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FÖRORD 
 
Denna rapport är den skriftliga delen av ett examensarbete om 20 poäng som leder 

till en magisterexamen i biologi med inriktning mot ekotoxikologi vid Uppsala 
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SAMMANFATTNING 
 

Vägtrafik är den största källan till föroreningar i vägdagvatten. Vägverket misstänker 

att en stor andel av dessa föroreningar binds till jord/sediment och i mycket 

begränsad utsträckning hamnar i sjöar och vattendrag. Ytvatten som ligger nära 

högtrafikerade vägar är mest utsätta för föroreningarna och bör därför kontrolleras 

ofta och noggrant. Fordonsrelaterade föroreningar kan vara PAHer (polycykliska 

aromatiska kolväten) och metaller som bly, zink och koppar. Båda grupperna har 

visats sig ge toxiska effekter på såväl växter som djur. 

 

Det finns olika biologiska tester som har visat sig vara användbara för att påvisa om 

det finns föroreningar i miljön. En av dem är EROD-aktivitet i gälar hos spigg, där en 

förhöjd aktivitet tyder på förekomst av Ah-receptorligander t.ex. PAHer. En annan är 

överlevnad och utveckling  hos zebrafiskembryon. 

 

På Vägverket Konsult pågår ett projekt som ska bedöma markens förmåga att binda 

trafikrelaterade föroreningar. Undersökningsområdet ligger vid E4/E20 i 

Salemområdet söder om Stockholm. 

  

I den här studien utfördes biologiska tester på vatten och filtrerat vatten efter 

uppslamning av bottenmaterial från det här området. Från 7 provpunkter togs vatten 

och bottenmaterial. 

 

Storspigg (Gasterosteus aculeatus) exponerades under 24 timmar för vatten eller 

bottenmaterial från respektive provpunkt. Som negativ kontroll användes kopparfritt 

vatten och som positiv kontroll användes 1µM av PAH-modellsubstansen ß-

naftoflavon (ßNF). Vatten och bottenmaterial från samtliga provpunkter orsakade en 

signifikant förhöjning av gäl-EROD-aktiviteten. Fiskar som exponerades för sediment 

från en av provpunkterna hade en EROD-aktivitet som var cirka 40 gånger högre än 

kontrollfiskarnas. 

 

Befruktade zebrafiskägg (Danio rerio) exponerades under 48 timmar för vatten eller 

bottenmaterial från respektive provpunkt. Som negativ kontroll användes s.k. 

standardvatten och som positiv kontroll 3,7 mg/L 3,4-dikloranilin. Endast 
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ägg/embryoner exponerade för filtretat vatten efter uppslamning av bottenmaterial 

från en av provpunkterna (283) skilde sig från den negativa kontrollen. Samtliga 

embryoner exponerade för detta vatten hade förstorad hjärtsäck. 

 

En kemisk analys av bottenmaterial från de olika provpunkterna visade på en 

väsentligt högre halt av tungmetaller som zink, koppar och kadmium i provpunkt 283 

jämfört med de andra provpunkterna. 

 

ORDLISTA 
 

AhR (aryl hydrocarbon receptor) agonister: substanser som binds till en specifik 

receptor, ett protein som finns i cellplasman och som har fått benämningen            

Ah-receptorn eller dioxinreceptorn. Bindningen utlöser en kedja av reaktioner som 

slutar med att AhR kopplas till en DNA-sekvens efter att ha vandrat in i cellkärna och 

därefter kan de orsaka induktion av ett flertal olika proteiner. (Bernes, 1998a) 

 

Dagvatten: Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, 

eller på genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter (sjöar och 

vattendrag) eller reningsverk. 

 

PAH (polycykliska aromatiska kolväten): PAHer är kända lipofila 

cancerframkallande föreningar som är uppbyggda av två eller flera bensenringar. 

  

EROD-aktivitet: PAHer kan aktivera Aryl hydrocarbon receptorn (AhR) i celler som 

kan leda till produktion av CYP1A (cytokrom P450) vilket katalyserar EROD-aktivitet 

(ethoxyresorufin O-deethylase). Mätning av ethoxyresorufin O-deethylase är en ofta 

använd biomarkör för PAHer i miljön. 
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1 INLEDNING  
 

1.1 Dagvatten 
 
Dagvatten härhör regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, eller på 

genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter (sjöar och vattendrag) 

eller reningsverk. Toxiska substanser som produceras av väg och fordonsrelaterade 

aktiviteter t.ex. PAHer och metaller samlas vid vägbanor. Därefter transporteras de 

till närmaste recipienten dvs vattendrag, sjö eller hav utan att genomgå en 

vattenrening. Dagvatten kan medföra allvarliga belastningar på recipienter, vilka är 

kraftigare i början av skyfall, därför att regnet spolar med sig stora mängder ämne 

som samlats på vägytorna (Kalmar kommun hemsida 1).  

 

1.2 Föroreningar och källor 
 

Vägbanor som innehåller asfaltpartiklar, cement, damm och halkbekämpningsmedel 

kan bidra till föroreningen av dagvatten. Dessutom bidrar nedslitning av bromsbelägg 

och däck, bilavgaser, spolarvätska, bensin, olja, växellådsolja, kylarvätska och 

bromsvätska till förekomsten av föroreningarna. Hur farliga olika ämnen är, beror 

bl.a. på hur de uppträder i miljön. Bindning till markpartiklar, avdunstning, 

nedbrytning, potential för bioackumulering och toxicitet är egenskaper som är 

väsentliga för de effekter som kan uppstå. 

  

Dagvatten från vägar innehåller olika typer av föroreningar som klorider, 

kväveföroreningar, sulfate r, fosfater, tungmetaller och komplexa organiska 

föroreningar. Dessutom kan det ofta innehålla höga halter av bakterier. De kan vara 

syrekrävande och giftiga. (Stockholmvatten hemsida 1) Trafikdagvatten har generellt 

sett höga föroreningshalter som ökar med ökande trafikintensitet samt är beroende 

av andra faktorer som vägyta och terrängförhållanden. Stor vägyta och mark med låg 

adsorberingsförmåga kan bidra till ökning av föroreningshalter i närliggande 

recipienter.  

 

Källan trafik kan delas in i undergrupper som bidrar med framförallt vissa ämnen. 
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Till exempel vägbana kan bidra med suspenderat material (SS) och metaller. 

Saltning är effektivaste och billigaste metoden för att motverka halka, men vägsalt 

har toxisk verkan på växter och djur och höga saltkoncentrationer kan påverka 

reproduktion hos alla organismer. Halkbekämpningssand (SS, metaller), däck (PAH, 

zink), kaross (nickel, krom, zink), bromsbelägg (bly, koppar, zink), balansvikter på 

däck (bly) , motor/förbränning (PAH, olja) är också exempel på trafikkällor som 

orsakar föroreningar i miljö. (Kalmar kommun hemsida 2) 

 

1.2.1 Metaller 
 

De vanligaste förekommande metallerna i trafikdagvatten är bly, zink, koppar, krom 

och nickel (Stockholmvatten hemsida 1). Däck, kaross, bromsbelägg och 

balansvikter kan vara källor till förekomsten av de här metallerna. Till exempel bly 

som används i balansvikter och bromsbelägg i bilar kan spridas i naturen och orsaka 

giftverkan på människor och djur samt växter. Zink är en annan metall som används i 

bildäck och på grund av däckslitage sprids i naturen och kan vara giftig för vissa 

organismer. (Stockholmvatten hemsida 2) 

 

Det finns många studier som visar negativa effekter på vattenlevande organismer 

orsakades av metaller. Till exempel kan kadmium påverka äggens 

utvecklingsförmåga hos zebrafisk och antalet missbildade ägg ökar med ökande 

kadmiumkoncentration (Shuk Han C et al. 2000). Redan låga koncentrationer av 

koppar (NOEC: 0,05 µg/l) och nickel (NOEC: 40 µg/l) minskar kläckningsfrekvensen 

hos zebrafiskägg (Dave och Xiu 1991). Zink och koppar har dessutom samverkande 

negativa effekter på äggens överlevnadsförmåga hos zebrafisk (Ozoh och Jacobson, 

1979). 
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1.2.2 PAH:er (polycykliska aromatiska kolväte) 
 

PAHer är uppbyggda av två eller flera bensenringar och kan uppkomma vid 

ofullständig förbränning av organiska material. Bens(a)pyren är ett exempel på en 

PAH (fig 1). 

 

 

                           
 
                 Figur 1. Bens(a)pyren är ett exempel på polycykliska aromatiska kolväte (PAH) (Bernes, 1998b) 

 

PAH-föreningar har låg vattenlöslighet och kan vara mutagena och cancerogena. 

PAH i trafikdagvatten t.ex. s.k. HA-oljor från bildäck har visat sig ha skadlig inverkan 

på plankton, fisk, alger och kräftdjur. Personbilar står för 95 % av utsläppen av 

PAHer från vägtrafiken och bildäck är en av de största källorna. Asfalt (bitumen) som 

används som bindemedel i vägbeläggningar innehåller också låga halter PAH. 

Utformning av vägen kan också påverka halterna. Till exempel om vägen går via en 

bro kan en del av partiklarna transporteras med vinden från vägbana och hamna 

direkt i omgivande mark eller vatten. Genom avrinning via diken kan en del av 

föroreningarna bindas till bottenmaterialet varvid halterna minskas och vattnet blir 

mindre giftigt för organismer. (Stockholmvatten hemsida 3) 
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1.3 Biologiska test 
 

1.3.1 Gäl EROD-aktivitet 
 

Gälen är ett multifunktionellt organ som bl.a. ansvarar för respiration, osmoreglering, 

utsöndring av kväve och jonbalans. Viktiga förutsättningar för en välfungerande gäle 

är stor kontaktyta med det omgivande vattnet och ett högt vattenflöde. Detta innebär 

att gälen i betydande grad exponeras för de föroreningar som finns i vattnet. (McKim 

et al., 1985)  

 

PAHer är agonister till Aryl hydrocarbon receptorn (AhR) i gälceller. En aktiverad 

AhR kan i sin tur leda till produktion av CYP1A (cytokrom P450) vilket katalyserar 

EROD-aktivitet (etoxyresorufin O-deethylas). Produkten är resorufin (figur 2) som är 

fluorescerande och kan påvisas redan i låga koncentrationer. Ju kraftigare 

exponering för PAHer desto högre EROD-aktivitet. (Parkinson, 2001) 

 

 

                      AhR + PAHer Aktiverad AhR 

                                                                      CYP1A       
                         

                                          Etoxyresorufin                       Resorufin 

 
         Figur 2.  Induktion av EROD-aktivitet (etoxyresorufin O-deethylas) orsakad av PAHer (polycykliska aromatiska kolväte) 

 

Biomarkör är ett biologiskt svar (från cellulär och fysiologisk respons till 

beteendeförändring) på en kemikalie som ger ett mått på exponeringen och ibland 

även på den toxiska effekten (Clements, 2002). Anledningen att använda 

biomarkörer är att de fungerar som en tidig varning på förekomst av föroreningar 

innan allvarliga effekter uppstår i populationer (van der Oost et al. 2003). En ofta 

använd biomarkör är äggskalförtunning orsakad av exponering för DDE. EROD-

aktivitet är en annan väletablerad biomarkör som används för att påvisa förekomst av 

AhR-agonister som bl a PAHer, polyklorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD) och 

polyklorerade bifenyler (PCB) i miljön (Bucheli and Fent, 1995). 
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1.3.2 Embryotoxicitet hos zebrafisk (Danio rerio) 
 

Fiskar är mer känsliga för kemikalier under tidiga livsstadier än som vuxna och därför 

är embryoner lämpliga att använda vid screening av miljögifter (Carlsson och 

Norrgren 2004). Många studier har gjorts på zebrafiskar (Danio rerio), och individens 

normala utveckling är mycket väl dokumenterad (fig. 3) och denna kunskap är 

nödvändig vid studier av kemikaliers utvecklingstoxikologiska effekter (Hill et al., 

2005).  

 

Zebrafisk är en liten tropisk sötvattenfisk. En vuxen individ är bara 3-4 cm lång, vilket 

gör att många fiskar kan hållas i samma akvarium. Fördelar med zebrafiskar är att de 

är lätt tillgängliga och förhållandevis billiga i inköp, att äggen befruktas extern och 

embryon utvecklas snabbt (fig. 3) och är genomskinliga, vilket gör att det är lätt att 

studera utvecklingen av organ och upptäcka eventuella missbildningar. Honorna kan 

lägga rikligt med ägg (100-300 ägg/reproduktionsomgång), som ger möjlighet att 

göra biologiska tester med många replikat, som i sin tur är fördelaktigt vid statistiska 

utvärderingar. 

 

 
            0 h        ¾ h           1 h            2 ¼ h        5 ?  h           16 h 

                   
 
                                24 h                                              48 h 

                                      
             

         Figur 3. Embryonalutveckling under 48 timmar hos zebrafisk – från befruktat ägg till nykläckt yngel. (Kimmel et al. 1995) 
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1.4 Syfte 

 
Från högtrafikerade vägar transporteras föroreningar med dagvatten. Under 

transporten i diken/vattendrag kan en viss rening av vattnet ske som ett resultat av 

nedbrytning och bindning till växter och bottenmaterial. 

 

Syftet med den här studien är att genom biologiska och kemiska analyser undersöka 

eventuell spridning av föroreningar via trafikdagvatten från en kraftigt trafikerad 

motorväg. 

 

2 MATERIAL OCH METOD 
 

2.1 Beskrivning av det undersökta området 
 

Den aktuella vägen är motorvägen (E4/E20) mellan Stockholm och Södertälje. 

Trafikflödet (antal fordon/dygn) mot Stockholm är ca 24 500 och 23 500 i den 

motsatta riktningen. Totalt handlar det således om ca 48 000 fordon per dygn. Vägen 

är statlig motorväg och körbanorna är 11,5 meter breda med slitlager av asfalt. 

Det undersökta vattendraget korsar motorvägen i Salem. I den södra delen av 

tillrinningsområdet (uppströms) finns en skjutbana omgiven av skog. Övriga delar av 

tillrinningsområdet utgörs av åkermark. (Fig. 4, 5, 6) Vattenflödet vid en av 

provpunkterna (punkt 25, fig. 6) var vid provtagningstillfället (1 november, 2006) 3,85 

liter/minut. 
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          Figur 4. Vattendraget uppströms E4/E20 vid                               
          provpunkt 25. (se fig.6)  
 

Figur 5. Området kring vattendraget i nära 
anslutning till provpunkterna A, 27, 283 och 
286. (se fig. 6) 
                                                                                                                                                  

                                                                                            

 

                                                       

                        Figur 6. Provpunkternas läge i vattendraget som korsar E4/E20 i Salem, söder om Stockholm.     

                                                                     

2.2 Provtagningspunkter 
 
Vatten- och bottenmaterialprover togs från sju punkter 25, C, B, A, 283, 27och 286 

längs vattendraget upp- och nedströms E4/E20 (figur 6) med hjälp av hink respektive 

spade och förvarades i 5  liters polyetylenplastpåsar (5 påsar per provpunktpunkt för 

vatten och en påse för bottenmaterial). De fördes till avdelning för ekotoxikologi vid 

Uppsala universitet och förvarades mörkt och kallt (+5°C) i väntan på analys. 
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2.3 Provberedning  
 

Bottenmaterial från de olika provpunkterna torkades i dragskåp vid rumstemperatur 

under fyra dagar. Därefter avlägsnades stenar och synliga växtdelar. Eventuella 

klumpar krossades med hjälp av plasthammare och varpå det torkade materialet på 

nytt placerades mörkt och kallt (+5°C). Inför varje försök slammades 500 g torkat 

bottenmaterial upp i 4 l kopparfritt vatten, placerades på magnetomrörning under 18 

timmar vid rumstemperatur  och mörker. Efter 24 timmars sedimentering i kylrum 

separerades vatten från bottenmaterialet. Överfasen filtrerades därefter genom 

filtrerpapper (1F, Munktell filter AB) och förvarades sedan mörkt och kallt (+5°C) fram 

till dess att försöken påbörjades. 

 

2.4 Gäl-EROD-aktivitet 
  

2.4.1 Exponering 
 
3 liter av testvatten (vatten eller filtrerade vatten efter uppslamningen av 

bottenmaterialet från provpunkterna) samt negativ (kopparfritt vatten) - och positiv 

(1µM BNF) kontroll luftades i två 1,5 liter bägare i rumstemperatur under 18 timmar. 

Därefter placerades 3 fiskar (storspigg, Gasterosteus aculeatus) i samtliga bägare (2 

bägare per provvatten/positiv/negativ kontroll) (figur 7). Exponeringen skedde i 

mörker och pågick i 24 timmar utan tillgång till foder. 
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                             Negativ kontroll     Vatten/filtrerat vatten     Positiv kontroll 
                                                              efter uppslamning av  
                                                                bottenmaterial från 
                                                                      provpunkter  
              

                       
 
Figur 7. Exponering av spigg (n=6) i två stycken 1 ½  liter bägare för vatten/filtrerat vatten efter uppslamning av bottenmaterial  
             från provpunkterna samt positiv (1µM BNF)- och negativ (kopparfritt vatten) kontroll vid varje försökstillfälle. 
 

2.4.2 Analys av EROD-aktivitet i gäle 
 

Försöket utfördes enligt Andersson et al. (2007). I korthet gick det till på följande sätt: 

 

Efter att fiskarna avlivades, dissekerades gälbågarna fram och placerades i varsitt 

eppendorf-rör innehållande 700 µl Hepes-Cortland (HC) buffert och ställdes på is. 

 

Filamenten från gälbågarna placerades i en 12-hålsplatta och förinkuberads i en 

reaktionslösning innehållande etoxyresorufin. Därefter ersattes reaktionslösningen 

med 700 µl reaktionslösning och inkuberingen fortsatte i ytterligare 40 minuter. Efter 

20 minuter och 40 minuter provtogs varje brunn genom överföring av 

reaktionslösningen till en 96-hålsplatta. Resorufinkoncentrationen i de olika proven 

bestämdes florometriskt efter jämförelse med en standardkurva. EROD-aktiviteten 

uttrycktes som pmol bildat resorufin/filament/minut.   
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2.5 Embryotoxicitet hos zebrafisk 
 

Testet utfördes enligt OECD guideline. (OECD guideline hemsida) 

100 ml av varje testvatten (vatten eller filtrerat vatten efter uppslamningen av 

bottenmaterialet från provpunkterna) samt negativ- (saltlösning bestående av CaCl2 x 

2H2O (117,6 mg/L), MgSO4 x 7 H2O(49,3 mg/L), NaHCO3 (25,9 mg/L), KCl (2,3 

mg/L) (ISO 1996)) och positiv (3,7 mg/L 3,4-Dikloranilin) kontroll luftades i 18 timmar 

i ett värmerum (26±1ºC). 

 

2ml av respektive testvatten och kontrollerna pipetterades till brunnarna i varsin 12-

hålsplatta. 12 nyligen befruktade zebrafiskägg överfördes till varje brunn. Plattorna 

täcktes med parafilm och förvarades i värmerummet. 

 

Efter 48 timmars exponering studerades följande variabler: mortalitet och förekomst 

av koagulering, svansutväxt, hjärtslag, ödem, blodcirkulation, somiter och 

missbildning.    

 

2.6  Kemisk analys av PAHer och metaller 
 
Prover av det torkade bottenmaterialet från samtliga provpunkter skickades till ett 

ackrediterat analyslaboratorium (Analycen, Lidköping) för kemiska analys av metaller 

och PAHer. 
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2.7 Humusanalys 
 
Vatten och uppslammat bottenmaterial från provpunkter filtrerades genom 0,45µm 

filter och därefter mättes absorbansen vid 420 nm (Bydén et al.2003) 

 

Humus koncentrationen i olika proven räknades ut efter jämförelse med en 

standardkurva på olika koncentrationer av humus (Nordic Reservoir NOM, 

International Humic Substances Society, University of Minnesota, USA).   

 

3 RESULTAT 
 

3.1 Gäl-EROD-aktivitet 
 

3.1.1 Exponering för vatten från provpunkterna  
 

Vatten från samtliga provpunkter förorsakade en signifikant induktion av fiskarnas 

gäl-EROD-aktivitet (fig. 8). Den kraftigaste induktionen uppmättes hos de fiskar som 

exponerades för vatten från provpunkt B, omedelbart nedströms motorvägen.  

 

3.1.2 Exponering för filtrerade vatten efter uppslamning av 

bottenmaterial från provpunkterna 

  

Uppslammat bottenmaterial från samtliga provpunkter utom punkt C förorsakade en 

signifikant induktion av fiskarnas gäl-EROD-aktivitet (fig. 9). Den kraftigaste 

induktionen uppmättes hos de fiskar som exponerades för bottenmaterial från 

provpunkt 283.  
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      Figur 8. EROD-aktivitet i gäl hos spigg (n=6)                      
      efter 24 timmars  exponering i vatten från                       
      provpunkterna 25, C, B, A, 283, 27, 286.                           
      Kopparfritt vatten användes som negativ kontroll   
     och 1µM BNF som positiv kontroll.  
     (Provpunkternas lägen framgår av figur 6 på  
      sidan 10)  

                      

Figur 9. EROD-aktivitet i gäl hos spigg (n=6) 
efter 24 timmars  exponering i filtrerat vatten efter 
uppslamning av bottenmaterial från provpunkterna 
25, C, B, A, 283, 27, 286. Kopparfritt vatten 
användes som negativ kontroll och 1µM BNF som 
positiv kontroll. (Provpunkternas  lägen framgår av 
figur 6 på sidan 10) 

 

3.2 Embryotoxicitet hos zebrafisk 

 

3.2.1 Exponering för vatten från provpunkterna 
 
Inte något av vattenprovarna från de olika provpunkterna förorsakade några mätbara 

effekter på embryonerna.  

 

3.2.2 Exponering för filtrerat vatten efter uppslamning av bottenmaterial 

från provpunkterna 

 
Samtliga embryoner exponerade för uppslammat bottenmaterial från provpunkt 283 

hade större hjärtsäckar jämfört med de negativa kontrollerna. Vatten från övriga 

provpunkter förorsakade inga mätbara effekter på embryonerna.   

 

 

 

 

     Vatten 
   Bottenmaterial 
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3.3 Kemisk analys 
 
Resultatet från den kemiska analysen av PAHer och metaller på bottenmaterial 

visade höga halter av PAHer i provpunkt 27, samt höga metallhalter i provpunkt 283 

(tabell 1). 

 
 

Tabell 1. PAH- och metallhalter (mg/kg Ts) i bottenmaterial från provpunkter 25, C, B, A, 283, 27 och 286. 
 Analysen utfördes av Analycen, laboratorium i Lidköping. Provpunkternas lägen hittas i figur 6, sid 10. Antal  
 analyserade prov per provpunkt=1. 

 
 
Ämne  
(Detektionsgräns, 
mg/kg Ts) 

PAH- och metallhalter (mg/kg Ts) i de olika provpunkterna 
 

    25            C            B              A            283             27            286 

Cancerogena PAH 
 (0,3) <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 8,1 <0,30 

Övriga PAH 
 (0,3) 

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 16 <0,30 

Arsenik  
 (0,5) 

3,8 5,8 5,5 4,2 6,3 5,2 5,5 

Kadmium 
 (0,1) 

0,21 0,48 0,59 0,40 1,2 0,32 0,52 

Kobolt 
 (2,5) 

13 26 19 17 22 16 17 

Krom 
 (2,5) 

29 41 38 28 47 40 42 

Koppar 
 (2,5) 

12 26 26 18 50 25 24 

Nickel 
 (2,5) 

15 29 24 19 32 27 25 

Bly 
 (15) 

18 40 51 27 52 20 28 

Vanadin 
 (10) 

43 62 56 42 64 51 56 

Zink 
 (10) 

70 140 170 100 310 130 160 
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3.4 Humusanalys  
 
Resultatet från humusanalysen presenteras i tabell 2. 

 
Tabell 2. Uppmätta humushalter (uttryckta som mgNOM/l) i vatten och filtrerat, uppslammat bottenmaterial från 

provpunkterna 25, C, B, A, 283, 27 och 286. Provpunkternas lägen framgår av figur 6 på sidan 10. Antalet 

analyserade prov per provpunkt=1. NOM= Nordic Reservior Natural Organic Matter. 

 

Humushalt (mgNOM/l) 
 25 C B A 283 27 286 

Vatten  66,535 52,635 54,774 51,566 81,505 28,042 56,912 
Filtrerat vatten* 23,055 37,567 34,218 29,753 28,637 9,66 23,055 
 
* Filtrerat vatten efter uppslamning av bottenmaterial från respektive provpunkt.  

 

4 DISKUSSION 

 

4.1 Gäl-EROD-aktivitet 
 

4.1.1 Exponering för vatten från provpunkterna 
 

Vatten från samtliga provpunkter förorsakade en signifikant induktion av fiskarnas 

gäl-EROD-aktivitet och detta tyder på en förekomst av AhR agonister i åvatten som 

antagligen härhör från motorvägen. Den kraftigaste induktionen uppmättes hos de 

fiskar som exponerats för vatten från provpunkt B, omedelbart nedströms 

motorvägen (fig. 8). Detta är inte förvånande eftersom det är första ställe som 

förorenat dagvatten från motorvägen hamnar i ån och det är rimligt att anta att vattnet 

från denna punkt har de högsta halterna av AhR-agonister.  

 

Inte enbart närheten till motorvägen är avgörande för vattnets halt av AhR-agonister 

utan även bottenmaterialets egenskaper och växtligheten i ån påverkar det. 

 

Eftersom AhR-agonister i allmänhet är fettlösliga binder de lätt till så väl plast som 

glasytor. Risken för att fiskarna exponerats för en lägre koncentration av AhR-
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agonister än den i vattnet vid provtagningstillfället är uppenbar. Baserad på gäl-

EROD-aktiviteten är det troligt att vattnets innehåll av AhR-agonister underskattats. 

 

4.1.2 Exponering för filtrerade vatten efter uppslamning av 

bottenmaterial från provpunkterna 

 

Uppslammat bottenmaterial från samtliga provpunk ter utom punkt C förorsakade en 

signifikant induktion av fiskarnas gäl-EROD-aktivitet. Den kraftigaste induktionen 

uppmättes hos de fiskar som exponerades för bottenmaterial från provpunkt 283  

(fig. 9).  

 

Hög induktion av EROD-aktivitet hos fiskar exponerade för bottenmaterial från punkt 

283 tyder på höga halter av biotillgängliga AhR-agonister. Induktionen orsakad av det 

uppslammade bottenmaterialet från provpunkt 283 var väsentlig högre än 

induktionen orsakad av åvattnet från samma punkt. En trolig förklaring till detta är att 

vattnet renas från AhR-agonister som PAHer genom bindning till bottenmaterialet.  

 

Utgående från den kemiska analysen hade bottenmaterial i provpunkt 27 de högsta 

halter av PAHer. Den svaga induktionen hos fiskar exponerade för detta 

bottenmaterial tyder på en stark bindning mellan PAHer och bottenmaterialet. 

 

4.1.3 Humus 
 

Det finns studier som visar att humus kan inducera EROD-aktiviteten i gäle 

(Andersson, 2007). En analys av sambandet mellan EROD-aktivitet och humushalt 

visar att andra faktorer i vattnet än humus är ansvariga för induktion av EROD-

aktiviteten. 
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4.2 Embryotoxicitet hos zebrafisk 
 

4.2.1 Exponering för vatten från provpunkterna 
 

Inte något av vattenprovarna från olika provpunkterna förorsakade några mätbara 

effekter på embryonerna. Uppenbarligen är halterna av embryotoxiska ämnen i det 

vatten som embryonerna exponerats för låga vilket delvis kan förklaras av adsorption 

till plastpåsarnas och/eller 12-hålsplattornas väggar.  

 

4.2.2 Exponering för filtrerat vatten efter uppslamning av bottenmaterial 

från provpunkter  

   

Samtliga embryoner exponerats för uppslammade bottenmaterial från provpunkt 283 

hade förstorade hjärtsäckar. Orsaken till detta är inte känd men metallhalterna i 

bottenmaterial från denna provpunkt var genomgående högre jämfört med andra 

provpunkter. Tidigare studier har visat att redan låga koncentrationer av metaller som 

koppar (0,05 µg/l) och nickel (40 µg/l) har en toxisk effekt på embryoutveckling (Dave 

och Xiu 1991).  
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5 SLUTSATS 

 

Spridningen i resultat från analyserna speciellt gällande EROD-aktiviteten är tämligen 

stor varför säkra slutsatser är svåra att dra. 

 

Såväl vattnet som bottenmaterialet från de olika provpunkterna innehåller AhR-

agonister. Vattnet från provpunkten (B) omedelbart nedströms motorvägen 

förorsakade en tydlig EROD-induktion vilket inte var fallet med vattnet från nästa 

provpunkt (A) i strömmens riktning. Detta tyder på en adsorption av AhR-agonister till 

bottenmaterial och vegetation under transporten mellan dessa provpunkter. En 

observation som stödjer detta är resultaten från provpunkt 283. Vattnet från denna 

provpunkt gav en försumbar EROD-induktion samtidigt som vattnet från det 

uppslammade bottenmaterialet resulterade i en mycket tydlig induktion. 

Uppenbarligen är läckaget av AhR-agonister från bottenmaterialet till det omgivande 

vattnet under naturliga betingelser mycket ringa.  

 

Ämnen med en negativ påverkan på embryoutvecklingen förfaller endast att finns i 

bottenmaterialet i en av provpunkterna (283). Det faktum att inga embryotoxiska 

effekter orsakades vare sig av vattnet eller av bottenmaterialet från nästa provpunkt 

(286) i strömmens riktning tyder även det på en adsorption till åns bottenmaterial och 

vegetation. 

 

Risken för att föroreningar i vägdagvatten som orsakar EROD-induktion eller är 

embryotoxiska ska transporteras via det studerade vattendraget till den närliggande 

ytvattentäkten förefaller således tämligen liten.  
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