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FÖRORD 
Denna rapport är ett examensarbete som leder till en magisterexamen i biologi med inriktning 

mot ekotoxikologi vid Uppsala universitet. Arbetet utfördes på uppdrag av Ecoloop. Den 

praktiska delen av examensarbetet, försök med zebrafiskembryon, är utförd vid avdelningen 

för ekotoxikologi vid Uppsala universitet. Från denna slutrapport är vissa fördjupande 

bakgrundsavsnitt om ekologi och ekotoxikologi borttagna. Dessa finns dock att tillgå från mig 

eller Ecoloop om intresse finns.  

 

Jag vill främst tacka min handledare Bo Svedberg men även Josef Mácsik och alla ni andra på 

Ecoloop. Jan Örberg vid avdelningen för ekotoxikologi vid Uppsala universitet vill jag tacka 

för korrekturläsning av rapporten och för all positiv kritik. Sist men inte minst vill jag tacka 

Peter Simonsson för allt stöd. 
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SAMMANFATTNING 

Restprodukter från t.ex. metallindustrin och avfallsförbränning kan användas som alternativa 

vägbyggnadsmaterial och i många fall ersätta traditionella material i en vägkonstruktion. 

Förutsättningen för detta är att materialet har tekniska egenskaper som passar för ändamålet 

och att påverkan på miljön är godtagbar. Spridningen av ämnen från material i vägar sker 

främst i löst fas i vatten och är beroende av hur och var i vägkonstruktionen materialet 

används. Hyttsten, luftsvalnad masugnsslagg som bildas vid järnframställning, har använts i 

vägar som konstruktionsmaterial i Sverige sedan 70-talet. Eftersom hyttsten bland annat 

innehåller höga halter av svavel som under oxiderande förhållanden kan lakas ut relativt 

snabbt finns en risk att detta påverkar miljön. Oxidation av svavel leder till en pH sänkning 

som i sin tur kan leda till att andra ämnen lakas ut i större mängder än de annars skulle ha 

gjort. 

 

I detta examensarbete studerades hyttsten från väg 686 utanför Boden i Norrbotten. På en 

delsträcka av denna väg har skador uppkommit på åkermarken intill vägbanken. Syftet med 

arbetet var att bedöma om det är någon risk att emissioner från hyttsten har en negativ 

påverkan på skyddsobjektet ytvatten. 

  

Hyttstensprov från väg 686 lakades för att få vatten. Det L/S-kvoterna (liquid/solid) som 

användes var 0,1; 1,5 och 10. En kemisk analys visade att lakvattnet bestod av en blandning 

av bland annat S, Ca, Mn, Al, Zn, Cu och Cd. Flera av grundämnena, enskilda eller i 

kombination med varandra, kan antas ha effekt på organismer i vatten enligt jämförelse med 

gränsvärden. 

 

Befruktade zebrafiskägg (n = 6-24) exponerades under 48 timmar för de olika lakvattnen. 

Som negativ kontroll användes ett standardvatten och som positiv kontroll 3,7 mg/l 3,4-

dikloranilin. Vattnet med L/S-kvoten 1 hade störst effekt och 50 % av individerna hade 

missbildningar, ödem eller avsaknad av hjärtslag. Efter att vattnet hade förvarats i kylskåp i 

en månad sågs dock inte längre någon negativ effekt vid upprepat försök. Den toxiska 

effekten hos lakvattnet tycks avta med tiden, troligtvis på grund av oxidation.  

 

Riskbedömningen visade att organismer i ytvatten kan påverkas negativt av emissioner från 

hyttsten från väg 686. Var i vägen och på vilket sätt hyttstenen används har betydelse för att 

minska riskerna. 
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SUMMARY 
Residues from, for example, the metal industry and ashes from combustion processes can be 

used as alternative construction materials in roads and, in many cases, replace traditionally 

used materials; assumed that the alternative materials have the technical properties and their 

environmental impacts are acceptable. Emissions from road construction materials are mainly 

spread as solutes in water and depend on how and where the materials are used within the 

construction. Air-cooled blast furnace slag (BF) has been used in roads in Sweden since the 

1970s. BF contains high concentrations of sulfur, which under oxidative conditions can leach 

rather rapidly and therefore BF can exhibit a risk to the environment. Oxidation of sulfur can 

lead to a decrease in pH and further leaching of other substances. 

 

In this master thesis BF from a road, number 686, outside Boden in Norrbotten was studied. 

On some parts of the road, damage has occurred to the farmland close-by. The object was to 

do an ecological risk assessment with surface water as the main object to protect. 

 

BF from road number 686 was leached in L/S-ratio (liquid/solid material) 0.1, 1, 5 and 10. A 

chemical analysis of the water showed that the water contained a mixture of S, Ca, Mn, Al, 

Zn, Cu and Cd among other things. Several of these elements, alone or in combination, can 

supposedly cause an effect to organisms in natural waters.  

 

Fertilized eggs from zebrafish (n=6-24) were exposed during 48 h to the different leachates. 

Standard water was used as negative control and 3.17 mg/l 3.4-dikloroanilin as positive 

control. The water with L/S-ratio 1 had the strongest effect and 50 % of the individuals were 

deformed, had oedema or lack of heartbeat. After a month the test was repeated and the water 

had no longer an effect on the embryos. The toxic effect seemed to have decreased over time 

due to oxidation. 

 

The risk assessment showed that organisms in surface waters can be affected by emissions 

from BF. The knowledge of how and where BF is used in roads is of great importance to be 

able to decrease the materials negative effects. 
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ORDLISTA 
Antagonism  Den toxiska effekten blir lägre än väntat pga. att ämnen 

motverkar/konkurrerar med varandra. 
 
Alternativa material Ett material som kan nyttiggöras som byggmaterial men som 

primärt inte är producerat i det syftet. 
                                                  
Bioackumulering  Halten av ett ämne ökar i individen med individens ålder. 
 
Biotillgängligt Tillgängligt för upptag i levande organismer. 
 
EC50 Den koncentration då 50 % av de testade individerna visar effekt. 
 
EPA Environmental Protection Agency; myndighet motsvarande 

Naturvårdsverket. 
 
Hyttsten Masugnsslagg som bildas vid järnframställning, luftkyld och 

krossad. 
 
LC50 Letal koncentration för 50 % av de testade individerna. 
 
L/S-kvot  (Liquid/Solid) mängden vatten som varit i kontakt med materialet, 

dividerat med mängden fast material. 
 
NOEC  No observed effect concentration; den högsta undersökta 

koncentrationen där inga negativa effekter observerats. 
 
Persistent Svårnedbrytbar  
 
PNEC Predicted no effect concentration; den koncentration där inga 

negativa effekter är förväntade. 
 
RAR Risk assessment report; riskbedömningsrapport 
 
Redox Reduktion och oxidation, kemiska reaktioner som innebär en 

överföring av elektroner.  
  
Skyddsobjekt Objekt i ett system som man vill skydda mot negativa händelser. 

Skyddsobjekt kan alltså vara ett ekosystem, en viss art, vatten osv. 
 
Synergism  Den toxiska effekten blir större än väntat pga. att ämnen samverkar. 
 
TGD Technical guidance document; tekniskt vägledningsdokument för 

riskbedömningar av kemikalier. 
 
Traditionella material Konventionella material vid vägbyggnad, utgörs av naturmaterial 

såsom bergkross och grus. 
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1. INLEDNING 
Restprodukter från t.ex. metallindustrin och avfallsförbränning kan i många fall ersätta 

traditionellt använda material i en vägkonstruktion. De måste dock uppfylla de tekniska 

egenskaperna som krävs för ändamålet samt att miljöpåverkan är godtagbar. Vägmaterialet 

påverkar bland annat miljön genom att emissioner sprids från materialet till 

omgivningen/recipienten, vanligtvis i löst fas. Beroende på val av material och applikation i 

vägkonstruktionen kommer spridningen av emissionerna och deras sammansättning se olika 

ut. Detta kommer i sin tur även att påverka miljön på olika sätt.  

 

Hyttsten är en restprodukt från järnframställning och som använts som konstruktionsmaterial i 

vägar sedan 70-talet i Sverige. I denna rapport är det emissionerna från hyttsten som är aktuell 

för miljöriskbedömning. Fokus ligger inte på hur ämnena transporteras till de valda 

skyddsobjekten utan istället på vad effekterna kan bli och hur detta ska bedömas för valda 

skyddsobjekt. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet var att bedöma om det är någon risk att emissioner från 

vägbyggnadsmaterial innehållande hyttsten har en negativ påverkan på skyddsobjekt ytvatten. 

 

1.2 Avgränsningar 

Vägbyggnadsmaterialet som emissionerna kom från var hyttsten från Luleå och materialet 

togs från väg 686 i Norrbotten. Ett antal ämnen valdes ut för att studeras närmare med 

avseende på deras risk för effekter på organismer i ytvatten. Störst vikt lades på bedömning av 

kadmium (Cd), koppar (Cu) och zink (Zn). I bedömningen var det underförstått att miljön 

exponerats för en blandning av olika ämnen. Fokus i rapporten ligger därför på responsen och 

inte på hur blandningen hade kommit till platsen.  
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2. VÄG  
I en vägkonstruktion ingår vägkropp med undergrund, diken, avvattningsanordningar, slänter 

och andra väganordningar som behövs för vägens bestånd eller användande.  

 

2.1 Vägens uppbyggnad  

Genom att schakta i huvudsak naturliga jordmassorna i väglinjen bildas en terrassyta. Denna 

bildar en gräns mellan överbyggnad och underbyggnad/undergrund. Överbyggnad är alltså 

den del av vägkonstruktionen som ligger ovanför terrassytan och är normalt uppbyggd av 

slitlager, bärlager, förstärkningslager och skyddslager (figur 1). (ATB väg 2005) Tjockleken 

på överbyggnaden dimensioneras efter vilken sorts material terrassen består av i kombination 

med den trafikmängd som beräknas trafikera vägen. Delen under terrassytan kallas 

undergrund/underbyggnad. Undergrunden är marken som vägkonstruktionen är byggd på. 

Underbyggnaden utgörs av tillsatt fyllningsmaterial. Underbyggnadens funktion är att 

stabilisera vägkonstruktionen. (Vägverkets hemsida a) 

Figur 1. Den principiella uppbyggnaden av en väg (tvärsektion). (modifierad från ATB väg 
2005) 
 

2.2 Vägbyggnadsmaterial 

Idag är den största mängden konstruktionsmaterial som används vid vägbyggnad traditionella 

material som naturgrus, krossat berg och morän. Trots att tillgången på sand, grus och berg är 

god är dessa naturtillgångar ändliga och kräver därför en hushållning. Restprodukter kan vara 

lämpliga som alternativa vägbyggnadsmaterial. Genom att använda restprodukter hushållas 

med naturresurser samtidigt som mindre deponiutrymme tas i anspråk. (Vägverket 1999) 

Exempel på alternativa material är gråbergsavfall från gruvindustrin, restprodukter från 

 

Slitlager 

     Bärlager 
 
Förstärkningslager 
 
            Skyddslager 
 

Underbyggnad 
Undergrund 

Dikesbotten 

Terrassyta Överbyggnad 
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förbränning samt hyttsten (masugnsslagg) som bildas vid framställning av tackjärn. År 2002 

utgjordes cirka tre procent av allt ballastmaterial som Vägverket förbrukade av restprodukter 

och huvuddelen av detta utgjordes av hyttsten och gråberg (Wilhelmsson et al. 2003).  

 

Restprodukter kan ersätta traditionella material i en vägkonstruktion förutsatt att de har 

tekniska egenskaper som passar för ändamålet samt att den eventuella påverkan på miljön är 

godtagbar. De materialtekniska egenskaperna som permeabilitet, beständighet, 

packningsegenskaper samt var och hur materialet används påverkar lakningsförloppet från 

materialet och därmed även eventuella effekter i miljön. Mängd av ett ämne som finns 

tillgängligt för utlakning i restprodukten har också betydelse. Även traditionella material ger 

dock upphov till utlakning av miljöstörande ämnen. (Vägverket 1999)    

 

Användandet av restprodukter styrs även av ekonomiska förutsättningar. Ökade priser på 

naturmaterial och andra råvaror leder till att intresset för använda restprodukter ökar. 

(Vägverket 1999)  

 

2.2.1 Hyttsten 

Vid tillverkning av råjärn i masugn används råvarorna järnmalm och koks från stenkol. 

Kalksten tillförs som slaggbildare för att i smält form ta hand om föroreningarna i järnråvaran. 

Under processen bildas råjärn men även masugnsslagg. Slaggen kan kylas på två olika sätt 

vilket ger upphov till två olika material. En snabb avkylning i vatten ger en amorf slagg, så 

kallad ”hyttsand”, medan en långsam avkylning i luft ger en kristallin slagg, så kallad 

”hyttsten”. Den svalnade slaggen krossas sedan och siktas till olika fraktioner. (Vägverket 

2005) Hyttsten innehåller framförallt kalk, kisel, magnesium, aluminium och svavel. 

Sammansättningen av ämnen påverkas av järnmalmskvaliteten och slaggbildaren och den 

kemiska sammansättningen kan även skilja sig mellan olika producenter. Masugnar finns på 

två orter i Sverige, Luleå och Oxelösund. Från dessa masugnar genereras årligen cirka 

400 000 ton masugnsslagg, varav cirka 200 000 ton vid SSAB i Oxelösund och resten vid 

SSAB i Luleå. (Fällman 1997) 

 

Jämfört med naturliga material har hyttsten ett högt innehåll av vanadin och svavel men 

innehållet av spårämnen är ungefär samma. Vid jämförelse mellan krossat berg (gabbro) och 

hyttsten är halterna av bland annat As, Cd, Sr, Cu, Hg och Pb jämförbara. (Tossavainen 2005) 
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Utlakningen av sulfat innebär att hyttsten inte bör användas i närheten av en känslig recipient 

enligt Vägverkets publikation 1999:161. Hyttsten i vägkonstruktioner bör heller inte användas 

under yt- och grundvattennivån (Vägverket 2005). De metaller som antas laka ut i störst 

mängder är aluminium, vanadin, arsenik och krom. (Vägverket 1999) 

 

Hyttsten har använts som vägbyggnadsmaterial i Sverige sedan mitten av 1970-talet 

(Lindgren 1998). Från masugnarna i Luleå har cirka tre miljoner ton använts i vägar, 

framförallt i förstärkningslager (Jansson 2002). Hur många mil väg det rör sig om är dock 

svårt att säga. Vid användande av hyttsten i vägkonstruktioner finns krav på utförandet samt 

på materialet enligt Vägverkets publikation 2005:39, Luftkyld masugnsslagg - Hyttsten - i 

vägkonstruktioner. Hyttstenen ska ha vissa deklarerade egenskaper såsom kemisk 

sammansättning, kornstorleksfördelning, nötningsegenskaper och värmeelektrisk 

konduktivitet. I en vägkonstruktion kan hyttsten användas i bärlager, förstärkningslager, 

skyddslager, underbyggnad och i övriga fyllningar. (Vägverket 2005)  

 

2.3 Miljöbedömning av väg 

Sverige har en lågtgående samhällskontroll över mark- och vattenanvändningen och 

planeringen av användandet regleras i plan- och bygglagen (PBL). För allmänna vägar gäller 

väglagen och miljöbalken (MB). Om byggandet sker inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser gäller även PBL. Vägen får inte byggas i strid mot detaljplan eller 

områdesbestämmelse. Se figur 2 för jämförelse mellan allmänna vägar och övrig 

markanvändningsplanering. Av väglagen framgår att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

ska göras vid byggande av väg.  
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Figur 2. För allmänna vägar samt järnvägar gäller väglagen respektive järnvägslagen. Dessa 
är i sin tur nära kopplade till miljöbalken (MB). För byggande av allmänna vägar inom 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser gäller även plan och bygglagen (PBL). För 
övrig markanvändningsplanering gäller MB och PBL. (figur modifierad från Vägverket 
2002a) 
 

MKB är ett verktyg för att förutsäga framtida miljöpåverkan av ett föreslaget projekt, 

verksamhet eller åtgärd. Syftet med MKB är att integrera miljöhänsyn och förebygga eller 

mildra skador. Detta genom att identifiera och beskriva de direkta och indirekta 

effekter/konsekvenser som en planerad verksamhet kan få. (Vägverket 2002b) 

 

Det finns andra verktyg och metoder för att göra miljöbedömningar. De olika metoderna 

bedömer olika aspekter och kan lyfta fram sådant som inte framkommer i en MKB. Exempel 

på andra verktyg är:  

Livscykelanalys, LCA, används för att beskriva och utvärdera en verksamhet eller produkts 

miljöpåverkan genom hela dess livscykel, ”från vaggan till graven”. Detta innefattar alltså 

nödvändiga material- och energiflöden för framställning, användning samt omhändertagande 

av produkten. (Nationalencyklopedins hemsida) 

 

Strategisk miljöbedömning, SMB, brukar man tala om i anslutning till policies, planer och 

program. Det är ett användbart verktyg för att på ett tydligt sätt integrera miljöfrågor i 

planeringen och främja en hållbar utveckling. Miljöbedömningen ska visa hur de val och 

inriktningar som görs påverkar möjligheten att nå uppsatta mål. Det är viktigt att 

bedömningarna görs så tidigt som möjligt i processen för att miljöbedömningen ska få en 

Allmänna vägar/ 
järnvägar 

Förstudie 

Väg- 
utredning 

Arbetsplan 

Bygghandling 

 
Översiktsplan 

Detalj- 
plan 

 
Områdes- 
bestämmelser 

Bygglovhandling 

Vä
gl

ag
en

/ 
jä

rn
vä

gs
la

ge
n 

M
B

 

PBL 

M
B

 

Övrig markanvändnings- 
planering 



 13

meningsfull roll under beslutsprocessen. Detta för att kunna förändra inriktningen utefter det 

resultat som framkommer av bedömningen. (Eggimann 2000) 

 

När det gäller SMB för övergripande beslut handlar det ofta om att diskutera helt olika 

lösningar och alternativ, till exempel en satsning på utbyggnad av infrastruktur. Det kan då 

gälla att väga nya vägar mot nya tågförbindelser. Detta kan jämföras med MKB där 

alternativen till exempel handlar om olika platser eller lägen för att lokalisera en given 

anläggning, men kan även handla om alternativ utformning. (Boverket och Naturvårdsverket 

2000) 

 

2.3.1 Platsspecifik bedömning med MKB 

Miljöbedömningar av vägprojekt för allmänna vägar utförs med hjälp av en MKB. 

Miljöbedömningen är då på en platsspecifik nivå och effekter och konsekvenser är relaterade 

till de aktuella lokaliseringarna. MKB kommer in på flera ställen i planerings- och 

projekteringsprocessen och har olika inriktning i olika planeringsskeden (figur 3). (Vägverket 

2002b) 

 
Figur 3. Inom vägsektorn har arbetet med miljöfrågorna olika inriktning i olika 
planeringsskeden. (figur modifierad från Vägverket 2002b)  
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Om möjliga material som kan nyttjas i vägkonstruktionen redovisas i ett tidigt skede kan 

dessa enkelt tas med i den så kallade bygghandlingen och MKB. Detta ger en möjlighet att 

bedöma materialets lämplighet både med avseende på tekniska och miljömässiga 

förutsättningar. Om materialvalet kommer in för sent under arbetets gång är risken att det inte 

finns tidsutrymme för att göra dessa bedömningar. (Svedberg, muntlig information)   

 

2.3.2 Miljöbalken och lagar 

Den 1 januari 1999 trädde en ny miljölagstiftning i kraft, Miljöbalken (MB). Den syftar till att 

främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 

tillförsäkras en hälsosam och god miljö. För allt byggande gäller miljöbalkens mål och 

hänsynsregler. I miljöbalkens första kapitel står att miljöbalken skall tillämpas så att: 

 

1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 

orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. Den biologiska mångfalden bevaras, 

4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell 

och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 

5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 

energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

 
Byggande och drift av vägar är miljöfarlig verksamhet på grund av bland annat luft- och 

markföroreningar samt buller (9 kap MB). Detta innebär till exempel att tillsynsmyndigheten 

kan meddela föreläggande om förbud om de bedömer att byggandet medför störningar som 

utgör en oacceptabel risk för miljön. Byggande av allmän väg är dock inte tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 9 kap miljöbalken utan ska istället prövas under väglagen. Denna lag 

är dock till sin tur nära kopplad till miljöbalken.  
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3. SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  
Benägenheten för ett ämne att frigöras och emitteras är beroende av fysikaliska och kemiska 

faktorer. Exempel på fysikaliska faktorer är mekanisk nedbrytning till exempel till följd av 

trafik eller klimatpåverkan. Kemiska faktorer är till exempel nederbördens sammansättning 

och markkemiska faktorer som pH, organisk halt, redoxförhållanden samt ämnets bindning till 

materialet. Ämnen från vägkonstruktionen kan emittera på flera sätt. Spridningen kan ske i 

löst fas, i fast fas, i gasfas. Material kan även ge upphov till miljöpåverkan genom strålning. 

Strålning kan förekomma från en vägkonstruktion då både naturmaterial och restmaterial kan 

innehålla radioaktiva ämnen. (Svedberg et al. 2003) 

 

3.1 Löst fas 

Det vanligaste spridningssättet för olika ämnen är spridning i löst fas i vatten. Urlakningen 

sker genom att ämnen löses ut och transporteras med det infiltrerade vattnet (figur 4). 

 

 
Figur 4. Det vanligaste spridningssättet för ämnen från vägmaterial är i löst fas. Ämnena 
transporteras till recipienten med det infiltrerande vattnet. (Svedberg et al. 2003) 
 

Den nederbörd som faller på en väg kan infiltrera direkt eller ansamlas på vägytan för att 

sedan rinna av och infiltrera dikeskanten. Utlakningen av ämnen styrs av ett flertal faktorer till 

exempel: 

 

• Lutning och genomsläpplighet hos slitlagret påverkar hur mycket vatten som kommer 

att infiltrera konstruktionen. En asfaltbeläggning reducerar infiltrationen i vägbanan 

genom att göra den ”tät”. Detta kan jämföras med en ”öppen” väg, till exempel en 

grusväg, där infiltrationen av vatten blir större än vid den ”täta” vägen. (Vägverket 

1999) 
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• Var i vägkonstruktionen materialet är placerat styr urlakningen. I vägslänterna går 

urlakningen fortare än i mitten av en konstruktion. Detta beror på att materialet i 

slänterna kommer i kontakt med en större mängd infiltrerande vatten än materialet i 

mitten av konstruktionen. 

 

• Infiltrationen är större där vägbeläggningen är skadad jämfört med där den är intakt. 

Underhållet av vägen påverkar därmed hur stor urlakningen av ämnen blir. 

 

• Den mängd av ett ämne som finns tillgängligt för utlakning i materialet. Mängden 

material som används beror på vägbredden, bankhöjden etc. 

 

• Konstruktionens uppbyggnad och materialparametrar som kornstorleksfördelning och 

porositet påverkar omsättningen av vatten och därmed urlakningen. (Flyhammar et al. 

2002)  

 

Jordens egenskaper som till exempel vattenmättnadsgrad, permeabilitet, innehåll av organiskt 

material, kornstorleksfördelning, skiktning samt avståndet till grundvattennivån styr ämnenas 

potentiella spridningsvägar.  

 

3.1.1 Lakningspotential/lakningsmetod 

Vad som kan komma att lakas ut från ett material undersöks ofta genom olika 

laborationstester. Resultatet från dessa kan användas för att miljöbedöma olika fasta material. 

Utlakningen undersöks genom skak-, kolonn-, eller lysimeterförsök. Vilken typ av laktest 

används beroende på vad syftet med undersökningen är. Principen är dock densamma; en fast 

fas kommer i kontakt med vatten under vissa förhållanden och under en viss tid. Vid skak- 

och kolonnförsök hänvisas ofta till L/S-kvoten. L står för liquid och S för solid. L/S-kvoten är 

den mängd lakvatten som varit i kontakt med materialet, dividerat med mängden fast material. 

Ju högre L/S-kvot desto mer vatten har varit i kontakt med det fasta materialet. Det som 

undersöks är vilka ämnen som frisatts från den fasta fasen till vattnet. Andra faktorer, förutom 

L/S-kvoten, som påverkar lakningen är pH, redoxpotential, tiden och partikelstorleken. 

(Wadstein et al. 2002)  
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Lakningen utförs ofta under mättade förhållanden, det vill säga porutrymmen är fyllda med 

vatten. Detta skulle alltså i fält motsvara lakning under grundvattennivån i fält. Lakning under 

omättade förhållanden skulle därmed ofta bättre motsvara de verkliga förhållandena i fält. Det 

är även ett flertal andra parametrar som kan skilja sig mellan lakning under 

laboratorieförhållanden jämfört med i fält. Exempel på detta är temperatur, pH, 

redoxförhållanden, vattenflödet, exponeringstiden samt ytan som exponerats för mobilt 

vatten. (Flyhammar 2002) Vid lysimeterförsök är behållarna med material placerade i fält och 

utsätts därför för naturliga väderleksförhållanden. Lysimeterförsök används främst för att 

verifiera laboratorieförsök. (Vägverket 1999) 

 

3.1.1.1 Sammansättning 

För att få reda på ett materials kemiska sammansättning kan olika analyser göras. Vid en 

totalhaltsanalys upplöses materialet med hjälp av en syra anpassad för materialet och ämnena 

som ska analyseras. Provet kan sedan analyseras med exempelvis en 

atomabsorptionsspektrofotometer. Från analysen av totalhalt kan fås information om 

lakningsförsök är nödvändig och i så fall vilka ämnen som är lämpliga att analysera i vattnet 

från ett laktest. (Wadstein et al. 2002) 

 

3.1.1.2 Tillgänglighet 

Tillgänglighetstest mäter den potentiellt utlakbara andelen, det vill säga den andel som totalt 

kan lakas ut då kornstorlek, koncentrationsskillnader, alkalinitet eller tid inte begränsar 

utlakningen. (Wadstein et al. 2002) 

 

3.2 Fast fas  

Transport av ämnen i fast fas uppkommer till exempel vid damning eller jorderosion 

(Svedberg et al. 2003). Varje år slits cirka 130 000 ton vägbeläggning loss och hamnar, 

tillsammans med 9 000 ton däcksmaterial, i diken, bäckar, sjöar och hav (Vägverkets hemsida 

b).  

 



 18

3.3 Gasfas  

Transport av ämnen i gasfas sker normalt i mycket liten utsträckning. Transporten kan ske till 

följd av faktorer som skapar ett luftflöde i konstruktionen. (Svedberg et al. 2003) 

 

 

4. EKOTOXIKOLOGI 
Ekotoxikologin studerar effekter av gifter i naturmiljön, både på individ- populations- och 

ekosystemnivå. Även gifternas transport, transformation, fördelning och ackumulering i 

näringskedjorna samt sekundära effekter hos olika arter är en viktig del.  

 

4.1 Essentiella och icke essentiella ämnen 

Essentiella ämnen bör ha en koncentration som är optimal i djurs föda, eller i jorden för 

växter, för att bibehålla en normal tillväxt och reproduktion. För lite av ämnet leder till en 

brist och därmed blir inte tillväxten optimal och för mycket av ämnet blir giftigt. Vad som är 

optimalt spänner för vissa essentiella ämnen endast över ett litet intervall. Icke essentiella 

ämnen däremot påverkar endast tillväxten/överlevnaden om de förekommer i alltför hög 

koncentration i organismen. Vad som är en alltför hög koncentration kan variera stort mellan 

olika arter och ämnen, men även inom en och samma art. (Walker et al. 2003) Se figur 5 för 

jämförelse mellan hur ett essentiellt respektive ett icke essentiellt ämne påverkar 

tillväxten/överlevnad hos en organism.  

 

 
Figur 5. Essentiella ämnen och ickeessentiella ämnen påverkar tillväxten på olika sätt. Båda 
är giftiga i för höga koncentrationer men de essentiella ämnena påverkar även tillväxt och 
överlevnaden negativt i för låga koncentrationer. (Walker et al. 2003) 
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4.1.1 Metaller och biologiska effekter i akvatisk miljö 

Metaller förekommer naturligt i låga halter i akvatiska miljöer. Halterna kan dock variera stort 

och är bland annat beroende av berggrund och jordarter i tillrinningsområdet. Även pH och 

innehåll av organiskt material påverkar metallhalterna. Det är flera metaller som är essentiella 

både för växter och för djur. Även om metallerna är naturligt förekommande och flera av dem 

livsnödvändiga blir de föroreningar genom att människan anrikar samt förflyttar dem. 

Metaller som kvicksilver, kadmium och bly räknas till de viktigaste miljögifterna inte bara på 

grund av att de har kraftig giftverkan utan också för att de är grundämnen och därför är 

oförstörbara. (Bernes 1998) Till skillnad från många organiska miljögifter kan metaller alltså 

inte brytas ned till mindre skadliga komponenter. Avgiftningen hos organismen består därför 

av att binda aktiva metalljoner till ett protein kallat metallothionin, eller lagring i en 

olösligform i s.k. intracellulära granula för långtidslagring eller exkretion via avföringen. 

Detoxifieringen är dock inte bara positiv eftersom den även är en kostnad då den kräver 

energi. (Walker et al. 2003)  

 

Redan måttligt förhöjda metallhalter kan ge biologiska störningar och känsligheten för 

metallexponering varierar stort mellan olika organismer. Toxiciteten för Cu2+ kan t ex. skilja 

sig upp till 100 gånger mellan olika grupper av fytoplankton. (Brand et al. 1986) I vatten är 

det framförallt organismer i nedre delen av näringskedjan, t ex. växt- och djurplankton som 

får skador redan vid måttligt förhöjda halter av metaller. Även reproduktion av fisk samt 

utveckling under de tidiga yngelstadierna är känslig för metallpåverkan. Akuta effekter 

uppträder vid halter som är cirka 3-10 gånger högre än de halter som ger kroniska effekter. De 

lägsta effekthalterna fås därmed vid långtidsexponering. (Naturvårdsverket 1999a) 

 

Tre egenskaper som studeras vid bedömning av ett ämnes miljöfarlighet är: persistens, 

bioackumulerbarhet och toxicitet. Eftersom metaller inte kan brytas ned är persistens inte 

relevant att studera. (TGD 2003) Även bioackumulerbarheten är svår att studera för metaller. 

Vissa metaller är essentiella för organismer och tas därför upp. Regleringsförmågan av 

metallhalter kan skilja sig mellan olika arter. Högre stående djur kan oftare reglera upptaget 

till skillnad från exempelvis alger. Ackumulationen i organismer är även beroende av bland 

annat hur lipofila ämnena är. Metaller i fri jonform är inte lipofila men kan bilda mer lipofila 

metallorganiska föreningar. (EPA 2007) 
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Ekotoxiciteten hos metaller är beroende av metallernas biotillgänglighet. Denna är i sin tur 

beroende av förekomstformen, metallerna kan t ex. vara adsorberade till partiklar, ingå i lösta 

men inte biotillgängliga komplex eller vara fria joner. Ofta är det den fria metalljonen som är 

mest toxisk. Vattnets pH, hårdhet, koncentration av konkurrerande katjoner och innehåll av 

löst organiskt kol är faktorer som påverkar biotillgängligheten. (EPA 2007) Uppgifter om 

metallernas förekomstformer och uppträdande i akvatiska miljöer är oftast teoretiska 

uppskattningar. Genom att mäta koncentrationer av metaller i vävnader skulle man bättre 

kunna förutspå biologiska effekter än genom att mäta koncentrationer i vattnet. (Norwood et 

al. 2003)  

 

4.2 Synergism och antagonism 

Organismer utsätts ofta för en blandning av ämnen och det är ovanligt att en förorening 

dominerar över alla andra i miljön. I en emission bestående av flera olika ämnen kan påverkan 

från varje enskild förorening skilja sig gentemot när dessa föroreningar förekommer var och 

en för sig. Vanligtvis är effekten av en blandning av ämnen en summa av de ingående 

komponenternas effekter, en så kallad additiv effekt. De ingående ämnena har då ungefär 

samma toxicitet i blandningen som de skulle ha haft var och en för sig. I vissa fall är dock 

toxiciteten större än summan av de ingående komponenternas effekter. Detta kallas 

synergism. Den toxiska effekten blir större än väntat. Motsatsen till detta är antagonism. Den 

toxiska effekten är då lägre än väntat (figur 6). (Walker et al. 2003) 

 

    
Figur 6. En blandning av två ämnen kan ha olika effektgrad. De kan ha en additiv effekt – en 
summering av de ingående komponenternas effekter, synergieffekt – den toxiska effekten blir 
då större än för ämnena var och en för sig, eller verka som antagonister – effekten blir då 
lägre än förväntat. (Walker et al. 2003) 
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4.2.1 Blandningar av ämnen  

Att förutspå effekter orsakade av blandningar på organismer är svårt med tanke på 

synergistiska och antagonistiska effekter. För metaller finns även andra faktorer att ta hänsyn 

till vilket gör det ännu svårare. Eftersom biotillgängligheten och därmed toxiciteten är 

beroende av förekomstformen av metaller kommer faktorer som t.ex. pH och innehåll av löst 

organiskt kol att förändra toxiciteten. För blandningar blir detta ännu mer komplext eftersom 

de olika faktorerna påverkar olika metaller på olika sätt. (Norwood et al. 2003)  

 

Norwood et al. 2003 har sammanställt observationer av effekter orsakade av blandningar av 

metaller på akvatiska biota. Denna visar att responsen för blandningar varierar, även för 

samma metallkombination. Att LC50 kan varierar kan bero på att testen utförs på olika sätt. 

Parametrar som skiljer mellan testen är exempelvis testvattnets kvalitet, hårdhet, innehåll av 

suspenderade partiklar, pH mm. Eftersom detta är faktorer som påverkar biotillgängligheten 

påverkas även toxiciteten.    

 

 

5. RISKBEDÖMNING 
Olika metoder kan användas för att förutspå eller värdera en risk. Riskhantering och 

tillhörande riskbedömning är en del i ett beslutsunderlag när en anläggning, till exempel en 

väg ska byggas. Miljöbedömningen för en allmän väg som sådan görs inom ramen för en 

MKB (se avsnitt 2.3) och i det sammanhanget kan en riskbedömning utgöra en grund för olika 

frågeställningar beträffande anläggandet av vägen. (Vägverket 2002a) 

 

5.1 Riskteori 

Begreppet risk är mycket komplext och kan få ett flertal olika tolkningar beroende på ur vilket 

perspektiv det ses. Ett sätt är ett strikt naturvetenskapligt förhållningssätt, som ger ett 

objektivt mått på risken utan personliga värderingar och som kan beräknas. Om subjektiva 

faktorer vägs in i begreppet risk får vi istället ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. I detta tas 

hänsyn till att människors värderingar skiljer sig åt och därför varierar också vad som kan 

betraktas som en risk och hur stor denna bedöms vara. En gemensam nämnare för risk, inom 
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båda dessa perspektiv, är sannolikheten för att en negativ konsekvens skall inträffa till följd av 

någon form av händelse. (Nilsson 2003) 

 

För kemikalier består risken av två faktorer, de inneboende egenskaperna som kemikalien har 

(faran) samt det sätt som kemikalien används eller hanteras på (exponeringen). Ämnenas olika 

egenskaper ger upphov till olika riskbilder i olika situationer beroende på hur de används eller 

hanteras. (Kemikalieinspektionens hemsida a) 

 

5.2 Riskhantering 

Riskhanteringsprocessen får olika utformning beroende på vilken typ av system som studeras. 

Riskhanteringsprocessen för ett tekniskt system och ett miljösystem skiljer sig åt på flera sätt. 

Riskhanteringen för ett tekniskt system består av tre huvudmoment: riskanalys, riskvärdering 

och riskreduktion/kontroll (figur 7). Riskanalysens syfte är att beräkna sannolikheten och 

uppskatta omfattningen av negativa händelser som till exempel en anläggning kan ge upphov 

till. Riskbedömningen utgörs av riskanalysen tillsammans med en riskvärdering. I detta 

moment tas ställning till om identifierade risker kan accepteras och vilka alternativ som 

eventuellt finns. Om risken bedöms att inte vara acceptabel går man vidare till momentet 

riskreduktion/kontroll för att försöka reducera eller kontrollera riskerna. 

 
Figur 7. Riskhanteringsprocessen för ett tekniskt system (IEC 1995, Omarbetad av Nilsson 
2003) 
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Riskhanteringsprocessen för ett miljösystem består av riskbedömning, riskvärdering och 

riskhantering (figur 8) (Hartlén et al. 1999). Riskbedömningen är i sin tur uppdelad i fyra 

olika steg. Bedömningen börjar med en identifiering av fara det vill säga vilka riskkällor som 

finns i systemet? Information om riskkällor och negativa effekter samlas in. Därefter görs en 

exponeringsbedömning, som är en uppskattning av koncentrationen/dosen som skyddsobjekt 

kan exponeras för. Efter detta följer en uppskattning av sambandet mellan dos (koncentration) 

och effekt. Riskbedömningen avslutas genom att uppskatta sannolikheten för att negativa 

effekter uppstår i systemet. Detta görs genom att sammanställa de tre tidigare stegen. (TGD 

2003) Efter riskbedömningen ska risken värderas; är risken acceptabel eller inte? Värderingen 

är alltså inte en del av riskbedömningen som det är i ett tekniskt system. Om risk föreligger 

tas slutligen ett beslut om hur denna risk ska hanteras.  

 

 

 
Figur 8. Riskhanteringsprocessen för ett miljösystem. (Hartlén et al. 1999)  
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5.3 Riskbedömningar av ämnen inom EU 

Inom EU finns ett program för riskbedömning av ämnen som funnits på marknaden före 

september 1981, så kallade existerande ämnen. I programmet har 141 ämnen prioriterats för 

att undersöka om dessa utgör en risk för människa och miljö. Förordningen (EEG) nr 793/93 

innehåller bestämmelser om procedurer, tidsramar och ansvarsfördelning för bedömning och 

kontroll av risker med existerande ämnen. I förordningen (EG) nr 1488/94 fastläggs 

principerna för riskbedömningarna. Det är medlemsländernas så kallade behöriga 

myndigheter som utsetts som rapportörer för de olika ämnena och hittills är 66 

riskbedömningsrapporter (RAR- Risk Assessment Report) helt klara. Det finns dock förslag 

till riskbedömning för 114 ämnen. (Kemikalieinspektionens hemsida b) För vissa ämnen har 

industrin själva gjort frivilliga riskbedömningar för ämnen som inte prioriterats av EU. 

Exempel på ämnen där frivilliga riskbedömningar görs är Pb och Cu. Riskbedömningen av Pb 

drivs av en internationell blyförening med Belgien som rapportörsland och bedömningen av 

Cu görs av kopparindustrin med Italien som rapportörsland.  

 

5.4 Riskklassificering av beredningar 

I kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av 

kemiska produkter har det tagits fram kriterier för klassificering av beredningar enligt deras 

effekter på akvatiska miljöer. En beredning, som innehåller mer än ett ämne som klassificeras 

som farligt för miljön med riskfraserna R50-53 (mycket giftigt för vattenlevande organismer 

och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön), R51-53 (giftigt för vattenlevande 

organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön) eller R52-53 (skadligt för 

vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön) ska 

miljöfarlighetsklassificeras enligt de regler som finns i Kemikalieinspektionens 

författningssamling (KIFS 2005). 

 

5.5 Bedömningsgrunder i Sverige 

Naturvårdsverket har en rapport, Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag, 

som kan användas som ett verktyg vid tolkning och utvärdering av miljödata för ett antal 

metaller. Risken för biologiska effekter av olika metallhalter delas in i 5 olika klasser. Klass 1 

innebär inga eller endast mycket små risker för biologiska effekter. Halterna i denna klass 

motsvarar en uppskattning av halter i opåverkade vatten där ingen mänsklig påverkan 
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förekommer. I klass 2 är det små risker för biologiska effekter och mätbara effekter kan i 

allmänhet inte registreras. Klass 3 betyder att effekter kan förekomma. Effekter som 

uppkommer kan t ex. vara påverkan på arters reproduktion eller överlevnad. Detta kan leda 

till minskat individantal och påverka ekosystemets struktur. I klass 4 och 5 är det en ökad risk 

för biologiska effekter. Överlevnaden hos vattenlevande organismer kan påverkas redan vid 

en kort exponering av metallhalter i klass 5. Om de uppmätta metallhalterna ligger i klass 3 

eller över rekommenderas att biologiska undersökningar genomförs. (Naturvårdsverket 

1999a) 

 

Bedömningsgrunderna är från 1999 men sedan 2001 har ett stort antal forskare, konsulter och 

myndigheter arbetat med nya bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. De nya 

bedömningsgrunderna beräknas vara färdiga sommaren 2007 men en preliminär rapport finns 

tillgänglig med nya bedömningsgrunder för särskilda förorenande ämnen i sjöar och 

vattendrag. (Vattenportalens hemsida) 

 

Naturvårdsverket har även en rapport för bedömningsgrunder av grundvatten. Där finns 

angivna halter som kan förväntas ge negativa effekter hos känsliga arter i ytvatten.  

 

5.6 Skyddsvärda områden 

Naturvårdsverket har i rapporten, Metodik för inventering av förorenade områden, delat in 

områden baserat på deras olika skyddsvärde. Denna indelning är gjord efter hur allvarligt 

risken skall ses att människor, djur och växter nu eller i framtiden kan påverkas av en 

förorening. En översiktlig bedömning av risken för hälsoskador kan göras utefter tabellerna 

nedan, tabell 1 och 2, där risken för miljöskador vägs mot en bedömning av hur skyddsvärd 

den aktuella miljön är. (Naturvårdsverket 1999b) 
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Tabell 1. Principer för bedömning av känslighet för föroreningspåverkan på människor enligt 
rapporten: Metodik för inventering av förorenade områden. (Naturvårdsverket 1999b) 
 
 
Känslighet 

 
Typ av område 

 
Liten 

 
Områden där människor inte exponeras 
(t.ex. små, inhägnade områden där ingen verksamhet pågår) 
 

 
Måttlig 

 
Områden där yrkesverksamma exponeras i liten utsträckning  
Områden där grundvatten inte används som dricksvatten 
(t.ex. inhägnade industriområden) 

 
 

Stor 

 
Områden där yrkesverksamma exponeras under arbetstid (t.ex. kontorsområden) 
Områden där barn exponeras i liten utsträckning  
Områden där grundvatten eller ytvatten används som dricksvatten  
Områden med åkerbruk eller djurhållning  
Områden av stor betydelse för det rörliga friluftslivet (t.ex. grönområden) 
 

 

Mycket stor 

Områden där människor bor permanent  
Områden där barn exponeras i stor utsträckning  
Områden där grundvatten eller ytvatten används som dricksvatten  
(t.ex. villatomter, daghem, bostadsområden) 

 
 
Tabell 2. Principer för bedömning av naturmiljöns skyddsvärde enligt rapporten: Metodik för 
inventering av förorenade områden. (Naturvårdsverket 1999b) 

 

Skyddsvärde Typ av område 

Litet 
Områden som är starkt påverkade av föroreningar  
Områden där naturliga ekosystem förstörts av annan verksamhet (t.ex. 
avfallsdeponier, sandmagasin eller asfalterade områden) 

Måttligt 
Områden med något störda ekosystem  
Områden med ekosystem som är mycket vanliga i regionen (t.ex. normala skogs- 
och jordbruksområden) 

Stort 

Områden med ekosystem som är mindre vanliga i regionen  
Områden med föroreningspåverkan på enskilda arter eller ekosystem som enligt 
regionala eller lokala naturvårdsplaner har stort skyddsvärde (t.ex. strandområden 
och känsliga vattendrag, rekreationsområden och parker i stadsmiljö) 

Mycket stort 

Områden med enskilda arter eller ekosystem som enligt nationella, regionala eller 
lokala naturvårdsplaner har mycket stort skyddsvärde (t.ex. landets naturskyddade 
områden: nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, marina reservat, 
djurskyddsområden och områden med andra biotopskydd, övriga områden där 
hotade arter finns samt områden utpekade som riksintressanta för naturvården) 
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En bedömning av skyddsvärde används för redan förorenade områden för att göra en samlad 

uppskattning av riskerna för påverkan på människa och miljö. Detta för att kunna prioritera 

vilka områden som är viktigast att åtgärda.  

 

5.7 Ekologisk riskbedömning 

En ekologisk riskbedömning består i huvudsak av tre olika faser med fyra olika steg (figur 9). 

Riskbedömningen motsvarar den första delen av riskhanteringsprocessen i ett miljösystem 

som illustrerades i figur 8. I den första fasen, problemformulering, definieras och avgränsas 

målsättningen. I nästa fas, analysdelen beskrivs exponering och dos-effekt samband. Den sista 

fasen är en riskkaraktärisering. Där vägs kunskap om exponering och effekter samman för att 

få en beskrivning om typ, grad och sannolikheten av en ekologisk effekt. (Jones et al. 2006)  
 

 
Figur 9. Det generella ramverket för riskbedömning (Bearbetad från Jones et al. 2006) 

 

5.7.1 Problemformuleringsfasen 

I problemformuleringsfasen definieras: riskbedömningens målsättning, ekosystem-

komponenter som bör bedömas/skyddas, avgränsningen i tid och rum, samt hur effekter och 

indikatorer skall mätas/bedömas. Det är även viktigt att redan här definiera vilka beslutsregler 

och kriterier som gäller, det vill säga hur bedömningen kommer att ske. (Jones et al. 2006) 

 

Problem- 
formulering 

 
       Analys 

Risk-
karaktärisering 

Faroanalys 

Exponerings- 
bedömning 

Effekt- 
bedömning 

Riskkaraktärisering 

Kompletterande 
undersökningar 
+ övervakning  
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Problemformuleringen resulterar i en analysplan som specificerar vilka typer av data, analyser 

och undersökningar som ska utföras. 

 

5.7.2 Analysfasen 

Här utförs de studier och analyser som definierats i analysplanen. Målet är att beskriva eller 

förutsäga hur bedömningsvariablerna/indikatorerna exponeras för föroreningar men även 

sambandet mellan exponering och effekter. De olika delarna i analysfasen visas i figur 10. 

 

 
Figur 10. De olika delarna i analysfasen av en ekologisk riskbedömning (Jones et al. 2006) 

 

När det gäller metaller är det enligt EPA (2007) vissa faktorer/egenskaper som är extra viktiga 

att ta hänsyn till i analysfasen, dessa är: 

 

• Bakgrundsnivåer: Genom att känna till bakgrundsnivåer är det möjligt att skilja på 

halter av metaller som redan finns i miljön från halter orsakade av de metallkällor 

som omfattas av bedömningen. 

• Blandningar: Ämnen som förekommer i blandningar kan ge ökad eller minskad 

toxicitet än förväntat. Toxiska effekter har observerats för blandningar av metaller där 

de enskilda ämnena var och en för sig förekommit på en icke toxisk nivå.  

Karaktärisering av föroreningskälla

- Vilka föroreningar? Hur farliga är de? 
- Mängder 
- Halter 
- Lakbarhet 

Spridning i miljön

-  Flöden från källan till recipienten 
-  Halter i mark, grundvatten, ytvatten, sediment 

och luft 

Effektbedömning

- Effekter på organismer och ekosystemfunktioner 
- Dos-respons 
- Riktvärden 

Exponering 

- Upptag 
- Biotillgänglighet 
- Bioackumulation 
- Nedbrytning 
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• Essentiellt eller ej: Flertalet organismer har mekanismer för att kontrollera upptag 

och exkretion av essentiella metaller. Vissa icke essentiella (potentiellt toxiska) 

metaller kan ha samma bindnings- och upptagsmekanismer som essentiella metaller 

vilket gör att ackumuleringen av dessa inte blir linjär med avseende på 

exponeringshalter. 

• Förekomstform: Ett ämnes förekomstform påverkar biotillgängligheten och därmed 

även dess toxicitet. 

• Toxikokinetik/dynamik: Absorption, distribution, metabolism, transformation och 

exkretion av metaller hos en organism beror av förekomstform och organismens 

förmåga att reglera och/eller lagra metallen. Allt detta påverkar i sin tur toxiciteten. 

 

5.7.2.1 Exponeringsbedömning 

Miljöriskbedömningen ska ta hänsyn till 1000-tals arter med olika fysiologi, känslighet, plats i 

näringsvävar och roll i energiflödet. I exponeringsbedömningen väljs vilka arter i området 

som skall skyddas för att senare kunna bedöma om arterna exponeras för en acceptabel mängd 

av föreoreningar eller inte. För att veta vad organismerna utsätts för måste en kartläggning av 

föroreningshalterna i området ske. Även om det finns miljögifter i marken kan en del av dessa 

vara bundna till jordpartiklar och därmed inte utgöra någon toxicitetsrisk för organismerna. 

Totalhalter av gifter i marken behöver därför inte vara den samma som halten som är 

biotillgängligt. Biotillgängliga föroreningar i marken är de som marklevande organismer tar 

upp via respiration, födointag eller direkt diffusion genom huden. Diverse utlakningstester på 

markprover kan ge en uppskattning av föroreningars rörlighet men säger inte så mycket om 

ämnena är biotillgängliga eller inte. För att bedöma om en markbunden förorening är 

biotillgänglig kan halter av giftet som lagrats i organismens vävnader mätas. (Jones et al. 

2006) 

 

I ett kontaminerat markområde utsätts marklevande organismer för en direkt exponering via 

den förorenade jordpartikeln. Djur högre upp i näringskedjan exponeras främst via sin föda. 

Gifternas rörlighet både i marken och i näringskedjan är alltså viktig i 

exponeringsbedömningen. 
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5.7.2.2 Effektbedömning 

Effektdata kan antingen fås genom observationer i fält eller genom toxicitetstester. I fält kan 

biomarkörer användas men de är ofta ospecifika och det är svårt att identifiera den(de) 

substans(er) som är ansvarig för en viss effekt. Detta är lättare att fastställa med hjälp av 

toxicitetstester under laborationsbetingelser. Där kan undersökas vilka effekter ett ämne har 

på organismen bland annat i form av synliga eller mikroskopiska förändringar i olika organ, 

fosterskador, minskad fortplantningskapacitet och beteendeförändringar vid olika doser. 

Vilken typ eller typer av tester som görs är beroende på vad som är intresse att undersöka. 

  

Marktester: Det finns flera standardiserade metoder för ekotoxikologisk testning av jord och 

jordmaterial med avseende på negativa effekter på terrestra organismer. Exempelvis är det 

möjligt att genom att mäta respirationen i mark få ett mått på den biologiska aktiviteten hos 

markorganismerna. Om marken är fri från vegetation kommer markandningen, 

koldioxidproduktionen, från nedbrytningsprocesser där markorganismerna tar upp syre och 

avger koldioxid. (Växten och markens hemsida) Markandningen är därför ett indirekt mått på 

förekomsten av destruenter samt deras aktivitet. Om koldioxidproduktionen minskar vid 

närvaro av föroreningar betyder detta alltså att markorganismerna har påverkats negativt. 

 

Sedimenttester: Bottenorganismer är en länk i näringskedjan för att återföra partikulärt 

material och näringsämnen. Det kan därför vara allvarligt om ett ämne har effekter på dessa 

bottenorganismer. Svenska standarder (SIS) för effektmätningar på sedimentlevande 

organismer saknas dock helt. (Jones et al. 2006) 

 

Vattentester: Det finns standardiserade tester med vattenorganismer. En nackdel med dessa är 

dock att de ofta avser korttidsexponering och därmed akuta effekter. I naturmiljön är det ofta 

istället effekter från långtidsexponering som är av intresse. Inom organisationen för 

ekonomiskt samarbetet och utveckling (OECD) har zebrafisken (Danio rerio) länge varit en 

standardart för kemikalietestning. Den används bland annat vid studier av effekter på tidiga 

livsstadier. (OECD 1992) 

 

Det kan vara stor skillnad både mellan individer av samma art och mellan arter när det gäller 

känsligheten för ett visst ämne. Vissa ämnen är selektiva och påverkar exempelvis bara vissa 

arter och detta gör det svårt att extrapolera toxicitetsdata från en art till en annan. Om däremot 
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mekanismerna bakom toxiciteten är kända är det lättare att göra denna extrapolering. Effekt-

koncentrationerna kan extrapoleras med hjälp en osäkerhetsfaktor (AF). För beräkning av 

PNEC vatten (Predicted no effect concentration, dvs. den högsta koncentrationen i ytvatten som 

förväntas inte ge negativa effekter) finns kriterier för vilken osäkerhetsfaktor som skall väljas 

i olika fall (tabell 3). PNECvatten = NOECmin /AF, där NOECmin är den högsta undersökta 

koncentrationen där inga negativa effekter observerats för den känsligaste arten. Ju större 

osäkerheter som finns i dataunderlaget desto högre AF ska användas. (TGD 2003)  

 
 
Tabell 3. Kriterier för val av osäkerhetsfaktor för beräkning av PNECvatten. (modifierad från 
TGD 2003) 
 
Tillgängliga data Osäkerhetsfaktor 

(AF) 
 
Åtminstone ett akut L(E)C50-värde för varje trofinivå (fisk, Daphnia 
och alger) 
 

 
1000 

 

Ett kroniskt NOEC-värde (fisk eller Daphnia) 
 
 

100 
 

Två kroniska NOEC för arter som representerar två trofinivåer (fisk 
och/eller Daphnia och/eller alger) 

50 
 
 

Kroniska NOEC för åtminstone tre arter som representerar tre 
trofinivåer  

10 
 
 

Andra typer av metoder och studier, t ex. fältstudier Bestäms från fall till fall 
(1-1000) 

 

5.7.3 Riskkaraktärisering 

Riskkaraktäriseringen är en samlad bedömning av de två tidigare faserna, 

problemformuleringen och analysen. Målsättningen är att redogöra för de negativa effekterna 

och sannolikheten för att de uppstår. En sådan samlad bedömning utgör ett användbart 

beslutsunderlag. Riskkaraktäriseringen måste även utvärderas och knytas an till 

skyddsobjekten som definierades i problemformuleringen.  
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6. FALLSTUDIE 
Syftet var att bedöma om det är någon risk att emissioner från hyttsten har en negativ 

påverkan på skyddsobjekt. För att undersöka emissionernas effekt på en miljö studerades ett 

befintligt projekt, en väg i Norrbotten där hyttsten använts. I miljöbedömningen var denna 

plats aktuell men i de fall ekologin/miljön är samma på andra vägsträckor med hyttsten skulle 

denna bedömning kunna gälla även dessa. För miljöriskbedömningen användes modellen för 

ekologisk riskbedömning som beskrivs i avsnitt 5.7. 

 

Vägen är en gammal väg vid byn Ubbyn i Bodens kommun som byggdes om år 2002-2003. 

Vid ombyggnaden breddades vägen från 5 till 6,5 meter med befintligt material i vägen och 

vägen höjdes med hjälp av hyttsten. På en delsträcka på väg 686 har skador uppkommit 

fläckvis på åkermarken längs med vägen. Skadorna på vegetationen beror troligtvis på en 

förhöjd konduktivitet i marken till följd av ökad salthalt. Växternas vattenupptag har därmed 

försämrats. (Mácsik, muntlig information). Det berörda vägpartiet är cirka 80-100 meter långt 

i vägens längdriktning. Området består framförallt av åkermark och blandskog och en viss 

avverkning av skog har skett i närheten av vägen (figur 11).  

   

Vissa delar av vägsträckan saknar fungerande vägdiken. Genom att gräva ett dike vid 

åkermarken minskas risken att vattnet når åkermarken och påverkar vegetationen. (Hörnsten 

och Mácsik 2006) Med ett dike finns dock risk för effekter i dikesvattnet istället.  

 

 

 

 
Figur 11. Platsen för miljöbedömningen ligger vid väg 686 i Norrbotten, där hyttsten använts 
i vägkonstruktionen. Här har skador på åkermarken intill vägbanken uppmärksammats. (Foto: 
Johan Hörnsten, Sweco 2006)  
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6.1 Problemformulering 

Målsättningen med riskbedömningen var att kunna bedöma om det är någon risk att miljön 

påverkas negativt på grund av emissioner från väg byggd med hyttsten. Om miljön påverkas 

negativt skulle detta i så fall bedömas som allvarligt eller inte. 

 

Bedömningen som gjordes var platsspecifik och fokuserad framför allt mot ytvatten. Om en 

väg har diken förhindrar detta att vatten från vägen rinner ut över angränsande mark men å 

andra sidan kan det bli problem i dikesvattnet i stället. Regnvatten kan ta med sig emissioner 

från vägen till vattnet i diket. Grodor, insekter och vattenlevande organismer kan därmed 

påverkas och ekosystemet i diket störs. 

 

6.2. Exponeringsbedömning 

Exponeringsbedömningen är en del av analysfasen. Första fasen i denna var att karaktärisera 

föroreningskällan. Detta genom att bland annat ta reda på totalmängd av ämnen i materialet 

samt dess lakbarhet. Sedan studerades ämnenas spridning i miljön och slutligen 

skyddsobjektens exponering. Fokus i denna rapport låg mer på responsen än på hur ämnena 

transporterats till platsen. En väsentlig del av exponeringsbedömningen finns redovisad i en 

rapport av Mácsik (2007).  

 

6.2.1 Lakbara ämnen från hyttsten  

Hyttsten består främst av olika föreningar sammansatta av oorganiska ämnen som kalcium, 

kisel, magnesium, aluminium, järn och svavel. Som utgångspunkt för att få reda på vilka 

halter organismerna i vattnet kan exponeras för användes totalhalten och tillgänglighet för 

ämnen i hyttsten från SSAB i Luleå (tabell 4). Tillgängligheten avser den potentiellt utlakbara 

mängden av ämnen från hyttsten (se avsnitt 3.1.1.2) och är alltså inte den samma som den 

biologiska tillgängligheten.  
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Tabell 4. Totalhalt och tillgänglighet (den potentiellt utlakbara mängden) för ämnen i hyttsten 
från SSAB i Luleå. Halter under detektionsgräns är gråmarkerade. (modifierad från Fällman 
1997) 
 
  Totalinnehåll Tillgängligt  
   Naturlig redoxpotential Oxiderande förhållanden*  
  Medelvärde (n=2) Medelvärde (n=3) Medelvärde (n=2) 
  mg/kg mg/kg mg/kg 
Al 64800 2057 3611 
As 0,7 0,05 0,04 
Ba 406 72,6 75,8 
Ca 224500 44785 51950 
Cd 0,4 0,01 0,02 
Co 0,52 0,12 0,13 
Cr 34,6 0,23 0,59 
Cu 5,73 0,09 0,74 
Fe 1680 425 18 
K 4935 1190 1586 
Mg 118000 15581 18572 
Mn 4135 1856 1850 
Mo 6,0   
Na 4300 609 798 
Ni 7,28 0,8 1,48 
Pb 0,4 0,04 0,51 
S 17100 5984 8422 
Si 146000 8389  
V 353 18,8 27,4 
Zn 5,94 1,22 1,63 

 
*) Oxiderande förhållanden genom tillsats av väteperoxid. 

 

6.2.2 Spridningsbild 

Spridningen av ämnen från material i vägar sker främst i löst fas i vatten och är beroende av 

hur och var i vägkonstruktionen materialet används. Hyttsten har på den aktuella platsen legat 

exponerad i vägslänterna och exponerats både för nederbörd och för ytavrinning från vägen. 

Detta har lett till en betydligt större utlakning av ämnen från hyttsten jämfört med om det 

hade funnits ett täckande slitlager som hade skyddat mot infiltration av regnvatten. Det är 

även en skogssluttning ner mot åkermarken (figur 12). Detta har gjort att vatten från 

sluttningen har kunnat infiltreras genom vägbanan. En viss avverkning av skogen har skett 

vilket kan ha lett till ökad avrinning och utlakning av ämnen från slänten.  
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Figur 13. Schematisk skiss över spridningsbilden på platsen vid väg 686. Vatten infiltreras 
genom vägkonstruktionen och frigör ämnen som sedan transporteras i flytande fas.  
 

 

6.2.3 Lakning  

Det finns många undersökningar gjorda på hyttstens tekniska och lakningsegenskaper bland 

annat av Fällman (1997), Lindgren (1998) och Tossavainen (2005). Vid gjorda skak- och 

kolonnförsök med hyttsten från Luleå fås pH-värden mellan 8 och >12. Vid lysimeterförsök i 

fält har pH-värden på mellan 3 och 4 uppmätts. I laboratorieförsök mals hyttstenen innan 

lakning och lakningen sker under oftast under vattenmättade och anaeroba förhållanden. Detta 

skiljer sig från i fält där fraktionerna av hyttsten ofta är osorterade och utlakningen sker under 

vattenomättade och aeroba förhållanden. Vid krossningen förändras materialets hydrauliska 

konduktivitet och vattenhållande förmåga, vilket kan leda till att det är svårt att uppnå stark 

oxiderande förhållanden. Lakning av hyttsten vid laboratorieförsök sker alltså under andra 

betingelser än vad som sker i fält. Tiden är en annan faktor som skiljer sig mellan 

laboratorieförsök och fältstudier. I fält finns möjligheten att följa utlakningen av ämnen under 

flera år. (Mácsik, muntlig information) 

 

Hyttsten (20-100 mm) från väg 686 vid Ubbyn lakades utan att malas. Detta på grund av att 

det var effekterna från ursprungsmaterialet som var av intresse att studera. Om hyttstenen 

hade lakats enligt standardmetoder hade lakningen inte skett under de betingelser som råder i 

naturen (vittrat material med relativt liten yta som kommer i kontakt med vattnet).  
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Materialet kom från vägslänten och hade genom lakning förlorat en del av sitt svavelinnehåll. 

Hyttsten med olika täthet och porositet valdes ut och fördelades i två fraktioner (figur 13 och 

14). 3005,1 g hyttsten placerades i en 10 liters dunk med tappkran och 1002,9 g hyttsten 

placerade i en annan.  

 

                 
Figur 13. 3005,1 g hyttsten som användes              Figur 14. 1002,9 g hyttsten som användes 
vid lakningen för att få lakvatten med                  vid lakningen för att få lakvatten med L/S- 
L/S-kvoten 0,1 och 1.                   kvoten 5 och 10. 
 
 

För att få lakvatten med L/S-kvoten 0,1 hälldes 300,5 ml kopparfritt vatten i dunken med 

3005,1 g hyttsten. Dunken skakades och lades på en horisontell yta. Större delen av stenarna 

var ovanför vattnet. Dunken vändes cirka var 15:e minut och efter en timme tappades vattnet 

ut och dess volym bestämdes. Lakvattnet fick sedan stå i två timmar varvid de tyngsta 

partiklarna sedimenterade. Därefter mättes pH och elektrisk konduktivitet. Lakvattnet fördes 

över till en glasflaska med skruvlock av plast och placerades i kylskåp. Efter att hyttstenen 

fått torka ett dygn i rumstemperatur hälldes 2704,6 ml nytt kopparfritt vatten i dunken. Detta 

för att få lakvatten med L/S-kvoten 1. Dunken skakades och lades på en horisontell yta. Även 

nu var större delen av stenarna ovanför vattnet. Dunken vändes cirka var 15:e minut och efter 

en timme tappades vattnet ut och dess volym bestämdes. Därefter mättes pH och elektrisk 

konduktivitet. Lakvattnet fick sedan stå och sedimentera under tre dygn i en E-kolv övertäckt 

med parafilm i kylskåp. Lakvattnet fördes därefter över till en glasflaska med skruvlock av 

plast och förvarades sedan i kylskåp. 

 

För att få lakvatten med L/S-kvoten 5 hälldes 5014,5 ml kopparfritt vatten i dunken med 

1 002,9 g hyttsten. Dunken skakades och lades på en horisontell yta. Hyttstenen hamnade helt 

under vatten. Dunken vändes cirka var 15:e minut och efter en timme tappades vattnet ut och 

dess volym bestämdes. Lakvattnet som innehöll mycket få partiklar fick stå en timme och 

sedimentera. Därefter mättes pH och elektrisk konduktivitet. Lakvattnet fördes över till en 
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glasflaska med skruvlock av plast och förvarades sedan i kylskåp. Efter att hyttstenen fått 

torka ett dygn i rumstemperatur hälldes 5014,5 ml nytt kopparfritt vatten i dunken för att få 

lakvatten med L/S-kvoten 10. Dunken skakades och lades på en horisontell yta Även nu var 

hyttstenarna helt täckta av vattnet. Dunken vändes cirka var 15:e minut och efter en timme 

tappades vattnet ut och dess volym bestämdes. Lakvattnet som innehöll mycket få partiklar 

fick stå en timme och sedimentera. Därefter mättes pH och elektrisk konduktivitet. Lakvattnet 

fördes över till en glasflaska med skruvlock av plast och förvarades sedan i kylskåp. 

 

Från lakningarna ovan (L/S 0.1, 1, 5 och 10) togs vattenprover i syradiskade plastflaskor och 

skickades till ett ackrediterat laboratorium (ALS Analytica AB) för kemisk analys. Där 

gjordes en mikrofiltrering (0,45µm) innan analysen. 

 

En ny lakning för att få lakvatten med L/S-kvoten 0,1 gjordes med en finare fraktion av 

hyttsten (figur 15) jämfört med den tidigare lakningen. 2681,6 g hyttsten vägdes upp och 

placerades i en 10 liters dunk med tappkran. 268,2 ml kopparfritt vatten hälldes i och dunken 

skakades. Dunken lades sedan på en horisontell yta. Större delen av stenarna var ovanför 

vattnet. Dunken vändes cirka var 15:e minut och efter en timme tappades vattnet ut och dess 

volym bestämdes. Lakvattnet var mycket grumligt och fick stå i en E-kolv täckt med parafilm 

i kylskåp under tre dygn. Därefter mättes pH och elektrisk konduktivitet. Lakvattnet fördes 

över till en glasflaska med skruvlock av plast och placerades i kylskåp. 

 

 
Figur 15. 2681,6 g hyttsten som användes för få lakvatten med L/S-kvoten 0,1. Vid denna 
lakning användes en finare fraktion av hyttsten jämfört med den tidigare lakningen för att få 
L/S-kvoten 0,1. 
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6.2.3.1 Resultat från lakningen 

Resultatet från den kemiska analysen redovisas i tabell 5. Halterna gäller filtrerade 

vattenprover (0,45µm filter). Som väntat återfanns de högsta halterna i lakvattnet med den 

lägsta L/S-kvoten (0,1). Det enda undantaget var barium där den högsta halten fanns i 

lakvattnet med kvoten L/S 10, detta kan bero på att barium är svårlösligt i vatten.  

 

Tabell 5. Halter av analyserade element, pH och elektrisk konduktivitet i de olika lakvattnen 
med olika L/S (liquid/solid) kvoter. Vattnet var filtrerat (0,45µm filter) innan analys. 
 
    L/S 0,1 L/S 1 L/S 5 L/S 10 
Ca mg/l 572 163 106 85,1 
Fe mg/l <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
K mg/l 89,2 19,9 11 10,6 
Mg mg/l 54,8 21,4 18,2 18,4 
Na mg/l 60,3 33,7 31 31,7 
S mg/l 740 97,8 35,3 28,1 
Al µg/l 7,9 6,43 5,54 5,93 
As µg/l <1 <1 1,34 <1 
Ba µg/l 45,9 57,4 56,5 61,6 
Cd µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Co µg/l 0,139 <0,05 <0,05 0,058 
Cr µg/l 0,525 <0,5 <0,5 <0,5 
Cu µg/l 4,6 1,12 1,73 <1 
Hg µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Mn µg/l 803 93,1 18,3 10,1 
Ni µg/l 0,758 <0,5 <0,5 <0,5 
Pb µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Zn µg/l 4,63 <2 <2 <2 
       
pH   7,7 7,7 7,9 7,9 
Konduktivitet mS/m 287 108 80,5 73,8 
 

Halten av ämnen i relation till mängden torrsubstans (TS) redovisas i tabell 6. 
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Tabell 6. Beräknad mängd av utvalda element per kg torrsubstans (TS). 

     L/S 0,1  L/S 1 L/S 5 L/S 10 
Ca mg/kg TS  62,4  208,2 580 1058 
Fe mg/kg TS  0,178  0,19474 0,655 1,0035 
K mg/kg TS  8,88  26,43 56 109,5 
Mg mg/kg TS  6,33  25,32 95,5 190 
Na mg/kg TS  5,97  35,76 156,5 315,5 
S mg/kg TS  66  150,42 177,5 299 
Al µg/kg TS  647  701,63 2625 4335 
As µg/kg TS  <0,1  <1 <5 <10 
Ba µg/kg TS  15  68,64 355,5 699 
Cd µg/kg TS  <0,005  <0,05 <0,25 <0,5 
Co µg/kg TS  0,0491  0,1553 0,414 <0,664 
Cr µg/kg TS  0,617  <1,067 3,19 <5,69 
Cu µg/kg TS  1,28  3,341 35,55 48,2 
Hg µg/kg TS  <0,002  <0,02 <0,1 <0,2 
Mn µg/kg TS  212  353,3 545 860 
Ni µg/kg TS  0,121  0,6286 2,98 <5,48 
Pb µg/kg TS  0,116  <0,296 <1 <2 
Zn µg/kg TS  0,397  <2,197 16,2 <26,2 
 

6.3 Effektbedömning 

Effekter av lakvattnet har setts på platsen i form av att gräset vid vägen har dött fläckvis. 

Effektbedömningen gjordes dock med avseende på skyddsobjektet ytvatten och effekter som 

kan uppkomma hos organismer i vattnet. Effektbedömningen baserades på laboratorieförsök 

med zebrafiskembryon. En litteraturstudie gjordes över några utvalda ämnen för att ta reda på 

vilka koncentrationer som kan tänkas ge effekter på organismer i ytvatten.  

 

Vid konventionella riskbedömningar används toxicitetsdata från studier utförda på enskilda 

ämnen (TGD 2003). I detta arbete var dock syftet att undersöka en blandning av flera ämnen 

samtidigt, eftersom det är så de förekommer i miljön. Att förutspå den akvatiska toxiciteten 

hos blandningar av metaller är viktigt men mycket svårt (EPA 2007). Detta beror bland annat 

på att olika förekomstformer av metallerna ger olika effekter och har olika interaktioner med 

varandra. För att förenkla riskbedömningen i denna rapport användes dock toxicitetsdata för 

enskilda ämnen. 
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6.3.1 Embryotoxicitet hos zebrafisk 

Försök gjordes med avseende på skyddsobjektet ytvatten. För att undersöka toxiciteten hos de 

olika L/S-kvoterna gjordes försök på zebrafiskembryon. Test i tidiga livsstadier är känsliga 

och avspeglar ofta de effekter som skulle uppkomma under ett livscykeltest. Zebrafisken 

(Danio rerio) är en tropisk fiskart men används ofta i akvatiska tester och eftersom de lägger 

genomskinliga ägg är det möjligt att följa ett levande embryo genom hela utvecklingsfasen.  

 

Cirka 60 könsmogna zebrafiskar hölls i ett akvarium med kopparfritt vatten. Vattnet var 

27±1ºC, luftades konstant och en tredjedel av vattnet byttes ut en gång per vecka. Fiskarna 

matades en gång om dagen med konventionellt flingfoder (Aquatic Nature).  

 

Efter att fiskarna acklimatiserat sig under en vecka började försöken. Lekakvarium 

förbereddes och 3 honor och 6 hanar fördes över till varje lekakvarium. Akvarierna var 

utrustade med gallerkorg som fiskarna fick simma i, detta för att förhindra att fiskarna skulle 

äta upp äggen. I gallerkorgarna fanns konstgjorda gröna växter för att efterlikna en naturlig 

miljö. Lekakvarierna placerades i ett värmerum med temperaturen 27±1ºC och 12 timmars 

ljus/mörk period. 

 

Bägare fylldes med cirka 50 ml av respektive provlösningar: balanserad saltlösning (negativ 

kontroll), 3,4-dikloranilin (3,7 mg/l) (positiv kontroll), lakvatten från hyttsten (L/S 0.1, 1, 5 

och 10). Provlösningarna luftades i cirka 16 timmar i värmerum (27±1ºC). 

 

Vid försökens början mättes den elektriska konduktiviteten och pH för lakvattnet. Nyligen 

befruktade zebrafiskägg överfördes till bägarna med de två kontrollösningarna (11-24 

ägg/bägare) och till bägarna med respektive provlösning (6-24 ägg/bägare). Därefter 

pipetterades varje ägg + 2 ml lösning till brunnarna (ett ägg/brunn) i en 12-hålsplatta, som 

därefter täcktes med parafilm och placerades i ett värmerum (27±1ºC).  

 

Efter 48 timmars exponering för respektive provlösning undersöktes zebrafiskembryonerna 

med stereolupp. Det som framförallt observerades var om äggen var koagulerade, närvaro av 

hjärtslag, missbildningar och ödem. Andelen normalt utvecklade embryon, döda embryon 

samt embryon med någon form av avvikande utveckling beräknades.  
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Försöken upprepades under ett flertal tillfällen och försöksperioden sträckte sig över en 

månad. Under tiden förvarades det oanvända lakvattnet i glasflaska med skruvlock i plast i 

kylskåp. 

 

6.3.1.1 Resultat från försök 

De lakvatten som gav effekt var de med L/S-kvoter på 1 och 5. Vattnet med L/S 1 hade störst 

effekt, cirka 50 % av individerna var påverkade. Effekter kunde påvisas för lakvattnet L/S 1 

och 5 vid två upprepade försökstillfällen vardera. Efter att lakvattnet hade förvarats i 

glasflaskor med lock i kylskåp (6°C) under en månad sågs dock inte längre någon negativ 

effekt. Vattnet med L/S-kvoterna 0,1 och 10 gav aldrig någon effekt på zebrafiskembryonerna 

efter 48 timmar, varken en kort tid efter lakning eller en månad senare. Resultat från försöken 

visas i tabell 7. 

 
Tabell 7. Andel normal utvecklade samt påverkade zebrafiskembryon efter 48 h exponering 
för lakvatten från hyttsten med L/S-kvoterna 0,1; 1; 5 eller 10. Med påverkade avses effekter 
som missbildningar, avsaknad av hjärtslag och hjärtsäcksödem hos embryonerna. pH och 
konduktivitet mättes på lakvattnen när försöken startade. n= det totala antalet befruktade ägg i 
de olika försöken. 
 
Lakvatten      Negativkontroll   Positivkontroll  

L/S Normala Påverkade n pH 
Kond. 
[mS/m] Normala Påverkade n Normala Påverkade n 

0,1 100% 0% 12 8,06 376 100% 0% 11 0% 100% 12
0,1 100% 0% 23 7,98 283 100% 0% 24 0% 100% 12

              
1 50% 50% 8 8 96,9 100% 0% 11 0% 100% 12
1 50% 50% 6 8,15 75,3 100% 0% 12 0% 100% 12
1 100% 0% 12 8,07 77,5 100% 0% 24 0% 100% 12
1 100% 0% 15 8,06 70,3 100% 0% 24 0% 100% 12
1 100% 0% 24 8,31 73,8 100% 0% 24 8% 92% 12
              

5 80% 20% 10 8,46 55,8 100% 0% 11 0% 100% 12
5 75% 25% 12 8,33 51,7 100% 0% 12 0% 100% 12
5 100% 0% 10 8,25 53,9 100% 0% 24 0% 100% 12
              

10 100% 0% 12 8,5 43,6 100% 0% 12 0% 100% 12
10 100% 0% 12 8,36 45,3 100% 0% 24 0% 100% 12

 

Effekter som kunde observeras efter 48 timmar var: missbildningar, avsaknad av hjärtslag och 

ödem på embryonerna (figur 16).  
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Figur 16. Zebrafiskembryo som exponerats för lakvatten med L/S-kvoten 1 under 48 h. Pilen 
pekar på ödem på hjärtsäcken.  
 

6.3.2 Halter knutna till risker 

Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (se avsnitt 5.5) hamnar 

kopparhalten i lakvattnet (L/S-kvot 0,1) i klass 3 ”måttligt höga halter och effekter kan 

förekomma”. De olika klasserna samt högsta uppmätta halt i lakvattnen redovisas i tabell 8. 

Eftersom hyttstenen lakades med kopparfritt vatten kan all koppar i vattnet antas komma från 

hyttstenen.  

 

Tabell 8. Risken för biologiska effekter vid olika metallhalter kan delas in i olika klasser 
enligt Naturvårdsverkets rapport: Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag. 
De högsta uppmätta halterna i lakvatten (mikrofiltrerat, 0,45µm) presenterade i denna rapport 
jämfördes med halterna i de olika klasserna. Klass 1 = ingen eller mycket små risker för 
biologiska effekter, klass 2 = små risker för biologiska effekter, klass 3 = effekter kan 
förekomma, klass 4 och 5 ökande risker för biologiska effekter. Gråmarkering visar i vilken 
klass den högsta uppmätta halten i lakvattnen hamnar.  
 

Element 

Högsta 
uppmätta halt i 
lakvattnen 

Klass 1 
Mycket 

låga halter

Klass 2 
Låga 
halter 

Klass 3 
Måttligt 

höga halter

Klass 4 
Höga 
halter 

Klass 5 
Mycket 

höga halter 
As µg/l 1,34 <0,4 0,4-5 5-15 15-75 >75 
Cd µg/l <0,05a <0,01 0,01-0,1 0,1-0,3 0,3-1,5 >1,5 
Cr µg/l 0,525 <0,3 0,3-5 5-15 15-75 >75 
Cu µg/l 4,6 <0,5 0,5-3 3-9 9-45 >45 
Ni µg/l 0,758 <0,7 0,7-15 15-45 45-225 >225 
Pb µg/l <0,2a <0,2 0,2-1 1-3 3-15 >15 
Zn µg/l 4,63 <5 5-20 20-60 60-300 >300 
        

a)Detektionsgräns 
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Vid väg 686 har det tagits prov på grundvattnet där marken varit skadad samt ett referensprov 

en bit från vägbanken där bedömningen gjordes att växtligheten inte var skadad. Eftersom det 

inte finns något ytvatten på platsen användes istället halter uppmätta i grundvattnet för att på 

så sätt kunna göra en bedömning. Halten av samtliga analyserade ämnen var högre i 

grundvattnet där det har varit synliga skador på åkermarken jämfört referensprovet. De 

uppmätta halterna redovisas i tabell 9. En del av de förhöjda halterna behöver inte enbart 

komma från hyttsten. pH sänkningen och förändrade redoxförhållanden kan ha påverkat 

utlakningen av ämnen från marken.   

 

Tabell 9. Konduktivitet, pH och uppmätta halter i grundvatten vid väg 686. Det ena provet är 
taget där växtligheten inte var synbart skadad. Det andra provet är taget där växtligheten var 
skadad. (modifierad från Hörnsten och Mácsik 2006) 
 
Element 
 
 
 

Provplats 
 
Område med ej 
synliga skador 

Område med 
synliga skador 

Ca mg/l 9,21 382 
Fe mg/l 0,1 9,25 
K mg/l 4,07 24 
Mg mg/l 3,44 132 
Na mg/l 5,74 45,4 
S mg/l 6,44 551 
Al µg/l 18,4 475 
As µg/l 0,43 0,274 
Ba µg/l 13,8 68,5 
Cd µg/l 0,0241 1,23 
Co µg/l 16,1 78,6 
Cr µg/l 0,154 0,282 
Cu µg/l 1,8 10,4 
Hg µg/l <0,002 <0,002 
Mn µg/l 816 13200 
Ni µg/l 10,9 116 
Pb µg/l 0,0234 0,138 
Zn µg/l 23,2 94,7 
V µg/l 0,111 0,16 
 
pH   6,4 4,9 
Kond. mS/m 13 251 
 

 I Naturvårdsverkets rapport Bedömningsgrunder för miljökvalitet, grundvatten, finns 

effektrelaterade tillståndsklasser för metaller och arsenik i grundvatten. Effekter kan börja 

uppträda på akvatiska biota i känsliga ytvatten mellan klass två och tre. Effekter som 

uppkommer kan till exempel vara påverkan på arters reproduktion eller överlevnad i tidiga 
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livsstadier. (Naturvårdsverket 1999c) Uppmätta halter i grundvatten vid det skadedrabbade 

området vid Ubbyn jämfördes med de effektrelaterade tillståndsklasser i tabell 10. 

 
 
Tabell 10. Effektrelaterade tillståndsklasser för metaller och arsenik i grundvatten. 
(Naturvårdsverket 1999c) Gråmarkering visar i vilken klass den högsta uppmätta halten i 
grundvatten hamnar. 
 

Element 

Halter uppmätta i 
grundvatten vid 
skadedrabbat 
område vid 
Ubbyn 

Klass 1 
Mkt låg halt

Klass 2 
Låg halt 

Klass 3 
Måttlig halt 

Klass 4 
Hög halt 

Klass 5  
Mkt hög halt 

As µg/l 0,27 <1 1-5 5-10 10-50 >50 
Cd µg/l 1,23 <0,05 0,05-0,1 0,1-1 1-5 >5 
Pb µg/l 0,14 <0,2 0,2-1 1-3 3-10 >10 
Zn µg/l 94,7 <5 5-20 20-300 300-1000 >1000 
 

6.3.3 Toxikologiska data  

Några tidigare studier av biologiska effekter orsakade av emissioner från hyttsten har inte 

hittats. Vanligaste sättet att bedöma om miljön/organismer påverkas verkar istället vara att 

endast jämför halter av det som lakas ut från hyttsten med halter som lakas ut från 

traditionella material. För att ändå få en uppfattning om toxiciteten valdes ett antal enskilda 

ämnen ut. De ämnen som valdes var koppar, kadmium och zink eftersom halterna av dessa 

hamnade i klasser med risk för effekt på organismer i ytvatten enligt Naturvårdsverkets 

klassindelning (se avsnitt 6.3.2).  

 

Kadmium 

Kadmium är toxisk redan vid låga halter och man känner inte till någon funktion i organismer.  

Kadmium kan finnas som fri jon (Cd2+), i vattenlösligt komplex eller adsorberad på lösta 

partiklar. Den fria metalljonen anses vara den mest toxiska formen. Kadmium som adsorberas 

på humusmaterial och på lermineral binder relativt svagt i marken. Detta gör att kadmium 

frigörs den då pH sjunker eftersom konkurrensen med väte- och aluminiumjoner ökar. Man 

har funnit att kadmiumhalten stiger snabbt i mark- och grundvatten då pH går under 5. 

(Naturvårdsverket 1999c)    

 

Kadmium är ett av de ämnen som prioriterats för riskbedömning inom EU (se avsnitt 5.3) 

med Belgien som rapportörsland. Den slutgiltiga rapporten finns ännu inte tillgänglig och 

därför har den preliminära rapporten från juli 2003 använts. I Cd-RAR har PNECvatten 



 45

bestämts till 0,19 µg Cd/l. Detta bygger på 44 kroniska NOEC-värden från totalt 28 olika arter 

och en osäkerhetsfaktor på 2.  

 

Zink 

Zink är en essentiell metall för de flesta organismer. Den är ofta mer skadlig för akvatiska 

organismer än för terrestra. Zink adsorberas på humusämnen men frigörs vid lågt pH. 

(Naturvårdsverket 1999c) 

 

Zink är ett prioriterat ämne inom EU:s riskbedömningar (se avsnitt 5.3) med Nederländerna 

som rapportörsland. Rapporten godkändes i den tekniska kommittén under hösten 2006 men 

är ännu inte publicerad. I denna rapport används därför den preliminära versionen från maj 

2006 där PNECvatten är 9,8 µg Zn/l.  

 

I den preliminära rapporten nya bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag från 

Naturvårdsverket anges PNEC för vatten till: 7,8 vid hårdhet > 24 mg CaCO3/l och 3,1 vid 

hårdhet < 24 mg CaCO3/l. Det föreslagna PNECvatten för zink, enligt den preliminära 

rapporten, gäller koncentrationer av löst zink (den mängd zink som finns i vattenprovet som 

passerat ett 0,45µm filter) men tar inte hänsyn till biotillgängligheten.  

 

Koppar 

Som tidigare nämnt gör kopparindustrin en frivillig riskbedömning av koppar, detta 

tillsammans med Italien som rapportörsland. Denna är inte godkänd ännu men det finns ett 

framtaget förslag på PNEC mellan 8,2 µg/l – 30,3 µg löst Cu/l. I rapporten finns dock 

exempel på organismer som påverkats negativt vid lägre koncentration av koppar. NOEC för 

regnbågslarver med avseende på tillväxt är 2,2 µg/l. I den preliminära rapporten för nya 

bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag är gränsvärdet satt till 4 µg/l. 

 

En jämförelse mellan uppmätta halter i lak- och grundvatten med de olika PNECvatten 

redovisas i tabell 11. 
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Tabell 11. Sammanställning av uppmätta halter (från lakningen och grundvattenprov) samt 
PNEC (Predicted No Effect Concentration) för vatten. Risk assessment report (RAR) 
PNECvatten kommer från riskbedömningar gjorda inom EU:s program för riskbedömningar.   
   
  

Cd 
 

Zn 
 

Cu 

Grundvattenprover vid väg 686: 
-Från område med synliga skador 
 
-Från område med ej synliga 
skador 
 

 
1,23 µg/l 

 
0,0024 µg/l 

 
94,7 µg/l 

 
23,2 µg/l 

 
10,4 µg/l 

 
1,8 µg/l 

L/S (liquid/solid) 0,1 
 

<0,05 µg/l 4,63 µg/l 4,6µg/l 

RAR- PNECvatten 0,19 µg/l 
 

9,8 µg/l 
 

8,2 µg/l – 30,3 µg/l 
 

PNECvatten preliminär rapport, nya 

bedömningsgrunder för sjöar och 

vattendrag 

- 3,1-7,8 µg/l 4,1 µg/l 

 

6.4 Riskkaraktärisering 

Det finns en risk att organismer som grodor och insekter påverkas negativt av emissioner från 

hyttsten som används på platsen. Om risken är stor eller liten beror på många faktorer och 

många av dessa är möjliga att påverka. Från vägen sprids emissioner som hamnar i 

recipienten. Ju färre ämnen och ju lägre halter av dessa desto mindre är risken att 

organismerna påverkas negativt. Vid Ubbyn har förhöja halter av ett flertal ämnen uppmätts i 

grundvatten och marken på grund av att en stor mängd vatten har kunnat infiltrera 

vägkonstruktionen. När dessa halter och halterna i lakvattnet jämfördes med riktvärden visade 

de sig att de finns en risk att organismer påverkas av Cu, Zn och Cd. Eftersom synergieffekter 

även är möjliga kan ämnen som återfinns i koncentrationer < PNEC tillsammans med andra 

förorsaka negativa effekter.  Faktorer som pH- och redoxförhållanden har mycket stor 

betydelse för metallers toxicitet vilket gör bedömningen extra svår. Risken för att negativa 

effekter ska uppkomma beror i hög grad på vattenkvalitet och i vilka förekomstformer 

metallerna uppträder. 

 

Försök på zebrafiskembryon visade att lakvatten från hyttsten från väg 686 har en negativ 

effekt. Det är högst sannolikt att även andra organismer skulle påverkas. Den toxiska effekten 

hos lakvattnet verkar dock avta med tiden. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att 

oxidation skett i lakvattnet. 
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Även konsekvenserna av negativa effekter kan vägas in i risken. Konsekvenserna blir 

följaktligen större i ett område med ett stort skyddsvärde jämfört med ett område där 

ekosystem redan är påverkade av någon annan verksamhet. I ett landskap med åkermark, som 

vid Ubbyn, kan ekosystemen redan ses som påverkade och har alltså ett måttligt skyddsvärde 

med utgångspunkt från Naturvårdsverkets: Metodik för inventering av förorenade områden 

(se avsnitt 5.6 Skyddsvärda områden). Denna modell bygger dock på områden som redan är 

förorenade.  

 

 

7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I miljöbalken står att den skall tillämpas så att hushållning med material och råvaror främjas 

men även att miljön skall skyddas mot skador och olägenheter. Användande av hyttsten som 

konstruktionsmaterial i vägar hushållar med de ändliga resurserna grus och berg samtidigt 

som deponiutrymme sparas. För att skydda miljön mot skador är det av betydelse hur och var 

i vägkonstruktionen hyttsten används eftersom detta påverkar hur mycket som lakas ut från 

materialet. Liksom vid bedömning av enskilda kemikalier är det inte bara de inneboende 

egenskaperna som skall tas hänsyn till utan även användning och hantering av materialet. Om 

vägkonstruktionen har ett tätt slitlager kommer endast en liten mängd vatten att filtreras 

genom materialet och utlakningen av metaller blir liten. Det är därför av stor betydelse att 

materialet inte ligger blottad i vägslänter och dylikt eftersom det då snabbt kan lakas ut stora 

mängder ämnen som kan påverka omgivningen. Praktiskt taget alla vägbyggnadsmaterial har 

en påverkan på miljön. Om givet att en väg ska byggas fås istället hänsyn tas för att risken för 

negativa effekter minskas, exempelvis vid en känslig recipient.  

 

Det är svårt att göra riskbedömningar av blandningar som innehåller/utgörs av metaller. De 

verktyg som finns att tillgå för att uppskatta toxiciteten hos blandningar bygger många gånger 

på antaganden. Ofta är det totalhalterna i proverna som är analyserade och utifrån dessa 

uppskattas respektive metalls förekomstformer. Eftersom dessa variabler påverkar toxiciteten 

kan toxiciteten antingen över- eller underskattas. Även synergi och antagonism är svåra och 

många gånger omöjliga att förutspå. Att lakvattnet med L/S-kvoten 0,1 inte visade någon 

effekt på zebrafiskembryonerna trots att de högsta koncentrationerna uppmätts i detta 



 48

lakvatten var oväntat. Det är även möjligt att lakvattnet med L/S-kvoten 0,1 hade givit upphov 

till negativa effekter om försöken fortgått under mer än 48 h. 

 

Det finns många studier gjorda på hyttsten och det är ett väl undersökt material med avseende 

på innehåll och utlakning. Däremot har inte några andra studier gjorda med avseende på 

effekter på organismer påträffats. Det vanligaste tillvägagångssättet förefaller vara att jämföra 

lakningar från hyttsten med lakningar från traditionella material. Slutsatsen från dessa studier 

kan då bli att utlakningen från hyttsten är ungefär den samma som från traditionella material 

med avseende på tungmetaller och kan därför användas utan risk för skadlig inverkan på 

miljön. I naturen är det många faktorer som påverkar toxiciteten. Att förutspå effekter 

emissioner kan ha på organismer och ekosystem är därför mycket komplext, vilket även 

försöken med zebrafiskembryonerna visade. Istället för att bara jämföra uppmätta halter med 

varandra föreslås därför att fler studier på olika organismer från olika trofinivåer borde göras 

får att få ett mått på hur dessa uppmätta halter kan påverka miljön. Förslagsvis skulle dessa 

tester utföras på organismer som återfinns i landskapet och med naturligt lakvatten insamlat 

från vägar med hyttsten som konstruktionsmaterial.  
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