well 
as for certain rail stretches with potential considerable emissions, this kind of studies 
should be well advised. Especially, understanding the relationship between emission, 
dispersion and exposure is important if we are to take suitable measures. An important 
knowledge gap concerns the formation, properties and potential health effects of 
inhalable particles from railway traffic. Inhalable particles in our ambient air are 
considered one of our most serious health-related environmental problems. Therefore 
there is a need for increased knowledge of railway’s contributions to pollution and 
health effects of pollutants in different environments as well as about which measures 
are most effective.  
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1 Bakgrund 
Föroreningar i järnvägsmiljön är dels förknippade med trafikens mer eller mindre 
diffusa utsläpp och dels mer uppenbara föroreningar förknippade med behandling av 
banvallar för att förhindra att syllar ruttnar och undvika igenväxning. Under senare år 
har partikelbildningen från tågtrafik särskilt uppmärksammats, främst då i tunnelmiljöer 
där halten av inandningsbara partiklar visat sig kunna vara mycket hög. 

Tidigare undersökningar har visat att både banvallar och omgivningen kring järnvägen 
(luft och mark) påverkas av metaller från banvallen. Vid äldre banvallar, där träslipers 
använts kan marken vara förorenad av PAH (polyaromatiska kolväten) och/eller tung-
metaller i form av framförallt arsenik från de impregneringsmedel som använts. 
Vegetation på banvallen är inte önskvärd på grund av det leder till minskad säkerhet på 
banvallen. Vegetation på banvallen innebär exempelvis svårigheter att upptäcka skador 
på spår och växlar vid besiktningar, ökad risk för banarbetare att ramla eller halka på 
vegetation vid regnigt väder, risk att lokförare kan få problem att se signaler, och ökad 
risk för bränder vid torrt väder. För att bekämpa oönskad vegetation på banvallar 
används kemiska bekämpningsmedel, som därmed riskerar att spridas till järnvägens 
omgivning.  

Banvallens ålder spelar också en viktig roll för föroreningssituationen i dess närhet. 
Nyare banor, där endast betongslipers använts och där mindre miljöfarliga bekämp-
ningsmedel använts, kan förutsättas vara betydligt mindre belastade än äldre banor. 
Samtidigt tillförs alla banvallar som fortfarande är i drift föroreningar från slitage, spill, 
läckage och korrosion (från spår, fordon och kablar), vilka kan tänkas antingen fast-
läggas i banvallen eller transporteras vidare till omgivningen via luft eller vatten. 

I Banverkets södra banregion har frätskador på parkerade bilar som bedömts bero på 
damm från järnvägen initierat undersökningar av föroreningsspridning och -deposition 
runt järnvägen. Det har visat sig att åtminstone ett femtontal grundämnen har ett sprid-
ningsmönster från järnvägen som talar för att de har sin källa i järnvägssystemet och 
kan spridas flera tiotals meter från banvallen. Huvudsakligen har dock studier kring 
slitagepartiklar haft en fokus på eventuella hälsoeffekter, främst i tunnelmiljöer där 
partikelhalterna visats vara mycket höga. 

Många tungmetaller har kända hälso- och miljöeffekter, men för åtskilliga metaller är 
kunskapen långt ifrån heltäckande. Förutom de rent kemiska egenskaperna kan damm 
från slitaget även ha hälsoeffekter kopplade till partikelegenskaper. Inandningsbara 
partiklar bedöms idag som ett av samhällets största hälsorelaterade miljöproblem och 
har därför belagts med en miljökvalitetstnorm (fr.o.m. 2005-01-01). Bakgrunden till 
normen är ett EU-direktiv baserat på kunskapen att PM10 har visats vara relaterat till 
såväl dödlighet som luftvägsrelaterade sjukdomar (Camner, 1997; Areskoug m.fl., 
2000; Castillejos, Brunekreef och Forsberg, 2005). Normen avser luftens innehåll av 
PM10, vilket är massan av alla partiklar i luften med en aerodynamisk diameter mindre 
än 10 µm. PM10 simulerar den andel av luftens partiklar som passerar struphuvudet och 
alltså tar sig ner i människans nedre luftvägar. Måttet tar således ingen hänsyn till någon 
annan egenskap än just storleken. Epidemiologiska studier har visat på effekter av just 
denna partikelfraktion, oavsett dess innehåll.  

De forskningsinsatser som hittills utförts utgör inte underlag nog för att kunna svara på 
vid vilka förhållanden föroreningsspridningen från järnväg påverkar miljö och hälsa 
negativt. Än mindre är kunskapen om vilka eventuella åtgärder som kan tillämpas för 
att förhindra emissioner eller spridning av föroreningarna. Då damning är en viktig 
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spridningsväg kan särskilda krav komma att ställas på tunnelstationer, där många 
människor kan förväntas exponeras för förhållandevis höga halter under korta perioder, 
medan banvallens föroreningar är kopplade till byggnation, drift och underhåll och 
således har en viktig historisk komponent.  

Sammantaget finns alltså ett behov av att identifiera kunskapsluckor genom att 
sammanställa befintlig information om såväl källor till föroreningar, dessas 
spridningsvägar och vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra emission eller 
spridning. 
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2 Syfte 
Föreliggande rapport är en internationell litteraturstudie med syftet att sammanställa och 
syntetisera befintlig kunskap om källor till, spridning av och åtgärder mot järnvägens 
föroreningar, samt att utifrån denna diskutera åtgärders effektivitet. Studien tar inte upp 
punktutsläpp i samband med olyckor och fokuserar generellt på eldriven järnvägstrafik. 
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3 Metodik 
VTI:s bibliotek och informationscentrum (BIC) har genomfört en litteratursökning i de 
databaser som ansågs relevanta för projektet. Sökningen genomfördes i maj 2006 och 
begränsas olika bakåt i tiden beroende på databas (se nedan). Referenser på skandina-
viska språk och engelska har beaktats. 

Ett stort antal sökord har använts på grund av de ämnesmässigt mycket skilda data-
baserna. I miljödatabaserna räckte det oftast att använda järnvägstermer för att få en 
hanterlig mängd referenser, medan en del andra databaser behövde många sökord plus 
respektive databas klassificeringssystem. Ibland användes även de bundna sökord som 
databaserna själva använder för att till exempel skilja ut spårburen trafik, miljö, etcetera. 

En nettolista för sökorden har varit:  

 
Järnväg – banvall – spår 
Railway* or Railroad* or Subway* or Underground railway* or Tram or trams or 
tramway* or Light rail*, Track or tracks, Rail or rails or Trackside*, Ballast* or 
Trackbed* or Track bed* or Ballast mat* or Tie or ties, Tunnel*. 

 
Tåg – strömavtagare – ledning 
Wheel or wheels or Wheelset* or wheel set*, Tread-brake* or Tread brak* or Block 
brak* or Discbrak* or Disc brak*, pantograph* or current collector* or rail collector*, 
oil transformer*. 

 
Grundämnen 
Heavy metal*, Fe or Cu or Ba or Sb or Zn or Cr or Mg or Ni or Iron or ferrum* or 
copper* or barium* or antimon* or stannium* or zinc or chromium* or magnesium* or 
nickel* 

Na or Al or Si or Cl or Mn or Co or Br or Sr or Bi or Pb or Sodium* or natrium* or 
Aluminium* or Aluminum* or sulphur* or sulfur* or Chlorin* or Potassium* or 
Kalium* or titanium* or vanadium* or Manganes* or Cobalt* or Bromin* or 
Strontium* or tungsten* or wolfram* or Bismuth* or Arsenic* or lead or Plumbum*. 

 
Andra ämnen 

Particle* or dust or dusts or dusting, PM2,5 or PM 2,5 or PM10 or PM 10 or TSP or 
Total Suspended Partic*, Pah or Polyaromatic compound*, Resuspen*, Lubricant*, 
Pesticid*, Roundup or Karmex or Imazapyr* or Glyfosat* or Diuron*, Spectra, Arsenal, 
Toxic or toxicit*. 

 
Recipienter 
Soil or soils*, Ground water* or Groundwater* or Surface water*    ELLER   water*, 
Recipient*, Air pollution*, Distribution, Deposit*, Concentration*, Gradient*, 
Contamin*, Source , Tracin* or trace* 
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Allmänna föroreningsord 
Kan vara bra att ha när man ska skilja ut den del av järnvägsdokument som handlar om 
miljö. 

Emission* or Pollution* or Pollutant* or Pollut* or Environ*. 

 
Tester mätmetoder 
Leach test. 

 
Åtgärder 
Mitigation, cleaning or washing or flushing or filtering. 

De använda databaserna var: 

Compendex – heter även eller ingår i EI Compendex eller Engineering Index 
Compendex eller Engineering Village2. Databasens fokus är ingenjörsvetenskaper i vid 
bemärkelse. Innehåller fler än 8 miljoner referenser. Mer information finns på 
http://www.ei.org/compendex.html 

Web of Science – Innehåller de bibliografiska databaserna Science Citation Index, 
Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. Tillsammans 
innehåller de ca 35 miljoner referenser (nov 2005). Utöver det finns två verktyg för 
citeringsanalys: Journal citation reports (JCR) samt Essential Science Indicators i det 
senare kan man ranka författare, institutioner, länder och tidskrifter. Mer information 
finns på http://www.isiwebofknowledge.com/aboutwok.html 

Environmental Sciences and Pollution Management – Täcker i stort sett alla aspekter 
av "miljövetenskaperna". Ett kluster av 14 databaser, till exempel "Ecology Abstracts", 
"Environmental Engineering Index" och "Pollution Abstracts". Innehåller ca 1,7 miljo-
ner referenser (maj 2006). Mer information finns på 
http://www.csa.com/factsheets/envclust-set-c.php. 

TRAX – bibliotekskatalogen vid VTI. Databasen startades 1976 och innehåller mer än 
120 000 referenser till publikationer från 1920-talet och framåt. Den årliga tillväxten är 
ca 6 000 referenser. En hel del av, särskilt de senare årens, litteratur finns åtkomliga via 
Internet – övriga publikationer finns att låna från BIC. TRAX finns tillgänglig på 
www.transguide.org. 

ITRD – en internationell databas med referenser till transportforskningslitteratur och till 
pågående forskning. Databasen har sedan 1972 varit en del av OECD:s transportforsk-
ningsprogram. Innehåller fler än 350 000 referenser. ITRD står för International 
Transport Research Documentation. Mer information finns på www.itrd.org. 

TRIS – Transportation Research Information Services. Är en del av amerikanska 
Transportation Research Boards (TRB) arbete för att sprida information om transport-
forskning. Innehåller mer än 600 000 referenser till litteratur och pågående forskning. 
Mer information finns på http://www4.trb.org/trb/tris.nsf. 

JICST-EPlus – Japanese Science & Technology. Innehållet täcker i stort sett alla 
slags vetenskaper, teknologier och medicinska inriktningar. Innehåller cirka 5 miljoner 
referenser. Mer information finns på 
http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0094.html. (Alla referenser är på engelska 
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men materialet som det refereras till är oftast skrivet på japanska. Sökningen är i det här 
fallet begränsad till engelskspråkigt material). 

GeoArchive. Täcker "... all types of information sources in geoscience, hydroscience, 
and environmental science." Innehåller cirka 900 000 referenser. Mer information finns 
på http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0058.html. 

SGI-Line – Statens Geotekniska Instituts bibliotekskatalog. Innehåller cirka 60 000 
referenser till geoteknisk litteratur. Mer information finns på http://www.swedgeo.se/.  

Norsk Jernbanemuseum – Databasen får en del material från norska Jernbaneverket 
och är långtifrån begränsad till historik. Mer information finns på 
http://asp06.bibits.no/jbv/.  

MOBI+ – produceras av The International Association of Public Transport (UITP). 
Täcker ett flertal aspekter av kollektivtransporter. Mer information finns på 
http://www.uitp.com/mobi/index.cfm. 

Byggtorget – fokus på byggteknik och användargruppen är främst "praktiker". En del 
forskningsmaterial. Mer information finns på http://www.byggtorget.se/.  

Förutom denna litteratursökning har även en del litteratur funnits via kontakter med 
konsulter, Banverket och på Internet (Google Scholar). 
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4 Källor  
4.1 Inandningsbara partiklar 
Trafikeringen av järnväg är den helt dominerande process som emitterar partiklar till 
omgivningsluften genom slitage av hjul, räls, bromsar, strömavtagare och spännings-
ledningar, men även genom uppvirvling av damm från banvallen. 

I en första kartläggningsstudie av partikelhalter i Stockholms tunnelbana fann 
Johansson m.fl. (2001a) att halterna av PM10 och PM2,5 (partiklar mindre än 10 respek-
tive 2,5 µm) var 5 respektive 10 gånger högre i tunnelbanan än i gatumiljön på 
Hornsgatan. PM10-2,5 utgjorde 45 % av massan av PM10. Man kunde utifrån dessa 
mätningar inte klargöra källorna, men det stod klart att det inte handlade om avgaser 
från gatumiljö.  

I fortsatta studier (Christensson m.fl., 2002) av de höga partikelhalterna på Mariatorgets 
tunnelbanestation konstaterades att PM1 utgjorde ca 10 % av PM10. Nu genomfördes 
även studier av grundämnessammansättning och jämförelser med sammansättningen 
hos bromsblocken hos tunnelbanetågen, vilket kan förväntas ge information om huru-
vida dessa är en viktig källa till partiklarna. Man kunde konstatera att innehållet av olika 
grundämnen i PM10 och PM1 förhöll sig linjärt till varandra, vilket tyder på att källorna 
för fraktionerna är desamma och/eller har samma bildningsprocess. Cirka 62 % av PM10 
bestod av järnoxider (44 % om allt utgörs av elementärt järn). Övriga metaller som 
identifierades var Ca, Al, Ba och Cu. Särskilt Cu-halterna var tydligt förhöjda i 
jämförelse med geologiskt material. Även mangan var anrikat i PM10. Koppar och 
antimon studerades särskilt för att undersöka om bromsdamm utgjorde en viktig källa. 
Tidigare studier i vägtrafik har visat att dessa ämnen kan användas som spårämnen för 
just bromsdamm (Sternbeck m.fl., 2001). PM10 i tunnelbanan innehöll dock betydligt 
högre halter av Cu och Sn än i vägmiljö. Utifrån förhållandet mellan Mn och Fe 
bedömdes rälerna (och eventuellt hjulen) vara den viktigaste källan, eftersom kvoten 
Fe:Mn i rälerna var snarlik den i PM10

 (112:1). Strömskor och strömskena hade däremot 
en annan kvot (200:1) och ansågs därför inte vara troliga källor. Al, Ca, Mg och Ti 
uppvisade stark inbördes korrelation. Eftersom antimon (Sb) förekom i PM10 i mycket 
högre koncentrationer än i undersökta bromsblock tydde detta på att Sb inte härrör från 
bromsarna. Tillsammans bedömdes bromsar och räler kunna förklara 75 %, varav 
bromsarna bedömdes utgöra ca 15 %, och 10 % bedömdes vara geologiskt material. 

Källfördelning mellan geologiskt material och antropogent alstrat material har utförts 
genom studier av enskilda partiklar (Langmi och Watt, 2003). Den fundamentala 
skillnaden anses bero på att i jorden vittrar partiklarna medan de behåller sig oföränd-
rade i luft. När partiklarna når jorden sker emellertid vittringsreaktioner vilket gör att 
partiklar med mycket olika ursprung börjar likna varandra. Storleksfördelningen kan 
också ändras. Detta är särskilt ett problem för metoder som mäter ytan, till exempel 
svepelektronmikroskopi.  

För att noggrannare undersöka sammansättningen hos de inandningsbara fraktionerna 
genomfördes en kompletterande undersökning (Christensson och Anker, 2004). Studier 
i elektronmikroskop visade att små och submikrona partiklar var vanligt förekommande, 
medan partiklar större än 10 µm var ovanliga. Under dagtid var partiklarna betydligt fler 
än under natten, mer morfologiskt heterogena, ofta förekommande i agglomerat och 
hade högt järninnehåll. Det bedömdes som oklart om dessa var mekaniskt genererade 
eller resultatet av kondensation. En analys tydde på att kondensation och reaktion till 
kristallina oorganiska järnhaltiga partiklar är en viktig process, men tesen kan inte 
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styrkas. Halten organiska partiklar dagtid är så hög att en eller flera källa/källor till 
dessa måste finnas i tunnelbanan. Dock är inte dessa, som kanske kan förväntas, 
kopplade till människors aktivitet, utan snarare plast, färg, gummi, cellulosa och avgaser 
från uteluft. Cirka 15 % av partiklarna är av organiskt ursprung (gäller både PM10 och 
PM1). Fortfarande är ca 15 % av partiklarna kemiskt oidentifierade. Till skillnad från i 
(Christensson m.fl., 2002) var de mest förekommande grundämnena Fe, S, Si, Cu och 
Zr. Av järnet är knappt 60 % magnetit, drygt 35 % hematit och 5–10 % metalliskt. 

Ytterligare studier av tunnelbanepartiklarna har gjorts av SLB Analys i Norman och 
Johansson (2005) och Johansson (2005). Norman och Johansson (2005) konstaterade att 
partikelantalskoncentrationen (det vill säga antalet partiklar per luftvolym) var ca  
5–10 gånger lägre i tunnelbanan än i gatumiljö. Partikelmassan domineras dock av 
partiklar större än 1 µm. Partiklar mellan 1 och 2,5 µm stod för 50–60 % av den upp-
mätta massan av PM10 medan partiklar mellan 2.5 och 10 µm stod för ca 25–35 %, och 
partiklar mindre än 1 µm stod för ca 15 %. Eftersom partiklar större än 1 µm i stort sett 
försvann då tågtrafiken avstannade och koncentrationen istället dominerades av 
partiklar mindre än 1µm, drog man slutsatsen att tågtrafiken främst bidrog till denna 
partikelfraktion. Den totala halten PM10 var också avsevärt lägre på natten. Ett mot-
svarande mönster kunde påvisas av Okinaga m.fl.(2000) i tunnelbanan i Tokyo. 
Koncentrationen av PM10 var i Norman och Johansson (2005) ca 10–20 gånger högre i 
tunnelbanan än i hårt trafikerad gatumiljö under samma period. En viktig slutsats är att 
man i tunnelbanan exponeras för avsevärt lägre antal partiklar mindre än 0,5 µm, men 
också avsevärt högre masskoncentration av partiklar större än ca 1 µm jämfört med 
gatumiljö. 

Ripanucci m.fl. (2006) studerade PM10, respirabel fraktion (RF), respirabel förbrän-
ningsbar fraktion (eller respirabel organisk fraktion) och innehållet av organiskt, 
metalliskt, kiselhaltigt och fibröst innehåll i partiklarna i Roms tunnelbana. I tunnel-
banan används ett nödsystem på tågen som sprutar sand på spåren för att öka friktionen. 
Systemet aktiveras då den maximalt tillåtna hastigheten på en sträcka överskrids under 
en viss tid. Cirka 300 ton sand används varje år för detta ändamål. Ripanucci m.fl. 
(2006) fann att partikelhalten på perrong och tunnel var ca tre gånger så hög som den 
utanför tunnlarna och det högsta dygnsmedelvärdet var 479 µg/m3. Den respirabla 
fraktionen utgjorde mellan 61 och 85 % av PM10. Den organiska respirabla fraktionen i 
sin tur utgjorde mellan 19 och 52 % av den totala respirabla fraktionen. Analys i 
elektronmikroskop av sedimenterat damm visade att partiklarnas grundämnesinnehåll 
dominerades av järn, kisel, kalcium, kalium och aluminium och i mindre grad av koppar 
och mangan. Spår fanns även av klor, bly, zink, magnesium, nickel, antimon, kobolt, 
arsenik etcetera. I jämförelse med luften utanför var anrikningen av järn +1 346 %, 
mangan +1 800 % och koppar +752 %. I mindre grad var även krom (+128 %), antimon 
(+500 %), nickel (+131 %) och zink (+77 %) anrikade. 

I en studie utförd i järnvägstunnlarna under Arlanda flygplats (Gustafsson m.fl., 2006) 
kunde visas att storleksfördelningarna skiljer sig något mellan Arlanda Central (C), som 
trafikeras av fjärrtåg, och Arlanda Syd (S), som endast trafikeras av Arlanda Express. 
De grova partiklarna hade ett massmaximum runt 5–7 µm på Arlanda C och 2–3 µm på 
Arlanda S. I jämförelse med tunnelbanepartiklarnas storleksfördelning i Norman och 
Johansson (2005) ovan, ter sig alltså partiklarna på Arlanda vara något grövre. Varför 
partiklarna på Arlanda S var något mindre än de på Arlanda C är oklart, men författarna 
menar att det rimligen är avhängigt sönderdelningsegenskaper hos den eller de huvud-
sakliga källan/källorna. 
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I en grundämnesanalys som genomfördes av de insamlade partiklarna på Arlanda 
Central och Syd (Gustafsson m.fl., 2006) dominerade järn, men med tydliga bidrag av 
bl.a. Mn, Zn, Cu, Ni, Sb och även Mo (endast på Arlanda Central dock). Av dessa 
metaller återfinns flertalet omnämnda i tidigare redovisade studier. Redan Trattner m.fl. 
(1975) konstaterade att dammet i tunnelbanan i Newark, USA, innehöll Mn, Fe, Ni, Cu, 
Zn och Pb. Aarnio (2005) visade att järn var det mest anrikade ämnet i Helsingfors 
tunnelbanesystem, men att även Mn, Cr, Ni och Cu var anrikat i PM2,5, vilket också 
stämmer väl överens med de höga andelarna av dessa metaller på Arlandastationerna 
(Gustafsson m.fl., 2006). Även i tunneln vid Lisebergsstationen i Göteborg är järn helt 
dominerande följt av Ca, Cu, Mn och Zn samt lägre halter av K, Ti, Cr och Ni (Sjöstedt, 
2005). 

Norman och Johansson (2005) studerade även storleksfördelningen i en noggrannare 
uppdelning i intervallet 10–120 nm. Man fann en antalstopp vid 60–80 nm, vilket är 
grövre än de ultrafina partiklar som observerades av Gustafsson m.fl. (2006) i 
järnvägstunnlarna under Arlanda flygplats. Dessa partiklar hade en storleksfördelning 
med antalsmaximum runt 20–50 nm på Arlanda C och runt 10–20 nm på Arlanda S 
(Figur 1). 

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2

M
as

sk
on

ce
nt

ra
tio

n 
(d

w
 d

lo
gD

p-1
)

0

5000

10000

15000

20000

25000

A
nt

al
sk

on
ce

nt
ra

tio
n 

(d
N

 d
lo

gD
p-1

)

0.01 0.1 1 10
Partikelstorlek (µm)

10 100 1000 10000
Partikelstorlek (nm)

Maxvärde

75-percentil
Medelvärde
25-percentil

Minvärde

Arlanda C
Arlanda S

 
Figur 1  Tidsutsnitt (kl 18–19) av antals- och massfördelningar på Arlanda Central 
(röd) och Arlanda Syd (blå) (Gustafsson m.fl., 2006). 

Halten i tunnelbanan (Norman och Johansson, 2005) av ultrafina partiklar var generellt 
något högre än på Arlanda. Särskilt höga halter av ultrafina partiklar noterades i tunnel-
banan nattetid och kunde hänföras till dieseldrivna servicetåg. Dock var ursprunget till 
partiklarna under dagtid oklart. En möjlig källa skulle enligt Norman och Johansson 
(2005) kunna vara elektriska urladdningar vid tågens kontakt med strömskenan. Om 
elektriska urladdningar även var källan till de ultrafina partiklar som observerades i 
Arlanda-tunnlarna innebär detta att det måste föreligga mycket stora skillnader i hur 
mycket elektriska urladdningar olika tågset ger upphov till. 

Även i Paris har Mazoue och Parfait (2006) uppmätt halter av ultrafina partiklar, men 
dragit slutsatsen att dessa är resultatet av ett luftutbyte med den förorenade stadsluften, 
eftersom antalsfördelningarna är mycket lika. Tunnelbanestationen är försedd med en 



 

18 VTI rapport 602 

evakueringsfläkt vilket torde underlätta utbytet. Tokarek m.fl. (2002), som också 
studerat partikelantal på en parisisk tunnelbanestation, har uppmätt att 99 % av 
partikelantalet är mindre än 2,5 µm och att 50–60 % är mindre än 0,35 µm. 

I en studie av Johansson (2005) var det huvudsakliga syftet att uppskatta bidraget från 
olika källor till partikelhalterna, vilket är av stort intresse för föreliggande litteratur-
studie. I denna studie bedöms omkring 60 % av PM10 bestå av järnoxider och metalliskt 
järn. Även Ca, Ba, Cu och Al identifierades, men man bedömde även att 10–20 % av 
partiklarna var organiskt material, som antogs komma från människors kläder och 
dylikt. Birenzvige m.fl. (2003) beräknade den organiska andelen till < 1 % på en 
tunnelbanestation i Washington D.C. 

I Johansson (2005) analyserades även den kemiska sammansättningen hos tunnelbane-
tågens två olika bromsblockstyper, hjulen, strömavtagarna, och strömskenan (Figur 2 
och Figur 3). Sammansättningen av de olika källorna är uppenbart mycket varierande. 

 
Tabell 1  Partikelkällor i tunnelbanan och deras huvudsakliga kemiska sammansättning 
(Johansson, 2005). 

 
1) Natrium dominerar i analyserna av ballasten vid Mariatorgets tunnelbanestation. 
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Figur 2  Relativa sammansättningen i bromsar, hjul, spårbädd (ballast) i Stockholms 
tunnelbana. I vissa fall har en minsta detekterbar metallhalt antagits (Johansson, 
2005). 
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Figur 3  Relativa sammansättningen i strömavtagare, strömskena och räl i Stockholms 
tunnelbana. I vissa fall ha en minsta detekterbar metallhalt antagits (Johansson, 2005). 
 

Enligt de beräkningar med hjälp av så kallad kemisk massbalans som genomfördes 
konstaterades att endast tre av de analyserade materialen gav signifikanta bidrag till 
halterna av PM10. Största bidraget kom från hjulen, som bedömdes bidra med så mycket 
som 70 % av partiklarna, medan bromsblocken bistod för knappt 30 % (16 respektive 
10 %). Relativt stora osäkerheter föreligger dock i såväl regressionsanalysen som de 
kemiska analyserna.  
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Försök har även gjorts att modellera uppkomsten av och källorna till partiklar genom att 
mäta partikelkoncentrationen under ett tunnelbanetåg under färd och registrera och 
beräkna bl.a. hastighet, acceleration, momentsvar, spårets kurvatur, bromsning och 
miljö (tunnel/utomhus) (Furusjö och Christensson, 2005). Analysen genomfördes med 
den multivariata metoden PLS (partial least square). De faktorer som enligt modellen 
var viktigast var tunnelmiljö följd av mekanisk bromsning och hastighet. Modellen 
klarade att modellera de mer storskaliga förändringarna, men endast 49 % av varia-
tionen vilket tyder på att andra faktorer spelar en viktig roll. I huvudsak gäller detta 
särskilt höga halter, som bedöms delvis kunna bero på mötande tåg. 

I Gustafsson m.fl. (2006) föreslogs hypotesen att i järnvägstunnlarna under Arlanda har 
Fe, Mn och troligen också Ni en huvudsaklig gemensam källa (hjul och/eller räler)  
och Cu och Zn en annan (bromsar). Detta eftersom linjär regression mellan ämnena i 
prover från båda stationerna på Arlanda visade att järn och mangan hade mycket hög 
regressionskoefficient (1,0), liksom koppar och zink (0,98). Regressionskoefficienten 
mellan järn och koppar respektive zink var inte lika hög (0,73 resp. 0,68). Detta, menar 
författarna, kan tyda på att järn och mangan i huvudsak har en gemensam källa och 
koppar och zink en annan gemensam källa. Fe/Mn-källan bedömdes ha en likartad 
sammansättning på båda stationerna, medan Cu/Zn-källan verkade vara starkare på 
Arlanda S än på Arlanda C. Kvoterna mellan järn och mangan respektive järn och 
nickel var desamma på båda Arlanda-stationerna. Koppar och zink utgjorde en större 
andel på Arlanda S, men är förhållandevis lika på de övriga stationerna och nickel är 
förhållandevis högre på stationerna ovan mark.  

Resultaten i Johansson (2005) styrker denna hypotes eftersom Fe, Mn och Ni 
(tillsammans med V) till mycket stor del beräknas härröra från hjulen, medan Cu och Zn 
(tillsammans med Mo och Ba) nästan uteslutande härrör från det ena av de två analyse-
rade bromsbeläggen (C20) (Figur 4). En intressant observation är att dammet från 
spårbädden i tunnelbanan till största delen innehöll natrium, vilket inte är väntat av det 
geologiska material som finns i ballasten.  

 
Figur 4  Beräknade medelbidrag under dagtid från olika källor till halterna av 14 olika 
metaller i PM10 från Mariatorgets tunnelbanestation (Johansson, 2005). 
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I Gustafsson m.fl. (2006) studerades även grundämnessammansättningen i olika stor-
leksfraktioner i luft på Arlanda Syd. Resultaten visar att grundämnena Mn, Fe, Co, Ni, 
Cu och Zn ansamlas i en huvudgrupp med mycket lika storleksfördelningar (Figur 5). 
Dessa grundämnen finns i huvudsak i något grövre partiklar med en topp runt 2-3 µm, 
vilket överensstämmer väl med masskoncentrationens fördelning. Det är rimligt att anta 
att dessa sex metaller på Arlanda S har en gemensam källa och/eller gemensam 
bildningsprocess. Förhållandena mellan metallerna i den källan bör i så fall vara som i 
första raden i Tabell 2. Detta kan jämföras med förhållandena mellan samma ämnen i 
PM10 från Arlanda C, Stockholm, Lund samt data från tunnelstationen vid Lisebergs i 
Göteborg (Sjöstedt, 2005). Svavel har högst relativa koncentration i den submikrona 
fraktionen och Si, Al och Cr har liknande fördelningar med en topp i fraktionen runt 1 
mikrometer (Figur 5). Si och Al är vanliga i mineraler men deras ursprung i denna 
tunnelmiljö är okänt. 

 
Tabell 2  Förhållanden mellan järn och några andra metaller i proverna från ACCU-
provtagaren på de olika stationerna. (Gustafsson m.fl., 2006.) 

 Fe:Cu Fe:Zn Fe:Mn Fe:Ni 

Arlanda S 14:1 18:1 125:1 1000:1 

Arlanda C 28:1 26:1 125:1 1000:1 

Stockholm 30:1 26:1 91:1 500:1 

Lund 31:1 22:1 125:1 167:1 

Liseberg (Sjöstedt, 
2005)  58:1 70:1 93:1 840:1 
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Figur 5  Grundämnesfördelning i olika partikelstorlekar från Arlanda S (delvis 
Gustafsson m.fl., 2006). 

 

Enligt Sitzman m.fl. (1999) kan det höga innehållet av järn och kisel, liksom kalcium- 
och kaliumrika partikeltyper i damm från tunnelbanan i London, härröra från broms-
block, som innehåller mycket järn och glasfiber och har kalcium- och kaliuminne-
hållande bindemassa. Sitzman m.fl. (1999) beräknar att knappt 70 % av partiklarna i 
PM10 härrör från broms-hjul-räl. Weckwerth (2001) menar att koppar i Kölns stadsmiljö 
i spårvägens närhet kan härledas till dennas spänningsledningar.  
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I Glivberg (2004) presenteras den hittills utförligaste analysen av sammansättningen hos 
olika bromsbelägg som används på tåg och vagnar. Tio av de vanligast förekommande 
bromsbeläggen undersöktes med avseende på såväl organiska som oorganiska kompo-
nenter. Glivberg drog slutsatserna att järn och koppar är de dominerande metallerna, 
men att variationen är stor mellan beläggen. Dock är medelhalten för koppar betydligt 
lägre än i de undersökta bilbromsbeläggen. Höga halter av zink (upp till 8 %) har 
påvisats i flertalet belägg. Anmärkningsvärt är att ett belägg innehåller så mycket som 
4 % nickel, att arsenik påträffats i flera belägg samt att endast ca hälften av innehållet i 
beläggen har identifierats. Det senare antar man beror på att många ämnen som inte 
anses miljöfarliga inte medtagits i analyserna (kisel-, magnesium-, aluminium-, 
kalcium- och natriumföreningar). Återknyter man till resonemanget om olika huvud-
källor för Fe, Mn och Ni respektive Cu och Zn, visar Glivberg (2004) att förhållandet 
mellan Fe och Mn i alla tio undersökta bromsbelägg är i samma storleksordning för 
samtliga undersökta bromsbelägg för järnvägsfordon. Innehållet av Cu och Zn kan dock 
variera flera tiopotenser mellan beläggen. Ulvengård (2003) analyserade två komposit-
belägg och en bromsback i gjutjärn för att undersöka förekomsten av kadmium. Inget 
kadmium påträffades, men det var stor skillnad mellan kompositbeläggens samman-
sättning. Järn dominerade i båda beläggen men det ena innehöll i övrigt mycket S, Cu, 
Mg, Ca, Cu och Zn, medan det andra i huvudsak innehöll Si, Mg, P, S och Ca. 

Vid mätningar i New Yorks tunnelbana kunde Chillrud m.fl. (2004) visa att främst Fe, 
Mn och Cr var anrikade i PM2,5, men även Al, Cu, Sn, Ag och Sb. De mest anrikade 
metallerna bedömdes härröra från stål. Förvånande nog var inte nickel anrikat, vilket 
tydde på att man använde en viss typ av stål, som ej innehåller höga nickelhalter. 

Till skillnad från referenserna ovan anser Braniš (2006) att resultaten från hans 
mätningar i Prags tunnelbana pekar på att utomhusluften troligen är en viktig källa till 
tunnelbanans höga partikelhalter. Mätningarna genomfördes efter att tunnelbane-
systemet sanerats efter översvämningarna 2002, varför han menar att uppvirvling 
troligen bidrar mycket lite. Halterna är genomgående lägre än i andra tunnelbanestudier, 
i genomsnitt 102, 7 µg/m3 på perrongen och något högre på själva tågen (113,7 µg/m3). 
Korrelationen mellan PM10-halten på perrong och tåg var mycket hög (r2 = 0,96). 
Korrelationen med utomhusluften var dock också förhållandevis hög, 0,82 för perrong 
och 0,77 för tågen, vilket författaren menar sammantaget tyder på dels en gemensam 
partikelkälla i tunnelbanesystemet men även en stark inverkan från gatutrafikens 
föroreningar.  

I Paris har man kunnat konstatera att de olika spårvägssystemen ger olika höga partikel-
halter och olika ämneshalter i luftens partikelinnehåll. Tunnelbanan (Métro med järn-
hjul) och RER (motsvarande pendeltåg med järnhjul) har ungefär lika höga halter PM10, 
medan tunnelbanan med däck (Métro roues à pneus, Figur 6) generellt har lägre, men 
fortfarande ganska höga, partikelhalter (ca 100 µg/m3 i medianvärde). Större skillnad 
föreligger om man jämför ämneskoncentrationen hos PM10. Tunnelbanan med däck har 
lägst halter av järn, nickel, krom, mangan, zink och barium, men högst halter av koppar. 
Den vanliga tunnelbanan har de mest förhöjda halterna av bly och lägst halter av 
koppar, medan pendeltåget har mest förhöjda halter av Ni, Fe, Cr och Mn. Tokarek 
(2002) anger att 98 % av partikelmassan på en parisisk tunnelbanestation består av 
”aska”. Den största fraktionen består till 52 % av ”järnaska”, 9 % av koppar och spår 
finns av zink, mangan, bly, svavel och kisel. Det är oklart vad som avses med aska i 
denna referens. 



 

24 VTI rapport 602 

  
Figur 6  Däckförsedd tunnelbanevagn i Paris. Bilder från www.metro-paris.net. 
Slitagepartiklar är i sig själva en förorening, men kan också fungera som transportör av 
andra föroreningar i gas eller -partikelform. Till exempel anger Tomiyasu m.fl., (2004) 
att partiklar från dieselavgaser, som är avsevärt mindre än slitagepartiklarna, kan 
adsorbera på ytan av större järnpartiklar emitterade från järnväg och därmed föras ned i 
andningsvägarna. 
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4.2 Metaller 
4.2.1 Banvallen 
I en rapport av Back m.fl. (1999) har gjorts en utförlig genomgång av status för 
Banverkets miljögeotekniska verksamhet. I en sammanfattning av denna rapport har 
föroreningar till följd av järnvägsverksamhet beskrivits av Löwegren (2002).  

 
Tabell 3  Sammanställning av föroreningar i mark och vatten till följd av 
järnvägsverksamhet (Löwegren, 2002). 

Verksamhet  Förorening  Storlek / anteckningar  

Banvall av geologiska 
material  

Metaller  Beror av geologiskt material  

Spårslitage och 
rälslipning  

Mangan, krom  3 ton Mn och 1,5 ton Cr / år i BRN 
(Banverket norra banregionen). 
Metallspridning vid rälslipning ca 
0,01m³/längdmeter, år.  

Slitage av bromsbelägg  Metaller  Exempel på innehåll vid analys (ppm): 
As(58), Cr(143), Cu(433), Mo(25700?), 
Pb(22). 70 % av beläggen slits ner innan 
de byts.  

Kontaktledningsslitage, 
normalt  

Höghastighetsbanor  

Strömåterledare  

Koppar, kadmium 
(tidigare 
användning)  

Silver  

Aluminium  

10 g Cu/längdmeter och år. Årligen  
75 ton  
(7–13 % av Sveriges utsläpp).  

Rälskontakt, äldre typ  Kvicksilver  Lokalt runt kontakten stort spill och 
läckage, men svårt att veta var 
kontakterna har funnits. En kontakt 
innehöll ca 3 kg Hg.  

Elkablar  Bly, olja, PCB  Liten blyspridning, då blymanteln har en 
yttre isolering av till exempel papper. 
Elkraftkablar är/har varit oljekylda, inte 
elkablar. Vid Stockholms Energi var 
läckaget 1,5–9 % med PCB på 2 ppm 
bredvid kabeln. Blykablarna utgör  
> 30 000 ton bly.  

Blykabeln får oftast ligga kvar i marken 
efter drifturtagande.  

Signalkablar  Bly, olja, aluminium 
(nyare har mantel av 
Al)  

1–2 kg bly/m. 10 000 km. Användes till i 
mitten av 1980-talet, ofta skyddat av ett 
armeringslager och inte direkt exponerat 
i mark. Äldre tele- och signalkablar 
är/har varit oljekylda (se elkablar).  

forts. nästa sida
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forts. tabell 3 

Restprodukter från 
gruvverksamhet 
(slagger) och masugn 
(frostisolering och 
lättfyllning)  

Metaller (arsenik, 
krom), svavel  

Urlakningen varierar och relativt 
okänd.  

Slagger förekommer från bland annat:  

• Boliden Rönnskär (järnsand)  
• NJA i Luleå (nuvarande SSAB)  
• Svartå bruk  
• Skutskär? (kisaska)  
• SSAB – Borlänge  
• Järnverket i Oxelösund  

Kolaska 
(bottenaska)som  
frostisolering  

Metaller  Urlakningen varierar och relativt 
okänd. Metallhalter i kol(ppm): As(5), 
Cd(0,2), Cr(12), Cu(15), Hg(0,1), 
Pb(10). Hg troligen avgått som ånga.  

Kolaska (flygaska) Se ovan  

Rustbädd av sliprar  PAH, metaller  "Påfyllning" av impregneringsvätska 
har skett i efterhand.  

Sprängsten, ny Kväve  

Saltning av trummor  NaCl  Ca 500 trummor a 25 kg NaCl per år i 
BRN.  

Banvall med 
impregnerade sliprar, 
kontaktledningsstolpar 
och staket.  

Kreosot, fenoler, 
metaller  

I BRN finns 150 000 staketstolpar. 
Sliprar även som rustbädd (frostskydd), 
ibland förstärkte man skyddet genom 
att hälla impregneringsvätska på 
nerlagda rustbäddar. En sliper läcker 
teoretiskt ut 0,6–1,2 kg på 10 år till luft 
och vatten (=0,9–1,8 ton/spårkm). 
80 % av kreosoten lämnar slipern 
under en livslängd (30 år)  
(från 8–10 vikt-% till 1,5–2 vikt-%). 
Kreosotinnehållet i en ledningsstolpe 
avtar under första året med  
10–25 %. Även impregnering för 
försäljning har skett.  

Från 1858 användes kopparvitriol, 
kvicksilverklorid och zinkklorid. Från 
1899 kreosot (försök med tjära, 
kreosolkalcium och fluoranatriumsalt 
har skett). Under krigen och fram till 
1950 arseniksalter.  

forts. nästa sida
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forts. tabell 3 

Banvall med kemisk 
bekämpning  

Diuron, imazapyr 
och glyfosat med 
nedbrytningsprodukt
er  

Från 1920-talet–1957 användes 
natriumklorat. Därefter en mängd olika 
medel med bl.a. fenoxisyror, atrazin 
och amitrol (omfattningen är okänd).  

Cellplast 
(frostisolering)  

HBCD (brom), 
Freon (?)  

Ej efter 2000.  

Spill av olja, 
drivmedel 

Alifater, aromater  

Olycka vid trafik eller 
underhåll 

Farligt godsvätskor, 
alifater, aromater 

 

Trummor och 
dräneringsrör av PVC, 
isolation i elkablar  

Flamskyddsmedel, 
mjukgörare 
(ftalater), metaller  

Ej i ny PVC. 

Batterier Bly?  

Transformatorer, 
omformare, 
likströmsriktare och 
sugtransformatorer vid 
spår  

Olja, PCB  Tidigare (fram till 1970-talet) har PCB-
olja förekommit i alla dessa. 
Droppläckage från sugtransformatorer 
vanligt. Spill från sugtransformatorer 
3l/år, hjälptransformatorer 0,5 l/år, 
större transformatorer 10 l/år (totalt 
2 m³/år i BRN). I dag kan PCB 
förekomma i oljan som "förorening" 
(del av kvarvarande gammal olja).  

Det finns 1 400 transformatorer och 
högspänningsbrytare. Samt en 
sugtransformator var 5:e km  
(12 000 km järnväg ger 2 400 
sugtransformatorer).  

Signal- och 
detektoranläggningar  

Batterier (Kadmium, 
nickel)  

40 ton i olika batterier.  

Signalställverk och 
teleanläggningar  

Batterier (bly)  7,5 ton bly i signalanläggningar och 35 
ton i teleanläggningar  

Rostskyddsbehandling 
av räls  

Spillolja  På vissa håll.  

Rälssmörjning, 
Clicomatic  

Olja, fett (grafitfett)  Lokal påverkan.  
Spridning 50–100 m³/år.  

Forts. nästa sida 
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forts. tabell 3 

Kontaktledningsstolpar 
och broar  

 

Blymönja; färg 
(lösningsmedel, 
metaller)  

 

Blymönja användes fram till 1996. I 
början av 1990-talet var 3 Mm² 
kontaktledningsstolpar målade med 
blymönja och 0,1 Mm² var 
galvaniserade. Under kortare tider har 
rostskydd baserat på krom, 
blycyanamid och zinkkromat 
förekommit. Revision av rostskyddet 
skedde var 4–30 år, varvid korroderade 
ytor skrapades utan uppsamling och 
sedan målades med ibland stort spill. 
Totalt bedöms 480 ton bly från 
blymönja finnas i banvallen. 

Kalk, cement & betong  Cr, tillsatsmedel   

Färger  

 

Pb, 
tillsatskemikalier, 
lösningsmedel  

 

Nedfall från tåg  Metaller, finmaterial t.ex. gruvtransporter 

 

I rapporten av Back, m.fl. (1999) görs en genomgång av konstruktionselement som kan 
förekomma i undergrunden eller bankroppen. Även om materialen oftast utgörs av 
sprängsten, jord- eller krossmaterial förekommer i många fall material för särskilda 
funktionskrav som kan innebära att främmande material tillförs. Frostisolering kan till 
exempel innebära att skikt av sågspån, bark, mineralull eller cellplast har tillförts. 
Ballasten eller de olika materialskiljande lagren kan också bestå av restprodukter som 
slagger eller askor eller annat, till exempel kolaska. Materialen grupperades ur miljö-
geoteknisk synpunkt i rapporten, och potentiella föroreningar och föroreningskällor 
listades. För varje materialgrupp som identifierats gjordes en genomgång av vilka 
förorenade ämnen som skulle kunna härröra från källan, vidare redovisades utförda 
åtgärder samt förslag till fortsatt arbete.  

En del material används som ersättningsmaterial för jord- och bergmaterial. I rapporten 
görs en uppdelning mellan slagger från metallframställning och askor samt avfall från 
ballastrening.  

 

Askor och slagger 
En inventering och uppföljning av användningen av slagger och askor bör enligt 
rapporten av Back m.fl. (1999) göras på ett mer fullständigt sätt än vad som nu är fallet. 
Askor har använts under lång tid bland annat som frostisolering, men lokaliseringen är 
inte känd. Det borde vara av intresse av att identifiera lokaler och studera eventuell 
föroreningsspridning från dessa. För askor kan utlakningen variera beroende på 
ursprung, förbränningsteknik eller typ av aska. Detta innebär att det kanske endast är 
möjligt att få en övergripande bild av utlakningen. Spridning av salt som är en viktig 
komponent i askor skulle emellertid kunna analyseras. Det gäller emellertid då att inte 
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saltning har skett vid den aktuella bansträckan, något som utförs punktvis i norra delen 
av landet.  

 
Hyttsten 
Hyttsten är en beteckning för luftkyld masugnsslagg. Det är en restprodukt vid 
järnframställning som har använts som frostskydd. Hyttsten har också använts som 
lättfyllning. Utlakningen av ämnen som vanadin, svavel, och vissa fall molybden, 
arsenik och krom kan förekomma. Miljöpåverkan från hyttsten bedöms vara liten, men 
kunskap om lokalisering av användning, och uppföljning av både tekniska egenskaper 
och lakegensaper saknas i stor utsträckning. En uppföljning av hyttsten har emellertid 
gjorts från en väg i ett projekt (ALT-MAT, 2000). Utlakning från hyttsten beskrevs dels 
i form av lysimeterförsök, dels från en befintlig vägsträcka, dels från laboratorieförsök. 
Materialet i lysimetern hade inte samma ursprung som i de övriga försöken utan 
härrörde från en annan industri. I övrigt användes samma material som togs från vägen 
för alla laboratorieförsök. Lysimetern uppvisade initialt en hög utlakning av svavel och 
därmed försurande ämnen, men efter denna initiala surstöt uppvisade materialet en lägre 
utlakning. Dock var utlakningen av svavel, koppar, kobolt och nickel i storleksord-
ningen tio gånger högre än referensmaterialet som utgjordes av bergkross. Lakningen av 
vanadin var hög i laboratorieförsöken som utfördes som kolonnförsök från materialet. 
Ingen påverkan från hyttstenen kunde noteras i det analyserade grundvattnet från 
fältlokalen. 

 
Järnsand 
Järnsand har på vissa platser använts som ballastmaterial. Lakningsbenägenhet hos 
järnsand jämfördes med naturmaterial (Andersson, 2002) för att göra en riskbedömning 
med avseende på lakning av metaller. Skillnader mellan totalhalter i ren järnsand från 
1990-talet och järnsand från 1960-talet konstaterades. Halterna av As, Pb, Cd, Co, och 
Zn var betydligt högre på 1960-talet och kan förklaras med processen för upparbetning 
av järnsanden. För arsenik konstaterades att skillnaderna i halter kunde bero på 
påverkan från andra material i banvallen från den äldre järnsanden. Troligen var också 
de högre utlakade halterna av koppar och bly i 60-talssanden ett resultat av andra 
material (gruvavfallsliknande) som ingick i ballastmaterialet. Resultatet av riskbedöm-
ningen var, att eftersom en mycket liten andel av analyserade metaller lakas ut, så kan 
återanvändning av järnsand accepteras inom järnvägsområdet.  

 
Ballast och ballastreningsmassor 
I rapporten av Back och Carling (1999) beskrivs ett flertal andra källor till föroreningar i 
ballasten, förutom materialet i sig som behandlas nedan. Dessa är: trä, bark, papper; 
övrigt biologiskt material; plast, gummi och polymermaterial; petroleumprodukter, fett 
avfettningsmedel och alkoholer; färger, lim och fogmassa; vegetationsbekämpnings-
medel; avfall. Metallinnehållet i dessa produkter är varierande, men man kan förvänta 
sig metallspridning från slipers, i synnerhet på lokaler där slipers har använts som 
frostisolering Färger i form av äldre blymönja eller sådana som innehåller krom eller 
zink är också möjliga källor till metaller från ballasten. 

Vad gäller jord- och bergmaterial påpekas behovet av rutiner för sprängningsarbeten för 
att förhindra kväveläckage, provtagning för att kartlägga användningen av gruv- och 
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industriavfall i särskilt äldre bandelar, och lakbarhet av naturmaterial som jämförelse 
med restprodukterna. 

För det fortsatta arbetet nämndes som särskilt prioriterat undersökning av metallhalterna 
i banvallar för att kartlägga variationen i djupled och avstånd från spårmitt. Risken 
bedömdes utgöras av spridning via vatten. 

Ballastreningsmassor är en typ av avfall. Materialet måste analyseras innan användning 
eller deponering kan ske. Syftet med ballastrening och bankettrensning är att förbättra 
de tekniska egenskaperna hos spåret och minska behovet av kemisk bekämpning, vilket 
leder till lägre underhållskostnader (Hedström, 2002). Hedström (2002) tar upp några 
referensprojekt där det varit aktuellt att omhänderta frigjort material efter rensning. 
Syftet med rapporten är i huvudsak att utreda ekonomin vid olika återvinningsprojekt. 
Metodiken för provtagning vid ett av referensobjekten visade sig ha stor betydelse för 
utfallet. Prover av finmaterial gav höga värden, vilket ledde till en revidering av prov-
uttaget från beställarens sida. Samlingsprov på stora volymer krossat material utfördes 
vilket då gav låga värden av ingående föroreningar. Vid ett annat referensprojekt 
genomfördes en analys både av reningsmassorna, men också på finsiktat material. Av 
totalt 35 000 m3 ballastreningsmassor användes 30 000 m3 i fraktionen 32–64 mm på en 
enkelspårssträcka samt annat anläggningsobjekt, medan 5 000 m3 användes som 
väggrus. Hanteringen bedömdes som miljöfarlig verksamhet på grund av risk för 
damning och bullerstörningar. I ett tredje referensprojekt uppmättes arsenikhalter något 
högre än det gränsvärde för utlakning som tagits fram av Naturvårdsverket, men 
klartecken att påbörja arbetet gavs ändå av kommunen. Ballastreningen stoppades i ett 
senare skede när kommunen fick kännedom om en pågående utredning av gammalt 
banvallsmaterial i en närliggande kommun. Materialet som uppkom vid referens-
projektet sorterades och transporterade till tre olika deponier beroende på förorenings-
halt. Slutsatserna av studien visar att miljöbalkens krav är svårtolkade, vilket ställer 
stora krav på beställare och utförare, vidare har miljökontorens kunskap om ballast-
rening varit varierande, vilket innebär att kraven från deras sida ofta inte varit tydligt 
formulerade förrän i efterhand. 

Omfattningen av prover längs banvallen föreslogs av Hedström (2002) vara två prov/km 
där varje prov utgörs av ett samlingsprov bestående av fem delprov. Provtagnings-
metodik har analyserats närmare av Jansson (2001) som undersökte variationen i 
längdled utmed en sträcka. Skillnader i variansen mellan ämnen analyserades (As, Cd, 
Cu, Cr), med hjälp av variogram. Slutsatser var att den rumsliga variationen för de 
undersökta metallerna kunde fångas med provtagningsintervall på 200 m, men att den 
stora variationen även inom korta avstånd innebär att delprov bör slås samman till 
samlingsprov. Vidare angavs i arbetet av Jansson att de fyra undersökta metallerna 
troligen härrör från samma källor. Den tydliga korrelationen mellan arsenik och 
kadmium som påträffades har inte verifierats i andra studier. 

Svårigheten att utföra en representativ provtagning av ballastmaterial har också 
uppmärksammats av Nilsson m.fl. (2003). De utförde totalanalys på material från flera 
fraktioner mindre än 8 mm, medan lakningar för organiska ämnen gjordes utan bort-
sortering av material. För att analysera det material som var större än 8 mm gjordes en 
tvättning, sedimentationsanalys och efterföljande analys av tvättvattnet. Resultaten 
visade att ballastreningsmassor innehåller metaller och PAH, samt fenol som troligen 
härrör från kreosot. PCB påträffades i enstaka prov. Fördelningen av både metaller och 
PAH var starkt kopplad till partikelstorleken. Andelen finpartiklar <0,063 mm utgjorde 
ca 10 % men huvuddelen av metallerna fanns ändå i denna fraktion. Om halterna viktas 
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mot mängden material i varje fraktion blir sambandet mellan minskad kornstorlek och 
ökad halt än mer tydligt. De mängder av föroreningar som påträffades i det grövre 
materialet härrör troligen från de finpartiklar innehållande föroreningar som fastnar på 
det grövre materialet vid siktningen. Westerberg och Viklander (2001), studerade de 
tekniska egenskaperna vid ballastrening och bankettrensning vid Malmbanan och 
påpekade att funktionskrav på ballasten som till exempel dränering och tjälegenskaper 
kan vara helt tillfyllest trots att andelen finfraktion enligt regelverket innebär krav på att 
ballastrening föreligger.  

Sandström, (2003) utförde en genomgång av lagstiftning och regler om ballastrenings-
massor satta i sitt sammanhang och relaterat till BV:s handböcker. Vid två lokaler 
gjordes en omfattande provtagning på olika material i banvallen. Prover separerades i 
fraktioner med hjälp av våtsiktning. Resultaten jämfördes med provtagningen utförd av 
Nilsson m.fl. (2003) enligt ovan. Resultaten av Sandströms undersökning visade att 
andelen material i fraktionerna <2 mm uppgick till mellan 0,1 och 38 % att jämföra med 
undersökningen av Nilsson m.fl., 2003, med andelen 20–50 %. Anledningen till de 
ibland låga värdena för finfraktionen i Sandströms undersökning är att materialet härrör 
från spårmitt, ett material som kan vara mindre utsatt för nedkrossning, och som inte 
provtogs i undersökningen av Nilsson m.fl. (2003). Skillnaderna i halter för material i 
fraktionen 0,5–2 mm mellan våtsiktat och torrsiktat material var stora. Slutsatserna av 
arbetet var att As begränsar användbarheten av ballastreningsmassorna enligt 
Banverkets handbok (Löwegren, 2002). De ämnen som kan begränsa återanvändningen 
enligt Nilsson m.fl. (2003) är för två av delsträckorna arsenik medan det för en av 
delsträckorna är kadmium och koppar som begränsar möjligheten till återanvändning. 
Medan studien av Sandström utfördes på ett flertal material utfördes studien av Nilsson 
m.fl. (2003) i samband med ballastrening vilket kan innebära delvis annorlunda resultat. 
Generellt sett kommer borttagande av finmaterial att minska andelen föroreningar, men 
det av koppar mest förorenade finmaterialet finns i spårmitt. Där är kopparkoncentra-
tionerna höga men mängden finmaterial liten. Samma slutsatser redovisades i 
Håkansson m.fl., (2003). Halterna av As är lägre i spårmitt än de är i andra delar av 
banvallen enligt Sandström (2003). Det innebär att när As-halterna är styrande för 
risken av föroreningsspridning, vilket de ofta verkar vara, kommer en selektiv rening av 
materialet i spårmitt inte att innebära någon betydande riskreduktion. 

 

4.2.2 Källfördelning banvallar 
Banvallen 
Ett sätt att indikera källorna till föroreningen kan vara genom statistisk analys, då en 
liknande fördelning indikerar samma källa. Genom variogram kan man avgöra inom 
vilket avstånd som parvisa punkter är rumsligt korrelerade. Diffus spridning eller 
punktkällor bör skilja sig åt i denna typ av analys. Ett examensarbete utfördes med syfte 
att föreslå metoder att ta reda på variationen inom en sträcka (Jansson, 2001). 
Provtagningsintervall längs en bansträcka analyserades för att med statistiska metoder 
undersöka variationen i längsled (variogram) för att ta reda på inom vilket avstånd 
prover är rumsligt korrelerade med varandra. Skillnader mellan ämnen analyserades 
(As, Cd, Cu, Cr). Provtagningen utfördes på material som berörs av ballastrening, d.v.s. 
på nivån 0–0,3 m under markytan. Proverna siktades på plats till <16 mm med hjälp av 
pensel i sållet. På laboratoriet utfördes en motsvarande siktning ned till <2 mm. Slut-
satserna av studien var att den rumsliga variationen kunde beskrivas med provtagnings-
intervall för koppar på 200 m medan intervallet för kadmium och arsenik kunde uppgå 
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till 1000 m. En tydlig korrelation mellan halter av arsenik och kadmium erhölls. Källan 
till förorening bedömdes vara träslipers eller det gruvavfallsliknande material som 
noterades vid en delsträcka. Samma analys genomfördes för en delsträcka inom 
projektet Pilotstudie av föroreningssituationen vid banvallar i Sverige (Håkansson m.fl., 
2003). I denna undersökning var det emellertid inte möjligt att påvisa någon korrelation 
mellan närliggande punkter, trots att intervall ned till 50 m undersöktes. Troligen beror 
detta på att ett mindre antal provpunkter kunde användas än i den förra studien. 

 
Bangård 
Undersökning av föroreningar utfördes som en fallstudie vid Gällivares bangård 
(Johansson, 2002). Examensarbetet innehåller beskrivning av den metodik för 
inventering av förorenade områden (MIFO) som tagits fram av Naturvårdsverket 
(Naturvårdsverket, 1999a). Metodiken är anpassad till den järnvägsspecifika miljön 
samt beskriver provtagning och analys enligt gängse manualer.  

Andra undersökningar har också genomförts vid Gällivare bangård. Larsson (2004) 
undersökte toxiciteten av vatten från bangården med hjälp av bioluminiscenta bakterier. 
Vattnet var toxiskt, och toxiciteten orsakades troligen av ett organiskt ämne. Metall-
halterna var inte tillräckliga för att orsaka någon toxisk effekt trots att Naturvårdverkets 
riktlinjer överskreds. Metodiken bedömdes vara användbar för att upptäcka toxiska 
organiska föreningar.  

 

4.2.3 Trafik 
Huvuddelen av metaller med trafiken som källa sprids i form av slitagedamm från hjul, 
räler, bromsar, strömavtagare och kontaktledningar. Olika källor till dessa inandnings-
bara partiklar och kunskap om källornas sammansättning beskrivs i kapitel 4.1. 

Den rumsliga fördelningen av metaller i urban miljö (Neapel) analyseras i en artikel av 
Imperato m.fl. (2002). Alla metaller har ökande halter uppåt i markprofilen trots att t.ex. 
användningen av bly i bensinen har minskat under perioden. En hög rörlighet av zink 
uppmättes genom sekventiell lakning men trots det är även zinkhalterna högst i 
ytjorden. Jämförelser med historiska data från 1974 visar också en ökning över tiden av 
alla metaller. Den statistiska fördelningen visar enligt artikelförfattarna att medan Cu, 
Cr, Pb, Zn har en storleksfördelning med endast en topp så ser kopparhalterna ut att ha 
två toppar i storleksfördelningen. Inga tydliga förklaringar finns till mönstren. Man 
föreslår att höga halter av zink och koppar i närheten av vägar kan härröra från 
emissioner från biltrafik och att ackumulation av koppar sker i jord nära järnvägs- och 
spårvagnslinjer. Även i detta fall är det svårt att skilja ut järnvägens inverkan från 
övriga källor. 

 

4.2.4 Last 
Punktutsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen vid olyckor behandlas ej i denna rapport. 
Litteratur som berör föroreningar på grund av diffusa utsläpp genom läckage från last 
verkar vara i det närmaste obefintlig, trots att en stor mängd miljöfarliga ämnen 
transporteras på järnväg. Ferreira m.fl. (2003) tar visserligen upp problemet med 
damning från kol som transporteras på järnväg, men har inte gjort några vidare studier 
av eventuella effekter. Däremot beskriver författarna hur tåg lastade med kol kan 
skyddas för att minska damningen. Koltransporter är troligen inget stort problem i 
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Sverige. Möjligen kan motsvarande spridning förväntas kring Malmbanan i Norrland, 
Enligt Bo Carnudd (2007) har spill konstaterats från gamla vagnar, men inga data 
föreligger om omfattningen. Nyare vagnar har en annan konstruktion på tömnings-
luckorna vilken bedöms ha minskat eller helt eliminerat spillet. 

Ett ämne som fått viss uppmärksamhet är däremot Vägverkets satsning på att miljö-
anpassa transporterna av vägsalt från Europa till saltdepåer i Sverige (se till exempel Ny 
Teknik, 2003). Sedan några år tillbaka transporteras saltet från hamnen i Åhus via tåg 
till södra och mellersta Sverige istället för med långtradare. Frågan har väckts vilken 
effekt läckage från dessa salttransporter kan ha på mobilisering av de metaller som finns 
i banvallen och järnvägens närområde. Inga studier finns dock gjorda idag. 

 

4.3 Organiska föroreningar  
4.3.1 Herbicider 
Vegetation på banvallen är inte önskvärd på grund av det leder till minskad säkerhet på 
banvallen. Vegetation kan exempelvis innebära svårigheter att upptäcka skador på spår 
och växlar vid besiktningar, ökad risk för banarbetare att ramla eller halka på vegetation 
vid regnigt väder, risk att lokförare kan få problem att se signaler och ökad risk för 
bränder vid torrt väder.  

För att bekämpa oönskad vegetation på banvallar används kemiska bekämpningsmedel, 
som därmed riskerar att spridas till järnvägens omgivning. Kemiska bekämpningsmedel 
kallas med ett samlingsnamn för pesticider. De kemiska bekämpningsmedel som 
används för att bekämpa växter kallas herbicider. 

 
Figur 7  Vid besprutning av banvallar med kemiska bekämpningsmedel använder 
Banverket ett specialbyggt tågset. (Källa: http://banverket.se/.) 

 

Före 1970 användes bekämpningsmedel med de aktiva substanserna amitrol, bromacil, 
diuron, monuron, och natriumklorat i Sverige. Från och med 1974 användes endast 
diuron i form av Karmex 80. Efter några års användning observerades skador på 
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framförallt tallar som på vissa håll var omfattande (Torstensson m.fl., 2002). Skadorna 
berodde på att diuron trängde relativt långt ned i banvallen, cirka 1 m. Diuron blev 
förbjudet att använda på banvallar i Sverige 1993. Sedan mitten av 1980-talet så har 
flera olika herbicider testats i Banverkets regi för att finna produkter med god 
effektivitet att bekämpa vegetation kombinerat med små miljöstörande egenskaper i den 
speciella miljö som en banvall är jämfört med åkermark. Många bekämpningsmedel har 
med tiden förbjudits på grund av oönskade miljöeffekter (Banverket, 2006). 

 
Figur 8  Ett exempel på tallar som dött på grund av kemisk bekämpning med diuron vid 
järnvägen mellan Nässjö och Vetlanda (bild från Torstensson m.fl., 2002). 
  ton 

 
Figur 9  Banverkets användning av kemiska ogräsbekämpningsmedel mellan 
1991–2000. (Källa: http://banverket.se/.) 
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Glyfosat har använts vid vegetationsbekämpning på banvallar sedan 1986 i Sverige. 
Glyfosat är effektivt mot de flesta typer av vegetation och är relativt lätt nedbrytbar, 
men har dålig avdödande effekt på åkerfräken. Från och med 1995 användes därför 
bekämpningsmedel med den aktiva substansen imazapyr i kombination med glyfosat 
där åkerfräken var ett problem på banvallar (Torstensson och Börjesson, 2004). 
Imazapyr slutade dock att användas på banvallar 2004 av miljöskäl. Från 2004 är endast 
Roundup bio med den aktiva substansen glyfosat godkänd att användas på banvallar i 
Sverige (Banverket, 2006). 

Exempel på bekämpningsmedel som används i utlandet är i Storbritannien Roundup 
(glyfosat), Freeway (diuron) och Garlon 4 (triklofyr) (Torstensson, 2001). I en artikel 
från 1991 (Croll, 1991) har bekämpningsmedel i yt- och grundvatten i Storbritannien 
undersökts. Två av de vanligaste herbiciderna i vatten var atrazin och simazin. Då dessa 
används relativt lite i jordbruket anser författaren att den troligaste källan är användning 
på industriområden, banvallar och vägkanter. 

I Schweiz har bland annat atrazin och simazin påvisats i ytvatten vid analyser av totalt 
18 sjöar (Buser, 1990). En källa till att de påvisats i sjövatten är användning på 
banvallar och vägar, men även jordbruket är en viktig källa enligt författaren. 

I en tysk artikel (Skark m.fl., 2004) har närvaro av bekämpningsmedel i ytvatten i två 
tillflöden till floden Ruhr undersökts. Diuron och även glyfosat påvisades i båda dessa 
ytvatten och en bidragande orsak till detta är användning på banvallar enligt författarna. 

I en artikel av Schweinberg m.fl. (1999) redogörs för vilka bekämpningsmedel som 
använts på banvallar i Tyskland. Från och med 1996 är det endast glyfosat som använts 
på banvallar. Innan dess användes hexazinone, bromacil, diuron, amitrol, dalapon och 
picloram. Flera av dessa bekämpningsmedel har påvisats i yt- och grundvattenprov, 
dock inte i någon allmän vattentäkt. 

 

4.3.2 Petroleumprodukter 
Petroleumprodukter används i många sammanhang i anslutning till järnvägstrafik. 
Diesel och bensin används som bränsle för lok på de bandelar som inte är elektrifierade. 
För lok och vagnar används oljor och smörjfetter i motorer, lager, hydrauliska 
komponenter etcetera.  

Längs med banan finns transformatorer och omformare som innehåller oljor som fram 
till 1970-talet innehöll PCB. Kurvor och växlar smörjs med fett för att fungera problem-
fritt. På vissa håll inom Banverket har spillolja använts för rostskyddsbehandling av 
räls. Det vanligaste rostskyddsmedlet har dock varit Tectyl enligt Boëthius och Karlsson 
(1996). 

Vid läckage av petroleumprodukter kan dessa bindas i jordmaterialet och finnas kvar i 
marken och avge föroreningar under lång tid. Använd motorolja är särskilt miljöfarlig 
på grund av att den kan innehålla höga halter av cancerframkallande PAH-föreningar 
(Ahlbom & Duus, 1992). 

 

Trafik 
Läckage av petroleumprodukter från trafiken kan bestå av bränsle (bensin och diesel) på 
i första hand de delar av järnvägen som ännu inte är elektrifierade eller genom läckage 
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av smörj- och hydrauloljor genom läckande behållare och hydraulslangar, haverier eller 
i samband med påfyllning (Back och Carling, 1999).   

Enligt Back och Carling (1999) är typiska föroreningar vid lokstallar alifatiska och 
aromatiska kolväten samt fetter. Dessa härrör från drivmedel och smörjämnen. Även 
klorerade alifater har används som lösningsmedel enligt Larsson och Nilsson (2002). 

 

Bana inklusive installationer 
Från transformatorer och omformare sker läckage av spillolja som fram till 1970-talet 
innehöll PCB. Idag kan spilloljan innehålla mindre mängder PCB som i så fall kommer 
från kvarvarande gammal olja enligt Löwegren (2002). Spilloljedroppet samlas normalt 
upp i ett betongkärl som sedan kan tas omhand separat (Boëthius och Karlsson, 1996). 
Boëthius & Karlsson (1996) bedömer att oljespillet från en sugtransformator är  
ca 3 liter/år, från en hjälptransformator ca 0,5 liter/år och från större transformatorer ca 
10 liter/år. För hela Norra banregionen beräknar de spilloljemängden från transforma-
torer till ca 1 900 liter/år. 

Rälssmörjning i kurvor och växlar utfördes tidigare med mineralbaserat grafitfett och i 
mindre omfattning användes så kallat lokfett. Grafitfettet består av olja, litiumtvål, 
antioxidanter och additiv. Vid smörjningen läcker fett ut till omgivningen och lokalt kan 
därför en viss miljöpåverkan ske, främst i anslutning till de automatiska smörjappara-
terna Clicomatic (Back och Carling, 1999). Banverket har beräknat att spridningen av 
fetter i samband med rälssmörjning längs banvallarna uppgår till ca 50–100 m3/år. I 
slutet av 1990-talet utförde banverket tester med vegetabiliska fetter för att få fram mer 
miljöanpassade produkter (Banverket, 1997 och Boëthius & Karlsson, 1996). Idag 
används endast smörjmedel som är biologiskt nedbrytbara som ska vara godkända av 
Banverkets kemikalieråd (Banverket, 2004a). Banverket har för närvarande ca 50 tank-
ställen i drift. Av dessa har 20 stycken miljösäkrats. Detta innebär att de har setts över 
och byggts om för att uppfylla de kriterier som Banverket ställt upp men inte att marken 
är undersökt och vid behov efterbehandlad. Syftena med kriterierna är att förhindra 
framtida spill (Wik m.fl., 2003). 

Såväl bangårdar som lokstallar och verkstäder kan uppvisa liknande förutsättningar för 
föroreningstransport som banvallar. Detta kan dock inte förutsättas vara allmängiltigt. I 
de miljöer som dessa objekt förekommer (i tätorter) kan inte järnvägsspåren förutsättas 
vara uppbygga på samma sätt som banvallar i övrigt. Närheten till byggnader har till 
exempel begränsat möjligheterna till urgrävning i samband med att spåren 
etablerats/renoverats. (Wik m.fl., 2003.) 

 

4.3.3 PAH, fenol och dioxin 
PAH- (polyaromatiska kolväten), fenol- och dioxinföroreningar i järnvägsmiljö härrör 
främst från impregnering av träslipers. Statens Järnvägar har bedrivit impregnerings-
verksamhet av slipers under hela 1900-talet (från och med 1988 i Banverkets regi). 
Enligt Naturvårdsverket (1999b) startade verksamheten år 1858 när dåvarande Kungliga 
Järnvägsstyrelsen inledde försök med att impregnera slipers med kopparsulfatlösning. 
År 1900 anskaffade Statens Järnvägar ett mobilt impregneringsverk där kreosotolja 
användes. Under en period (1910-1923) användes kresolkalcium, som bestod av kreosot 
och s k kalkmjölk och en mindre mängd zinkklorid (ZnCl2). I samband med andra 
världskrigets utbrott ströps importen av kreosotolja och som ersättning började boliden-
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salt (vattenlösligt salt innehållande As, Cr och Zn) att användas. Efterhand kom även 
CCA-saltet (Cu, Cr, As) att användas. Efter andra världskriget återgick man efterhand 
till kreosotolja (Banverket, 2004b). Klorfenolbaserade medel har såvitt Banverket 
känner till, inte använts för impregnering av sliprar eller annan träskyddsbehandling 
inom SJ:s eller Banverkets regi (Banverket, 2004). 

Flera olika impregneringsmedel har genom åren använts på olika impregneringsplatser. 
Förutom att typen av medel har varierat kan även sammansättningen i ett och samma 
medel ha varierat över tiden. Ett exempel på detta är kreosot, där halten benso(a)pyren 
som är cancerogen uppges ha minskat på senare tid (Naturvårdsverket, 1999b).  

Kreosot produceras genom destillering av stenkoltjära och består till allra största delen 
av PAH:er, ofta 85–90 %, och till en mindre del av fenoler (ca 10 %) (Johansson, 2002). 
PAH:er är uppbyggda av olika antal bensenringar sammanbundna med varandra. Vissa 
av PAH:erna har bedömts som cancerogena. Kreosot kan till följd av PAH-innehållet 
klassas som en förorening med mycket hög farlighet (Naturvårdverket, 1999b). Kreosot 
innehåller inte dioxin, utan om dioxin påträffas vid provtagning så tyder det på att 
impregneringsmedel innehållande klorfenoler har använts, till exempel pentaklorfenol.  

Fenol består av en bensenring med en hydroxidgrupp (OH) och ett annat namn för fenol 
är hydroxybensen. Fenol används för tillverkning av fenolbaserad harts, fibrer (nylon), 
och inte minst som ett gift mot bakterie- och svampangrepp (Nilsson m.fl., 2003). Fenol 
klassas som ett ämne med hög farlighet enligt Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 
1999b). 

 

Trafik 
Förutom från impregnerade träslipers kan PAH:er härröra från lokavgaser, herbicider 
och möjligtvis luftburna industriutsläpp (Wan, 1991b). Betydelsen av dessa källor är 
troligtvis underordnade spridning från impregnerade träslipers. 

 
Bana inklusive installationer 
PAH, fenol och dioxin kan spridas från platser där träslipers impregneras och från 
impregnerade slipers när de används på banvallar som underlag för räls. Slipers har 
också använts som frostisolering i banvallar på en sträcka av mer än 60 km enligt Back 
och Carling (1999). Slipers är impregnerade med ämnen som kreosot, som innehåller 
PAH:er och fenol, eller CCA som innehåller koppar, krom och arsenik.  

En schweizisk studie (Kohler m.fl., 2000) visade att en slipers under sin livslängd  
(20–30 år) kan avge ca 5 kg kreosot varav ca 0,5 kg EPA-PAH:er (USA:s Environ-
mental Protection Agency har definierat 16 PAH:er som ”priority pollutants”, s.k. EPA-
PAH:er) vilket motsvarar emissionsfaktorer på 208 mg/m2 och dag, respektive  
20,3 mg/m2 och dag. Emission av fenoler beräknades bli ca 10 g under en livslängd 
vilket motsvarar 0,58 mg/m2 och dag. Det innebär att det schweiziska järnvägsnätet 
årligen kan avge ca 1 710 ton kreosot, varav 139 ton är 2- och 3-ringade EPA-PAH:er. 
Motsvarande siffra för fenoler är 4 ton. Siffrorna grundar sig på att det finns ca  
9 miljoner träslipers (av bok och ek) i bruk i Schweiz, var och en impregnerad med ca 
15 kg kreosot (gäller bok, ekslipers kräver mindre mängd). Vid användning minskar 
halten kreosot i slipersytan men inte i dess mitt. Det är lättflyktiga komponenter som 
avgår.  
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En livscykelanalys som studerade de miljömässiga effekterna orsakade av användning 
av träslipers på järnväg impregnerat med kreosot jämfört med effekterna av spår- och 
vägtrafik i Schweiz har utförts (Kohler och Künniger, 2003). Resultaten från livscykel-
analysen delades upp i sju påverkanskategorier och visade att PAH-emission från 
träslipers har ett stort inflytande på kategorin ”fotokemisk ozonbildning” och liten 
effekt på ”human toxicitet”. För alla andra studerade kategorier som till exempel 
växthuseffekt var PAH-emission irrelevant. Om de miljömässiga effekterna från 
användning av träslipers jämförs med vägtrafik och spårtrafik så är trafiken mycket 
mera betydelsefull. Slutsatsen var att det effektivaste sättet att minska negativ påverkan 
på ”fotokemisk ozonbildning” och ”human toxicitet” är att minska vägtrafiken. 

Uttjänta järnvägsslipers kan innehålla mycket höga halter av PAH:er även efter flera 
årtiondens användning. 15 EPA-PAH:er har analyserats med GC-MS i prov tagna ur 61 
(nyligen) uttjänta järnvägsslipers från fyra lokaler i västra Kanada (Gurprasad m.fl., 
1995). En del slipers kan ha varit i bruk i mer än 60 år. Hälften av proven innehöll 
relativt höga halter av ett antal PAH:er. Enskilda PAH:er uppmättes till flera tusen ppm. 
Vid jämförelse med nyimpregnerat trä sågs en minskning av andelen lätta PAH:er i 
uttjänta slipers. 

I British Columbia i Kanada har förekomst av klorfenoler, dioxiner och furaner under-
sökts i vatten och sediment i ett forskningsprojekt 1990–1991. Undersökningen skedde i 
diken i anslutning till banvallar där kreosot och klorfenoler använts för impregnering av 
slipers och stolpar. För att ta reda på bakgrundshalterna undersöktes även diken i park- 
och jordbruksområden i samma område. Även stolpar och slipers undersöktes avseende 
innehåll av klorfenoler, dioxiner och furaner. Ämnena återfanns i diken intill banvallar 
med behandlade slipers och ledningsstolpar i halter som var högre eller mycket högre 
jämfört med kontrollproverna i diken i parker och jordbruksområden. (Wan och Van 
Oostdam, 1995 och Wan, 1992). 

I samma område studerades spridning av PAH:er från slipers och ledningsstolpar. Alla 
16 EPA-PAH:er hittades i ballast och diken (Wan, 1991a). PAH-halten varierade mellan 
1,6 och 59 g/m3 i ballast och 1,9–1 168 mg/kg i sediment i diken. Koncentrationen i 
sediment från järnvägsdiken var 40 respektive 205 gånger högre än i sediment från 
Vancouver hamn och sediment från diken på jordbruksmark. PAH uppmättes inte i 
vatten från alla diken men där det fanns varierade koncentrationen mellan 1 och  
3 516 µg/l. Högst koncentrationer uppmättes i diken där kraftledningsstolpar var resta. 
Låga koncentrationer uppmättes i diken från jordbruksmark. 

Banverket har låtit genomföra en statusbestämning av impregneringsplatser med 
avseende på markföroreningar (Back m.fl., 2001). I denna utredning identifierades  
51 objekt, varav två var i drift. Den ena av dessa var dock inte längre i Banverkets ägo. 
Av de 51 impregneringsplatser som identifierades konstaterades förorening på  
28 stycken. På 22 påträffades kreosot och på 25 stycken påträffades arsenik. På  
19 objekt påträffades både kreosot och arsenik. Samtidig förorening med PAH och 
metallbaserade impregneringsmedel kan därför konstateras vara vanligt förekommande. 
I denna rapport behandlas i första hand banvallen, varför impregneringsplatser inte tas 
upp närmare. 
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5 Spridning 
De spridningsvägar som är möjliga är i huvudsak via luft och via vatten. För partiklar är 
spridningsvägen via luft ett särskilt problem ur hälsosynpunkt särskilt i urbana miljöer. 
Den vidare spridningen av redan avsatta partiklar sker troligen i huvudsak via vatten. 

 
5.1 Luft 
I studierna i tunnelbanan i Stockholm till exempel Norman och Johansson (2005) och på 
Arlanda (Gustafsson m.fl., 2006) har man bedömt att en mycket stor del av det damm 
som uppmäts är direktemitterat. Detta baseras främst på den obefintliga effekten av 
tunneltvätt. Några mer detaljerade studier, där tunnelväggar och banvallens fuktighet 
har följts upp, har dock inte gjorts. Ripanucci m.fl. (2006) drog från sina studier i Roms 
tunnelbana å andra sidan slutsatsen att uppvirvling var en viktig faktor och att damm-
genereringen skulle kunna reduceras genom att på bättre sätt få bort dammet från 
spåren. 

Gustafsson m.fl. (2003) studerade spridningen av metaller från järnvägen genom 
depositionsmätningar i profiler vinkelrätt från järnvägen på tre lokaler i Sverige. 
Studierna genomfördes dels på en sträcka utan bromsning på Store mosse (Småland) där 
järnvägen antogs utgöra den dominerande källan, dels på en sträcka med viss inbroms-
ning vid Vikingstad (Linköping), dels på Södra stambanan i norra delen av Lund. Under 
de spridningsförhållanden som rådde drogs slutsatsen att de minst 15 metaller som 
kunde relateras till järnvägen spreds ca 50–100 m innan depositionen avtagit till 
bakgrundsnivå. Metallerna var Fe, As, Pb, Co, Cu, Cr, Mn, Ni, V, Ga, Ge, Nb, Mo, Rh 
och Sb. Flera av dessa metaller har även identifierats i damm i tunnelmiljöer, medan 
några är mer oväntade, till exempel Ga, Ge, Nb och Rh. Exempel på depositions-
profilerna för de tydligaste metallerna i Lund visas i Figur 10. 
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Figur 10  Depositionsgradienter för metallerna järn, kobolt, koppar, mangan och nickel 
nedvindsSödra stambanan i Lund under en mätning 20020619–20020705 (Gustafsson 
m.fl., 2003). 
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Spridningen av metallerna i luften var tydligt relaterad till väder- och trafikförhållanden. 
Torrare och varmare väder i kombination med hög trafikfrekvens (som i mätningarna i 
Lund) gav högre deposition och tydligare kopplingar till järnvägen än fuktigt och kallt 
med lite trafik. Det var också tydligt att den förhärskande vindriktningen påverkade 
spridningen varför spridning med vinden bedömdes vara en viktig process. 

En artikel av Weckwerth, (2001) beskriver emission av partiklar till urban luft. Artikeln 
beskriver möjligheter att skilja mellan olika källor till partiklar. En kombination av 
kornstorleken kombinerat med färg skulle kunna användas för att bestämma källan till 
partiklar, till exempel så utgörs dieselsot av små svarta partiklar som kan åstadkomma 
mätbar svärtning av filter. Kvoter av vissa ämnen kan också användas. Genom att 
kvoten Cu/Sb i bromsbelägg skiljer sig tydligt åt från samma kvot i jordskorpan kan 
detta vara en tydlig indikation på bromsbelägg och kan spåras relativt långt från 
utsläppskällan. För andra ämnen eller kombinationer av ämnen är det endast nära källan 
som ämnena kan spåras; Cu från spårvagn, Pt från katalysatorer och As från rostande 
räler. Små partiklar är ofta ett resultat av förbränning, medan större partiklar kan vara 
orsakade av friktion. Av dessa större partiklar (>2,5 µm) uppskattas andelarna till 30 % 
från diesel, 3 % från däck och 0,3 % från bromsbelägg i den urbana luften.  

 

5.2 Vatten 
5.2.1 Metaller 
Processer som styr spridningen av föroreningar via vatten har redovisats i en studie av 
von Brömssen m.fl. (2003). Banvallen liknas vid en extrem markmiljö som skiljer den 
från en vanlig markprofil beroende på flera viktiga egenskaper: 

• oxiderande miljö, vilket kan innebära adsorption av arsenik till järn men 
eventuellt reducerande under banvallen vilket kan lösa adsorberad arsenik från 
järnet 

• materialet är fysikaliskt vittringsbenäget vilket tillsammans med ”regnvatten-
pH” gynnar kemisk vittring 

• grov textur, låg mängd organiskt material samt snabb genomströmning gör att 
spridning av ämnen bör gynnas 

• lågt pH och högt redox bör vidare gynna spridning av metaller, förutom arsenik 

• ackumulation av föroreningar kan ske vid övergångar mellan underballast, 
bankfyllnad vid grundvattenytan eller vid övergång till det naturliga materialet. 

Vid undersökningen av Larsson, (2004) analyserades halter i vatten från dagvatten-
brunnar och pumpbrunnar i Gällivare, totalt från nio punkter. Proverna var tagna i 
närheten av lokstallar vid dräneringar, uppströms bangård och i dike till recipient. I den 
uppströms belägna provpunkten uppnåddes undersökningens högsta metallhalter för 
ämnena Cd, Cr, Cu, Hg, Pb och Zn. 

En undersökning av dräneringsvatten och sediment utfördes på uppdrag av Banverket 
vid 5 punkter inom bangårdsområden och 3 punkter vid banvallar i Skåne (SWECO 
VIAK, 2002). Ett brett spektrum av organiska och oorganiska ämnen analyserades. 
Ingen tydlig skillnad mellan bangårdar och banvallar förelåg. Analysresultaten 
jämfördes med resultat från lokaler där impregnering genomförts. Något prov med 
arsenikhalt >10 µg/l påträffades. Höga halter av närsalter påträffades i några punkter. 
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En omfattande studie av föroreningspåverkan uppmätt i dräneringsvatten och grund-
vatten från järnvägen har nyligen genomförts (Rosenqvist och Frycklund, 2006). 
Provtagning skedde vid totalt 6 fältlokaler inom Hallsberg och Gävle banområde. Ett 
referensrör installerades uppströms banvallen vid varje fältlokal och tre provtagningsrör 
för ytligt grundvatten i spårmitt. Avståndet mellan de senare var 100–150 m. Resultaten 
visar måttligt förhöjda halter av ett fåtal ämnen (arsenik, koppar och molybden). Halten 
av kväveföreningar är generellt sett förhöjd, man orsaken till detta är inte känd. 
Hypotesen att den diffusa spridningen från järnvägsverksamhet är av liten omfattning 
stöds av studien. Syftet att undersöka variationen av föroreningsspridning mellan olika 
järnvägsmiljöer och vid olika grundvattennivåer har inte varit möjligt att uppfylla. En 
viktig orsak till detta är att många värden ligger under detektionsgräns och variationen 
döljs av andra faktorer. I rapporten anges också att valet av referensrör är kritiskt. Dessa 
har i utvärderingen inte behandlats separat, utan som en del i den övriga populationen, 
eftersom halterna i dessa inte på ett avgörande sätt skiljer sig från övriga delar av 
populationen. 

Genom analys av porvatten i jord utfördes en bestämning av förekomstformer  
(Ge m.fl., 2000) i den lösta fasen av ett antal metaller (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn). Med hjälp 
av pH, de vanligast förekommande ämnena och användning av geokemiska 
beräkningsmodeller bestämdes aktiviteten (≈koncentrationen) av metalljoner (Me2+). 
Vanligen anses att metallers bindningsstyrka ökar med tiden, och därmed minskar 
spridningsrisken. Genom det använda tillvägagångssättet fås emellertid ett oberoende 
mått på metallernas rörlighet utan att antagande om ålderns inverkan behöver göras.  
Försöksområdena var tre inaktiva bangårdar. Halterna var överlag låga och begränsades 
inte av löslighetskontroll. Upptag av metaller till plantor kunde inte knytas till halterna 
av Me2+, inte heller till löst andel eller totalhalt, förutom möjligen för Ni. Detta för-
klaras i artikeln med att bulkmaterial från plantorna analyserats i stället för till exempel 
bara blad. En alternativ förklaring är att både halterna i porvattnet och halterna av Me2+ 

överlag var låga på grund av intermediärt pH (det lägsta var 6,54) och att upptaget på 
denna nivå därför inte var statistiskt signifikant. Ytterligare en komplettering av 
artikelns slutsatser är att det är svårt att skilja ut en särskild upptagsväg till växter. Som 
exempel kan nämnas att för träd har tre upptagsvägar föreslagits; från markvätskan, via 
partiklar på blad samt deposition på stammen och transport vidare in till trädet genom 
barken. Alla tre upptagsvägarna har bedömts som betydelsefulla för olika metaller och 
olika träslag (Lepp, 1975; Ragsdale och Berish, 1988; Queirolo, 1991).  

I Gustafsson m.fl. (2003) analyserades även ytliga torvprover (ca 10 cm), som delades i 
en övre och en undre del utefter vitmossans nedbrytningsgrad. Proverna togs på Store 
mosse i nio punkter tvärs järnvägen (Kust till kustbanan),16 till 200 meter från spåren. I 
ett kärr vid Nässjö, där en oelektrifierad bana (Bockabanan) passerar, provtogs torv i en 
kortare profil på grund av delvis tät växtlighet. Många av de analyserade grundämnena 
uppvisar en förhöjd nivå i mätpunkterna nära banvallen. De med tydligast påverkan är 
Fe, As, Mn, Co, Ni, Li, Al, P, V, Ge, Mb, Nb, Cdoch Sn. I huvudsak är det de undre 
proverna (hög humifieringsgrad) som uppvisar förhöjda halter, men för litium är 
halterna endast påverkade i det övre skiktet. De förhöjda halterna kan bero på deposition 
och läckage från banvallen, men en viss del kan även förklaras av ökad humifierings-
grad nära banvallen, vilket påverkar ICP-MS-analysen. Flera av metallerna har mer eller 
mindre kända källor i järnvägsmiljön, medan andras ursprung är mer svårtolkat. Järn, 
mangan och germanium uppvisade tydligt högre halter runt den oelektrifierade banan 
vid Nässjö, medan zink, nickel, krom, molybden och antimon har högre halter runt den 
elektrifierade banan på Store mosse. 
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En polsk studie gjordes vid en järnvägsknut (Maławska och Wiłkomirski, 2001). Analys 
i jord vid olika faciliteter utfördes och jämfördes med referenser tagna 2 km från 
järnvägen. Analyser gjordes vid plattform, sidospår, lastplats, behandlingsplats för 
slipers, och avtvättningsspår. Sidospår och avtvättningsspår uppvisade högst förhöjning 
av metallhalter, till exempel Pb, Cd, Cu, Zn och Hg. Halterna var för kvicksilver en 
faktor 60 högre än referensprovet, för koppar och zink mer än 20 gånger och för bly ca 
10 gånger så hög som referensprovet. Halterna i växter var för kvicksilver ca 90 gånger 
högre än referensprovet, medan förhöjningen för bly, koppar och zink var mindre än 
6 gånger referensprovet. Analys av växtupptag gjordes med hjälp av maskros.  

 

5.2.2 Petroleumprodukter 
Petroleumprodukter sprids normalt via vatten om produkten trängt ned i marken. Vid 
spill på markytan kommer en mindre eller större del av produkten att först avgå i gasfas. 
Hur mycket som avgår i gasfas bestäms bland annat av ingående ämnens flyktighet, 
markytans permeabilitet, temperatur och vindförhållanden. 

I vatten är petroleumprodukter normalt delvis lösliga och kan vara antingen tyngre 
(DNAPL, Dense Nonaqueous Phase Liquid) eller lättare än vatten (LNAPL, Light 
Nonaqueous Phase Liquids). 

Till exempel bensin och diesel är lättare än vatten och återfinns i den övre delen av 
akvifären om föroreningen trängt ned till grundvattnet. Motor-, eldnings- och smörjoljor 
består ofta åtminstone delvis av kolvätebaserade oljor som tenderar att sjunka (DNAPL) 
i en grundvattenakvifär om föroreningen trängt ned till grundvattnet (Larsson och 
Nilsson, 2002). 

Bensin innehåller främst BTEX och alifater. BTEX (bensen, toluen, etylbensen och 
xylen) och då framför allt bensen, är mycket miljöfarliga, relativt flyktiga och har 
relativt hög löslighet i vatten (Larsson och Nilsson, 2002). De är lättare än vatten 
(LNAPL) och, om de penetrerat ned till grundvattnet, återfinns de i den övre delen av 
akvifären. Diesel består främst av alifater i form av alkener och cyklolkaner (kolväten 
med ringstruktur). Diesel innehåller normalt avsevärt mindre BTEX än bensin. 
Cykloalkaners nedbrytbarhet varierar men är i allmänhet medelsvåra (varken lätta eller 
mycket svåra) (Naturvårdsverket, 1995; Larsson m.fl., 1994; Larsson och Lind, 2001). 
Lösligheten av kolbaserade oljor kan mycket grovt sett sägas öka ju lättare de är, dock 
har de lättaste ganska låg löslighet i sig. Ofta är det även så att ju större löslighet desto 
större potential för biologisk nedbrytbarhet men också större miljöpåverkan via mer 
omfattande spridning i grundvatten (Larsson och Nilsson, 2002). 

 

5.2.3 Herbicider 
Herbicider sprids i första hand genom utlakning när bekämpningsmedlet väl nått 
banvallen då de är vattenlösliga för att lätt kunna tas upp av växterna. Banvallen är 
relativt olik jordbruksmark där en stor del av bekämpningsmedlen används. Banvallens 
speciella egenskaper är beskrivna tidigare i kapitel 5.2. På grund av banvallens låga halt 
av organiskt material och finpartiklar så är potentialen för utlakning av bekämpnings-
medel från banvallen större än vid användande på jordbruksmark. 

Herbicider sprids också med vinden vid själva besprutningen och genom ytavrinning. 
Vid en undersökning av schweiziska sjöar visade det sig att även sjöar uppe i bergen var 
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påverkade av herbicider. Förångning och spridning med hjälp av partiklar kan vara 
orsaker till denna påverkan enligt artikeln (Buser, 1990). 

I en engelsk studie av Walls m.fl. (1996) beskrivs faktorer som påverkar transport av 
pesticider i marken. Viktiga faktorer är det verksamma ämnets löslighet i vatten och 
markens beskaffenhet, t.ex. innehåll av organiskt material, lerpartiklar och bakterier. 
Transporten ökar om lösligheten för det verksamma ämnet är hög och innehåll av 
organiskt material, lera och bakterier är låg. I en banvall är halten av organiskt material, 
lera och bakterier i allmänhet relativt låg till skillnad från de flesta jordar på en åker-
mark. Det leder till att spridningsförutsättningarna för bekämpningsmedel i allmänhet är 
större från banvallen än åkermarken. Då spridningsförutsättningarna är stora i banvallen 
är det extra viktigt att inte överdosera kemiska bekämpningsmedel för att undvika 
negativa effekter i vattenmiljön 

I rapporten ”Potentiella efterbehandlingsmetoder för Banverkets förorenade områden” 
(Larsson och Nilsson, 2002) beskrivs egenskaperna för de tre bekämpningsmedel som 
använts på banvallar under den senaste 20 åren. Glyfosat är tyngre än vatten och är 
relativt vattenlöslig, 12 g/l. AMPA som är en nedbrytningsprodukt till glyfosat har en 
löslighet på ca 2 g/l. Imazapyr är relativt vattenlöslig, 11g/l och densiteten är lägre än 
för vatten. Diuron är något löslig i vatten, ca 0,04 g/l och uppskattas ha en bulkdensitet 
som är något lägre än för vatten. Diuron binds signifikant till organiskt material. På 
grund av att diuron bryts ned relativt långsamt och är vattenlöslig anses den ändå ha stor 
potential att nå grundvattnet. Trots att glyfosat är relativt vattenlöslig anses ämnet ändå 
vara betydligt mindre miljöskadligt än till exempel diuron på grund av att glyfosat bryts 
ned relativt lätt. 

 

5.2.4 PAH, fenol och dioxin 
Kreosot är en relativt trögflytande vätska som är tyngre än vatten och har låg 
vattenlöslighet (DNAPL). En mindre del av kreosoten består dock av föreningar som är 
relativt lättlösliga och framför allt lättare än vatten (LNAPL ). De är därtill biologiskt 
sett lättnedbrytbara, relativt kreosotens tyngre komponenter (Larsson och Nilsson, 
2002). Kreosot, liksom andra DNAPL:er, transporteras i princip vertikalt i marken tills 
den når ett tätt lager (t ex lera eller berg) varvid den ackumuleras och sprids lateralt 
(sidled) tills den når jordsprickor eller nedåtriktade zoner med högre genomsläpplighet.  

Vattenlösligheten hos PAH:er är generellt låg och de är tyngre än vatten. Högst vatten-
löslighet bland PAH:erna har naftalen, ca 0,03 g/l (Larsson och Nilsson, 2002). Ju fler 
aromatiska ringar en PAH innehåller desto lägre blir vattenlösligheten och flyktigheten. 
Fenol är lättlösligt i vatten, 87 g/l vid 25oC, och har relativt kort uppehållstid och hög 
rörlighet i både jord och vatten (ATSDR, 2006). Fenol kan också avgå som gas till 
luften och har en stark lukt. Fenol som ren produkt är en färglös vit massa. Dioxiner har 
generellt mycket låg vattenlöslighet, låg flyktighet och hög fettlöslighet.  

Sidledsspridning av kreosot i marken kan vara omfattande (Wu m.fl., 2000), inte minst 
om underliggande tätare lager lutar åt något håll. Till exempel kan utsläpp (som inte 
sällan varit omfattande) av kreosot, på impregneringsplatser belägna 100-tals meter från 
och något ovanför strandlinjen, efter flera tiotals år resultera i höga halter kreosot  
10–100-tals meter ut från stranden i underliggande sediment (Larsson och Nilsson, 
2002). 

Låg vattenlöslighet gör att PAH:er lätt adsorberar till partiklar. En positiv och 
signifikant korrelation erhölls mellan suspenderade jordpartiklar i vatten och PAH-
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koncentration (Wan, 1994). PAH:er är relativt svårnedbrytbara och kan stanna länge i 
sin omgivning. 

Dioxiner adsorberar starkt till jord- och sedimentpartiklar, speciellt vid höga halter 
organiskt material. Det finns flera studier som visar att lakningen av dioxiner från jord 
är mycket liten, och att transport av dioxiner huvudsakligen sker genom transport av 
partiklar (SWECO VIAK, 2004). För banvallar innebär det att eventuella dioxin-
föroreningar i första hand sprids genom transport av partiklar i vatten. Vid en studie av 
vatten nära banvallar i Kanada (Wan och Van Oostdam, 1995) var halterna av dioxiner 
och furaner starkt förknippade med mängden suspenderat material. 
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6 Referensvärden 
Naturvårdsverket har tagit fram svenska generella riktvärden för mark som beräknas 
utifrån en modell där vissa generella antaganden gjorts om föroreningens toxicitet, 
mobilitet och tillgänglighet samt den exponering som människa och miljö utsätts för 
(Naturvårdsverket, 1996). Riktvärdena är konstruerade så att de ska skydda såväl 
människa som miljö. Riktvärde för en förorening anger en lägsta halt där oacceptabla 
effekter på människa och miljö kan befaras. Den risk som föroreningen innebär för sin 
omgivning är även beroende av andra faktorer såsom volym förorenad jord, förekomst 
av andra förorenade media, inverkan från andra föroreningar osv. Om den risken är 
acceptabel, det vill säga om föroreningen kan anses få ligga kvar, beror även på andra 
saker såsom vilka tekniska lösningar som är möjliga och om dessa är ekonomiskt 
rimliga (Wik m.fl., 2003). De generella riktvärdena redovisas i Tabell 4 nedan. 

 
Tabell 4  Generella riktvärden för förorenad mark. KM = känslig markanvändning, 
MKM GV = Mindre känslig markanvändning med grundvattenskydd, MKM = Mindre 
känslig markanvändning (Naturvårdsverket, 1996). 

Ämne KM mg/kgTS MKM GV 
mg/kg TS 

MKM   mg/kg 
TS 

Arsenik 15 15 40 

Bly 80 300 300 

Kadmium 0,4 1 12 

Kobolt 30 60 250 

Koppar 100 200 200 

Krom (III) 120 250 250 

Krom (VI) 5 15 20 

Kvicksilver 1 5 7 

Nickel 35 150 200 

Vanadin 120 200 200 

Zink 350 700 700 

Cyanider total 30 80 1 000 

Cyanider fri 1 2 20 

Fenol + kresol 4 10 40 

Summa klorfenoler utom pentaklorfenol 2 10 10 

Pentaklorfenol 0.1 3 5 

Summa mono och diklorbensener 15 30 30 

Summa tri- tetra och pentaklorbensener 15 20 30 

Hexaklorbensen 0,05 20 30 

Dibromklormetan 2 4 100 

Bromdiklormetan 0,5 2 8 

Koltetraklorid 0,1 0,2 3 

Triklormetan 2 8 50 

Trikloreten 5 30 60 

Tetrakloreten 3 20 60 



 

46 VTI rapport 602 

Forts. tabell 4 

1,1,1-trikloretan 40 90 90 

Diklormetan 0,1 0.3 60 

Nitrotoluen (2,4-di) 0,5 2 20 

PCB tot 0,02 4 7 

Dioxin (TCDD-ekv) 0,00001 0,00025 0,00025 

Summa PAH cancerogena 0.3 7 7 

Summa PAH övriga 20 40 40 

Bensen 0,06 0,2 0,4 

Toluen 10 35 35 

Etylbensen 12 50 60 

Xylen 15 60 70 

 

Svenska petroleuminstitutets miljöfond utarbetade tillsammans med Naturvårdsverket 
1998 riktvärden för förorenat vatten och jord vid förorenade bensinstationer 
(Naturvårdsverket och Svenska petroleuminstitutet, 1998). Kemakta utarbetade 2003, på 
uppdrag av SPIMFAB, nya riktvärden för förorenat grundvatten vid nedlagda bensin-
stationer (Elert, 2004). Dessa riktvärden har sedan använts i många typer av markunder-
sökningar och bedömning av eventuella saneringsbehov, till exempel vid markunder-
sökningar på banvallar och bangårdar.  

I rapporten ”Förorenad mark inom järnvägssektorn – riktvärden och aktörer” (Wik m.fl., 
2003) rekommenderas att branschspecifika generella riktvärden och provtagnings-
strategier utvecklas för banvallar och möjligen även för elinstallationer. Där föreslås 
även att generella åtgärdsmål utvecklas för sådana objekt. I övriga fall bedömdes 
nationella generella riktvärden eller platsspecifika riktvärden vara att föredra. Någon 
utveckling av branschspecifika generella riktvärden har såvitt känt inte utarbetats. 

Inom Banverket finns en handbok för hantering av jordmassor ur avfalls- och förore-
ningssynpunkt (Banverket, 2002). Syftet med handboken är att redogöra för de krav 
som samhället ställer på hantering av jordmassor samt ge råd och riktlinjer för hur 
kraven bör tolkas och följas. I handboken har avgränsningsvärden för förorenade 
jordmassor tagits fram för metaller och organiska ämnen i 5 olika nivåer där nivå 1 
motsvarar generella riktvärden för känslig markanvändning. Handboken har uppdaterats 
under 2006 (Löwegren, pers. medd.). 

Det finns även föreskrifter om dricksvatten som utarbetats av livsmedelsverket (Statens 
livsmedelsverk, 2001). I dessa föreskrifter finns angivet gränsvärden för att ett vatten 
ska vara tjänligt, respektive tjänligt med anmärkning för att användas till dricksvatten. 
Det finns gränsvärden för både metaller och organiska ämnen, exempelvis arsenik, 
bekämpningsmedel, bensen, bly, krom, kvicksilver och PAH för att vara tjänligt som 
dricksvatten. 

Kemakta har på uppdrag av Banverket tagit fram förslag på avgränsningsvärden för att 
användas i Banverkets rutiner för hantering och klassning av förorenade massor. 
Avgränsningsvärden har tagits fram för metaller, bensen, toluen, xylen, etylbensen, 
alifater, aromater, PAH, PCB samt bekämpningsmedlen diuron, glyfosat och imazapyr. 
Avgränsningsvärdena har utarbetats i fem klasser. Den lägsta klassen motsvarar massor 
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som kan betraktas som rena och massor i den högsta klassen kan vara aktuella att klassa 
som farligt avfall, se Figur 11. 

 

 
Figur 11  Klassningssystem för förorenade massor (från Kemakta, 2002). 
 

I Nederländerna har gränsvärden tagits fram för 70 st. pesticider. Det finns två olika 
gränsvärden för varje pesticid, maximum permissible concentration (MPC) det vill säga 
högsta tillåtna koncentration och negligible concentration (NC) det vill säga negliger-
bara koncentrationer. MPC är beräknat för enskilda substanser så att de inte ska orsaka 
skador på känsliga vattenlevande organismer. NC är avsett att skydda mot eventuella 
samverkanseffekter om flera substanser samtidigt är närvarande (Törnquist m.fl., 2002). 

För inandningsbara partiklar gäller sedan januari 2005 en miljökvalitetsnorm. Denna 
föreskriver att det i utomhusluft får förekomma högst 50 µg/m3 PM10 som dygnsmedel-
värde och högst 40 µg/m3 som årsmedelvärde. Dygnsmedelvärdet får överskridas max 
35 dygn per år. Då måttet för normen, PM10, är en masskoncentration spelar de större 
partiklarna i storleksintervallet under 10 µm stor roll för normen eftersom de väger så 
mycket mer än små partiklar (massan ökar med kubiken av radien). Detta har gjort att 
slitagepartiklar har stor betydelse för normen och till exempel avgaspartiklar liten. 
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7 Åtgärder 
7.1 Förhindra och/eller minska uppkomst av föroreningar 
Att förhindra uppkomsten av föroreningar inom järnvägsmiljön innebär att byta ut 
miljö- och hälsofarliga produkter mot mindre farliga eller att helt upphöra med 
användningen. Då det gäller föroreningar som emitteras från själva tågtrafiken, som till 
exempel partiklar måste åtgärder innefatta påverkan på material, tekniker eller sättet 
tågen framförs på för att minska eller minimera emissionerna. 

För ballast kan man, genom att öka intervallet för ballastrening, som inte är en omöjlig-
het enligt Westerberg och Viklander (2001), alstra en mindre mängd avfall och därmed 
föroreningar. Vidare skulle ballastreningen kunna utföras med en fraktionering av 
material med olika kornstorlek. Detta borde leda till en minskning av den genererade 
föroreningsmängden samt ett bättre utnyttjande av överblivet material.  

I befintliga studier har endast ett fåtal åtgärder kopplade till att begränsa spridningen av 
luftburna partiklar presenterats. Åtgärder som minskar själva emissionerna verkar inte 
ha avhandlats. Dessa skulle dels kunna vara kopplade till egenskaper hos broms-, hjul 
och rälmaterial, men också till hur tåg framförs, till exempel hur och var inbromsning 
sker. I nuläget har enstaka analyser av material gjorts, men med huvudsyfte att söka 
eventuellt miljö- och hälsofarliga ämnen. I de fall där sand används för förbättrad 
akutbromsningseffekt föreslår Ripanucci m.fl. (2006) att ett alternativt material bör 
användas, för att minska dammets kiselinnehåll. Samtidigt föreslås ett bromssystem 
som minskar behovet av akutsystemet med sand till ett minimum, för att minska 
exponeringen för partiklar och att personal bör instrueras att i största möjliga mån 
undvika akutinbromsning. I Gustafsson m.fl. (2006) kunde konstateras att på Arlanda S, 
som endast trafikerades av pendeltågen mellan Arlanda och Stockholm, var partikel-
halterna (PM10) betydligt lägre än på Arlanda C, som trafikeras av fjärrtåg. Detta trots 
påtagligt fler tåghändelser under dygnet på Arlanda S. En orsak kan vara skillnader i 
bromssystem, där pendeltågen har elektromagnetiska bromsar medan huvuddelen av 
trafiken på Arlanda C har hjulbromsar. 

Vad gäller petroleumprodukter har många av dessa under 1990- och 2000-talet bytts ut 
mot mer lättnedbrytbara och miljövänliga alternativ där vegetabiliska oljor kunnat 
ersätta mineraliska oljor. Ett exempel är det fett som används som smörjning av växlar 
och räler i så kallade clickomater (Magnusson, 2004). Ett annat exempel är att vege-
tabiliska hydrauloljor börjat användas i många applikationer. 

Herbicider används mot ogräs på ca 25–30 % av Sveriges cirka 12 000 km järnväg 
(Torstensson, 2001). Alternativet som innebär att herbicider inte sprids är, åtminstone i 
teorin, att behandla mekaniskt och/eller termiskt. Ånga och kokande vatten har testats, 
men effekten blev endast en försenad tillväxt. Flamning har också testats, men en 
begränsning är då att det finns brandkänsligt material i signalsystemet på många 
bansträckningar. Det finns också en risk att man orsakar bränder intill banvallen vid 
termisk bekämpning (Torstensson, 2001). I Tyskland används dock termisk bekämpning 
på vissa bansträckningar i anslutning till vattenskyddsområden (Schweinsberg m.fl., 
1999). Även borstning, manuell hackning och vakuumsug har testats mot ogräs. Den 
enda av dessa metoder som används i dagsläget är vakuumsug. Det är en fungerande 
men långsam metod som används på ett fåtal ställen på bangårdar och vid 
skyddsomåden för vattentäkter (Skoog, pers. medd.) 
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Andra metoder för vegetationskontroll på banvallen kan vara användning av täta dukar 
av plast i banvallskonstruktionen för att förhindra rötter att tränga igenom (Torstensson, 
2001).  

I ett flerårigt försök där transport och nedbrytning av imazapyr undersökts i banvallar 
(Börjesson m.fl., 2004) identifierades två viktiga aspekter för att minska läckaget av 
imazapyr. Dels närvaron av ett lager med hög organisk halt och gärna lågt pH i 
banvallen och dels att använda så låg dos som möjligt då läckaget är procentuellt större 
vid högre doser. 

I ett annat flerårigt försök har glyfosat undersökts vid användande på banvallar 
avseende effektivitet mot vegetation och miljöeffekter (Torstensson m.fl., 2005). Den 
enskilt viktigaste faktorn för att minimera utlakning är att påföra så låg dos som möjligt. 
En annan faktor som minskar utlakningen är en hög järnhalt då glyfosat lätt binds till 
järn. 

Att ta bort träskyddsbehandlade slipers och ersätta dessa med betongslipers är ett sätt att 
eliminera källan till förorening från impregneringsmedel på äldre banvallar där 
träslipers fortfarande används. I Sverige har inte klorfenoler använts vid impregnering i 
samband med järnvägsverksamhet enligt vad Banverket känner till (Banverket, 2004b). 
Det innebär att klorfenoler och dioxiner troligtvis inte är något stort problem längs med 
den svenska järnvägen. I Kanada, där dessa ämnen identifierats som ett problem nära 
banvallar, föreslår Wan och Van Oostdam (1995) och Wan (1992) att en åtgärd är att 
åstadkomma större avstånd mellan slipers/ stolpar och vattenförande diken. När stolpar 
och slipers behandlas på plats för att förbättra träskyddet är det också viktigt att om 
möjligt använda ett skyddande membran av till exempel plast. Vid nyinstallation av 
stolpar bör en plastduk installeras som omsluter stolpen i marken och vid vattenskydds-
områden rekommenderar författarna installation av stolpar i en behållare av stål. 

 

7.2 Begränsa spridning av föroreningar 
Att begränsa spridningen av föroreningar innebär att föroreningarna förhindras att nå 
det medium där de bedöms skadliga. Den i litteratursökningen påträffade litteraturen 
berör i huvudsak partikelspridning. 

Kunskapen om möjligheterna att åtgärda bildning av partiklar är liten, varför man i 
första hand studerat möjligheterna att förhindra att partiklarna når inandningsluften. Då 
man i tunnelmiljöer med höga halter bedömt att uppvirvlat material kan vara av stor vikt 
har ett par studier av effekter av spoling av tunnelbanemiljöer genomförts. I Johansson 
m.fl. (2001b) mättes halterna av PM10 och PM2,5 vid Mariatorgets tunnelbanestation i 
Stockholm. Väggar och banvall spolades och partikelhalterna följdes upp. Resultaten 
visade att spolningen hade liten effekt. Under dagtid (0700-1900) minskade halten PM10 
med 13 % och PM2,5 10 %. Det utreddes inte vidare hur långvarig effekten var.  

I Gustafsson m.fl. (2006) mättes PM10 på fjärrtågsstationen i tunneln under Arlanda 
flygplats. Under två efterföljande nätter spolades tunneln. Effekten på PM10-halten var 
obefintlig (Figur 12). Däremot uppstod en kraftig partikeltopp under själva spolningen, 
vilken troligen är ett resultat av emission av dieselpartiklar från det dieseldrivna 
tvättfordonet, men även delvis kan bestå av uppvirvling. 
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Figur 12  Effekt på PM10 – halten av tunnelspolning på Arlanda Central. Då tunnel-
spolningen utförs ökar partikelhalterna kraftigt på grund av dieselfordonets partikel-
emissioner (Gustafsson m.fl., 2006) Observera den i övrigt mycket likartade dygns-
variationen.  

 

Ett annat sätt att förhindra spridningen av partikelutsläppen från en luftvolym till en 
annan, är att skilja tågområdet från perrong. På Lisebergsstationen i Göteborg används 
glasväggar mellan perrong och tunnel (Figur 13). I sin studie av partikelhalterna på 
Lisebergsstationen visade Sjöstedt (2005) att halterna i genomsnitt är 120 µg/m3 på 
perrongen och ca 250 µg/m3 i tunneln under vardagar med normaltrafik. Detta innebär 
att glasväggen, i kombination med övertryck på perrongen, medför en dryg halvering av 
genomsnittshalten (Figur 14). Korrelationen mellan halten PM10 i tunneln och på 
perrongen är mycket god (R=0,97) vilket styrker att det är de av tågen producerade 
partikelhalterna som minskas tack vare glasväggen. Även grundämnesanalyser visar att 
aerosolerna är i stort sett identiska. För PM2,5 är skillnaden inte riktigt lika påtaglig. 
Halterna i tunneln varierar mellan 30 och 80 µg/m3, medan PM2,5 på perrongen varierar 
mellan 20 och 50 µg/m3, vilket indikerar en minskningseffekt av glasväggen på drygt 
30 %. Samvariationen mellan PM2,5 på perrong och tunnel är inte heller lika hög som 
för PM10 (R=0,76) men är ändå signifikant. 
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Figur 13  Perrongen på Lisebergsstationen i Göteborg. Observera glasväggen mot 
spåret. Foto: Svante Sjöstedt, Göteborgs stad. 
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Figur 14  Effekt på PM10-koncentrationen av inglasningen av perrongen på 
Lisebergsstationen i Göteborg. Data från Sjöstedt (2005). 
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Då fjärrtåg och godståg passerar Lisebergsstationen utan att göra uppehåll, pressas luft 
in på perrongen vilket medför att partikelhalterna ökar. Likaså sker ett visst luftutbyte 
då dörrarna till tunneln öppnas. Planer finns på att installera filter och fläktar för att 
ytterligare minska inträngningen av tunnelluft på perrongen (Sjöstedt, 2005) 

Ripanucci m.fl. (2006) föreslog som spridningsdämpande åtgärd att man i Roms 
tunnelbana bör installera ett bättre system för att samla upp damm i spårnivå. Eftersom 
Ripanucci m.fl. (2006) bedömer att uppvirvling är av stor betydelse i tunnelbanan kan 
man dra en parallell till vägtrafik, där dammbindning av belagda gator och vägar visat 
sig ge förhållandevis goda resultat för att minska PM10-halterna. Några försök i 
järnvägstunnlar har inte kunnat återfinnas i litteraturen. 

Ett exempel på en mycket påtaglig effekt av självventilation påvisades av Gustafsson 
m.fl. (2006) på stationen Arlanda Central under Arlanda flygplats. Partikelhalterna där 
följde mycket väl tågtrafikens intensitet under dygnet. Under den trafikfria perioden av 
natten sjönk halterna generellt, men vissa nätter uppstod perioder med påtagligt låga 
koncentrationer. Då det visade sig att alla partikelfraktioner sjönk simultant kunde man 
dra slutsatsen att de låga halterna var resultatet av ventilation.  

 
Figur 15  Massfördelning för grövre partiklar och antalsfördelning för finare partiklar 
under sen kväll till morgon på Arlanda C. Observera perioden med mycket låga halter 
av samtliga partikelstorlekar. Från Gustafsson m.fl. (2006). 

 

Tunnlarna under Arlanda är inte maskinellt ventilerade utan troligen uppstod själv-
ventilation styrd av en gradient mellan tunnel- och utomhustemperatur och vindför-
hållandena utanför tunnlarna. En enkel analys av meteorologins påverkan antydde att 
sydliga vindar var något vanligare under nätterna med särskilt låga partikelhalter. Det är 
dock troligt att temperaturskillnader spelar större roll. Under natten som visas i Figur 15 
var det som mest ca 12 grader varmare på perrongen än i luften utanför tunneln. Dess-
värre saknas längre temperaturmätningar för tunnelmiljön, vilket i nuläget omöjliggör 
en noggrannare bedömning av ventilationseffekten. 

Period med effektiv 
självventilation 
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De franska undersökningarna (Jouannique m.fl., 2006) kring egenskaper hos partiklar 
från olika spårtrafiksystemen i Paris är intressanta eftersom de visar att systemet med 
gummihjul, vilket skiljer sig från våra svenska system, visserligen ger något lägre halter 
av PM10 än de järnhjulsförsedda varianterna men att skillnaden är liten. Däremot har 
partiklarna en helt annan sammansättning. Huruvida denna skillnad är viktig ur hälso-
synpunkt är oklart. 

Information om åtgärder för att förhindra utsläpp av petroleumprodukter genom att en 
eller flera spridningsvägar åtgärdas har varit svår att finna. Ett exempel är dock de 
betongkärl som installerats under omformare och transformatorer (Boëthius och 
Karlsson, 1996). 

 
Figur 16  Vid speciellt känsliga områden som till exempel bangårdar använder 
Banverket en specialbyggd utrustning som stryker på bekämpningsmedel på 
vegetationen. (Källa: http://banverket.se/.) 

 

Vid kemisk behandling av vegetation på banvallar sprutas herbicider på banvallen med 
ett speciellt tågset som kan köra upp till 25 km/tim. På vissa bangårdar, stationsområden 
och andra speciellt känsliga områden används idag en teknik där vegetationsmedlet 
stryks direkt på ogräset, så kallad avstrykning (Banverket, 2006). Fördelar med detta 
sätt att påföra bekämpningsmedel är minskad eller ingen vindavgång och att en mindre 
dos bekämpningsmedel används då det endast appliceras på vegetationen. En nackdel 
med denna metod är att hastigheten vid behandling är betydligt lägre än vid konven-
tionell besprutning, cirka 5–8 km/tim jämfört med 25 km/tim (Torstensson, 2001). 

 

7.3 Minska effekter av föroreningar 
Att minska effekterna av de föroreningar som järnvägen sprider kan innebära allt från 
sanering av markområden till installation av fläktar för att ventilera ut partikelföro-
reningar i tunnlar. Litteraturen kring denna typ av åtgärder är mer omfattande än för att 
minska bildningen. 

I vissa fall har föroreningsspridningen påverkat ett område runt en järnväg så mycket att 
en sanering är nödvändig. Litteraturen anger att sådana åtgärder främst skulle kunna 
vara aktuella vid impregneringsanläggningar, eller vid bangårdar där i så fall något 
särskilt ämne hanterats, se till exempel tidigare refererade artiklar av Johansson (2002) 
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eller Larsson (2004). En genomgång av efterbehandlingsmetoder för olika typer av 
föroreningar knutna till Banverkets verksamhet finns presenterad i Larsson och Nilsson 
(2002), som innehåller en heltäckande bild av möjliga saneringsmetoder för olika typer 
av föroreningar samt en beskrivning av besluts- och saneringsprocessen. 

Vad gäller arsenik så anges att arseniktvätt borde vara möjligt om pH i laklösningen 
höjdes. Det finns inga kommentarer till att detta skulle minska möjligheten till åter-
vinning av vatten.  

Granulär järnhydroxid användes för att ta bort arsenik från grundvattnen i Australien 
(End och Steele, 2004). Metoden fungerade bra, skapade inget slam eller farligt avfall. 
Hanteringen var utan problem både om järnhydroxiden var mättad eller om den var 
omättad med avseende på arsenik. Andra metoder för arsenikrening finns beskrivna till 
exempel i Appelo och de Vet, (2003) som pumpade ned syresatt vatten i en akvifär som 
var starkt reducerad (metaninnehållande). Resultatet blev en minskning av halter av 
flera metaller bland annat arsenik. I en banvallsmiljö är det troligen så att förhållandena 
är oxiderande varför den förstnämnda metoden förefaller vara mer användbar. I Larsson 
(2004) nämns att sanering med uppumpning av vatten gjorts för att ta bort oljeföro-
rening på Gällivare bangård. Ett oönskat resultat var att marken blev impermeabel på 
grund av järnoxidation. I Socialstyrelsen (2006) finns beskrivet flera metoder för 
dricksvattenrening av arsenik. Ungefär hälften av metoderna bygger på medfällning/-
sorption till järn- eller aluminiumföreningar. Några av metoderna borde efter utprovning 
vara möjliga att använda vid rening av mark eller vatten i banvallsmiljö.  

Vad gäller partikelföroreningar har ventilation av tunnlar, såväl naturlig som konst-
gjord, diskuterats som åtgärd bland annat i samband med planeringsarbetet inför 
Citybanan i Stockholm. Ventilation av tunnlar för vägtrafik är ett tämligen välstuderat 
område (till exempel Carlsson m.fl., 2004) och modeller finns för till exempel 
emissionsberäkning som grund för dimensionering av ventilationssystem. Terroristdåd 
mot tunnelbanor har medfört ett ökat intresse för utveckling av modeller för ventilation 
av tunnelbanesystem. Ett exempel är Coke m.fl. (2000). Genomgående verkar dock 
dessa behandla nödventilationssystem, som skall kunna användas för snabb evakuering 
av rök, giftgaser etcetera. En närmare granskning av dessa modeller ligger utanför 
ramen av denna rapport. 

För att minska halterna och därmed effekterna av höga partikelhalter i Roms tunnelbana 
föreslår Ripanucci m.fl. (2006) föreslår följande åtgärder: 

• uppgradering av ventilationssystemet för konstgjort luftintag 

• installera lämpliga utsugsfläktar i ventilationsgångarna som tas upp längs med 
tunnlarna. Dessa fläktar skapar ett insug av utomhusluft från tunnelmynningarna 

• installera externa luftintag på högre nivå ovan mark för att undvika att höga 
halter av vägtrafikföroreningar ventileras ner i tunnlarna. 

 

I Stockholms tunnelbana pågick under 2006 försök i liten skala med test av några olika 
avskiljningsprinciper för luftrening. Försöken utfördes eftersom tunnelbanans partiklar 
skiljer sig från partiklar i andra miljöer i Stockholm med avseende på storleksfördel-
ning, sammansättning och halt. Försöken förväntas vara klara till årsskiftet 2006/2007 
och är en del av SL:s kunskapsuppbyggnad inom aerosolområdet (Christensson, 2006).  

En undersökning av effektiviteten hos ett elektrostatiskt partikelfilter i Paris tunnelbana 
visade att ju mer grova partiklar i aerosolen, desto effektivare var filtret för fina partik-
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lar och ju högre partikelantal vid insuget till filtret desto effektivare var filtret för alla 
partikelstorlekar (Tokarek, 2002). Filtret behöll sin effektivitet under hela mätperioden 
på sju månader. Man beräknade att för att sänka halten 0,35 µm-partiklar från  
239 µg/m3 till 50 µg/m3 i en naturligt ventilerad station behövs 32 filter förutsatt att 
luftutbyte sker i genomsnitt fyra gånger per dag. Enda förklaringen till att man valt just 
0,35µm-partiklar i beräkningen är att partiklar mindre än 0,35 µm dominerar antalet 
partiklar. Det är dock ej förklarat om enbart dessa partiklar ger så höga halter som  
239 µg/m3, vilket verkar osannolikt. Med hjälp av flödesdynamiska beräkningar bedöm-
des det som lämpligast att placera filtren antingen i stationens tak, där vindhastigheten 
är låg och variationerna små, eller direkt över spåren, nära produktionen för att sedan 
blåsa ut luften mot perrongen för att skapa ett rent luftflöde mot passagerarna. 

Det har visat sig att naturliga mikroorganismer funna på kreosotkontaminerad mark har 
förmåga att bryta ner 2–5-ringade PAH:er. Men föroreningarna är ofta beständiga på 
grund av suboptimala miljöförhållanden och toxisk miljö. Sparrevik och Breedveld 
(2000) testade en bioremedieringsteknik som gick ut på att tillsätta luft och näring till 
kreosotkontaminerad jord och grundvatten. En minskning i EPA-PAH-koncentration 
och akut toxicitet observerades i försöksområdet. Resultat visar att akut toxicitet endast 
delvis är korrelerad med PAH-nivån och att andra ämnen som fenoler och metaboliter 
påverkar toxiciteten mer. 
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8 Diskussion 
Järnvägsrelaterade föroreningar påträffas i olika medier, luft, mark och vatten i ban-
vallen eller dess omgivning. Föroreningar från impregneringsplatser är välkända där 
tungmetaller i form av koppar, krom och arsenik samt PAH från kreosot och eventuellt 
dioxin har resulterat i förorenade markområden som klart har ett ursprung i järnvägs-
relaterad verksamhet. Det gäller också föroreningar av till exempel petroleumprodukter 
som påträffats vid vissa bangårdar. Dessa delar ligger emellertid utanför fokus för denna 
studie som främst har haft som mål att undersöka källor, spridning och åtgärder som 
uppkommer till följd av anläggning, trafik och underhåll av bansträckor som inte direkt 
har samband med miljöstörande verksamhet som exempelvis platser för impregnering 
av slipers eller tankning av diesellok.  

För vissa föroreningar är järnvägens inverkan lätt att särskilja, till exempel vad gäller 
slitagepartiklar i järnvägstunnlar. Andra föroreningar är mindre tydligt knutna till 
järnvägsaktiviteter. Detta gäller till exempel pesticider där jordbruket står för en mycket 
stor del av den totala bekämpningsmedelsanvändningen. 

I en undersökning av Rosenqvist och Frycklund (2006) har 1 302 prov analyserats 
avseende bekämpningsmedel. I 17 av dessa detekterades bekämpningsmedel i högre 
halter än otjänlighetsgränsen. Denna undersökning antyder att bekämpningsmedel i 
vatten i anslutning till banvallen inte är allmänt förekommande i halter högre än 
otjänlighetsgränsen. Det är dock viktigt att poängtera att bekämpningsmedel är 
miljöfarliga och om de inte hanteras rätt kan det leda till mycket stora skador på främst 
omgivande yt- mark- och grundvatten. Trots att järnvägen inte kommer i närheten av 
jordbrukets totala användning av bekämpningsmedel är Banverket en av de större 
enskilda aktörerna vad gäller bekämpningsmedelsanvändning i Sverige. Lokalt kan 
uppstå större föroreningspåverkan vid till exempel spill vid påfyllning och lagring eller 
om dosen vid besprutning inte följer den rekommenderade. Långtidseffekterna av 
bekämpningsmedelsanvändning på banvallar kan också vara svåra att överblicka då 
ämnen som i dagsläget inte analyseras skulle kunna påverka omgivande miljö. 

Någon större föroreningspåverkan från bekämpningsmedelsanvändning på banvallar är 
svår att finna med dagens användning. Detta beror sannolikt på de förbättringar som 
följde efter att man observerat skador på skog i form av döda tallar längs banvallar på 
flera ställen i Sverige kring 1980 (Figur 8). Skadorna kunde hänföras till användning av 
bekämpningsmedlet diuron på banvallen. På vissa håll var skogsdöden omfattande med 
tiotusentals döda tallar längs banvallen och nya döda tallar har observerats så sent som i 
slutet av 1990-talet (Torstensson m.fl., 2002). Efter detta har ett relativt omfattande 
arbete utförts för att undersöka bekämpningsmedels beteende i banvallar och hitta 
ämnen som är verksamma mot oönskad växtlighet med så liten negativ miljöpåverkan 
som möjligt (Torstensson, 2001, Torstensson m.fl., 2002). I dagsläget är endast ett 
bekämpningsmedel godkänt att användas på banvallar, Roundup bio med det 
verksamma ämnet glyfosat (Banverket, 2006).  

För petroleumkolväten är påverkan på vatten i anslutning till banvallar större. 
Rosenqvist och Frycklund (2006) redovisar förekomst av tunga PAH:er på ett flertal 
lokaler om än i låga halter. Överhuvudtaget verkar påverkan på omgivande medier i 
genomsnitt vara relativt låg. En indikation på att föroreningsspridningen från bansträck-
ningar är förhållandevis låg är att det vid flera tillfällen har visat sig svårt att bedöma 
referensprov. Dessa har valts för att representera material som inte är påverkade av 
järnvägsverksamheten. Halterna har emellertid i flera fall inte på något avgörande sätt 
skilt sig från övriga delen av provpopulationen.  
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Utifrån tillgängliga mätningar och analyser är det uppenbart att järnvägstrafik ger 
upphov till slitagepartiklar som härrör från i huvudsak bromsar, hjul och räler. 
Källfördelningen är dock inte entydigt utredd och kan säkerligen variera från fall till fall 
beroende på material och kombinationer av material i de olika källorna. Till exempel 
kan kontaktledningen också antas vara en källa, eftersom denna slits och byts då 65 % 
av ursprungsmassan kvarstår vilket motsvarar ungefär vart fjärde år på det högtrafi-
kerade nätet. Det verkar dock inte som att bidraget från järnvägstrafiken till halterna 
ovan mark är särskilt betydande; mätningar på stationer ovan mark har inte visats 
överskrida den nu gällande miljökvalitetsnormen. I tunnlar är situationen dock helt 
annorlunda. Halterna är där oftast avsevärt högre än i tungt trafikerade gatumiljöer ovan 
mark. Att döma av dessa höga halter är produktionen av slitagepartiklar från järnvägs-
trafik rimligen ganska hög, även ovan mark. Effektiv utspädning i öppna stationsmiljöer 
bedöms vara orsak till att helterna trots allt är förhållandevis låga. Dock bör man beakta 
att partiklarna finns och ackumuleras i järnvägens närhet och bidrar genom sitt innehåll 
av diverse metaller till förorening av miljön runt järnvägen. Det skall även påpekas att 
miljökvalitetsnormerna för partiklar är under utveckling mot att även gälla PM2,5, vilket 
kan ha betydelse för järnvägsmiljöer, vars slitagepartiklar är något mindre än de som 
återfinns i vägmiljö. 

Braniš (2006) hävdade att gatutrafiken och utomhusluften starkt påverkar partikel-
halterna i Prags tunnelbana och att tidigare studier från Stockholm och London alltför 
starkt hävdat att partiklarna kommer från tunnelbanesystemet. Detta baserat på 
korrelation mellan PM10 och PM2,5-halter i de olika miljöerna. Den kunskap som finns 
om partiklarnas sammansättning samt det faktum att mycket höga halter förekommer i, 
de av vägtrafik opåverkade, tunnlarna under Arlanda talar för att partiklarna trots allt 
härrör från tunnelbanan/järnvägen. Det är naturligtvis mycket möjligt att tunnelbanan i 
Prag påverkas kraftigt av partikelhalter i gaturummet, men en studie av den kemiska 
sammansättningen vore pålitligare än korrelation mellan halter. Korrelationen kan till 
exempel vara resultatet av att gatu- och tågtrafikens partikelemissioner samvarierar över 
tiden på grund av synkrona trafiktoppar. 

Partiklarnas sammansättning domineras av järn, men även andra metaller, som zink, 
mangan, krom, koppar och nickel förekommer i jämförelsevis höga halter. Flera av 
metallerna har toxiska effekter, men de halter som uppmätts i deposition överskrider 
gränsvärden endast i de närmaste metrarna från spåret. Mycket få toxikologiska studier 
föreligger kring just järnvägspartiklar. I två studier jämfördes partiklar (PM10) från 
tunnelbanan i Stockholm med PM10 från den högtrafikerade Hornsgatan. Den ena 
studien (Gustafsson m.fl., 2005) visade att tunnelbanepartiklarna hade avsevärt mindre 
inflammatorisk potential i mänskliga makrofager än partiklarna från Hornsgatan. Den 
andra studien (Karlsson m.fl., 2005) visade att tunnelbanepartiklarna var avsevärt mer 
potenta att orsaka DNA-skador än partiklarna från Hornsgatan. Dessa resultat utgör 
ingen motsägelse utan understryker snarare bara komplexiteten i bedömning av en 
särskild partikeltyps eventuella hälsoeffekter. 

Chillrud m.fl. (2005) har sammanfattat hälsoeffekter av järn, mangan och krom som hör 
till de mest förhöjda metallerna i tunnelbanemiljöer. Enligt författaren misstänks 
exponering för järn kunna ha negativa hälsoeffekter på grund av sin förmåga att bilda 
fria radikaler. Förändringar i järnmetabolismen har kopplats till sjukdomar som 
Parkinsons, Alzheimer och Multipel skleros. Det finns dock inga epidemiologiska bevis 
för att förhållandevis låg exponering för luftburet järn är relaterad till dessa sjukdomar. 
Svetsare har visats ha större risk för lunginflammation, troligen beroende på att järn kan 
fungera som tillväxtfaktor för bakterier. Manganförgiftning är känt som orsak till 
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Parkinsons, medan andra hälsoeffekter av mangan främst relaterats till manganinne-
hållande pesticider och oorganiskt mangandamm eller -ånga bland stålindustriarbetare. 
Krom är en välkänd carcinogen och studier från kromindustrier visar på en koppling till 
cancer i andningsvägarna. Baserat på de totala kromkoncentrationerna som observerats 
för tunnelbanependlande studenter, kan livslånga tunnelbanependlare uppskattas ha en 
förhöjd cancerrisk till ca 1 på 100 000. Tunnelbanearbetare löper rimligen högre risk. 
Det finns dock stora osäkerheter i bedömningen av hur cancerframkallande krom i 
tunnelbaneluft är. Bland annat spelar kromets oxidationsfas stor roll, eftersom det visat 
sig att Cr(VI) är avsevärt mer carcinogen än Cr(III) (till exempel Gorell m.fl., 1999; 
Birgersson m.fl., 1983). Då man svetsar i rostfritt stål är nästan allt krom i svetsröken 
Cr(VI), vilket alltså pekar på ett temperaturberoende. Huruvida krom i järnvägspartiklar 
avges vid höga temperaturer är okänt.  

En annan viktig aspekt på bedömningen av hälsofarligheten av höga partikelhalter i 
järnvägstunnlar är exponeringstiden. Flertalet personer som utsätts för de höga halterna 
i tunnlar gör det under en mycket begränsad tidsrymd. Kunskapen om korttidseffekter 
av partiklar på människans hälsa är ej så omfattande som den kring de epidemiologiska 
långtidsstudier som ligger till grund för miljökvalitetsnormen. Osäkerheten kring 
effekterna av dessa partiklar är därför stor och det finns ett stort behov av att klargöra 
dessa. 

Om partikelhalter i tunnlar måste åtgärdas genom till exempel kraftig ventilation eller 
luftfiltrering, innebär detta mycket kostsamma investeringar och ökade driftkostnader 
för såväl befintliga som planerade tunnlar. Materialinriktade åtgärder förutsätter 
forskningsinsatser där källorna tydligt kan identifieras följd av utveckling av material 
som uppfyller alla tidigare ställda krav på hållbarhet och funktion samtidigt som 
partikelemissionen måste minska. Möjligen kan en intressant möjlighet ligga i att 
förändra körsätt, till exempel förändra inbromsningssätt, men detta är kopplat till 
problem med banans utformning och inte minst tidtabeller. Få åtgärder har provats, men 
exemplet från Lisebergsstationen i Göteborg visar tydligt att en avskiljning mellan 
tunnel och perrong, med övertryck på perrongen för att minimera inträngning av luft 
från tunneln sänker partikelhalterna. Rimligtvis finns ytterligare möjligheter att förbättra 
detta koncept, till exempel genom luftslussar. Självventilation är troligen effektivt, men 
självventilation beror av tunnelkonstruktion och temperaturgradienter mellan tunnel och 
utomhusluft, vilket är minst sagt svårkontrollerade variabler. Filtrering kan eventuellt 
vara en väg att gå, men studier från järnvägstunnlar saknas. Traditionell tunneltvätt har 
uppenbarligen inte någon tydligt reducerande effekt på halten inandningsbara partiklar, 
vilket både studierna i Stockholms tunnelbana (Johansson, 2001) och i tunnlarna under 
Arlanda (Gustafsson m.fl., 2006) visar. Däremot kan man anta att grövre metallinne-
hållande partiklar förs till tunnelns dräneringssystem och vidare till reningsverk. 

Håkansson m.fl. (2003) pekade ut cancerogena PAH som allvarligaste organiska förore-
ningen i banvallar vad gäller förekomst och arsenik följt av koppar som de allvarligaste 
oorganiska ämnena av banvallens föroreningar. I en sammanställning av Backman och 
Löwegren (2005), som omfattade flera av ovan refererade undersökningar och dessutom 
baserades på ett omfattande analysmaterial, konstaterades att 72 % av alla analyser av 
cancerogena PAH:er översteg riktvärdet för känslig markanvändning (KM) medan 31 % 
av arsenikanalyserna och 19 % av kopparanalyserna översteg riktvärden för KM. 
Styrande föroreningar var alltså cancerogena PAH:er och arsenik. Hög kopparhalt 
sammanföll med hög arsenikhalt medan zink normalt sett inte var styrande. Andra 
slutsatser från rapporten var att banvallens ålder inte kan användas som mått på 
föroreningsgraden, variationer i längsled och i tvärsektion kan vara betydande, medan 
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höga halter ofta påträffas i gränsskiktet mellan över- och underballast där övergång till 
en mer finpartikulär fraktion i överballasten föreligger. 

Risken för hälsa och miljö i de undersökta bansträckorna i Håkansson m.fl. (2003) med 
avseende på föroreningar bedömdes som måttlig, men man pekade på att stora delar av 
norra Sverige återstod att undersöka och att situationen i grundvattnet till stor del var 
okänd. En omfattande rapport som beskriver diffus föroreningspåverkan i yt- och 
grundvatten har därefter tillkommit (Rosenqvist och Frycklund, 2006). Slutsatserna från 
denna undersökning är att halterna av miljöstörande ämnen i vattnet (och därmed 
riskerna för spridning via vatten) i allmänhet är låga. Måttligt förhöjda halter av arsenik, 
koppar och molybden påträffades och PAH detekterades om än i låga halter. Lokalt 
påträffades dock höga halter men orsakerna till dessa kunde inte klarläggas i undersök-
ningen. Den polska refererade studien (Maławska och Wiłkomirski, 2001) visade 
emellertid att åtminstone lokalt kan upptaget av metaller i växter vara högt. Biomagni-
fiering av kvicksilver konstaterades i denna studie, där halterna för kvicksilver var en 
faktor 60 högre än referensprovet, medan halterna i växter var ca 90 gånger högre än 
referensprovet. Även metallerna bly, koppar och zink uppvisade haltförhöjningar i 
växter i samma storleksordning som haltförhöjningar i jord jämfört med referensprov.  

Fortfarande kvarstår bedömningen att föroreningspåverkan från järnvägens bansträckor 
generellt är måttlig, med undantag för lokaler där punktkällor finns, som t.ex. impreg-
neringsplatser eller platser med läckage av oljor. Vid normala bansträckor utan bety-
dande punktkällor bedöms den mest prioriterade åtgärden för att minska miljöpåverkan 
från banvallar vara att skilja ut finpartiklar för separat omhändertagande i samband med 
att ballastrening utförs. Ur ett åtgärdsperspektiv kan sägas att genom att avlägsna fin-
fraktionerna från ett material avlägsnas även en stor del av föroreningarna. Nackdelen 
med att utföra ballastrening med kort intervall är att med dagens metoder så blir mäng-
den utsorterat material betydande, då den innefattar allt material med kornstorlek 
mindre än 32 mm. Eftersom halten av föroreningar är högre i det utsorterade materialet 
på grund av högre andel finkornigt material så är det viktigt att dessa massor hanteras på 
ett miljömässigt bra sätt för att inte miljöpåverkan av föroreningarna i banvallen ska 
öka. 
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9 Slutsatser 
Från denna litteraturstudie kan följande slutsatser dras: 

• Järnvägen är en källa till inandningsbara partiklar (PM10 och PM2,5). Källan är i 
huvudsak bromsar, hjul och räler. Källstyrkan kan antas vara som störst där 
inbromsning och eventuellt acceleration sker. 

• På järnvägsstationer ovan mark är järnvägens bidrag till halterna av inandnings-
bara partiklar generellt låga tack vare god ventilation, men kan i främst tunnel-
stationsmiljöer ge upphov till mycket höga partikelhalter. 

• Partiklarna består till mycket hög andel av järn och den huvudsakliga partikel-
massan är 2–4 µm stora partiklar. En mängd andra metaller, däribland kobolt, 
koppar, mangan, nickel, krom och zink har också identifierats men i avsevärt 
lägre koncentration än järn.  

• För att minska emissionerna av inandningsbara partiklar måste material och/eller 
körsätt förändras. Kunskapen om åtgärder på denna nivå är idag mycket liten. 

• För att minska höga halter på tunnelperronger av partiklar på orsakade av 
tågtrafik kan avskärmade spår med övertryck på perrongen vara en effektiv 
lösning. Kombination med effektiv ventilation av antingen perrong eller 
tågområde eller både och bör kunna minska halterna ytterligare. Däremot verkar 
resuspension inte vara en viktig spridningsväg varför spolning av spår och 
tunnelväggar har ringa betydelse för partikelhalterna. 

• Det finns god kunskap om vilka järnvägsverksamheter som kan påverka 
föroreningshalter i mark och vatten, även om behovet att kvantifiera denna 
påverkan återstår. 

• De mest förorenade järnvägsmiljöerna förefaller vara bangårdar och 
impregneringsanläggningar. 

• Banvallar är en källa till förorening genom impregnerade slipers som kan ge 
upphov till höga halter av till exempel arsenik och cancerogena PAHer i 
framförallt jord.  

• En möjlig åtgärd att minska ytterligare spridning av de föroreningar som redan 
ackumulerats i banvallen är att utföra ballastrening oftare än idag om det 
utsorterade materialet kan hanteras på ett miljömässigt bra sätt.  
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10 Kunskapsluckor 
Mycket av det arbete som gjorts kring föroreningar i banvallen och dess närhet är gjort 
under en lång tidsperiod och på många olika geografiska platser. Få studier har inriktat 
sig på att studera påverkan på olika avstånd från spåret och att spåra järnvägens 
föroreningar i vattenrecipienter som kan påverkas av järnvägen. Vid vanliga bansträckor 
bör fortsatt uppföljning av vattenkvalitet kunna ge en bättre bild av spridningsprocesser 
och haltvariationer med årstider till exempel. Vid speciella bansträckor (till exempel 
gruvavfall, speciella bromsningssträckor, tunnlar) och i särskilt känsliga områden 
(exempelvis vattenskyddsområden) kan det vara befogat med noggrannare studier, som 
kan ge information om avvikelser från det normala och särskilda effekter i känsliga 
områden. Totalstudier där emissioner, halter i alla media (mark, vatten och luft) i 
kombination med spridningsstudier innefattats saknas helt i litteraturen, men skulle 
kunna ge en mer komplett bild av hur källor, spridning och halter hänger ihop. 

Kunskapen om diffusa emissioner från last är idag närmast obefintlig. 

Kanske är partikelemissionerna idag det område som kunskapsbristen är mest akut 
inom. En grupp källor har kunnat identifieras (hjul, räls och bromsar), men fördelningen 
mellan dessa är oklar och dessutom troligtvis avhängig tågens konstruktion och ingå-
ende komponenters sammansättning. Litteraturen visar även att det finns källor som inte 
ännu identifierats. Emissioner av nanopartiklar och förekomst av ämnen utan tydliga 
källor är sådana indikationer. Forskning kring partiklarnas hälsofarlighet och kring 
åtgärder för att minska halterna i tunnelmiljöer har knappt påbörjats i Sverige men 
problemet har uppmärksammats i många städer med tunnelbanor och därifrån finns en 
hel del kunskap som kan appliceras på svenska förhållanden, främst från tunnelbane-
miljöer i Frankrike, England, Tjeckien, Italien, USA och Japan. Rimligtvis finns även i 
dessa länder tankar om hur man kan komma tillrätta med problemen. Ett kunskaps-
utbyte och eventuellt forskningssamarbete på till exempel EU-nivå kan vara vägar att 
gå. Att åtgärda själva emissionerna av partiklar må vara det effektivaste sättet att minska 
partikelhalterna, men till dess att kunskap om hur detta skall gå till finns, bör även 
kunskap om åtgärder mot höga halter tas fram. Här finns några goda exempel, men 
kunskapsnivån är fortfarande låg. Effektiviteten av olika typer av filter, ventilering och 
avskärmning bör undersökas noggrannare i tunnelmiljöer. 

 

 



 

62 VTI rapport 602 

Referenser 
Aarnio, P., T. Yli-Tuomi, A. Kousa, T. Makela, A. Hirsikko, K. Hameri, M. Räisänen, 
R. Hillamo, T. Koskentalo och M. Jantunen (2005).  The concentrations and 
composition of and exposure to fine particles (PM2.5) in the Helsinki subway system.  
Atmospheric Environment 39(28): 5059-5066. 

Ahlbom, J., Duus, J., 1992. Rena smörjan? Smörjmedel – möjlighet till förändring. 
Rapport från Kemikalieinspektionen 8/92, i samarbete med länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län. 

ALT-MAT, 2000. Reid, M, Berg, F., Francois, D., Holnsteiner, R., Hugener, M., 
Håkansson, K., Johansson, H., Rathmeyer, H. Alternative Materials in Road 
Construction (ALT-MAT) European Commission 4th framework programme 

ATSDR, 2006. Information om fenol från Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry (ATSDR) i USA. Internetadress: 
http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp115.html  

Andersson, Lena, 2002. Metallers lakningsbenägenhet hos järnsand i banvall, Luleå 
Tekniska Universitet Examensarbete 2002:179 

Appelo, C.A.J., de Vet, W.W.J.M. 2003. Modeling in situ iron removal from ground 
water with trace elements such as As. In Welch and Stollenwerk (eds.) Arsenic in 
groundwater, Kluwer, Berlin. 

Areskoug, H., P. Camner, S. E. Dahlén, L. Låstbom, F. Nyberg, G. Pershagen och  
A. Sydbom, Eds. (2000). Particles in ambient air – A health risk assessment. [Review]. 
Scand.J.Work Environ.Health. 

Back, P.-E., Carling, M., 1999. Miljöaspekter på material i banvallar, SGI Dnr 2-9803-
187 

Back, P.-E., Axelström, K., Myrhede, E., Nilsson, G., 2001. Statusbestämning och 
värdering av befintlig dokumentation – Banverkets f.d. impregneringsplatser. SGIs dnr. 
2-9902-072. 

Backman, E. och Löwegren, N., 2005. Diffusa föroreningar i banvallar Rapport 
Bansystem 04-03 Dnr B 03-1733/IN60. 

Banverkets webbplats: http://banverket.se/, 2006. 

Banverket, 2002. Hantering av jordmassor ur avfalls- och föroreningssynpunkt BVH 
585:85. http://ida.banverket.se/bvdokextern/ViewPdfDoc.aspx?vaultid=89&docid=283.  

Banverket, 2004a. Granskningskriterier för kemiska produkter inom Banverket. 
Internet: http://www.banverket.se/upload/2833/Kemikalieradet_kriterier_020226.pdf 

Banverket, 2004b. Inventering av potentiellt förorenade områden. BVH 585:81. 

Banverket, 2006. Information om bekämpningsmedel från Banverkets hemsida, 
www.banverket.se. Senast uppdaterad 050526. 

Birenzvige, A., J. Eversole, M. Seaver, S. Francesconi, E. Valdes och H. Kulaga (2003).  
Aerosol characteristics in a subway environment.  Aerosol Science and Technology 
37(3): 210–220. 

Birgersson, B., Sterner, O., Zimerson, E. (1995). Kemiska hälsorisker: Toxikologi i 
kemiskt perspektiv. Berlings, Arlöv, ISBN 91-23-01731-7. 



 

VTI rapport 602 63 

Boëthius, A., Karlsson, M., 1996. Järnvägens miljöpåverkan under drifts och 
underhållsfasen. Tekniska högskolan i Luleå, examensarbete 1996:260E. Banverket 
rapport RNP 1996:05. 

Braniš, M. (2005). The contribution of ambient sources to particulate pollution in spaces 
and trains of the Prague underground transport system. Atmospheric Environment 40: 
348–356. 

Brunekreef B., Forsberg, B. (2005). Epidemiological evidence of effects of coarse 
airborne particles on health. Eur Respir J 26(2).309–18. 

von Brömssen, M., Ecke, H., Jonasson, S., Norrström, A. -C. 2003. Urlakning ur 
banvallar – URBAN. Banverket Bansystem 03-03 dnr S01-3287/08. 

Buser H. R., 1990. Atrazine and Other S-Triazine Herbicides in Lakes and in Rain in 
Switzerland. Environmental Science and Technology ESTHAG 24:7, 1049–1058 

Börjesson E., Torstensson L., Stenström J., 2004. The fate of imazapyr in a Swedish 
railway embankment. Pest Management Science Volume 60 p. 544-549.  
ISSN 1526-498X. 

Camner, P. (Ed.), 1997. Particles in the ambient air as a risk factor for lung cancer. 
Naturvårdsverket. 

Carlsson, A., U. Hammarström och B. O. Karlsson (2004). Emissionsmodell för tunnlar.  
VTI meddelande 968. 

Castillejos, M., Borja-Aburto, V.H., Dockery, D.W., Gold, D.R., Loomis, D., 2000. 
Airborne coarse particles and mortality. Inhalation Toxicology 12 (Supplement 1),  
61–72.  

Chillrud, S. N., D. Epstein, J. M. Ross, S. N. Sax, D. Pederson, J. D. Spengler och P. L. 
Kinney (2004).  Elevated airborne exposures of teenagers to manganese, chromium, and 
iron from steel dust and New York City's subway system.  Environmental Science & 
Technology 38(3): 732-7. 

Chillrud, S. N., D. Grass, J. M. Ross, D. Coulibaly, V. Slavkovich, D. Epstein, Sonja N. 
Sax, D. Pederson, D. Johnson, John D. Spengler, P. L. Kinney, H. J. Simpson och P. 
Brandt-Rauf (2005). Steel Dust in the New York City Subway System as a Source of 
Manganese, Chromium, and Iron Exposures for Transit Workers. Journal of Urban 
Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine 82(1): 33–42. 

Christensson, B. och K. Ancker (2004). Luftburna partiklars sammansättning, SL 
Infrateknik AB.  

Christensson, B., J. Sternbeck och K. Ancker (2002). Luftburna partiklar – 
partikelhalter, elementsammansättning och emissionskällor. SL Infrateknik AB. 
A22147. 

Coke, L. R., J. G. Sanchez och A. J. Policastro (2000). A model for the dispersion of 
contaminants in the subway environment. 10th International Conference, Aerodynamics 
and Ventilation of Vehicles Tunnels, Boston, MA (US), Argonne National Lab., IL 
(US). 

Croll B. T., 1991. Pesticides in Surface Waters and Groundwaters. Journal of the 
Institution of Water and Environmental Management JIWMEZ, Vol. 5, No. 4,  
pp. 389–395, August 1991.  



 

64 VTI rapport 602 

Elert M., 2004. Förslag på riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer. 
Kemakta konsult AB. AR 2004-13. 

End, S., Steele, D., 2004. New treatment technique cleans up arsenic at former railways 
site. Water and wastewater international Vol 19 pp. 31–33. 

Ferreira, A.D., Viegas, D.X., Sousa, A.C.M. 2003. Full-scale measurements for 
evaluation of coal dust release from train wagons with two different shelter covers. J. 
Wind Eng. Aerodyn. 91 00. 1 271–1 283. 

Furusjö, E. och B. Christensson (2005).  Multivariat utvärdering av partikelmätningar 
under tunnelbanetåg.  IVL Svenska Miljöinstitutet. U1782. 

Ge, Y., Murray, P., Hendershot, W.H. 2000. Trace metal speciation and bioavailability 
in urban soils Environmental Pollution 107 pp. 137–144 

Glivberg, G. (2004). Analys av bromsbelägg.  Banverket, Miljösektionen. Rapport 
2004:1. 

Gorell JM, Johnson CC, Rybicki BA, et al. (1999) Occupational exposure to 
manganese, copper, lead, iron, mercury and zinc and the risk of Parkinson’s disease. 
Neurotoxicology, 20:239–247. 

Gurprasad, N. P., Sproull, J. F., Chau, D. F., Constable, M. B., 1995. Polycyclic 
aromatic hydrocarbons in creosote impregnated waste materials from across western 
Canada. Intern. J. Environ. Anal. Chem. Vol. 60, pp. 95–99. 

Gustafsson, M., Blomqvist, G., Franzén, L., och Rudell B., 2003. Föroreningsnedfall 
från järnvägstrafik VTI meddelanden 947. 

Gustafsson, M., Blomqvist, G., Dahl, A., Gudmundsson, A., Ljungman, A., Lindbom, 
J., Rudell, B., Swietlicki, E. (2005). Inandningsbara partiklar från interaktion mellan 
däck, vägbana och friktionsmaterial. Slutrapport av WearTox-projektet, VTI rapport 
520. 

Gustafsson, M., G. Blomqvist, A. Dahl, A. Gudmunsson och E. Swietlicki (2006). 
Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljöer. VTI Rapport 538. 

Hedström, R., 2002. Banretur Återvinning av banvallsmassor och betongsliprar – en 
förstudie . VTI meddelande 935. 

Håkansson, K., Nilsson, S., Nilsson, G., Lyth, M. 2003. Pilotstudie av 
föroreningssituationen vid banvallar. Statens geotekniska institut, Dnr 1-0009-0628. 

Imperato, M., Adamo, P., Naimo, D., Areinzo, M., Stanzione, D., Violante, P. 2002. 
Spatial distribution of heavy metals in urban soils of Naples city, (Italy), Environmental 
Pollution 124 pp 247–256. 

Jansson S, 2001. Provtagning av ballastmassor i banvall, Examensarbete Institutionen 
för markvetenskap Examensarbete Nr 45 SLU, Uppsala 

Johansson, A. 2002. Föroreningar och provtagningsmetodik i järnvägsspecifika miljöer 
– Fallstudie Gällivare bangård Examensarbete Luleå Tekniska Universitet 2002:185.  

Johansson, C. (2005). Källor till partiklar i Stockholms tunnelbana. SLB analys, 
Miljöförvaltningen i Stockholm. SLB 6:2005. 

Johansson, C., P.-Å. Johansson och B. Sjövall (2001a). Partikelhalter i Stockholms 
tunnelbana. SLB-analys, Miljöförvaltningen i Stockholm. nr 2:2001. 



 

VTI rapport 602 65 

Johansson, C., P.-Å. Johansson och B. Sjövall (2001b). Partikelhalter i Stockholms 
tunnelbana - effekterna av spolning. SLB analys, Miljöförvaltningen i Stockholm. 
Rapport 6:2001. 

Jouannique, V., D. Campagna, K. Ihaddadene, I. Hatton-Vaugier, B. Trouillon, S. Piro 
och N. Mattei (2006). Caractérisation de la qualité de l'air inhalé par les agents dans les 
enceintes ferroviaires de la RATP – résultats de la phase 2. Environment and Transport 
– Transport and Air Pollution, 2nd Conference, Reims, INRETS. 

Karlsson, H. L., L. Nilsson och L. Möller (2005). Subway Particles Are More 
Genotoxic than Street Particles and Induce Oxidative Stress in Cultured Human Lung 
Cells. Chemical Research in Toxicology 18(1): 19–23. 

Kemakta 2002. Avgränsningsvärden för förorenade jordmassor, aromatiska 
petroleumkolväten, PCB, Diuron, Glyfosat och Imazapyr. Banverket. Diarienummer 
B01-2587/17. 

Kohler, M., Künniger, T., 2003. Emissions of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) 
from creosoted railroad ties and their relevance for life cycle assessment (LCA). Holz 
als Roh- und Werkstoff 61, pp. 117–124. 

Kohler, M., Künniger, T., Schmid, P., Gujer, E., Crocket, R., Wolfensberger, M., 2000. 
Inventory and emission factors of creosote, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), 
and phenols from railroad ties treated with creosote. Environ. Sci. Technol. 34, pp. 
4766–4772. 

Langmi, H.W. Watt, J., 2003. Evaluation of computer-controlled SEM in the study of 
metal-contaminated soils Mineralogical Magazine April 2003 Vol.67 pp. 219–231. 

Larsson L, Forsman M., Lindmark P, 1994. Biologiska metoder för sanering av 
förorenade markområden. AFR-Rapport 55. Avfallsforskningsrådet. 

Larsson L., Lind B., 2001. Biologiska metoder för in situ sanering av organiska 
markföroreningar – En kunskapssammanst., “State of the Art. SGI Varia 499, ver. 
2.http://www.swedgeo.se/publikationer/Varia/pdf/SGI-V499-ver2.pdf 

Larsson, L., Nilsson, G., 2002. Potentiella efterbehandlingsmetoder för Banverkets 
förorenade områden.  Banverket bansystem 02-10 Dnr s01-854/08. 

Larsson, M., 2004. Toxicitetsanalys med luminiscenta bakterier  Examensarbete, Luleå 
Tekniska Universitet 2004:304. 

Lepp, N.W. 1975. The potential of tree-ring analysis for monitoring heavy metal 
pollution patterns Eviron. Pollut. ):49–61. 

Löwegren, N. 2002. Förteckning av föroreningar i mark och vatten till följd av 
järnvägsverksamhet. 

Magnusson, A., 2004. Modell för inventering av förorenade fastigheter – Exempel från 
malmbanan. Examensarbete 2004:100, Luleå tekniska universitet. ISSN 1402-1617. 

Maławska, M., Wiłkomirski, B., 2001. An analysis of soil and plant (Taraxacum 
officinale) contamination with heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons 
(PAHs) in the area of the railway junction Ilawa Glowna, Poland. Water, Air and Soil 
Pollution 127: 339–349. 

Mazoue, S. och C. Parfait (2006). Mass and submicron size distribution of the aerosol in 
a parisian metro station. Environment and Transport – Transport and Air Pollution, 2nd 
Conference, Reims, INRETS. 



 

66 VTI rapport 602 

Naturvårdsverket, 1995. Åtgärdsteknik för oljeförorenad mark. Metoder för 
efterbehandling och sanering. Rapport 4445. Författare: Lindmark P., Larsson L. 

Naturvårdsverket, Svenska petroleuminstitutet, 1998. Förslag till riktvärden för 
förorenade bensinstationer. Rapport 4889.  

Naturvårdsverket 1996. Generella riktvärden för förorenad mark. Rapport 4638. 

Naturvårdsverket, 1999a. Metodik för inventering av förorenade områden, Rapport 
4918. ISBN 91-620-4918-6, Uppsala. 

Naturvårdsverket, 1999b. Vägledning för efterbehandling vid träskyddsanläggningar. 
Rapport 4963. 

Nilsson ,G., Larsson, L., Aurell, B., Lyth, M., 2003. Miljökarakterisering av 
ballastreningsmassor. Banverket bansystem 02-05. SGI:s diarienr. 1-0009-0629. 

Norman, M. och C. Johansson (2005). Karaktärisering av partikelförekomsten vid 
Mariatorgets tunnelbanestation.  

Ny Teknik (2003). Miljöskadliga vägfrakter flyttas över till järnväg. Ny Tekniks 
Webbtjänst. 

Okinaga, K., S. Takahashi, T. Tsugoshi, Y. Kudo, K. Furuya och Y. Araki (2000). 
Characterization of Suspended Particulate Matter in the Air in Subways and 
Corresponding Above-ground Areas. J. Jpn. Soc. Atmos. Environ. 35(1): 12–20. 

Queirolo, F., Valenta, P., Stegen, S., Sanchez, A.M. 1991. Study of the radial and axial 
distribution of heavy metals in oak growth rings by stripping voltammetry. 
Electroanalysis 3(4–5):325–329 

Ragsdale, H.L., Berish, C.W., 1988. The decline of lead in tree rings of Carya spp. In 
urban Atlanta, GA, USA. Biogeochemistry 6: 21–29.  

Ripanucci, G., M. Grana, L. Vicentini, A. Magrini och A. Bergamaschi (2006). Dust in 
the underground railway tunnels of an Italian town Journal of Occupational and 
Environmental Hygiene 3(1): 16–25. 

Rosenqvist, C., Frycklund, C., 2006. Provtagning och analys av diffus 
föroreningspåverkan i dräneringsvatten och grundvatten från järnvägen. Banverket 
Bansystem, Uppdragsnummer 1133544000. 

Sandström Elin, 2003. Är ballastmaterial farligt avfall? Examensarbete Inst f. 
markvetenskap Ex. arb. Nr 57 SLU, Uppsala.  

Schweinsberg F., Abke W., Rieth K., Rohmann U., Zullei-Seibert N., 1999. Herbicide 
use on railway tracks for safety reasons in Germany?. Toxicology Letters Vol. 107 pp. 
1–3. Conference International Symposium on Health Aspects of Environmental and 
Occupational Pesticide Exposure, Dusseldorf (Germany), 28 Sep–1 Oct 1998 

Sitzmann, B., M. Kendall, J. Watt and I. Williams (1999). Characterisation of airborne 
particles in London by computer-controlled scanning electron microscopy. Science of 
the Total Environment 241: 1–3. 

Sjöstedt, S. (2005). Partikelmätningar på Lisebergsstationen. Miljövetenskap, 
Göteborgs universitet. Examensarbete 20p. 

Skark C., Zullei-Seibert N., Willme U., Gatzemann, U., Schlett., 2004. Contribution of 
non-agricultural pesticides to pesticide load in surface water.  Pest Management Science 
vol. 60 (6): 525–530. 



 

VTI rapport 602 67 

Socialstyrelsen, 2006. Dricksvattenrening av arsenik Socialstyrelsen Artikelnr  
2006-123-10 februari 2006.  

Sparrevik, M., Breedveld, G. D., 2000. The impact of in situ biosparging on a creosote-
contaminated site. Land Contamination and Reclamation. 8(4). 

Statens livsmedelsverk, 2001. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 
2001:30. 

Sternbeck, J., Å. Sjödin och K. Andreasson (2001). Spridning av metaller från vägtrafik. 
IVL. B1431. 

SWECO VIAK, 2002. Föroreningsbelastning i ytvatten och sediment.  

SWECO VIAK, 2004. BT kemi huvudstudie version 3. Internetadress: 
http://www.svalov.se/BTKemi/huvudstudie3/intro3.htm  

Tokarek, S., D. Gabay och A. Bernis (2002). A method to reduce the particle pollution 
in the air of parisian subway stations. Advances in Air Pollution 11, pp. 561–570. 

Tomiyasu, B., Suzuki, K., Gotoh, T., Owari, M., Nihei, Y., 2004. TOF-SIMS 
measurement for the complex particulate matter in urban air environment. Applied 
Surface Science 231–232, pp. 515–519. 

Torstensson, L., 2001. Use of herbicides on railway tracks in Sweden. Pesticide outlook 
vol 12, pp. 16–21. 

Torstensson, L., Cederlund, H., Börjesson, E., Stenström, J., 2002. Environmental 
problems with use of diuron on Swedish railways. Pesticide outlook vol 13,  
pp. 108–111. 

Torstensson L., Börjesson E., 2004. Use of imazapyr against Equisetum arvense on 
Swedish railway tracks. Pest management science vol. 60, p 565-569. ISSN: 1526-
498X. 

Torstensson, L., Börjesson, E., Stenström, J., 2005. Efficacy and fate of glyphosate on 
Swedish railway embankments. Pest Management Science Vol. 61, issue: 9,  
pp. 881–886. ISSN: 1526-498X 

Trattner, R. B., A. J. Perna, H. S. Kimmel och R. Birch (1975). Respirable dust content 
of subway air. Environmental Letters 10(3): 247–252. 

Törnquist M., Kreuger J., och Ulén B., 2002. Förekomst av bekämpningsmedel i 
svenska vatten 1985-2001 – Sammanställning av en databas. Ekohydrologi 65 
Avdelningen för vattenvårdslära, SLU Uppsala. ISRN SLU-VV-EKOHYD–65–SE 
ISSN 0347-9307. 

Ulvengård, P. (2003). Analys av två olika bromsbelägg och en bromsback med hjälp av 
svepelektronmikroskop, TEK03-0028. CSM Materialteknik. 

Walls, D.; Smith, P. G.; Mansell, M. G., 1996. Pesticides in groundwater in Britain. 
International Journal of Environmental Health Research. Vol. 6, issue 1, pp. 55–62. 

Wan, M.T. 1991a. Utility and railway right-of-way contaminants in British Columbia: 
Polycyclic Aromatic HydrocarbonsJ. Environ. Qual. Vol 21 pp. 228–234. 

Wan, M. T., 1991b. Railway right-of-way contaminants in the lower mainland of British 
Columbia: Polycyclic aromatic hydrocarbons. Journal of Environmental Quality 20,  
pp. 228–234. 



 

68 VTI rapport 602 

Wan, M.T. 1992. Utility and railway right-of-way contaminants in British Columbia: 
Chlorophenols. J Environ. Qual. Vol 21 pp. 225–231 

Wan, M. T., 1994. Utility right-of-way contaminants: Polycyclic aromatic 
hydrocarbons. Journal of Environmental Quality 23, pp. 1297–1304. 

Wan  M. T. och Van Oostdam, 1995. Utility and railway rights-of-way contaminants: 
dioxins and furans. Journal of Environmental Quality. Vol. 24, Issue. 2, pp. 257–265. 

Weckwerth, G. (2001). Verification of traffic emitted aerosol components in the 
ambient air of Cologne (Germany). Atmospheric Environment 35(32): 5525–5536. 

Westerberg, B., Viklander, P. 2001. Ballastrening och bankettrensning på Malmbanan. 
Luleå Tekniska Universitet, Teknisk rapport 2001:10. 

Wik, O., Axelström, K., Lindeberg, J., 2003. Förorenad mark inom järnvägssektorn – 
Riktvärden och aktörer. Banverket huvudkontoret. SGI:s diarienummer 2-0211-0652. 

Wu W.-J., Delshad M., Oolman T., Pope G., 2000. Remedial options for 
creosotecontaminated sites. Ground Water Monitoring and Remediation, Spring 2000, 
pp. 78–86. 

 

Personliga meddelanden 

Bo Carnudd, Banverket, 2007. 

Bengt Christensson. IVL, 2006. 

Niklas Löwegren, Banverket, 2006. 

Jan Skoog. Banverket, 2006. 

 



 



www.vti.se
vti@vti.se

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING POST/MAIL BOX 760 POST/MAIL BOX 55685 POST/MAIL BOX 8077
TEL +46(0)13 20 40 00 SE-781 27 BORLÄNGE SE-102 15 STOCKHOLM SE-402 78 GÖTEBORG
www.vti.se TEL +46 (0)243 446 860 TEL +46 (0)8 555 770 20 TEL +46 (0)31 750 26 00


	VTI rapport 602
	Referat
	Abstract
	Förord
	Kvalitetsgranskning/QUality review
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	Summary
	1  Bakgrund
	2  Syfte
	3  Metodik
	4  Källor
	4.1 Inandningsbara partiklar
	4.2 Metaller
	4.2.1 Banvallen
	4.2.2 Källfördelning banvallar
	4.2.3 Trafik
	4.2.4 Last

	4.3 Organiska föroreningar
	4.3.1 Herbicider
	4.3.2 Petroleumprodukter
	4.3.3 PAH, fenol och dioxin


	5  Spridning
	5.1 Luft
	5.2 Vatten
	5.2.1 Metaller
	5.2.2 Petroleumprodukter
	5.2.3 Herbicider
	5.2.4 PAH, fenol och dioxin


	6  Referensvärden
	7  Åtgärder
	7.1 Förhindra och/eller minska uppkomst av föroreningar
	7.2 Begränsa spridning av föroreningar
	7.3 Minska effekter av föroreningar

	8  Diskussion
	9  Slutsatser
	10  Kunskapsluckor
	Referenser

