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Summary 
Heavily trafficked roads are known as a source of a wide spectrum of pollu-
tants, such as heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH’s), 
through routine wear and tear of roads and vehicles, corrosion, spillage and 
road maintenance. Many of the pollutants generated from traffic are listed as 
priority substances according to the EU Water Framework Directive (WFD). 
Watercourses that intersect with major roads are to a varied extent continu-
ously exposed to both airborne and waterborne traffic generated pollutants, 
possibly deteriorating the receiving waters. This master's dissertation exam-
ines the continuous flow of pollutants from major road bridges to recipients 
within the Segeån catchment area, located in the southwest of Scania, Swe-
den. 
 
Four bridges (E6/Västkustvägen and E65 crossing the Segån River, 
E20/E22/E6 and E65 crossing the Riseberga Stream) were identified as the 
most interesting ones from an environmental measure point of view, with 
the aid of a prioritization methodology presented by Washington State De-
partment of Transportation. By applying non site-specific EMC’s (Event 
Mean Concentration) of pollutants in road runoff, an evaluation of the effect 
on the water quality of the recipients from the selected bridges could be car-
ried out. Stormwater benchmarks suggested that road runoff with pollutant 
levels as adopted should not be conveyed to any natural recipient without 
undergoing prior treatment. The water qualities of the recipients were, how-
ever, not found to be chronically at risk from the pollutants transported by 
road runoff from single bridges. Nevertheless, it could be concluded that 
temporary pollutant peaks, e.g. caused by heavy storm events, could lead to 
exceedance of the EU MAC-EQS (Maximum Allowable Concentration – 
Environmental Quality Standard) as a result of as little as the isolated wet 
pollutant contribution from one bridge solely. 
 
Furthermore, the annual bridge deck load of pollutants from the four select-
ed bridges were estimated. A comparative study was carried out in order to 
investigate how heavy metal and PAH loadings from bridges relate to other 
source loadings within the catchment area. Heavy metals and PAH’s were 
found to be negligible and non-existing respectively compared to the point 
source of Svedala wastewater treatment plant. The four bridges were found 
to annually generate equal amounts of selected heavy metals as 0.7-12.4 
hectares of agricultural land. 
 
In order to ensure that concentration of priority substances in receiving wa-
ters fall below the EU WFD EQS’s and to approach the principle of no dete-
rioration, installation of barriers towards airborne pollution along road 
bridges is suggested. That way pollution transport to receiving waters could 
be more effectively controlled through managing the road runoff properly. 
 
Keywords: Road bridge, traffic pollutant, receiving waters, road runoff, 
Water Framework Directive 
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Sammanfattning 
Intensivt trafikerade vägar genererar ett brett spektrum av föroreningar 
såsom tungmetaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH:s) genom 
bl.a. slitage av fordon och vägbana, korrosion, spill och vägunderhåll. 
Många av föroreningarna är listade som prioriterade ämnen enligt ett dotter-
direktiv till EU:s ramdirektiv för vatten. Vattendrag som korsas av större 
vägar exponeras till varierande grad kontinuerligt av trafikgenererade för-
oreningar genom både vatten- och luftburna transportprocesser, som kan 
utarma vattenkvaliteten i recipienterna. I det här examensarbetet undersök-
tes det kontinuerliga tillflödet av föroreningar från vägbroar till recipienter 
inom Segeåns avrinningsområde i sydvästra Skåne, Sverige. 
 
Fyra vägbroar (E6/Västkustvägen och E65 över Segeån, E20/E22/E6 och 
E65 över Risebergabäcken) identifierades som de mest intressanta ur ett 
miljöåtgärdsperspektiv m.h.a. en prioriteringsmetodik från Washington State 
Departement of Transportation. Utifrån tillämpning av schablonvärden för 
föroreningshalter i vägdagvatten gjordes en bedömning av vilken påverkan 
vägbroarna kan förväntas ha på recipienterna gällande dess vattenkvalitet. 
Riktvärden för dagvatten indikerade att vägdagvatten med antagen förore-
ningssammansättning är olämpligt att leda ut i en recipient utan föregående 
rening. Recipienternas vattenkvalitet bedömdes dock inte vara kroniskt ho-
tad av de föroreningsmängder som tillförs med vägdagvatten från enskilda 
vägbroar. Däremot kunde det konstateras att tillfälliga föroreningstoppar, 
t.ex. i samband med intensiv nederbörd, kan leda till att EU:s MAC-MKN 
(Miljökvalitetsnorm för maximalt tillåten koncentration för ytvatten) över-
skrids utav så lite som det isolerade bidraget av våttransporterade förore-
ningar från en enskild vägbro. 
 
Också den årliga belastningen av olika föroreningar från de fyra vägbroarna 
har uppskattats. I en jämförelsestudie framgick att bidraget av tungmetaller 
och PAH:s från vägbroarna var försumbara respektive icke-existerande i 
förhållande till punktutsläppet vid Svedala Reningsverk. De fyra vägbroarna 
genererar varje år lika stort tillflöde av tungmetaller som 0,7-12,4 hektar 
brukad åkermark. 
 
Som en enkel åtgärd för att försäkra sig om att halten av prioriterade ämnen 
i recipienten inte överskrider EU:s riktvärden för ytvatten och samtidigt för-
hålla sig väl till principen om icke-försämring rekommenderas att barriärer 
mot luftburen föroreningstransport installeras längs broarna. På så sätt kan 
föroreningsspridningen kontrolleras mer effektivt genom korrekt hantering 
av vägdagvattet. 
 
 
 
 
Nyckelord: Vägbro, trafikförorening, recipient, vägdagvatten, vattendirekti-
vet 
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Förord 
Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och är det avslutande mo-
mentet på specialiseringen inom Vattenresurshantering på civilingenjörs-
programmet Ekosystemteknik, Lunds Tekniska Högskola. Arbetet har ut-
förts vid institutionen för Teknisk Vattenresurslära och är framtaget av 
Segeåns Vattedragsförbund och Vattenråd. Övrig konsultation har erhållits 
från representanter från Trafikverket samt Ekologgruppen.  
 
Jag skulle vilja rikta ett stort tack till Rolf Larsson, prefekt vid avdelningen 
för Teknisk Vattenresurslära på Lunds Tekniska Högskola, för handledning 
och bra mentorsskap under arbetets gång. Magnus Billberger, utredare för 
mark- och vattenfrågor på Trafikverket i Borlänge har varit en stor tillgång 
genom att ha delat med sig av sina erfarenheter och ge ämnesspecifika litte-
raturtips. Även han förtjänar därför ett stort tack. Vidare vill jag tacka repre-
sentanter för Segeåprojektet, Christel Strömsholm och Torbjörn Davidsson, 
Svedala kommun respektive Ekologgruppen, för förtroendet till detta upp-
drag samt för trevligt samarbete. 
 
 
 
Rolf Larsson, Lunds Tekniska Högskola 
 rolf.larsson@tvrl.lth.se 
 
  
Magnus Billberger, Trafikverket 
 magnus.billberger@trafikverket.se 
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Termer och förkortningar 
 
Avrinningsområde - Det landområde som avvattnas ovanför ett tvärsnitt genom ett vatten-
drag 
 
Förorening – Ämne eller ämnesgrupp som återfinns i halter högre än bakgrundsnivå 
 
Recipient – Mottagare av förorenat dagvatten 
 
ÅDT – Årsmedeldygnstrafik. Passerande fordon på en väg per dygn som ett årsgenomsnitt 
 
EMC – Event Mean Concentration. Koncentration mätt i en flödesvägd blandning av dis-
kreta prover tagna under ett fixt tidsintervall under ett nederbördstillfälle 
 
PAH – Polycykliska aromatiska kolväten. Grupp av organiska föroreningar som sprids 
bland annat genom utsläpp från trafik 
 
RST - Runoff Specific Threshold. Tidsberoende koncentration (24 eller 6 timmar) av lösta 
föroreningsformer som kan leda till negativ påverkan på akvatiskt liv om den överskrids 
 
LOD – Limit of Detection. Detektionsgräns nedan vilken tillhörande förorening ej kan 
detekteras 
 
MKN – Miljökvalitetsnorm. Riktvärden för förorenande ämnen i ytvatten. MKN används 
för att bedöma kemisk och ekologisk status i vattenförekomster inom EU och kan användas 
vid riskanalyser för akvatiskt djur- och växtliv 
 
pe – Personekvivalenter. Anger genomsnittlig mängd föroreningar i avloppsvatten som en 
person ger upphov till per dag 
 
POLMIT - Pollution of groundwater and soil by road and traffic sources. EU-finansierad 
undersökning kring trafikföroreningars spridningsmekanismer, öden och möjliga åtgärder 
 
TRV – Trafikverket 
 
NV – Naturvårdsverket 
 
HA – Highways Agency. Brittiska motsvarigheten till Trafikverket 
 
US EPA – United States Environmental Protection Agency. Amerikanska motsvarigheten 
till Naturvårdsverket 
 
EU – Europeiska Unionen 
 
VISS – Vatteninformationssystem Sverige. Svensk databas för större sjöar, vattendrag, 
grundvatten och kustvatten 
 
SMHI – Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 
 
NCHRP - National Cooperative Highway Research Program. Amerikanskt forskningspro-
gram som förser Transportation Research board, en av de nationella akademierna, med 
information 
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Inledning  

1.1 Bakgrund 

Segeån i sydvästra Skåne med slutrecipient Öresund tar emot vatten från ett 
högexploaterat område med intensivt brukad mark och mycket infrastruktur. 
Det ifrån avrinningsområdet tillflödande vattnet verkar som ett transportme-
dium för vattenlösliga och mobila ämnen, vilka kan bidra till att utarma vat-
tenkvaliteten i recipienten, samt hota akvatiskt växt- och djurliv. Ytvattenre-
cipienter belastas även med föroreningar genom atmosfäriskt nedfall, vilket 
är betydande i regionen genom dess höga exploatering samt närheten till 
kontinenten.  
 
År 1988 bildades Segeåns Vattendragsförbund, som verkar för att förbättra 
den akvatiska miljön inom Segeåns avrinningsområde genom övervakning, 
initiativtagande till vårdande åtgärder och administration. År 2009/2010 
ändrades förbundets stadgar för att också kunna fungera som vattenråd, i 
enlighet med EU:s vattendirektiv. Det nya namnet blev då Segeåns Vatten-
dragsförbund och Vattenråd. I Vattendragsförbundet sitter representanter för 
kommuner, industrier, jord- och skogsbruk, dikningsföretag samt intresse-
organisationer. 
 
Ur förbundet skapades år 2000 Segeå-projektet, för att genomföra praktiska 
åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i Segeåns avrinningsområde. I Segeå-
projektet är samtliga sju kommuner inom Segeåns och Alnarpsåns avrin-
ningsområde (d.v.s. Burlöv, Malmö, Lund, Svedala, Trelleborg och Vel-
linge) delaktiga. Projektets generella mål är att minska transporten av när-
salter, öka vattenmagasineringsförmågan i landskapet, bidra till ökad biolo-
gisk mångfald samt öka den vattennära rekreationella arealen.  
 
Hittills har arbetet i Segeåns vattensystem resulterat i anläggning av 65 ha 
våtmarker och dammar på strategiska platser utmed ån, fördelade på 45 ob-
jekt. Dessa har kostnadseffektivt och målenligt med Segeå-projektet bidragit 
till förbättrad vattenmagasinerings- och självreningsförmåga, ett rikare växt- 
och djurliv samt minskad föroreningstransport. I takt med att nya strategiskt 
lämpliga ytor för våtmarks-/dammanläggning blir allt svårare att finna har 
Segeåns Vattenvårdsförbund och Vattenråd tillsammans med Segeå-
projektet nu även börjat rikta fokus mot andra tänkbara lösningar för att mi-
nimera föroreningstransporten.  
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Figur 1-1. Karta över Segeåns avrinningsområde. Nederbörd som faller inom det  335 km2 stora 
avrinningsområdet kommer transporteras via mark och vattendrag och slutligen passera ett tvärsnitt 
av Segeåns mynning strax norr om Malmö. (Vattenmyndigheten, 2009) 

 

1.2 Problembeskrivning 

Mot bakgrund av de många större vägar som korsar de olika vattendragen 
inom avrinningsområdet, speciellt i de västra delarna, ämnar Segeå-projektet 
nu utreda vägbroarnas recipientpåverkan, samt undersöka eventuella åtgär-
der för att reducera föroreningstranporten från dessa källor. Detta är i enlig-
het med EU:s ramdirektiv för vatten, som ställer miljömässigt tuffa krav på 
framtidens transportsystem. 
 
Trots att vägar normalt utgör endast en bråkdel av det totala avrinningsom-
rådet, och vägbroar i anslutning till recipienter en än mindre fraktion, kan de 
ändå utgöra ett potentiellt hot mot den akvatiska närmiljön. Dels är dagvat-
ten från intensivt trafikerade vägar ofta kraftigare förorenat än dag-
/dränvatten från annan markanvändning (Vägverket, 2001). Vidare saknar 
vägbroar diken längs sidorna, vilket omöjliggör den konventionella rening 
av vägdagvattnet som normalt sker i vägdikena längs större vägar. Normen 
har länge varit att vägdagvatten, med höga föroreningshalter, transporteras 
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direkt från vägbanan på bron ut till recipienten via ett avvattningssystem för 
att förhindra stående vatten och upprätthålla trafiksäkerheten. Vägbroar i 
anslutning till recipienter utgör även ett hot genom att verka som en källa 
till luftburen föroreningstransport, och just vid bropassagen är vattenytan 
ofta särskilt exponerad, i avsaknad av skyddande växtlighet gentemot bron. 
 
Alltså har vägbroar, även om det rör sig om relativt små partier av avrin-
ningområdet, en hög föroreningspotential. Ett ständigt tillflöde av trafikge-
nererade föroreningar såsom tungmetaller och organiska miljögifter till yt-
vattenrecipienter är i längden inte ett uthålligt alternativ om man ska lyckas 
uppnå en god kemisk och ekologisk status, vilka är gemensamma mål för 
samtliga vattenförekomster inom EU.  
 

1.3 Syfte/Mål 

Syftet med denna rapport är att sammanställa ett kunskapsunderlag kring 
kontinuerlig föroreningsspridning från intensivt trafikerade vägbroar. In-
formationen ska sedan tillämpas vid föroreningsspridande vägbroar i anslut-
ning till ytvattenrecipienter inom Segeåns avrinningsområde, för att bedöma 
deras lokala recipientpåverkan utifrån ett vattenkvalitetsperspektiv.  
 
Konkreta frågor är 
 

• Vilka typer av föroreningar sprids kontinuerligt från broar på inten-
sivt trafikerade vägar, och i vilken utsträckning?  
 

• Hur påverkas recipientens vattenkvalitet av föroreningstranporten 
från vägbroar?  

 
• Vilka broar utgör särskilda hot mot den akvatiska närmiljön, och vad 

kan man göra för att förhindra föroreningsspridningen härifrån? 
 

1.4 Avgränsningar 

Bedömningar av föroreningsspridning från vägbroar görs bäst med platsspe-
cifik mätdata för vägdagvattenkvalitet. För att kunna utreda långsiktig reci-
pientpåverkan krävs exempelvis årsmedelhalter i vägdagvatten uppmätta 
genom flödesproportionell provtagning under minst ett års tid och mätserier 
innehållandes flera olika regnintensiteter. Tyvärr har inga sådana mätningar 
utförts i aktuellt område, samtidigt som en såpass omfattande och tidskrä-
vande process inte har varit genomförbar inom ramarna för detta examens-
arbete. Vattenkemiska stickprov skulle visserligen kunnat tas, men dessa 
hade varit oanvändbara som grund vid bedömning av långsiktig miljöpåver-
kan eftersom de endast bidrar med momentanvärden, medan föroreningshal-
ter i dagvatten varierar kraftigt i tid och rum (se vidare kap. 3.3.5). Avsak-
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nad av resurser har alltså begränsat studiens tillgång till platsspecifik data, 
varför föroreningshalter istället uppskattats utifrån schablonvärden. 
Rapporten ämnar isolera den recipientpåverkan som kan härledas till konti-
nuerliga föroreningsströmmar genererade på trafikerade vägbroar. Järnvägs- 
och cykelbroar i anslutning till recipienten som återfinns i avrinningsområ-
det har inte inkluderats i studien, trots att dagvatten från järnvägar exempel-
vis kan sprida det giftiga ämnet kreosot, som tidigare förekom i sliprar. Ing-
en hänsyn har tagits till olika typer av diskreta föroreningsutsläpp såsom 
spill av farligt gods i samband med trafikolyckor, bränder eller liknande. 
 
Rapportens tyngpunkt ligger på bedömning av vattenkvalitet som en indika-
tor på recipientpåverkan. För en mer komplett bedömning av situationen 
vore det även lämpligt att studera sedimentkvalitetskriterier eller gränsvär-
den i biota. 
 
De förslag på åtgärder för att skydda recipienten som i den avslutande dis-
kussionen omnämns är så kallade strukturella åtgärder, d.v.s fysiska åtgär-
der som genomförs på plats. Beslut om icke-strukturella åtgärder tas på 
högre nivå och behandlas ej i detta examensarbete. Tyvärr har inte tid fun-
nits för en detaljerad kostnadsbild eller hydraulisk dimensionering av de 
åtgärder som föreslagits för att reducera föroreningstransporten på utpekade 
vägbroar. 
 

1.5 Metod/Genomförande 

En litteraturstudie angående dagens kunskapsläge kring vägdagvattens 
komposition, miljöeffekter och tidigare erfarenheter utfördes i ett tidigt sta-
dium för att samla in nödvändig ämneskunskap. Både nationella och inter-
nationella informationskällor studerades. Också en enklare studie kring 
vilka direktiv, lagar och regler som styr arbetet med miljörelaterade vatten-
frågor utfördes för att skapa en bättre helhetsbild. 
 
Givetvis behövdes information om recipienternas status och karaktärer. In-
formation om statusklassning av vattenförekomsterna erhölls genom Läns-
styrelsens Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Andra intressanta upp-
lysningar, t.ex. gällande flora och fauna, hittades på Segeå-projektets hem-
sida, www.segea.se. Sveriges Hydrologiska och Meteorologiska Institut 
(SMHI) bistod genom sin hemsida med hydrologisk information över flöden 
och nederbörd. 
 
Själva analysen av situationen i Segeåns avrinningsområde krävde i ett 
första steg en selektion av kritiska vägbroar inom avrinningsområdet. En 
rationell metod för identifiering, bestämning och hantering av brodagvatten 
med negativ inverkan på växter och djur framarbetad av amerikanska Nat-
ional Cooperative Highway Research Program (NCHRP), kallad Report 474 
- Assessing the Impacts of Bridge Deck Runoff Contaminants in Recieving 
Water, tillämpades. Den består av två volymer, där den första, Final Report, 
omfattar en kritisk analys av tidigare erfarenheter gällande recipientpåver-
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kan från dagvatten från vägbroar. Volym två, Practioner’s Handbook, pre-
senterar en prioriteringsmetodik för att rangordna broarnas potentiella akva-
tiska miljöpåverkan, vilken följdes i den mån det var möjligt. 
Behovet av åtgärder mot föroreningstransport med vägdagvatten är olika 
från fall till fall men bygger på i) klassificering av vägdagvattnet och ii) 
klassificering av recipienten. 
 
Klassificeringen av vägdagvatten kräver att man känner till vilka typer av 
föroreningar som förekommer i dagvattnet från vägbron ifråga samt halter 
av desamma. Detta innebär antingen att en omfattande vattenkemisk analys 
av föroreningshalter i vägdagvatten måste utföras, eller tillämpande av 
schablonvärden, där det senare valdes mot bakgrund av vad som nämndes i 
föregående sektion. Använda schablonvärden kommer från en färsk utred-
ning utförd av brittiska Highways Agency (HA) från 2008. 
 
Schablonhalter för föroreningar i vägdagvattnet relaterades till olika riktvär-
den för bedömning av dess kvalitet samt dess recipientpåverkan, både på 
lång och kort sikt. Som referenser för dagvattenkvalitet användes riktvärden 
från Riktvärdesgruppens (2009) publikation ”Förslag på riktvärden för 
dagvatten”, samt Runoff Specific Tresholds (RST:s) från brittiska HA och 
Environment Agency (EA). Som riktvärden för ytvatten användes de miljö-
kvalitetsnormer för förorenande ämnen i ytvatten som fastställts, dels för de 
EU-gemensamma prioriterade ämnena, samt för nationellt särskilt förore-
nande ämnena (fastställda av Naturvårdsverket). Denna jämförelse tenderar 
dock att bli väldigt restriktiv om den utförs direkt, med tanke på att utspäd-
ningen av dagvattnet i ytvattenrecipienten kommer att sänka föroreningshal-
terna. Därför måste man ta hänsyn till föroreningsreducerande mekanismer i 
recipienten. 
 
I slutändan är det mängden föroreningar som når recipienten, snarare än 
halterna i vägdagvatten, som avgör miljöeffekterna. Total årlig förorenings-
belastning beräknades därför genom enkla avrinningsmodeller med hydro-
logisk data från SMHI och uppskattningar på avrinningsytor och avrin-
ningskoefficienter. Förutom den våta transporten av föroreningar måste 
även föroreningstillförsel under torr väderlek uppskattas. Detta gjordes ba-
serat på storleken av den vattenburna transporten i kombination med uppgif-
ter från litteraturen kring transportfördelning.  
 
För uppskattande av den relativa föroreningbelastningen från vägbroarna 
sattes de i relation till ett par andra föroreningskällor inom avrinningsområ-
det med liknande typer av utsläpp. Som jämförelse valdes Svedalas kom-
munala avloppsreningsverk samt markanvändningen ”brukad åkermark”, 
som utgör en stor del av markanvändningen inom avrinningsområdet.  
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Föroreningskällan trafik 
Trafik genererar ett brett spektrum av föroreningar. Den föroreningssprid-
ning som sker dagligen brukar benämnas som kontinuerlig. Begreppet är 
kanske inte helt passande då tillskottet trots allt varierar med tiden, vilket 
kommer att diskuteras senare. Utöver kontinuerlig föroreningsspridning 
förekommer även diskret dito. Diskret föroreningstillskott kan periodvis 
bidra till markant förhöjda koncentrationer av särskilda föroreningar, och 
eftersom man inte kan förutsäga vilka ämnen det rör sig om blir fallen ofta 
svårhanterliga. Särskilt vid olyckor involverande transporter av farligt gods 
kan konsekvenserna för akvatiska organismer bli allvarliga. 
 
Vissa typer av föroreningar har inte sitt ursprung i själva trafiken, men når 
ändå recipienten m.h.a. trafiken och dess transportmekanismer. Detta gäller 
exempelvis ämnen som sprids med långväga atmosfärisk deposition (kad-
mium, krom, kvicksilver, m.m.). Utsläpp av finpartikulära former kan färdas 
över hela kontinenter med väder och vind, för att sedan deponera på vägba-
nor och spridas till vattnet. 
 
 

1.6 Föroreningar och ursprung 

När det gäller de typer av föroreningar som kontinuerligt genereras på väg-
banan har man idag relativt god kännedom om ämnen och dess ursprung. 
Det är framförallt från fordons- och vägslitage, förbränningsprocesser, kor-
rosion av fordon och vägutrustning samt fordonsläckage som de flesta för-
oreningar har sitt ursprung.  
 
Som biprodukter från motorförbränning av fossilt bränsle skapas de orga-
niska miljögifterna polycykliska aromatiska kolväten (PAH:s). PAH:s är en 
ämnesgrupp med runt 500 substanser och isomerer. De bildas vid upphett-
ning av organiska ämnen, särskilt vid ofullständig förbränning av aroma-
tiska eller omättade kolväten. De innehåller två eller fler aromatiska ringar 
med en sida gemensam, vilket gör dem kemiskt stabila. (Livsmedelsverket, 
2010), (Kemikalieinspektionen, 2011)  
 
Tungmetaller är en annan betydande ämnesgrupp som genereras på vägba-
nor. Till tungmetallerna räknas metaller vars densitet överskrider 5 g/cm3. 
Dess ursprung är spridda, men slitage av vägbanan står för största andelen 
av metallföroreningarna i form av stenpartiklar med mineralsammansättning 
liknande den i modersmaterialet (Trafikverket, 2011). Friktion/korrosion av 
fordonsdelar och gatuutrustning är andra viktiga källor. Av de utsläpp av 
kadmium, krom, nickel och zink som sker i Sverige idag finns det studier 
som visar på att över 50 % kommer från källor som är relaterade till vägar 
och vägtrafik (Naturvårdsverket, 2002). 
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Ofta är föroreningar bundna till partiklar med diameter <45µm, och utgör då 
del av suspenderad substans. Partiklar på vägbanan återfinns i form av kol, 
gummi, plaster, sand/grus, rost och metallavlagringar. (HMSO, 2009) 
 
I övrigt genererar trafiken även en mindre del näringsämnen genom för-
bränning, djurspill, nedbrytning av organiskt material o.s.v. Läckage av 
bränsle, smörjmedel och annat oljebaserat material från fordon leder till 
utsläpp av olja. (Trafikverket, 2011) 
 
Skötsel och underhåll av vägar görs för att öka trevnad och trafiksäkerhet. 
Spridning av grus och salt vid vinterväglag ökar dock föroreningsbelast-
ningen från vägar. Likaså bidrar vägunderhållsaktiviteter som målning av 
vägbanan eller ogräsbekämpning utmed vägbanan till föroreningsspridning. 
Andra bidragande aktiviteter kan t.ex. vara rengöring av vägutrustning eller 
dräneringsledningar, ny ytbeläggning m.m. (Larm & Pirard, 2010) 
 
En sammanställning på typiska föroreningar som uppkommer kontinuerligt i 
vägdagvatten, och därmed också kan tänkas spridas till recipienter, presente-
ras i tabellen nedan.  
 
Tabell 2-1. Sammanställning på föroreningar som typiskt återfinns i vägdagvatten samt källor till 
respektive förorening. (Dupuis, 2002a) (Stockholm Vatten AB, 2001) (Trafikverket, 2011) (Larm & 
Pirard, 2010) 

Förorening: Primär källa: 
Bly Däckslitage, smörjoljor, fett, blalansvikter på däck, bromsbelägg, broms-

klossar, bilbatterier, blyhaltig bensin (förr), atmosfäriskt nedfall 
Kvicksilver Atmosfäriskt nedfall, batterier 
Nickel Korrosion, avgaser, smörjoljor, bromsbandsslitage, asfaltsslitage 
Kadmium Däckslitage, bekämpningsmedel, atmosfäriskt nedfall, färgämnen 
Krom Korrosion, motor, bromsbelägg, dubbdäck 
Zink Korrosion av byggnadsmaterial (används vid galvanisering), däckslitage, 

motorolja, fett, bromsbelägg, bromsklossar, atmosfäriskt nedfall 
Koppar Korrosion av byggnadsmaterial (används vid legeringar), däck, motor, 

bromsbelägg, bromsklossar, bekämpningsmedel, atmosfäriskt nedfall 
PAH:s Genrellt: Motor/förbränning, däckslitage, oljor 
  Naftalen Förbränningsprocesser, bekämpningsmedel, färgämne 
  Antracen Bekämpningsmedel, färger, däck 
  Fluoranten Bekämpningsmedel 
  Bens(b)fluoranten Förbränningsprocesser 
  Bens(k)fluoranten Förbränningsprocesser 
  Bens(a)pyren Förbränningsprocesser 
  Benso(ghi)perylen Konstgräs 
  Indeno(123cd)pyren Förbränningsprocesser 
  Acenaftylene Förbränningsprocesser 
  Acenaften Färger, bekämpningsmedel 
  Fluorene Färger, bekämpningsmedel 
  Fenanatren Förbränningsprocesser 
  Pyren Förbränningsprocesser 
  Bensa(a)ntracen Förbränningsprocesser 
  Krysen Förbränningsprocesser, däck, asfalt 
Suspenderad substans  
(SS) 

Asfaltsslitage (dubbdäcksrelaterad), avgaser, däckslitage, korrosion, 
fordon, halkbekämningssand 

Olja Läckage, trafikolyckor, däck- och vägbaneslitage, smörjmedel, kylar- och 
spolarvätskor 

Kväve & fosfor Atmosfärsikt nedfall, avgaser, oljor, djurspill, organiskt material på väg-
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banan 
Natrium, Kalcium Vägsalt, fett 
Chloride Vägsalt 
PCB:s Bekämningsmedel, atmosfärisk deposition, däck 
Patogena bakterier Jord, skräp, avföring från djur 
 
 
När det gäller diskret spridning av föroreningar från vägar är det svårare att 
förutsäga vilka typer av föroreningar som kan förväntas. 
 

1.7 Föroreningens väg från vägbana till 
recipient 

Att föroreningsspridning från vägpartiet till en recipient sker med våt trans-
port via dagvattenavrinning har varit allmänt känt sedan en längre tid. När 
miljötänket gjorde sitt inträde var det därför enbart dessa flöden som det 
fokuserades kring. Föroreningströmmen från vägdagvatten användes länge 
som en indikator på totala utsläpp av föroreningar från vägtrafik (POLMIT, 
2002). Senare utfördes studier, bland annat av IVL Svenska Miljöinstitutet, 
som undersökte hur mycket föroreningar som verkligen genereras från en 
hårt trafikerad vägbana. Det visade sig att uppskattade mängder inte alls 
stämde överrens med den bortförsel av föroreningar som skedde med det 
avrinnande vägdagvattnet (Billberger, 2012). Lärdomen blev att en bety-
dande del av den kontinuerliga föroreningstransporten från vägbanan rim-
ligtvis transporteras iväg luftburet till vägens omgivningar.  
 
Det finns alltså två grundläggande transportmekanismer för föroreningar 
som uppkommer på en trafikerad väg; luftburen (som resulterar i kortväga 
atmosfäriskt nedfall) och vattenburen föroreningstransport. Spray och stänk 
som bildas vid våt väderlek brukar inkluderas i den förstnämnda kategorin. 
Eventuellt kan en tredje mekanism också urskiljas, då beträffande långväga 
atmosfäriskt nedfall av gaser och finpartikulärt material. (POLMIT, 2002) 
 

Vilken transportväg som blir 
dominerande beror på i vil-
ken form föroreningen 
släpps ut, dess kemiska och 
fysiska egenskaper, väder-
förhållanden och till viss 
grad även på vägytans ka-
raktär. Våt väderlek gynnar 
våttransport medan torr gyn-
nar luftburen transport. 
(POLMIT, 2002) 

 
 

 

Figur 2-1. Schematisk bild av transportmekanismer-
na för föroreningsspridning från en vägbro.  
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1.7.1 Vattenburen föroreningstransport 

Hur stor andel av de på vägbanan genererade föroreningarna som transporte-
ras vattenburet till recipienten och vilka föroreningar som är inblandade 
beror till mångt och mycket på nederbördsmönster och avvattningsvillkor. 
 
Lågintensiva regn kan föra med sig vattenlösta föroreningsformer, medan 
det krävs en högre regnintensitet och mer kraft för att transportera partiklar. 
Finpartikulära fraktioner är de viktigaste liganderna och står därmed för en 
betydande del av föroreningstransporten (POLMIT, 2002). Väldigt låga in-
tensiteter ger ibland inte ens upphov till något flöde, utan endast initiell vät-
ning av vägytan. Följaktligen sker då heller ingen föroreningstranport.  
 
Det är allmänt vedertaget att smutspulser, internationellt benämt ”first flush-
effekter”, förekommer i dagvatten. Smutspulser utgör den första andelen av 
det avrinnande vattnet, som vanligtvis håller högre föroreningskoncentrat-
ioner än det efterkommande avrinnande vattnet. På samma sätt kan vid snö-
smältningar stora ansamlingar av föroreningar transporteras med våttrans-
port och ge upphov till extremvärden. (Trafikverket, 2011) 
 
Vid avsaknad av avvattningssystem eller i närvaro av ett bristande sådant 
kan förorenat vägdagvatten ta sig till recipienten via direktavrinning. In-
direkt avrinning, å andra sidan, innebär att vägdagvattnet avleds till natur-
liga eller konstruerade reningsanläggningar. Där erhålls viss rening innan 
utsläpp till recipienten, vilket är fördelaktigt ur miljöperspektiv. 
 

1.7.2 Luftburen föroreningstransport 

Luftburen föroreningstransport induceras av turbulenta luftströmmar som 
kan uppstå naturligt vid lokaler hårt exponerade för vind, eller genom den 
turbulens som fordon i hög hastighet ger upphov till. Viktiga styrande fak-
torer för storleken på den luftburna transporten är förutom vindexponering 
och hastighet även fordonstyp, däck, vägbanans uppbyggnad och förore-
ningens aerodynamiska egenskaper. Vägbroars generella utsatthet för vind 
gör att de ofta är extra drabbade av luftburen borttransport av föroreningar. 
 
För att utgöra ett hot mot vattenmiljön måste föroreningar som dragits upp i 
luften deponera på recipientytan och nå vattenkolumnen. Luftburna förore-
ningar deponerar genom tre olika processer (POLMIT, 2002):  
 

• Gravitation – Berör partiklar större än 0,25 µm 
 

• Torrdeposition – Beror av koncentrationsgradienten mellan en 
markyta och atmosfären tillsammans med faktorer gällande förore-
ningen egenskaper och markytans egenskaper 

 
• Våtdeposition – Aerosoler och andra föroreningar som tar sig upp i 

atmosfären kan antingen skapa en regndroppskärna eller lösa sig i en 
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redan existerande vattendroppe, och sedermera återvända till marken 
med nederbörd. Regn kan också samla upp luftföroreningar på sin 
väg ner mot jordytan som då våtdeponeras 

 
Finare partiklar med diameter mellan 0,1-0,25µm har vid fin väderlek en 
tendens att bli kvar i atmosfären (POLMIT, 2002).  
 
Den luftburna andelen av föroreningarna deponeras generellt inom ett av-
stånd om några meter från vägbanan (beroende på vindförhållande och 
aerodynamiska egen-
skaper), något som gäller 
både vid uppehålls-
väderlek såväl som vid 
nederbörd (Trafikverket, 
2011). Ett exempel på 
hur föroreningens egen-
skaper spelar in är att 
högmolekylära PAHs 
ofta deponerar närmre 
vägbanan än lågmole-
kylära, som kan transpor-
teras luftburet längre 
sträckor på grund av dess 
lägre molekylvikt. 
 

1.7.3 Fördelning mellan våt- och torrtransport 

Fördelning mellan luftburen uttransport och avrinning med vägdagvattnet 
skiljer sig från fall till fall och beror av bland annat vägytans grovhet, tra-
fikbelastning, vindförhållanden, klimat, vägens lutning, vägbredd och av-
vattningssystem. Ju högre hastigheter och trafikintensitet på vägen, desto 
mer luftburen föroreningstransport. Uttransport av föroreningar med avrinn-
ande vatten kan vara så lite som <20 %, men också nära 100 % beroende på 
förutsättningarna (Trafikverket, 2011). För att göra det hela ännu mer kom-
plext är det givetvis också så att kvoten våt-/luftburen transport ser olika ut 
för olika typer av föroreningar. I den tidigare nämnda POLMIT-rapporten 
har man uppskattat olika typer av föroreningars benägenhet till vatten- eller 
luftburen transport genom en studie av europeiska vägar. Resultatet visas i 
figur 2-3. 

Figur 2-2. Luftburen föroreningstransport vid våt väder-
lek genom stänk och spray. (POLMIT, 2002) 
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Vid studier från två mellansvenska vägar har det konstaterats att drygt en 
tredjedel av de metaller som återfinns i terrängen längs vägarna kan kopplas 
till vägdagvatten och resterande del till stänk, atmosfärsdeposition och andra 
källor (Bäckström, 2002). I medeltal tycks en tredjedel stämma väl in från 
transportfördelningen gällande vattenburna metaller presenterad i figur 2-3. 

Figur 2-3. Fördelning mellan vatten- och luftburen föroreningstransport 
från konventionell asfalt (DAB) framtagen genom en studie omfattande 14 
väglokaler i 7 olika Europeiska länder. (POLMIT, 2002) 
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Vägdagvatten 

1.8 Definition 

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark 
eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten, spolvatten eller framträng-
ande grundvatten (Terminologicentrum, 2011). Dagvatten är en diffus för-
oreningskälla som dock ofta avleds till ett punktutsläpp i en recipient 
(Riktvärdesgruppen, 2009). Vattnet fungerar som transportmedium för olika 
typer av ämnen och material från de hårdgjorda ytor som de avrinner ifrån. 
Föroreningar kan komma ifrån korrosion av hustak, lyktstolpar och fordon, 
däckslitage, kemikalier och bränsle som används i trafiken, avgaser, luft-
burna partiklar, bekämpningsmedel inom skogs- och jordbruk, avföring, 
cigarettfimpar och allmänt skräp (US EPA, 1995). 
 
Vägdagvatten klassas som det dagvatten som uppkommer på vägytor och 
andra hårdgjorda ytor inom vägområdet. Det vatten som vid intensiva regn 
ansamlas i vägdiken utgörs dels av vägdagvatten, men består till största del 
av dräneringsvatten från omgivande mark, och bör därmed inte förväxlas 
med det faktiska vägdagvattnet. (Trafikverket, 2011) 
 

1.9 Hantering av vägdagvatten 

Historiskt sett har vägdagvatten hanterats som ett kvantitetsproblem med 
enda syfte att uppnå snabb och effektiv avvattning för att undvika stående 
vatten på vägbanan, som annars kan hota trafiksäkerheten. Av denna anled-
ning är många äldre vägbroar utrustade med exempelvis gallerförsedda rän-
nor eller spygatter längs med brokanterna, vilket leder till direktavrinning av 
vägdagvatten till underliggande recipient. Vid direktavrinning reduceras 
naturliga reningsprocesser och hydraulisk fördröjning, vilket kan resultera i 
onödigt höga flödes- och föroreningstoppar (NCDOT, 2010). 
 
Först på senare tid har kvalitativa aspekter blivit viktiga vid utformning av 
vägar och sedermera även vägbroar. Till exempel har principer om icke-
direkt avrinning, vilket uppnås genom att exempelvis installera ett uppsam-
lingssystem och avleda det förorenade vattnet från att rinna direkt ut i reci-
pienten, börjat anammas på olika håll i världen (NCDOT, 2010). Genom att 
istället leda det till infiltrationsdiken, dammar eller andra anläggningar upp-
nås kontrollerad flödesutjämning och rening av dagvattnet genom naturliga 
processer som sedimentation, infiltration, adsorbtion, jonbyte och växtupp-
tag. 
 
I Sverige bygger Trafikverket (TRV) sedan cirka tio år tillbaka hängrännor, 
som leder dagvatten till reningsdammar och -magasin, under sina broar i 
Stockholm. Detta för att skydda Mälaren, som förser drygt två miljoner 
människor med dricksvatten. (Trafikverket, 2012) 



 
13 

 
I internationella sammanhang är det annars idag, genom EU:s ramdirektiv 
för vatten, praxis att vidta åtgärder för dagvattenhantering vid vägar med 
>15 000 i årsmedeldygnstrafik (ÅDT) (POLMIT, 2002). Sveriges vägar är 
ur ett internationellt perspektiv lågtrafikerade. Endast 1,5 % av vägsträck-
orna har ett trafikflöde >10 000 ÅDT. Dessa sträckor finns främst på inten-
sivt trafikerade motorleder och på vägar kring våra storstäder (Trafikverket, 
2011). 
 

1.10 Vägdagvattnets sammansättning 

Vägdagvattnets komposition är av högsta betydelse vid ekologiska riskbe-
dömningar. Kvaliteten avgörs dels av vilka ämnen som förekommer samt 
dess halter, men även den form föroreningarna uppträder i är viktig att ta 
hänsyn till. 
 

1.10.1 Löst eller partikulärt? 

En förorenings förekomstform har betydelse, framförallt för den biologiska 
tillgängligheten, men i viss mån också för hur föroreningen transporteras 
bort från vägbanan. Föroreningar i vägdagvatten förekommer antingen i 
partikelform (>45µm) eller i löst form (<45µm). Den lösta formen, som 
ibland kallas jonform, är problematisk eftersom den är biotillgänglig. Parti-
kulär föroreningsform innebär att föroreningarna är adsorbtivt bundna till 
suspenderat material, såsom mineraler och bitumen från asfaltsslitage, med 
vilka de bildar ett komplex. 
 
Hur stor andel av de totala föroreningshalterna som är lösta respektive parti-
kelbundna i vattenmiljöer beror på ämnesspecifika fördelningsegenskaper. 
Olika ämnen har olika Log Pow-värden (fördelningskoefficient oktanol-
vatten) som ett mått på dess hydrofibicitet (Naturvårdsverket, 2007). Spår-
elementen som bly och kadmium samt organiska miljögifter som PAH:s har 
hög hydrofobicitet, och förekommer därför gärna i partikelkomplex, exem-
pelvis tillsammans med sediment. Övriga metaller i vägdagvatten förekom-
mer generellt till 40-60 % i jonform (Larm & Pirard, 2010).   
 
Även yttre förutsättningar påverkar fördelningen. Vattnets kemiska egen-
skaper såsom pH, hårdhet, salinitet, halt av organiskt material och redox-
potential är av stor vikt för i vilken form en förorening uppträder. Sura för-
hållanden, mjukt vatten, låg halt av organiskt material eller miljöer med hög 
salinitet bidrar till att öka den lösta fraktionen, och vice versa 
(Naturvårdsverket, 2007). Studier har visat att tungmetaller potentiellt kan 
vara giftigare i vattenförekomster med lågt organiskt innehåll, eftersom den 
lösta formen gynnas av att det inte finns suspenderat material tillgängligt 
som annars erbjuder bindningsytor (Hvitved-Jacobson & Yousef, 1991).  
Partikulära föroreningar avlägsnas främst genom fastläggning och sedimen-
tering i marklager och dammar. Om ingen avskiljning sker innan vattnet når 
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recipienten kan det istället leda till förhöjda halter av tungmetaller i dess 
bottensediment. För vattenlösta föroreningar är adsorption, jonbyte och 
växtupptag i våtmarker viktiga reningsmekanismer. (Steiner, et al., 2010) 
 

1.10.2 Utveckling och trender 

Kompositionen av vägdagvatten påverkas i hög grad av t.ex. miljölagstift-
ning och trender inom trafik- och inom jordbrukssektorn. Dessa strukturella 
åtgärder har lett till att halterna av vissa ämnen har ändrats radikalt från 
1980-talets tidiga dagvattenanalyser till idag. Exempel på händelser som 
haft betydelse för dagvattensammansättningen är bland annat (Trafikverket, 
2011): 
 

• Obligatorisk katalysator på personbilar, 1989 
• Miljöklassning av fordon, 1993 
• Miljöklassning av bränsle (diesel 1991, bensin 1994) 
• Blyfri bensin, 1994 
• Förbud mot högaromatiska oljor (genererar PAH:s) i däck, 2010 
• Skärpta krav på däckens dubbvikt, 2012  
• Övergång från dubb- till friktionsdäck, pågående 

 
Trafiken har de senaste decennierna minskat sina utsläpp med ökad effekti-
vitet, katalytisk rening, blyfri bensin, mindre oljespill och bättre däck. Man 
har även minskat kraftigt på kopparhalten i bromsklossar och bromsbelägg 
(Larm & Pirard, 2010). Dock har trafikintensiteten under samma period 
ökat. Dessutom har i vissa fall nya ämnen kommit till då man försökt stoppa 
spridningen av andra. Till exempel har man upptäckt platina i vägdagvatten, 
som tros komma från avgaskatalysatorer. Framtida ändringar av samman-
sättningen förutspås vid övergången från fossila bränslen till förnybara 
bränslen alternativt elbilar. (Trafikverket, 2011) 
 

1.10.3 Analysmetoder 

Att använda gammal data är något man bör undvika, med tanke på att kom-
positionen av vägdagvatten alltså är under ständig förändring. Modern tek-
nik och kunskapsutveckling har även bidragit till att dagens vattenkemiska 
analyser är betydligt mer både omfattande och relevanta jämfört med äldre. 
Till exempel mättes i tidiga vattenkemiska analyser totala halter av metaller 
i vatten, medan man i dagens riskbedömningar tar stor hänsyn till biotill-
gängligheten av metaller genom att mäta den filtrerade fraktionen. Då EU:s 
miljökvalitetsnormer för vatten (se kap. 5.1) är angivna för denna fraktion 
av metaller måste följaktligen data erhållas i samma format för att kunna 
nyttjas så smidigt som möjligt. Visserligen har modeller utvecklats för att 
kunna beräkna andelen löst fraktion utifrån totalhalter, för att kunna tillämpa 
data från äldre studier. BLM (Biotic Ligand Model) är ett exempel på en 
sådan modell (Larm & Pirard, 2010). Den kräver, förutom totalhalterna av 
en viss metall, platsspecifika värden på vattenkemi såsom pH, DOC, hårdhet 
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och alkalinitet. För koppar och nickel finns användarvänliga BLM:s som 
tillämpats för riskbedömningar inom EU. Dock så finns det en osäkerhet vid 
tillämpandet av äldre data genom det faktum att man inte vet hur prover från 
äldre studier hanterades. Alltså finns potentiellt en risk för kontaminering. 
Omräkningen via modeller kan då påverkas av felaktigheter redan från in-
samlingsstadiet. Dessutom omfattar äldre studier ofta inte alla de parametrar 
som är av intresse, vilket kan innebära ytterligare en svårighet. 
 
Vanliga analysmetoder för föroreningar i vatten idag är GC-MS (gaskro-
matografi-masspektrometri) och GC-ECD (gaskromatografi electron capture 
detector) (Alm, Banach, & Lars, 2010). För att man ska kunna mäta halter 
av en förorening krävs att ämnena överskrider sin respektive detektions-
gräns, s.k. LOD (Limit of Detection), vilken skiljer sig mellan olika ämnen. 
 

1.10.4 Schablonhalter/EMC:s 

Att mäta kvalitet på dagvatten är lättare sagt än gjort då en naturlig variation 
är att förvänta mellan exempelvis olika mätvärden under ett regntillfälle, 
mellan mätvärden från två olika regntillfällen på en plats och mellan mät-
värden från regntillfällen på olika platser. Halterna av föroreningar i väg-
dagvatten är under ständig förändring, varför det är svårt att få ett grepp om 
sammansättningen genom enbart stickprov. För att bedöma kvaliteten på 
dagvatten används i internationella sammanhang istället ofta EMC, vilket 
står för Event Mean Concentration, eller medelvärdeskoncentration per 
regntillfälle. Konceptet utvecklades i samband med US EPA:s Nationwide 
Urban Runoff Program år 1983.  
 
EMC-värdet mäts genom flödesproportionell provtagning, vilket innebär att 
vattenprover tas i förhållande till ett flöde. En flödesmätare skickar en signal 
till provtagaren när en viss vattenvolym passerat, så att proven tas med 
jämna mellanrum under kraftig avrinning och med lägre frekvens vid 
mindre avrinning. En uppsättning av vattenprover med samma volym er-
hålls. Proverna samlas in och blandas till ett enskilt prov för analys, så att 
man på så vis kan finna medelkoncentrationer för ett visst nederbördstill-
fälle, men även se dynamiska haltvariationer. Vid tillämpningar av EMC:s 
brukar årsmedelvärden användas, vilka är medelvärden av EMC:s från ne-
derbördstillfällen över ett års tid. Annorlunda uttryckt så motsvarar årsme-
delvärdet massan av en viss förorening som transporteras med dagvattnet 
under ett års tid, dividerat med den volym dagvatten som passerar en insam-
lingspunkt under samma tidsperiod. 
 
Det har visat sig att EMC-värdet för en förorening inte skiljer sig särskilt 
mycket från en plats till en annan så längre markanvändningen är den-
samma. Därmed kan de användas som schabloner vid utredningar i primärt 
stadie. Alternativet till schablonvärden/EMC:s, att ta platsspecifika vatten-
kemiska prover och få de analyserade, är en tids- och arbetskrävande pro-
cess. 
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Figur 3-1. Illustration över begreppet EMC (Event Mean Concentration), ämnesspecifik medelvärde-
skoncentration per regntillfälle. (Göbela, Dierkes, & Coldewey, 2007) 

I TRV:s publikation 2011:112 ”Vägdagvatten – Råd och rekomendationer 
för val av miljöåtgärd” anges en tabell med schablonvärden för åtta typer av 
vanliga och välstuderade föroreningar i svenskt vägdagvatten. Denna har 
använts som utgångspunkt för svenska vägdagvattenutredningar under åt-
minstone ett decennium. Tabellen från publikationen ifråga ser ut som ne-
dan. 
 
Tabell 3-1. Schablonhalter av föroreningar i vägdagvatten från olika trafikbelastningar. Intervallet 
anger spridningen av medelhalter i redovisade prover. (Trafikverket, 2011) 

   
Värdena är baserade på långvarig proportionelig flödesmätning över ett år 
och presenteras således som årsmedelvärden. Underlag till tabellen har TRV 
fått från utomstående källor i form av diverse avhandlingar och rapporter 
som utgavs för drygt tio år sedan sedan. Värdena avser totalfraktioner, d.v.s. 
både partikulärt bundna föroreningar och lösta. 
 
Mycket forskningsarbete pågår runtom i världen för att skapa en bättre för-
ståelse kring vägdagvattnets sammansättning och påverkansfaktorer. HA 
och EA i Storbritannien har nyligen gemensamt genomfört ett forskningsar-
bete för att förbättra tillförlitligheten och omfattningen av data för förore-
ningar och dess koncentrationer i vägdagvatten från lands- och motorvägar. 
I deras studie uppmättes under ett års tid, vid tio nederbördstillfällen, EMC:s 
för 36 olika föroreningar. 24 lokaler (=240 dataset), med olika trafikkaraktär 
och klimatologiska förutsättningar. Dessa inkluderades i ett försök att skapa 
en modell för att kunna förutspå föroreningskoncentrationer i vägdagvatten 
från motorvägar. Trafikbelastningarna sträckte sig från 15 000 till 120 000 
ÅDT på de studerade vägarna. Resultaten från studien presenteras i tabellen 
nedan. 

Ämnesparameter: Enhet: 10 000-15 000 
ÅDT 

15 000-30 000 
ÅDT 

>30 000 ÅDT 
 

Suspenderad sub-
stans (SS) 

mg/l 75 (50-200) 100 (50-1000) 1000 (100-5000) 
 

Bly (Pb) µg/l 20 (5-40) 25 (5-50) 30 (20-1000) 
Zink (Zn) µg/l 100 (50-300) 150 (50-500) 250 (100-1000) 
Koppar (Cu) µg/l 35 (10-50) 45 (10-100) 60 (10-800) 
Kadmium (Cd) µg/l  0,5 (0,2-1) 0,5 (0,2-1)  0,5 (0,5-100) 
Polycykliska aroma-
tiska kolväten (PAH) 

µg/l 0,5 (0,1-1) 1 (0,1-10) 1,5 (0,1-10) 

Kväve (N) mg/l 1,2 (0,05-0,2) 1,5 (0,05-8) 2,0 (1-10) 
Fosfor (Cd) mg/l 0,15 (0,1-0,2) 0,2 (0,1-0,5) 0,25 (0,1-3) 
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Tabell 3-2. EMCs (lägsta och högsta uppmätta respektive medel och median-värden) för dagvatten 
från motorvägar i Storbritannien (LOD=detektionsgräns (Limit of Detection),                               
EMC = medelvärdeskoncentration per regntillfälle (Event Mean Concentration)). (Crabtree, 
Demspey, Johnson, & Whitehead, 2008) 

Förorening Enhet LOD Lägsta 
EMC 

Medel 
EMC 

Median 
EMC 

Högsta 
EMC 

Cu totalt   µg/l 0.3 4.00 91.22 42.99 876.80 
Cu löst µg/l 0.3 2.15 31.31 23.30 304.00 
Zn totalt µg/l 0.6 9.73 352.63 140.00 3510.00 
Zn löst µg/l 0.6 4.99 111.09 58.27 1360.00 
Cd totalt µg/l 0.01 <0.01 0.63 0.29 5.40 
Cd löst µg/l 0.01 <0.01 0.26 0.13 3.12 
Al löst µg/l 0.4 <0.4 80.07 24.88 957.00 
Ni totalt µg/l 0.01 0.73 10.31 7.10 47.20 
Cr totalt µg/l 0.3 <0.30 7.00 3.82 60.70 
Pb totalt µg/l 0.1 <0.10 37.68 9.50 378.90 
Pb löst µg/l 0.1 <0.10 3.81 0.55 176.00 
Pd totalt µg/l 0.2  <0.20 0.21 0.20  0.90 
Pt totalt µg/l 0.2 <0.20 0.15 0.10 0.25 
Petroleum kolvä-
ten (Olja) totalt 

µg/l 5.0 810.00 6958.00 4820.00 19900.00 

Petroleum kolvä-
ten (Olja) löst  

µg/l 5.0 146.00 746.76 500.00 3310.00 

Naftalen totalt µg/l 0.01 <0.01 0.06 0.00 0.92 
Acenaftylen totalt µg/l 0.01 <0.01 0.03 0.00 0.33 
Acenaften totalt µg/l 0.01 <0.01 0.03 0.00 0.58 
Fluoren totalt µg/l 0.01 <0.01 0.04 0.01 1.00 
Fenantren totalt µg/l 0.01 <0.01 0.35 0.13 3.63 
Antracen totalt µg/l 0.01 <0.01 0.08 0.03 0.81 
Fluoranten totalt µg/l 0.01 <0.01 1.02 0.30 12.50 
Pyren totalt µg/l 0.01 <0.01 1.03 0.31 12.50 
Bens[a]antracen 
totalt  

µg/l 0.01 <0.01 0.54 0.25 5.13 

Krysen totalt  µg/l 0.01 <0.01 0.76 0.29 7.40 
Benso[b]fluoranten 
totalt 

µg/l 0.01 <0.01 1.02 0.50 8.78 

Benso[k]fluoranten 
totalt 

µg/l 0.01 <0.01 0.36 0.16 3.50 

Benso[a]pyren 
totalt  

µg/l 0.01 <0.01 0.69 0.33 6.56 

Indeno[1,2,3-
c,d]pyren totalt 

µg/l 0.01 <0.01 0.56 0.27 5.61 

Bens[g,h,I]perylen 
totalt 

µg/l 0.01 <0.01 0.59 0.25 5.70 

PAHs totalt  µg/l 0.01 <0.01 7.52 3.33 62.18 
PAHs lösta µg/l 0.01 0.10 0.27 0.25 0.54 
Vägsalt (som Cl -)   mg/l 0.2 5.00 349.53 66.00 9760 
Nitrat (som N) mg/l 0.05 0.05  1.29 1.25 4.68 
SS (suspenderad 
substans) 

mg/l 2.0 1.00 243.87 139.00 2030.00 

BOD 5 (Total) mg/l 1.0 <1.0 6.11 4.00 57.00 
COD (Total) mg/l 1.0 10.00 201.93 128.00 1900.00 
 
 
Jämför man valda median EMC:s från brittiska HA och svenska TRV:s 
schablonhalter tycks värdena överlag stämma överrens med de parametrar 
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som TRV presenterar för fordonsbelastningen 15 000 – 30 000 ÅDT. Det 
enda som kraftigt avviker är halten av suspenderad substans, som ligger 
något högre för median EMC:s jämfört med maxvärdet i intervallet för 
TRV:s schablonhalter. Fosforhalten är av någon anledning inte represente-
rad bland EMC:s från brittiska HA, men eftersom de andra parametrarna 
svarar väl mot TRV:s schabloner för ÅDT 15 000 – 30 000 bör rimligen 
också fosforhalten göra det. I så fall skulle fosforhalten ligga ungefär kring 
0,20 mg/l (0,1-0,5). Zink är den tungmetall som vanligvis förekommer i 
högst halt, följt av koppar.  
 
Det finns ytterst sparsamt med studier som involverar provtagningar och 
analyser av vägdagvatten från bropartier specifikt. Trots att ovan presente-
rade data inte grundar sig på dagvattenprover från vägbroar, utan större 
vägar i allmänhet, är det rimligt att anta att samma föroreningshalter gäller 
vid direktavrinning från bropartier som vid normalt vägparti (Dupuis, 
2002a).  
 

1.10.5 Påverkansfaktorer 

Faktorer som styr föroreningshalterna i vägdagvatten har varit ett aktuellt 
forskningsområde under de senaste åren. Genom att isolera en viss faktor 
med potentiell påverkanseffekt och söka samband mellan kvantiteten på 
denna och kvaliteten på vägdagvattnet kan man få en bättre förståelse för 
hur halterna påverkas, och därmed även bli bättre på att bedöma miljöpåver-
kan i ett tidigt skede. Sambanden mellan föroreningshalter i dagvatten och 
påverkansfaktorer är dock allt annat än enkla; korrelationer som lyckats på-
visas i en studie kan förkastas helt i andra. Faktorerna är heller inte nödvän-
digtvis generella för alla föroreningar, utan kan ha ämnesspecifik påver-
kansgrad. 
 
Vanligt studerade påverkansfaktorer är till exempel: 
 

• Trafikmönster (trafikflöde, hastighet, fordonstyper) 
 

• Geografiskt läge (atmosfärisk deposition, närhet till tätort eller annan 
luftförorenande verksamhet, vindexponering o.s.v.) 

 
• Klimatologisk regim (nederbördsmönster, årstider) 

 
• Vägytans karaktär (byggnadsmaterial, andel utnyttjad vägyta, av-

vattningssystem) 
 
Ett ofta påvisat samband är det mellan föroreningshalter och fordons- och 
vägslitage. Exempelvis har Sweco undersökt sambanden mellan trafikinten-
sitet och olika föroreningar (Larm & Pirard, 2010). Nya svenska förore-
ningsdata (totalhalter upmätta mellan år 2000-2010) från vägar med olika 
trafikintensiteter plottades i diagram och linjära eller logaritmiska samband 
urskiljdes. För nästan alla föroreningar (fosfor, koppar, bly, zink, kadmium, 
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krom, nickel, PAH, olja, suspenderat material) fann man starka samband 
med goda passningar och höga R2-värden. Inga samband till trafikintensitet 
kunde dock påvisas för kväve, kvicksilver eller benso(a)pyren. Resultaten 
tyder på att föroreningarna med goda passningar kan härledas till fordons- 
och vägslitage, som ju rimligen ökar med ökat trafikflöde och med tyngre 
trafik.  
 
Under senare delen av 1990-talet 
genomfördes det tidigare nämnda 
EU-projektet POLMIT för att kart-
lägga föroreningsspridning från 
vägar och trafik till närmiljö. Re-
sultaten av den studien visar bland 
annat att utsläpp av PAH:s kan 
relateras till trafikbelastningen, 
men även till typ av vägmaterial. 
Metaller visade sig ha ett relativt 
starkt samband med trafikbelast-
ning. (POLMIT, 2002) 
 
Även brittiska HA har, tillsam-
mans med EA, i en relativt färsk 
studie undersökt faktorer som är 
avgörande för föroreningsmängder 
genererad på en viss vägyta. Gäl-
lande trafikbelastningen fann de 
endast att den, tillsammans med 
klimatfaktorn, har samband med 
halterna av två tungmetaller; zink 
och koppar (HMSO, 2009). Med andra ord fann man inte de klara samband 
med flertalet föroreningar som Sweco hittat, eller ens med det flertalet me-
taller som rapporterades av POLMIT. 
 
Brittiska HA har också undersökt om det finns särskilda föroreningar som är 
indikativa gällande förekomst av en annan förorening. Hypotesen var att en 
hög halt suspenderat material kunde indikera höga halter av vissa metaller, 
eftersom de fungerar som bärare av dessa. Några sådana samband kunde 
dock inte påvisas (Crabtree, Demspey, Johnson, & Whitehead, 2008).  
 
Samtliga studerade informationskällor är överrens om att kloridhalten i väg-
dagvatten är högre på vintern för lokaler med vinterklimat och applicering 
av vägsalt. Som en direkt följd av den ökade saliniteten kan partikulärt 
bundna metaller frigöras genom katjonbyte och övergå till den giftigare jon-
formen. Högre halter lösta metaller under vintern redovisas t.ex. i POLMIT 
(2002).  
 
Vinterklimatet är enligt många studier även synonymt med högre förore-
ningshalter totalt sett. Total metallhalt ökar i vägdagvatten under vintern, 
troligtvis p.g.a. ökat vägslitage från dubbdäck samt ökad korrosion från for-

Figur 3-2. Exempel på en linjär regresion mellan 
koppar (totalhalt) i dagvatten och trafikintensitet. 
Svarta fyrkanter visar nya svenska data (2000-
2010), gråa fyrkanter visar äldre svenska data 
(1990-2000), svarta prickar visar nya utländska 
data (2000-2010) och gråa prickar visar äldre 
utländska data (1990-1995). Den feta trendlinjen 
(med redovisad ekvation och R2-värde) är utförd 
på de nya svenska data, den svaga prickade 
trendlinjen visar äldre svenska data för jämförelse 
angående eventuella tidstrender. Passningen 
stämmer väl in, vilket tyder på ett samband. (Larm 
& Pirard, 2010) 
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don och metallytor längs vägar. Vägsaltet kan dessutom vara kontaminerat 
med spårämnen i form av tungmetaller. Halten av PAH:s tenderar att toppa 
under vintern, vilket kan vara en följd av chokestarter som leder till sämre 
förbränning.  (POLMIT, 2002) (Moy, Crabtree, & Simms, 2003) (NCDOT, 
2010) (Crabtree, Demspey, Johnson, & Whitehead, 2008) (Trafikverket, 
2011) 
 
Gällande nederbördsmönster erhålls i allmänhet högre föroreningshalter om 
regnen är intensiva och sällan återkommande, eftersom föroreningsmängden 
på vägbanan då hinner byggas upp. Vid tätt återkommande regn med lägre 
intensiteter kan man förvänta sig lägre koncentrationer (Trafikverket, 2011). 
Detta stämmer väl överrens med en liknande formulering som presenteras 
av brittiska HA, nämligen att föroreningstransporten antingen begränsas av 
mängden föroreningar som hunnit ackumuleras på vägbanan eller på flödet 
som den avrinnande vägdagvattnet ger upphov till (Crabtree, Demspey, 
Johnson, & Whitehead, 2008). Även POLMIT (2002) håller med om att 
regnintensitet påverkar samtliga parametrars koncentration, liksom tiden 
som passerat sedan det senaste regntillfället.  
 
Lågintensiva regn domineras av lösta föroreningsformer gällande metaller, 
medan det krävs en högre regnintensitet och mer kraft för att transportera 
partikelbundna föroreningar (POLMIT, 2002). Detta styrks av brittiska stu-
dier, som konstaterat att totalkoncentrationen av metaller och suspenderat 
material var högst under flödestoppen för att sedan avta. Koncentrationen av 
lösta metaller, däremot, visade sig vara som minst under flödestoppen men 
ökade därefter med regnets avtagande. Transportmönstren för andra förore-
ningar, som PAH:s, var mer oklara. (Crabtree, Demspey, Johnson, & 
Whitehead, 2008). Enligt Dupuis (2002a) kan föroreningskoncentrationen i 
vägdagvatten variera med så mycket som en tiopotens under ett regntillfälle.  
 

 
Figur 3-3. Haltdynamik i förhållande till vägdagvattenflöde. Lösta föroreningsformer tycks vara som 
lägst under flödestoppen för att sedan öka med tiden för regntillfället. (Crabtree, Demspey, Johnson, 
& Whitehead, 2008) 
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Sammantaget kan man konstatera att inga enkla förhållanden mellan förore-
ningskoncentration och plats- eller nederbördskaraktär finns. I allmänhet 
ökar föroreningsspridningen under vintern på grund av sämre förbränning, 
dubbdäcksanvändning och saltapplicering. Regn med höga regnintensiteter 
bidrar till högre föroreningshalter, men regn med lägre intensitet håller en 
högre koncentration av giftiga former av metaller. Mycket pekar på att åt-
minstone metaller i någon mån har samband med trafikbelastningen. Om det 
är den enskilt mest betydande påverkansfaktorn är i dagsläget oklart.  
 
Att använda sig av ÅDT-data framstår som ett enkelt sätt att kvantifiera sli-
taget på vägbanor och fordon, då tillgången på information är god och vissa 
samband utpekade. Detta sätt att uppskatta föroreningshalter i vägdagvatten 
tillämpas av Trafikverket idag (se tabell 3-1). De har uppskattat att trafikflö-
det är proportionerligt till föroreningshalterna för vägar med <50 000 ÅDT. 
Dock är det kraftigt förenklat att anta att trafikflödet skulle vara den enskilt 
viktigaste påverkansfaktorn oavsett yttre förutsättningar och oavsett vilken 
typ av föroreningar det gäller, som påvisats i ovanstående stycken. I sin 
publikation 2011:112 skriver TRV att man ämnar ge ut en metodbeskriv-
ning som bland annat avser att ”vägleda till nödvändiga fördjupade utred-
ningar” i slutet av 2011, men denna blev aldrig publicerad. Därmed finns 
ingen vägledning gällande hur en justering av schablonvärden skall göras 
gentemot diverse andra påverkansfaktorer än trafikflöden, något som på sätt 
och vis speglar hur ovisst kunskapsläget är idag på den här fronten.  
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Akvatisk miljöpåverkan 
Föroreningar som genereras på vägbroar och når recipienten gör att den be-
lastas med diverse kemikalier och miljögifter, vilka kan utarma recipienten 
och hota lokalt akvatiskt växt- och djurliv. De ekologiska riskfakorerna bru-
kar associeras främst med föroreningstyp och koncentration, exponerings- 
och återkomsttid, samt recipientens ekologiska känslighet. 
 

1.11 Föroreningstyp och miljöeffekt 

Att isolera varje förorening som förekommer i vägdagvatten och binda dem 
till specifika miljöeffekter speglar inte fullt verkligheten eftersom många 
yttre faktorer påverkar. I slutändan blir de lokala förutsättningarna avgö-
rande för utgången. Hursomhelst finns det generella akvatiska miljöeffekter 
förknippade med föroreningar som återfinns i vägdagvatten. 

Tungmetaller är generellt giftiga eller mycket giftiga för akvatiskt levande 
organismer, särskilt om de förekommer i den biologiskt upptagbara jonfor-
men. Vissa av tungmetallerna är i låga halter essentiella näringsämnen, ex-
empelvis koppar, järn och zink. Ökar halterna övergår de dock istället till att 
bli giftiga för akvatiska organismer. Bly och kadmium är dock giftiga redan 
i små mängder då de är lipofila och bioackumulerbara. Akvatiska organ-
ismer kan bioackumulera relativt stora mängder metaller och organismer av 
högre trofisk nivå kan få i sig detta med födan, så kallad biomagnifikation. 
(European Comission Environment, 2011).  

De tungmetaller som förekommer i högst halter i relation till sin giftighet, 
och därmed är de mest betydande ur ett ekotoxikologiskt perspektiv, är kop-
par och zink (Steiner, Patrice, Rutz, Brodmann, & Pazeller, 2010). Båda är 
ekotoxikologiskt relevanta och svåra att avlägsna eftersom de till stor del 
förekommer i jonform. Detta har även betydelse för negativa effekter asso-
cierade med kadmium, eftersom synergiska effekter medför att zink ökar 
giftigheten av kadmium för vattenorganismer (Naturvårdsverket, 2008b). 

Giftigheten hos metaller uppträder annars när de binder till biologiska recep-
torer, vanligen till gälar i akvatisk miljö. Inbindningen kräver att metallerna 
förekommer i jonform från början. Divalenta metaller som kadmium, zink 
och koppar påverkar upptaget av livsnödvändigt kalcium och natrium. 
Blockagen leder till förstörelse av gälarnas osmosreglerande funktioner med 
dödlig utgång (Dupuis, 2002a).  

PAH-molekyler är generellt fettlösliga, stabila och därmed bioackumule-
rande, även om dessa egenskaper varierar mellan de olika ämnena som om-
fattas av ämnesgruppen. Att de har låg löslighet i vatten innebär att de i 
akvatiska miljöer binder till sediment, där de kan bli långlivade. De ansam-
las också i ryggradslösa djur, vilken gör att de anrikas i näringskedjan och 
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binder till biologiska vävnader i predatorer. Många PAH:s är mycket giftiga 
för akvatiska organismer och kan orsaka långvariga negativa effekter på 
vattenmiljön (Livsmedelsverket, 2010) (Kemikalieinspektionen, 2011). En 
del PAH:s kan till viss grad brytas ner av solljus och även genom metabol-
ism i organismer, men i många fall bildas giftiga metaboliter. Vissa PAH:s 
samt dess metaboliter är potenta carcinoger och kan orsaka fortplantnings-
störningar hos fiskar (Larm & Pirard, 2010). 

Suspenderad substans definieras som partiklar >45 µm i diameter. Dessa 
bidrar till att öka turbiditeten då de sköljs ut i recipienter. Hög turbiditet 
hindrar solljus från att tränga ner i vattnet och nå akvatiska växter. Grumlig-
heten kan också orskaka skada på gälar hos fiskar och kväva andra vattenle-
vande organismer. Partiklar i suspenderad substans fungerar som bärare av 
hydrofoba föroreningar, bl.a. tungmetaller och PAH:s. På platser i ett vat-
tendrag där strömmen är försvagad kan gravitationen övervinna den lyftkraft 
och turbulens som hållit partiklarna suspenderade. Partiklarna faller då till 
bottnen och lägger sig som ett täckande sedimentskikt. Detta kan försämra 
förutsättningarna för en god fiskreproduktion genom försämrad syretillförsel 
till ägg om de täcks av sediment (U.S. EPA). Även de sedimentburna för-
oreningarna anrikas på bottnen. Att dessa, som tidigare diskuterats, inte är 
biotillgängliga är positivt. Dock så utgör föroreningarna ett direkt hot mot 
flora och fauna som lever i sedimentet eller i bottenskiktet. Potentiellt skulle 
också kraftiga förändringar i vattenkemin eller biologisk aktivitet kunna 
skapa ett utbyte av föroreningar från sediment- till vattenfas (Stockholm 
Vatten AB, 2001).  

Olja som förekommer i dagvatten är giftigt för växter, men är en av få kom-
ponenter i vägdagvatten som trots allt bryts ner med tiden.  

Vägsalt som sprids under vintern för att öka säkerheten på våra vägar vid 
vinterväglag får även det ses som en förorening av betydelse. Saltet kan 
skapa höga natrium- och kloridhalter i recipienten och ha negativa effekter 
på vattenkvalitet med biologisk utarmning som följd. Dessutom gynnas den 
lösta fraktionen av metaller genom höjd salinitet, något som leder till ökad 
ekotoxicitet. 

Näringsämnen som kväve och fosfor bidrar till övergödningen av våra reci-
pienter, även om vägdagvattnet relativa bidrag är litet. Fosfor är ofta det 
tillväxtbegränsande ämnet i limniska vatten, medan kväve är det begrän-
sande näringsämnet i marina miljöer. Tillväxten av alger som följer utsläp-
pen skapar eutrofa vattenmiljöer. Växtplantkton likt suspenderade partiklar 
leder till försämrad solljusgenomträngning. När algerna dör och ska brytas 
ner skapas en omfattande syrebrist, särskilt på bottnar. Övergödning av re-
cipienter på grund av utsläpp av fosfor och kväve är ett av de allvarligaste 
och mest uppmärksammade miljöproblemen i Sverige idag. 
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Tabell 4-1. Enkel sammanställning på akvatiska miljöeffekter för de i vägdagvatten förekommande 
föroreningarna. (Malmö Stad, 2008), (Larm & Pirard, 2010) 

Förorening Miljöeffekt 
Zink, koppar Giftigt för vattenlevande djur och växter 
Nickel, krom, övriga tungmetaller Negativ påverkan på människor, djur och växter 
PAH:s (naftalen, pyren, benzapyren, 
m.m.) 

Carcinogena och giftiga för människor, giftiga 
för vattenlevande djur 

Suspenderad substans Habitatförstörelse, bärare av föroreningar 
Olja Skadligt för människor och djur. Giftigt för växter 
Näringsämnen Habitatsförstörelse 
Vägsalt Förhöjd salinitet, ökad mobilitet av tungmetaller 
 

1.12 Recipientens ekologiska känslighet 

De miljömässiga effekterna beror som sagt också på lokala förutsättningar 
som avgör hur känsligt ett visst akvatiskt samhälle är för föroreningarna i 
fråga.  
 
Recipientens hydrauliska egenskaper som flöde och vattenhastighet är vik-
tiga för utspädningsmekanismer och sedimenteringsprocesser, och påverkar 
på så vis känsligheten.  
 
Recipientens vattenkemiska komposition, t.ex. gällande hårdhet, organiskt 
innehåll, pH, redoxpotential, salinitet m.m., spelar en stor roll genom att 
antingen främja eller missgynna biologisk tillgänglighet, och därmed avgöra 
giftighet i aktuell miljö.  
 
Recipientkänsligheten beror självklart också på vilken typ av flora och 
fauna som förekommer, samt dess föroreningskänslighet. Förutom att olika 
arter är olika känsliga för olika föroreningar beroende på levnadsmönster, 
födointag och så vidare, så spelar även stadiet i livet hos organismerna in på 
så sätt att unga individer generellt är mer känsliga. Allvarlig förorening av 
en recipient kan leda till att en utsållning av föroreningskänslig flora och 
fauna sker till förmån för en mer motståndskraftig.  
 

1.13 Halter och exponering 

Miljöeffekter i akvatisk miljö kan beroende på halter och exponeringstid 
vara av kronisk eller akuttoxisk karaktär gentemot akvatiskt växt- och djur-
liv. Föroreningstransport med vägdagvatten är svårbedömt gällande vilken 
effekt som är mest påtaglig; relativt kontinuerlig tillförsel av föroreningar 
sker, men intensiva regn kan resultera i höga föroreningshalter med kort 
exponeringstid och potentiellt hota vattenlevande organismer med akuttox-
iska effekter. Lösta metaller och lösliga organiska föroreningsformer med 
korta kedjor kan vid dessa tillfällen förekomma i halter som kan vara av 
akuttoxisk karaktär. I normala fall är det dock främst spill av farliga ämmen 
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i samband med trafikolyckor som associeras med akuttoxiska effekter och 
kan rentav vara dödliga under en kort exponeringstid om timmar-dagar.  
 
Den mer kontinuerliga tillförseln resulterar i lägre halter, men är desto mer 
långvarig. Kroniska effekter är i vattenkolumnen förknippade med metaller 
som zink, krom, nickel och bly, samt ackumuleringen av dessa i biologiska 
vävnader. Även om koncentrationerna inte är direkt dödliga kan de ha nega-
tiv effekt på de vattenlevande organismerna genom till exempel reducerad 
fortplantningsförmåga och försämrad tillväxt. En större andel av förorening-
arna tenderar att vara sedimentbundna. Effekterna av giftförorenat sediment 
är oftast av kronisk karaktär. (HMSO, 2009) 
 
Erfarenheter 
I en brittisk studie (WRc Plc, 2007) studerades föroreningshalter vattenkva-
litet, sediment och biota nedströms en utsläppspunkt för vägdagvatten och 
jämfördes med prov från en uppströms belägen referenspunkt. Inga signifi-
kant höjda föroreningshalter som kunde relateras till dagvattenutsläppet 
kunde påvisas i sedimenten. Inte heller vattenkvaliten avvek från bak-
grundskoncentrationen. Någon märkbar hälsopåverkan hos bentiska makro-
invertebrat-samhällen kunde inte påvisas. Alltså hade vägbron i sig själv 
ingen tydlig effekt på den akvatiska närmiljön enligt studien. Liknande re-
sultat har erhållits i amerikanska undersökningar av vägbroar och dess reci-
pientpåverkan (NCDOT, 2010) (Malina, Barett, Jackson, & Kramer, 2005). 
Man pekar dock på att de data som resultaten grundar sig på inte är tillräck-
lig och att det trots allt finns anledning att misstänka att föroreningar i gif-
tiga halter kan uppträda åtminstone periodvis under särskilda omständighet-
er, kanske speciellt hos känsliga vattendrag i samband med toppflödesavrin-
ning eller applicering av vägsalt. Att dra generella slutsatser av de studierna 
vore alltså inte särskilt klokt utan att närmare jämföra belastning och yttre 
förutsättningar på vägbroar som önskas utredas.  
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Direktiv och bestämmelser 

1.14 EU:s ramdirektiv för vatten  

För att skapa skydd och förvaltning av Europas vattenresurser antogs av 
EU-medlemsländerna i december år 2000 EU:s ramdirektiv för vatten 
(2000/60/EG), som omfattar inlandsvatten, kustvatten, grundvatten och vat-
ten i övergångszonerna. Ramdirektivet för vatten uppmanar medlemsländer-
na att kartlägga och analysera sina vattenförekomster. Beroende på tillstån-
det i vattenförekomsten bör sedan anpassade förvaltningsplaner och åt-
gärdsprogram upprättas för att kunna nå det slutliga målet ”God status” med 
avseende på recipientens kemi och ekologi senast år 2015. Direktivet styr i 
praktiken allt miljötänk gällande vattenfrågor i hela EU och är en viktig 
drivkraft för vattenrelaterade miljöfrågor inom unionen. Sammantaget är de 
viktigaste syftena med införandet av direktivet att hindra eller minska för-
oreningar i vattenförekomster, främja en hållbar användning av vattnet, 
skydda miljön, förbättra tillståndet för akvatiska system och mildra effek-
terna av torka. En viktig detalj är den så kallade principen om ickeförsäm-
ring, som innebär att ytterligare utarmning av vattenförekomster inte ska 
förekomma. Medlemsländerna måste även försäkra sig om att koncentrat-
ionerna av förorenande ämnen inte ökar i sediment och biota. (European 
Commission, 2012) 
 
Likt andra EU-direktiv skall även ramdirektivet för vatten implementeras i 
den nationella lagstiftningen och på så vis bli författningstext. EU:s ramdi-
rektiv för vatten har blivit införlivat i svensk lag genom Miljöbalken 
(1998:808 MB) och ändringar i dess underlydande förordningar samt upp-
rättande av nya såsom Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön (Vattenförvaltningsförordningen, VFF) och Förordning 
(2002:864) med länsstyrelseinstruktion (Länsstyrelseinstruktionen, Lst1). 
De förklarar hur ansvarsfördelningen för införlivandet och uppföljningen av 
ramdirektivet för vatten skall gå till. Sverige har delats upp i fem vatten-
distrikt, där en länssyrelse per vattendistrikt utsetts till Vattemyndighet. 
Denna har det yttersta ansvaret som planerare och samordnare och har som 
uppgift att arbeta fram förslag till styrande dokument för vattenförvaltning. 
Förenklat kan man säga att Vattenmyndigheterna bär det övergripande an-
svaret för vattendirektivets genomförande i Sverige, medan Naturvårdsver-
ket, Jordbruksverket, övriga länsstyrelser och kommuner har ett operativt 
ansvar, d.v.s. ansvar för praktiskt genomförande.  
 
Dagvatten nämns inte specifikt i direktivet, men med dess föroreningsper-
spektiv följer att dagvatten är starkt berört av EU:s strategi mot kemiskt för-
orenande av ytvatten. Strategin bygger på två komponenter, där den första är 
reglering av utvalda kemiska substanser som är av intresse för hela EU, de 
så kallade prioriterade ämnena. Denna reglering kompletteras med regle-
ring av särskilt förorenande ämnen av betydelse på nationell eller regional 
nivå.  
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1.14.1 Prioriterade ämnen 

33 stycken prioriterade ämnen/ämnesgrupper har identifierats genom ett 
dotterdirektiv till vattendirektivet. Listan innehåller kemikalier i form av 
bekämpningsmedel, tungmetaller, PAH:s och polybromerade flamskydds-
medel. Spridning av dessa ämnen skall inskränkas eller reduceras p.g.a. att 
de anses utgöra ett särskilt hot mot miljö och hälsa i ytvatten inom EU-
regionen. De prioriterade ämnena ligger till grund för bedömning av en vat-
tenförekomsts kemiska status tillsammans med ämnen som regleras av EU:s 
direktiv om fiskevatten och skaldjursvatten.  
 
Tabell 5-1. Lista över de prioriterade ämnena (Naturvårdsverket, 2008a). De som är frekvent före-
kommande i vägdagvatten är rödmarkerade.  

Nr   Ämne   
1 Alaklor 21 Kvicksilver och kvicksilverföreningar 
2 Antracen 22 Naftalen 
3 Atrazin 23 Nickel och nickelföreningar 
4 Bensen 24 Nonylfenol (4-Nonylfenol) 
5 Bromerade difenyletrar   25 Oktylfenol 
6 Kadmium och kadmiumföreningar 26 Pentaklorbensen 
7 C10-13-kloralkaner  

(klorerade paraffiner) 
27 Pentaklorfenol (PCP) 

8 Klorfenvinfos  28 Polyaromatiska kolväten (PAH) 
9 Klorpyrifos x    Benso(a)pyren 
10 1,2-Dikloretan x    Benso(b)fluoranten 
11 Diklormetan x    Benso(k)fluoranten 
12 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) x    Benso(g,h,i)perylen 
13 Diuron  x    Indeno(1,2,3-cd)pyren 
14 Endosulfan 29 Simazin 
15 Fluoranten 30 Tributyltennföreningar (TBT)  
16 Hexaklorbensen (HCB) 31 Triklorbensen  
17 Hexaklorbutadien (HCBD) 32 (1,2,4-triklorbensen)  
18 Hexaklorcyklohexan (HCH) x Triklormetan (kloroform)  
19 Isoproturon 33 Trifluralin 
20 Bly och blyföreningar   
 
De prioriterade ämnen som förekommer i vägdagvatten från vägar (under-
strukna i tabell 5-1) är främst tungmetaller som kadmium, bly, kvicksilver 
och nickel med respektive föreningar, samt flertalet PAH:s såsom fluoran-
ten, antracen, naftalen, benzo(a)pyren, benso(b+k)fluoranten, 
benso(g,h,i)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren. 
 

1.14.2 Särskilda förorenande ämnen 

Eftersom olika förutsättningar råder på olika håll inom EU är det även upp 
till nationerna själva att identifiera särskilda ämnen som släpps ut i bety-
dande mängder och kan ha negativa effekter på miljön, samt ta fram miljö-
kvalitetsnormer för dessa ämnen. Dessa ligger till grund för bedömning av 
en vattenförekomsts ekologiska status tillsammans med andra faktorer.  
 



 
28 

De av Naturvårdsverket fastställda särskilt förorenande ämnen som kan 
hittas i vägdagvatten och sedermera spridas till akvatiska miljöer omfattar 
krom, zink och koppar.  
 

1.14.3 Miljökvalitetsnormer 

Med ramdirektivet för vatten infördes miljökvalitetsnormer (MKN) för yt-
vatten som ett slags administrativt styrmedel. Miljökvalitetsnormerna be-
skriver den kvalitet en vattenförekomst skall ha vid en viss tidpunkt (år 
2015 för de vattenförekomster inom EU som inte fått tidsfrist). MKN kan 
anges som en halt eller ”värde”, eller med ord. Normerna för ytvatten är 
framtagna för att skydda vatten, sedimentlevande växter och djur samt pre-
datorer och människor som när sig på dessa ifrån miljögifter. De är särskilt 
betydelsefulla när det gäller att komma tillrätta med diffusa utsläppskällor 
som trafik och jord-/skogsbruk, eftersom att dess utsläpp är svåra att komma 
åt och saknar givna riktvärden, till skillnad från utsläpp från punktkällor.  
 
Miljökvalitetsnormer för förorenande ämnen som halter anger två typer av 
riktvärden för ytvatten; AA-MKN (Annual Average) respektive MAC-MKN 
(Maximum Allowable Concentration). Det första gäller årsmedelvärden och 
används för att bedöma risker vid kronisk exponering. Det senare värdet 
anger maximal tillåten koncentration i ytvatten och skall jämföras med för-
oreningstoppar som med kort exponeringstid som kan innebära akuttoxiska 
effekter. Miljökvalitetsnormerna ligger till grund för bedömning av ett yt-
vattens status och är framtagna för både prioriterade ämnen samt för särskilt 
förorenande ämnen. Ifall något av de identifierade prioriterade eller särskilt 
förorenande ämnena förekommer i ytvattenmiljön i mängder som överskri-
der miljökvalitetsnormen är miljögifterna ett miljöproblem (VISS, 2012). 
(Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd, 2008) 
 
För organiska ämnen jämförs totalhalter uppmätta genom vattenprover med 
angivna MKN-gränsvärden. Miljökvalitetnormer för metaller jämförs däre-
mot med upplöst fraktion av metaller d.v.s. den fraktion som är biologiskt 
tillgänglig och därför giftigast. Definitionen på upplöst fraktion är den som 
erhålls efter filtrering genom ett 0,45µm-filter. (Europaparlamentet och 
Europeiska Unionens råd, 2008) 
 
Tabell 5-2. Vattendirektivets AA-MKN respektive MAC-MKN för vägdagvattenföroreningar som är 
listade antingen som prioriterade inom EU eller särskilt förorenande i Sverige (Europaparlamentet 
och Europeiska Unionens råd, 2008).  

Förorening Enhet Vattendirektivets AA-
MKN, sjöar och vatten-
drag (Prioriterade äm-
nen + Särskil t förore-
nande ämnen) 

Vattendirektivets MAC-
MKN, sjöar och vatten-
drag (Prioriterade äm-
nen + Särskil t förore-
nande ämnen) 

Cu löst µg/l 4 Ej tillämpbar 
Zn löst µg/l 8 el. 3 beroende på hårdhet 

><24 mg CaCo3/l 
Ej tillämpbar 

Cr löst µg/l 3 Ej tillämpbar 
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1.15 Miljökvalitetsmål 

Riksdagen har satt upp 16 nationella miljökvalitsmål som anger det tillstånd 
som landets miljöarbete skall leda till år 2020. En del av målen har stor re-
levans för vägdagvattenförorening och föroreningsproblematiken, exempel-
vis målet om Levande sjöar och vattendrag samt Giftfri miljö. Det först-
nämnda definieras som 

 
Giftfri miljö definieras av Riksdagen såsom 

 
Miljömålen anpassas på både regional och kommunal nivå av aktuell läns-
styrelse och/eller kommunen. 
 

1.16 När behöver dagvatten renas?  

I Sverige finns idag inga nationellt fastställda kvalitetskriterier för diffust 
klassade källor såsom dagvatten. Svårigheterna med att etablera riktvärden 
för dagvatten är många eftersom varje specifik recipient har olika förutsätt-
ningar och därmed tål olika stora föroreningsbelastningar. Vidare är det ju 

Cd löst µg/l <0,08-025 0,45-1,5 
Ni löst µg/l 20 Ej tillämpbar 
Pb löst µg/l 7,2 Ej tillämpbar 
Hg löst µg/l 0,05 0,07 
Naftalen totalt µg/l 2,4 Ej tillämpbar 
Fluoranten to-
talt 

µg/l 0,1 1  

Benso[b]fluoran
ten totalt 

µg/l 0,03 Ej tillämpbar 

Benso[k]fluoran
ten totalt 

µg/l 0,03 Ej tillämpbar 

Benso[a]pyren 
totalt  

µg/l 0,05 0,1 

Indeno[1,2,3-
c,d]pyren totalt 

µg/l 0,002 Ej tillämpbar 

Bens[g,h,I]peryl
en totalt 

µg/l 0,002 Ej tillämpbar 

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas.” (Naturvårdsverket, 2010) 

 

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte 
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är för-
sumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.” 

(Naturvårdsverket, 2010) 
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trots allt inte heller föroreningshalten i utläppet som har den avgörande be-
tydelsen för hur stor miljöpåverkan blir, utan kanske istället främst den to-
tala tranporterade mängden förorening, tillsammans med faktorer som ex-
poneringstid och återkomsttid. Komplexiciteten gör det ytterst svårt att ge-
neralisera och fastställa siffror för när dagvatten bör renas baserat enbart på 
dess kvalitet. Istället jobbar man ofta genom bakvägar för att kunna nå de 
mål gällande god status av vattenförekomster enligt EU:s ramdirektiv för 
vatten (se kap. 5.1.3), även om det blir lite krångligare. Miljökvalitetsnor-
mer för ytvatten ska uppfyllas, och kvaliteten på det utsläppta dagvattnet 
avgörs genom bedömningar som skiljer sig från fall till fall med med hänsyn 
till recipienten status och föroreningskänslighet. Förslag på riktvärden har 
hursomhelst arbetats fram av diverse konsultfirmor och liknande. I övrigt 
måste även miljöbalken beaktas, inte minst de allmänna hänsynsreglerna. 
 

1.16.1 Riktvärden för dagvatten 

År 2008 bildades en arbetsgrupp inom det regionala dagvattennätverket i 
Stockholms län, som året efter publicerade ”Förslag till riktvärden på dag-
vattenutsläpp”. Denna publikation är tänkt att fungera som vägledning för 
bedömningar av dagvattenfrågor inom Stockholms län, men är inte rättsligt 
bindande. Man har föreslagit gränsvärden för förorenande ämnen grovt an-
passade till olika recipienttyper. Värden från recipienttyp 1M – Utsläpp di-
rekt i recipient i form av mindre sjöar, vattendrag och havsvikar, enligt ta-
bellen nedan, används som referens i detta projekt. Värdena som uppges är 
årsmedelhalter från olika regntillfällen och anges som totalfraktioner. I de 
fall då riktvärdena förväntas överskridas är det ett tecken på att reningsåt-
gärder bör utföras på ett effektivt sätt till rimlig kostnad så att riktvärdena 
klaras (Riktvärdesgruppen, 2009).  
 
Tabell 5-3. Föreslagna riktvärden (årsmedelvärden) för utsläpp av dagvatten (Riktvärdesgruppen, 
2009).  

P N Pb Cu Zn Cd Cr  Ni Hg SS olja BaP 
µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l 
160 2.0 8.0 18 75 0.40 10 15 0,030 40 0.40 0,030 
 
Benso(a)pyren (BaP) representerar ämnesgruppen PAH:s i stort, enligt pub-
likationen. 
 
De föreslagna riktvärdena gäller för dagvatten oavsett härkomst, och inklu-
derar även vägdagvatten. Parameterspecifika reningsåtgärder är svåra att 
vidta, vilket gör att om koncentrationen av en viss förorening är förhöjd 
gentemot riktvärden, medan de andra är inom acceptabla nivåer, bör åtgär-
der vidtas ändå (Stockholm Vatten AB, 2001). 
 
Omfattningen av antalet ämnen i tabell 5-3 är inte helt tillfredsställande, 
vilket beror på brist på tillgänglig och tillförlitlig data. Man har också endast 
tagit hänsyn till totalfraktioner, vilket som tidigare konstaterats speglar tox-
iska risker dåligt. Att riktvärden ges som årsmedelvärden gör att enbart kro-
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niska effekter på akvatiskt växt- och djurliv kan bedömas vid en jämförelse 
med vägdagvatten. Eftersom variabiliteten i föroreningskoncentration är stor 
kan dock flödestopparna med föroreningstopparna leda till akuttoxiska ef-
fekter (se kap 4.3). Något maxvärde för kortare exponeringstider har dock 
inte föreslagits eftersom underlaget varit för litet samt eftersom det ansågs 
svårare att följa upp och övervaka dessa halter. (Riktvärdesgruppen, 2009) 
 
I Storbritannien har dock HA/EA etablerat dagvattenspecifika gränsvärden, 
så kallade RST:s (Runoff Specific Tresholds) för vägdagvatten, som istället 
för årsmedelvärden gäller för exponering om 24 respektive 6 timmar. RST:s 
grundar sig på giftighetsdata från tester på en serie akvatiska organismer och 
är utvecklade utifrån samma villkor som de akuttoxiska värdena presente-
rade i EU:s ramdirektiv för ytvatten (Crabtree, Demspey, Johnson, & 
Whitehead, 2008). De är dessutom, till skillnad från de ovan presenterade 
riktvärdena, angivna för lösta fraktioner av relevanta metaller, eftersom de 
akuttoxiska effekterna är starkt förknippade med lösta former av tungmetal-
ler. Än så länge är listan över ämnen med rekommenderade RST:s inte sär-
skilt omfattande, men man arbetar idag med att inkorporera fler parametrar. 
 
Tabell 5-4. Föreslagna RST:s enligt brittiska Highways Agency och Environmental Agency 
(Crabtree, Demspey, Johnson, & Whitehead, 2008). För zink gäller olika gränsvärden berorende på 
vattnets hårdhet.  

Ämne RST24 (µg/L) RST6 (µg/L) 
Kadmium 40 80 
Koppar 21 42 
Zink 60  (<50 mg CaCo3/l) 

92  (50-200 mg CaCo3/l) 
385 (>200 mg CaCo3/l) 

120 (<50 mg CaCo3/l) 
184 (50-200 mg CaCo3/l) 
770 (>200 mg CaCo3/l) 

Fluoranten 1,3 Inget föreslaget värde 
Pyrene 1,3 Inget föreslaget värde 
 

1.17 Vems är ansvaret?  

Ansvarsfördelningen gällande hantering av dagvatten framgår i lagen om 
allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). För kommuners verksamhetsområ-
den, som främst berör samlad bebyggelse, ligger ansvaret på kommunens 
VA-huvudman. Kommunerna behöver, inom tillsyn av verksamheter och 
föroreningsskadande områden som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, 
prioritera de områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar 
att inte uppnå, god ekologisk status samt god kemisk status. 
 
Större vägar går dock inte under kategorin samlad bebyggelse. Enligt vat-
tenförvaltningsförordningen är det istället väghållaren som har det yttersta 
ansvaret för vägtrafikens påverkan på yt- och grundvatten. Trafikverket är 
som väghållare av det statliga vägnätverket skyldigt att ta fram kunskapsun-
derlag om vägdagvattnets påverkat på yt- och grundvattenrecipienter för 
vidare bedömning om eventuell åtgärd. Detta gäller särskilt för vattenföre-
komster som inte uppnår eller riskerar att 2015 inte uppnå god ekologisk 
och kemisk status, vilket är fallet för Segeån med tillflöden (se vidare kap 
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6.3). I TRV:s publikation 2010:112 skrivs att ”känsliga ytvattenrecipienter 
skall skyddas mot föroreningar i vägdagvatten och från utsläpp av miljöfar-
liga ämnen i samband med olyckor och spill”. I de fall åtgärder anses nöd-
vändiga skall Trafikverket även ansvara för genomförandet av dessa. 
(Trafikverket, 2011) 
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Avrinningsområdets 
recipienter 

1.18 Allmänt – Segeån med biflöden 

Segeån, belägen i sydvästra Skåne, är en 46 km lång å som avvattnar ett 335 
km2 stort område. Ån rinner västerut från Börringesjön (sydligaste sjön på 
kartan nedan), för att följa kommungränsen Malmö/Svedala norrut och slut-
ligen vika av västerut igen och mynna i Lommabukten strax norr om 
Malmö. De tre dominerande biflödena är i fallande ordning Torreberga-
bäcken i norr, Spångholmsbäcken från Yddingesjön och Risebergabäcken 
söderifrån (ej markerad i figur 6-1). De två förstnämnda avvattnar inlandets 
jordbruksmarker medan den senare är huvudrecipient för stora delar av östra 
Malmös dagvatten.  
 
Avrinningsområdet tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt och har länssty-
relsen i Kalmar Län som ansvarig Vattenmyndighet.  
 

 
Figur 6-1. Karta över Segeåns avrinningsområde. Figuren i det övre högra hörnet visar Södra Öster-
sjöns vattendistrikt och Segeåns avrinningsområdes placering inom detta (Vattenmyndigheten, 2009) 
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Större delen av Segeåns avrinningsområde utgörs av intensivt jordbruks-
landskap, särskilt i de mellersta delarna. Längre uppströms bedrivs en del 
skogsbruk. Brukad mark utgör nära 70 % av avrinningsområdet (VISS, 
2012). Nära mynningen dominerar hårdgjorda ytor då ån här rinner genom 
utkanten av Malmö Stad, som är Sveriges tredje största tätort. Befolkningen 
inom hela avrinningsområdet uppgår till omkring 600 000. Många större 
vägar löper över de nedströms belägna delarna av Sege å samt över Riseber-
gabäcken. Under sommarens torra perioder utgör ån källa till konstbevatt-
ning för intilliggande golfbanor och dylikt. (VISS, 2009) 
 
Flödet i samtliga större svenska vattendrag mäts genom SMHI:s  mätstat-
ioner. Flödesdata finns tillgänglig för nedladdning på deras hemsida för 
Segeån, Torrebergabäcken samt Spångsholmsbäcken. Flödesdata för Rise-
bergabäcken finns inte att tillgå genom SMHI, men enligt VA-Syd ligger 
flödet under sommarhalvåret på 100-200 l/s, medan flödet under vinterhalv-
året är okänt (Johansson, 2011).  
 
Även Segeåns Vattenråd utför flödesmätningar på utvalda platser i sin reci-
pientkontroll. Recipientkontrollen omfattar också fysiska samt en del ke-
miska parametrar såsom temperatur, pH, turbiditet, elektrisk konduktivitet, 
kemisk syreförbrukning o.s.v. Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
för sjöar och vattendrag är turbiditeten i Segeån, framförallt långt upp i sy-
stemet, starkt eller betydligt grumlande med hög organisk halt mätt som 
TOC. I Risebergabäcken är turbiditeten låg enligt bedömningsgrunderna. 
pH-värdet är genomgående neutralt inom avrinningsområdet.  
(Ekologgruppen, n.d.) 
 
Provfisken har indikerat hög täthet i antalet grönlingar (en av Naturvårds-
verket tidigare rödlistad art) och förekomst av bland annat, öring, gädda, 
mört, sutare, abborre, groplöja samt den akut hotade och rödlistade ålen. 
Vad gäller bottenfaunasamhället dominerar smutsvattengynnada arter som 
nattsländor, fjädermyggor, glattmaskar och sötvattenmärlor över renvatten-
krävande motsvarigheter såsom dagsländelarver, vilket indikerar på betydlig 
föroreningspåverkansgrad enligt Danskt faunaindex. (Pröjts, 2011) 
 
De största föroreningskällorna är diffusa genom läckage av diverse kemika-
lier och näringsämnen från jord- och skogsbruk, dagvatten från hårdgjorda 
ytor och utsläpp från enskilda avlopp. En större punktkälla finns i form av 
reningsverket vid Svedala. Förutom lokala föroreningskällor så belastas 
avrinningsområdet med långväga atmosfäriskt nedfall av luftburna förore-
ningar från kontinenten. (Ekologgruppen, n.d.)  
 
Förekomst och halter av tungmetaller och miljögifter är sparsamt studerade i 
Segeån. Ekologgruppen har i en enskild studie undersökt metall- och be-
kämpningsmedelsinnehåll i Segeån och Risebergabäcken, som ett komple-
ment till den vanliga recipientkontrollen. Resultaten indikerar att halter av 
kadmium, koppar, bly och zink tenderar att vara förhöjda under perioder 
med högt flöde (Pröjts, 2009). 
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Då Segeån mynnar i Lommabukten är det Öresunds kustvatten som i slutän-
dan belastas med en stor mängd föroreningar från åns vatten. Beroende på 
variationer i vindar och strömförhållanden får kustpartiet i Öresund, utöver 
inlandsvatten, dock även ta emot föroreningar från vattenutbyte med Öster-
sjön och/eller Kattegatt. 
 

1.19 En utarmad recipient 

Likt många andra sydsvenska vattendrag är även Segeån med biflöden kraf-
tigt morfologiskt förändrade. Under slutet av 1800-talet och i början av 
1900-talet genomfördes i Sverige en omfattande modifiering av mindre vat-
tendrag i ett försök att maximera arealen bördig åkermark och samtidigt 
driva upp flödeshastigheten för att sätta snurr på hjulen i vattenkvarnar. 
Detta erhölls genom att fördjupa åfåran, och på så vis sänka grundvattenytan 
i det bördiga markområdet närmst vattendraget, samt genom kanalisering. 
Flertalet dikningsföretag var ansvariga för dessa åtgärder i Segeån med bi-
flöden, exempelvis Segeå-Torrebergabäcken 1889-91, Segeå 1895, Segeå 
1929, Segeå 1951 och Nedre Segeån 1977 (Ekologgruppen, n.d.).  
 
Morfologiska förändringar leder generellt till förändrade hydrologiska för-
hållanden som får konsekvenser gällande strömning, biologisk mångfald 
och naturliga processer. Kanalisering och fördjupning av åfåran skapar en 
variationslös struktur på vattendraget, där de naturligt förekommande lugnt-
flytande partierna varvade med strömmande inte längre förekommer. De 
viktiga översvämningszonerna längs strandkanterna, som verkar som fällor 
för närsalter och föroreningar samt som barnkammare och/eller levnadsplat-
ser för bland annat amfibier, invertebrater och fisk, utplånas.  
 
Med utdikningen tappar även vattensystemet en stor del av sin vattenhål-
lande kapacitet. Omkringliggande våtmarker, den meandrande strukturen 
och poolerna som elimineras vid utdikning verkar alla till att tillflödande 
vatten sprids över en längre period och därmed bibehålls en naturligt jämn 
strömning i vattendraget. Vid borttagande av dessa går man miste om fun-
damentala naturliga processer och erhåller samtidigt stora flödesvarationer. 
Låga flöden, kanske rentav torrläggning av vattendrag, kan skada känslig 
flora och fauna, medan de höga flödena kan skapa erosionsproblem.  
 
Kort sagt leder åtgärderna till enformiga strömningsförhållanden och variat-
ionslösa biotoper, vilka i sin tur avspeglar utarmningen av den biologiska 
mångfalden genom habitatsförluster. Essentiella naturliga funktioner som 
bidrar till vattnets förmåga till att rena sig självt hämmas i hög grad och ris-
ken för kraftiga flödesvariationer, som kan leda till erosion och ge skador på 
infrastruktur, ökar. 
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1.20 Statusklassning 

I databasen VISS (Vatteninformationssystem Sverige) kartläggs Sveriges 
vattenförekomster och statusklassas i enlighet med EU:s ramdirektiv för 
vatten. Segeån är uppdelad i tre delområden: 
 

• Börringesjön – Spångholmsbäcken 
• Spångholmsbäcken – Torrebergabäcken 
• Torrebergabäcken – Havet 
 

Statusklassningar har även gjorts för Torrebergabäcken, Spångholmsbäcken 
och Lommabukten (tillhör Öresunds kustvatten), som är slutrecipient för det 
utmynnande vattnet. Risebergabäcken omfattas inte av kartläggningen eller 
statusklassningen. 
 

1.20.1 Kemisk status 

Samtliga delsträckor av Segeån uppnår enligt VISS god kemisk status med 
undantag för kvicksilver, något man har gemensamt med de flesta andra 
vattendrag och som är svårt att påverka genom att föroreningen inte främst 
sprids lokalt. Den begränsade mängd mätdata som klassificeringen grundas 
på kunde inte påvisa halter som överskred miljökvalitetsnormer för priorite-
rade ämnen. Vissa halter låg dock nära gränserna och man räknar därför 
med att det finns risk att den goda kemiska statusen inte kan upprätthållas 
till 2015 gällande samtliga delsträckor, då den kontinuerliga belastningen 
genom bekämpningsmedel, utlakning av metaller och från de omgivande 
jorbruksarealerna samt föroreningar från reningsverket, är påtaglig. (VISS, 
2012)  
 
Gällande biflöden är den kemiska statusen i Spångholmsbäcken god och 
spås så förbli fram till 2015, då det inte finns några betydande kartlagda 
föroreningskällor inom anvrinningsområdet. Också i Torrebergabäcken är 
den kemiska statusen god (exklusive kvicksilver), dock med risk att inte 
uppfylla kravet år 2015. Beträffande Öresunds kustområde, som är slutreci-
pent, är den kemiska statusen god med undantag för kvicksilver. (VISS, 
2012) 
 

1.20.2 Ekologisk status 

I de två nedströms belägna lokalerna av Segeån klassas den ekologiska sta-
tusen till otillfredsställande medan den i den övre är dålig baserat på prov-
fiske, näringspåverkan och fysisk påverkan, men även miljögifter är ett pro-
blem (Vattenmyndigheten, 2009). Risk för att inte uppnå god ekologisk sta-
tus fram till 2015 förekommer för samtliga fall delsträckor. Den ekologiska 
potentialen är ännu inte fastställd. Den ekologiska statusen i Spångholms-
bäcken är klassad som dålig baserat på kvalitetsfaktorn fisk samt vattenke-
miska resultat som visar på kraftig näringspåverkan. I Torrebergabäcken är 
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den ekologiska statusen otillfredsställande. Med anledning av de kraftiga 
morfologiska förändringarna och övergödningsproblematiken har vattendra-
gen erhållit tidsfrist för övergödning fram till 2027 samt till 2021 för mor-
forlogiska förändringar. (VISS, 2012) 
 
Miljökvalitetsnormen ekologisk status var år 2009 måttlig för Lommabuk-
ten. Även den ekologiska potentialen anses måttlig för området. Övergöd-
ning är det huvudsakliga miljöproblemet, men även miljögifter och främ-
mande arter förekommer i sådan utsträckning att det anses allvarligt. 
 
Vattenmyndigheten arbetar med att uppföra åtgärdsprogram och förvalt-
ningsplaner för svenska vattenförekomster med syftet att EU:s miljökvali-
tetsnormer skall uppfyllas. I en påverkansanalys för miljögifter som gjorts i 
Södra östersjöns vattendistrikt framgår att hårdgjorda ytor har stor betydelse 
för spridning av miljögifter till ytvattenrecipienter. I åtgärdsprogrammet för 
kan man läsa att ”Fortsatt reduktion av tillförseln av miljögifter är nödvän-
dig för att miljökvalitetsnormen kemisk status skall nås”. Man har dock inte 
kommit särskilt långt och de flesta åtgärder syftar i dagsläget till att för-
bättra kunskapsunderlaget snarare än att vidta praktiska åtgärder. 
(Vattenmyndigheten, 2009) 
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Val av brolokaler 
I det här kapitlet identifieras de vägbroar inom Segeåns avrinningsområde 
som i befintligt skick och med givna förutsättningar av olika skäl bedöms 
stå för den allvarligaste föroreningsspridningen till ytvattenrecipienter. 
 

1.21 Prioriteringsmetodik 

Att rena vägdagvatten från broar kan vara både kostsamt och tekniskt svårt. 
Därför är det klokt att noggrannt kartlägga de broar som finns inom avrin-
ningsområdet, fundera över vilka som kan antas utgöra störst hot mot den 
akvatiska miljön och bedöma var den största miljövinsten finns att hämta för 
minsta möjliga insats. Ett prioriteringssystem för vägbroar har utarbetats av 
Washington State Departement of Transportation (WSDOT) och presente-
ras i enkelt format av Dupuis (2002b). Systemet innebär att en intern ran-
king mellan vägbroar inom ett avrinningsområde skapas baserat på vägbrons 
potentiella påverkan på recipientens vattenkvalitet och dess följande effekter 
på akvatiskt djur- och växtliv. Prioriterade broar erhålls genom att varje bro 
tilldelas poäng enligt en ekvation som tar hänsyn till olika variabler såsom  
 

• Typ av recipient samt dess storlek 
• Vattenanvändning 
• Föroreningsbelastning 
• Procentuellt bidrag: Vägdagvatten från bron gentemot vatten från 

övriga avrinningsområdet 
• Kostnad/Miljövinster 

 
Recipientens typ och storlek är en viktig faktor. I aktuellt fall tilldelas exem-
pelvis bäckar högre prioritet än åar eftersom de är mindre och följaktligen 
har en sämre utspädningsförmåga.  
 
Hur vattenförekomsten nyttjas har också en betydelse för hur prioriteringen 
skall ske. Vattenanvändningen skiljer sig inte särskilt mycket mellan de 
olika vattendragen inom aktuellt avrinningsområdet. De fungerar som lev-
nadsmiljöer för djur och växter, vandringsleder och lekplatser för laxartade 
fiskar samt till rekreation i viss mån. Segeån specifikt utnyttjas även för 
konstbevattning under sommarmånaderna. 
 
Föroreningsbelastningen bland de olika broarna är inte kända på förhand, 
men bör enligt vad som konstaterats i kap. 3.3.5 rimligen följa trafikflödes-
intensiteten i viss mån. Trafikflödet på statens allmänna vägar mäts kontinu-
erligt av Trafikverket via dess trafikmätningssystem Tindra och finns att ta 
del av på deras hemsida. Därutöver måste befintligt avvattningssystem ana-
lyseras och bedömas.  
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Vägbroarnas procentuella flödesbidrag till ån/bäcken antas här vara högre 
ju större kvot mellan broyta/vattendrag, men några närmare beräkningar för 
att få de procentuella bidraget har inte ansetts nödvändiga. 
 
Även faktorer som markanvändning, markägare, geografisk placering m.m. 
bör vägas in vid prioriteringen av vägbroar, eftersom de är viktiga för för-
hållandet mellan kostnad och miljönytta. Ibland kan det till exempel bli både 
svårare och dyrare att komma över ytor för reningsanläggningar i urbana 
miljöer p.g.a. brist på tillgängliga ytor. Dock så har ofta vägdagvatten från 
urbana områden högre föroreningshalter genom atmosfäriskt nedfall av för-
oreningar från mänskliga aktiviteter. 
 
På grund av att så många variabler i ekvationen är okända och/eller svåra att 
sätta värde på, har prioriteringssystemet från WSDOT inte kunnat tillämpas 
i sin helhet. Det ger dock en sammanställning med värdefulla insikter över 
vilka faktorer som är viktiga att beakta när man rankar vägbroar inom ett 
avrinningsområde efter åtgärdsbehov. Om man skall följa principerna från 
prioriteringsmetodiken bör det enkelt utryckt vara mest meningsfullt att 
vidta åtgärder på vägbroar med mycket trafik och icke-existerande kvalita-
tivt omhändertagande av dagvattnet, som vid direktutsläpp till recipienten. 
Om broarna dessutom löper över små vattendrag med känsliga ekosystem 
kan effekterna bli särskilt framträdande. 
 

1.22 Första urvalet 

Som ett första steg i urvalsprocessen studerades kartor över avrinningsom-
rådet för att lokalisera större vägar som löper över Segeån med tillflöden. 
Segeån, från Börringesjön till utloppet i Öresund, korsas av ett trettiotal 
vägbroar (se bilaga A och samt figur 1-1). Åtta stycken av dessa har >5000 
ÅDT. Uppräknade från inloppet vid Börringesjön till utloppet i Arlöv är de: 
  

• Länsväg 108 - Trelleborgsvägen 
• E65 - Ystadvägen 
• Väg 841 - Sallerupsvägen/Malmövägen 
• Riksväg 11 
• E6/E20/E22 - Yttre ringvägen vid Trafikplats Sunnanå  
• E22 - Stockholmsvägen vid Trafikplats Sege  
• Väg 852 - Lundavägen 
• E6 - Västkustvägen  

 
Gällande Segeåns tillflöden och intensivt trafikerade vägbroar i anknytning 
till dessa finns en sådan, länsväg 108 Trelleborgsvägen, längs Torreberga-
bäcken, men inga alls längs Spångsholmsbäcken. Risebergabäcken korsas 
av uppskattningsvis 40 vägar, men majoriteten håller inga större trafikflö-
den. Bland de större vägarna hittar man dock 
 

• E6/E20/E22 - Yttre ringvägen  
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• Väg 101 - Käglingevägen  
• E65 - Ystadvägen 
• Väg 834 - Husievägen/Amiralsgatan 
• Väg 841 - Sallerupsvägen 
• Riksväg 11 

 
Den första februari 2012 utfördes en syn (av författaren) där samtliga broar 
med ÅDT > 5000 undersöktes på plats för att studera broarnas karaktär med 
bl.a. avvattningssystem. Vägtrummor och olika varianter av rörbroar visade 
sig vara vanliga brotyper i anslutning till de mindre vattendragen högt upp i 
avrinningsystemet, medan också större och längre plattbroar återfinns längre 
nedströms. Kommentarer till broar som ingick i synen finns att tillgå i bilaga 
B. För siffor gällande ÅDT, andel tung trafik, m.m., hänvisas läsaren till 
bilaga A.  
 
Från fältdagen kunde det konstateras att många av de största broarna i av-
rinningsområdet hade åtgärdats mot föroreningsspridning med vägdagvat-
ten. Inga av de lokaler som undersöktes vid synen bedöms utgöra allvarliga 
hot mot recipienten vid första anblick, och de hade förmodligen inte erhållit 
några högre poäng i rankingsystemet. De två broarna över Segeån på 
E6/E20/E22 var exempelvis redan utrustade med en hängränna under var-
dera bron för insamling av vägdagvatten och kompletterade med en oljeav-
skiljare. På E22 Stockholmsvägen över Segeån arbetades det med att instal-
lera ett liknande system. Vidare hade ”no-direct-flush”-principen anammats 
på bron på riksväg 11 i höjd med Djurslöv, där avvattningen sker genom ett 
rör vars utsläpp är lokaliserat på land ett par meter från ån, så att en översil-
ningsyta skapats. 
 
Då studien ämnar identifiera endast ett fåtal broar för närmare analys beslu-
tades att inte gå vidare med ovan listade broar med förhållandevis lägre tra-
fikintensiteter, och inte heller de med tydliga befintliga reningssystem eller 
icke-direkt avrinning. Kvar blev fyra broar som enligt prioriteringsmetodi-
ken bör ligga högt upp på listan över broar med åtgärdsbehov. 
 

1.23 Broar av särskilt intresse 

Fyra vägbroar bedömdes till slut, med grund i prioriteringsmetodiken från 
WSDOT, ligga högt upp på på listan över intressanta objekt. Dessa fyra 
broar är de som i följande kapitel utreds vidare gällande föroreningssprid-
ning till den akvatiska närmiljön, och potentiell recipientpåverkan. Broarnas 
individuella karaktärer sammanfattas i tabell 7-1 nedan och geografisk pla-
cering illustreras i figur 7-1. 
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Tabell 7-1. Information kring de fyra utvalda vägbroarna. 

 
Storleken på den avvattnade brovägytan kan enligt Trafikverket (2011) som 
en första ansats approximeras med den vägyta som skär vattendraget (sett 
från ovan), något som gjorts i aktuella fall med hjälp av kartor.eniro.se och 
dess ytmätningsfunktion. Dock kan ytan justeras för lutning och andra av-
rinningsförhållanden, men intrycken från fältdagen var att sådana omstän-
digheter saknades.  
 

 

1.23.1 Vägbroar för Västkustvägen över Sege å 

E6 Västkustvägens östra och västra vägbro över Segeån återfinns i en ofta 
vindutsatt urban miljö/industrimiljö och har en trafikbelastning om 16 730 
ÅDT, varav en hög andel utgörs av tung trafik. Hastighetsgränsen på vägen 
är 70 km/h och var och en av de två körbanorna är omkring 8 m bred. En 
cirkulationsplats återfinns i broarnas närhet.  
 

Väg: E6 (Västkustvä-
gen) 

E65 (Ystadvä-
gen) 

E65 (Ystadvä-
gen) 

E20/E22/E6 
(Yttre ringvägen) 

Vattendrag: Segeån Segeån Risebergabäcken Risebergabäcken 
Plats: Mynningen Trafikplats Oxie Trafikplats Jägersro Trafikplats 14  

Fredriksberg  
Brotyp: Plattbro Variant av rörbro Vägtrumma Variant av vägbro 
ÅDT, varav tung: 16 730 (3 040) 24 420 (2 170) 31 450 (2 810) 28 680 (3 320) 
Hastighet (km/h): 70 110 110 110 
Direktavrinning: Ja Nej Nej Nej 
Miljö: Urban Landsbygd Urban Urban/Landsbygd 
Total brovägyta 
(m2): 

400 150 160 100 

E6 Segeån 

E65 Risebergabäcken 

E20/E22/E6 
Risebergabäcken 

E65 Segeån 

Figur 7-1. Karta över Malmö och omgivningar med geografisk position för de fyra prioriterade vägbroarna inom 
Segeåns avrinningsområde. (Eniro, 2012) 
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Broarna ligger å ena sidan nära mynningen av Sege å, där flödet och följakt-
ligen utspädningskapaciteten är som störst. Å andra sidan är broarna de enda 
i hela avrinningsområdet som har tydliga direktutsläpp av vägdagvatten till 
recipienten.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broarna tillhör Trafikverket och dess korrekta benämningar är  
 

• Bro 237 eller M858 - Vägbro för Västkustvägen över Sege å vid 
Spillepengens Trafikplats, västra bron 

 
• Bro 238 eller M859 - Vägbro för Västkustvägen över Sege å 

vid Spillepengens Trafikplats, östra bron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7-2. Den västra bron på Västkustvägen. I vänster 
bildkant på brons undersida finns avvattningssystemets 
utlopp, som mynnar drygt 1,5 m ovanför Segeåns vatten-
yta.  

 

Figur 7-1. Karta över omgivningarna där Västkustvägen korsar Segeån. 
(Google, 2012) 
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1.23.2 Vägbro för väg E65 
över Sege å 

På E65 Ystadvägen i höjd med Oxie 
finns en variant av rörbro som löper 
över Sege å i jordbrukslandskap. 
Trafikbelastningen är 24 420 ÅDT 
samtidigt som vattendraget så här 
långt uppströms är relativt litet, var-
för stor känslighet för föroreningar 
kan förmodas. Vägen har två körba-
nor som är 11 m breda vardera. 
 
Något avvattningssystem direkt från 
vägbanan finns inte. Mellan de olika 
vägbanorna finns en vegeterad mitt-
remsa och en kupolbrunn. Vid normala 
regnförhållanden infilteras regnvatten i 
detta så kallade svackdike, och vid sär-
skilt intensiva regn som ger upphov till 
ytavrinning är det troligt att det ytav-
runna vattnet samlas i kupolbrunnen för 
vidare transport till recipienten. Någon 
rörmynning kunde inte identifieras i 
brotunneln, men den skulle kunna vara 
placerad osynligt under vattenytan. 
 

1.23.3 Vägbro för väg E65 över Risebergabäcken 

E65 Ystadvägen över Riseberga valdes också den främst med anledning av 
hög trafikbelastning och litet flöde i recipienten. Förutsättningarna för denna 
lokal är snarlika de där samma väg korsar Sege å (beskrivet ovan). Det som 
skiljer är egentligen att recipienten är ytterligare något mindre här, samt att 
bron här ligger mer urbant. Dessutom är bron på Ystadvägen över Riseber-
gabäcken en vägtrumma med inre diameter om 3 m.  
 

Vägbanorna är inte bredare än 6 
m, vilket är klart mindre än de 
på en fullt utvecklad motorväg. 
En cirkulationsplats återfinns 
strax väster om bron, vilket för-
modligen bidrar till att sänka 
hastigheterna. 
 
 
 
 

 
 

Figur 7-3. Vägbro för väg E65 över Segeån i 
höjd med Oxie. (Google, 2012) 

 

Figur 7-4. Vägbro för väg E65 över Sege-
ån i höjd med Oxie.  

 

Figur 7-5. Vägtrumma under E65 för Riseberga-
bäcken. 
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Inget genomtänkt avvattningssystem finns, utan principen är densamma som 
på motorväg i allmänhet med svackdiken som fastläggningsytor. 
 
Bron tillhör Malmö Stad och går officiellt under namnet 
 

• Bro 178 eller M1166 - Vägbro för väg E65 över Risebergabäcken 
 

1.23.4 Vägbro för Yttre ringvägen över Risebergabäcken 

Plattbroarna på E6/E20/E22 Yttre ringvägen över Riseberga är intressanta 
objekt med anledning av dess höga trafikbelastning och recipientens storlek 
i förhållande till denna. Varje körbana är runt 11 m bred.  
 
Broarna tillhör Trafikverket med officiella namnet 
 

• Bro 348 eller M1257 - Vägbro för Yttre ringvägen över Riseberga-
bäcken. Norra och södra bron. 

 
Gällande avvattning har bron lister i form av liggande balkar längs sidorna, 
vilka hindrar vägdagvatten från att rinna över brokanten. Det finns inget 
synligt avvattningssystem i 
form av brunnar/spygatter. 
Istället tycks vägdagvattnet 
ledas av mot brons ändar och 
ut mot sidorna. I mittremsan 
finns en infiltrationsbädd av 
makadam där viss rening kan 
förmodas ske om vattnet 
skulle rinna av den vägen. 
Vid avrinning via vägbanor-
nas ytterkanter är avståndet 
till Risebergabäcken åt-
minstone 10 m. Vägdagvatt-
net har lämnat spår efter sig som vittnar om att den största delen av vattnet 
från den södra bron rinner av vägbanan ut mot den sydöstra sidan. I mot-
sattgående körfält är det svårare att dra några slutsatser baserade på sedi-
mentlämningarna.  
 
På undersidan bron finns ett antal mynningar från ledningsrör som eventu-
ellt transporterar ut vägdagvatten, men det bör inte komma från bron med 
tanke på avsaknaden av brunnar/spygatter. Det är vidare oklart hur många 
(om någon) av rörändarna mynnar direkt i recipienten. Direktavrinning från 
bron bedöms inte ske i någon omfattande storlek. 
 
Vattendraget omges av buskage som utgör en skyddszon för vattendraget 
mot föroreningstranport. Växtligheten i skyddszonen reducerar både vatten-
buren och luftburen föroreningstranport, då överhängande växtlighet och 
makrofyter minskar exponeringen av vattenyta tillgänglig för luftdeposition. 

Figur 7-6. Vägbro för E20/E22/E6 över Riseberga 
(Google, 2012). Mittremsan utgörs av en infiltrations-
bädd av makadam.  
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Figur 7-7. Risebergabäcken under vägbron för 
väg E20/E22/E6. Under sommarhalvåret är bäck-
en i princip täckt av växtlighet, vilket minskar 
andelen exponerad vattenyta tillgänglig för luft-
deposition. 
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Bedömning av vattenkvalitet 
Bedömning av vattenkvalitet, både för vägdagvatten såväl som för ytvat-
tenrecipienten, utifrån tillgängliga kriterier är av stor vikt i en preliminär 
bedömning av vägbroarnas recipientpåverkan. En analys av vattenkvaliteten 
har gjorts genom att EMC:s (Event Mean Concentration, se kap 3.3.4) för 
vägdagvatten från brittiska HA, presenterade i tabell 3-2, jämförs med refe-
rensvärden i form av I) riktvärden i dagvatten och II) EU:s miljökvalitets-
normer för ytvatten. Både risken för kroniskt förhöjda föroreningshalter och 
tillfälligt förhöjda nivåer är viktiga att ta hänsyn till, eftersom de kan på-
verka djur- och växtliv på olika sätt, som diskuterats i kapitel 4.3. För utvär-
dering av långtida effekter jämförs median EMC-värden med de av Riktvär-
desgruppen (2009) föreslagna riktvärden för dagvatten (tabell 5-3) samt med 
AA-MKN (riktvärden för ytvatten som årsmedel, se tabell 5-2). För utvärde-
ring av tillfälliga föroreningstoppar jämförs maximalt uppmätta EMC:s med 
RST-värden (Runoff Specific Tresholds) för ett dygns exponeringstid (tabell 
5-4) samt med MAC-MKN (riktvärden för ytvatten som maximalt tillåten 
koncentration, se tabell 5-2). 
 

 
 

Figur 8-1. Vägdagvatten och dess påverkan på recipientens vattenkvalitet bedöms genom att jämföra 
EMC:s med I) riktvärden för dagvatten och II) riktvärden för ytvatten. Den vänstra figuren behandlar 
långsiktig påverkan medan den högra representerar akuttoxisk påverkan i form av föroreningstoppar. 

Jämförelsen mellan EMC:s och riktvärden för dagvatten kan göras direkt, 
medan jämförelsen mellan EMC:s och riktvärden för ytvatten måste ske 
indirekt, eftersom hänsyn bör tas till de haltreducerande mekanismer som 
förekommer i recipienten. Angående jämförelsen med ytvatten tillkommer 
också en extra last i form av det luftburna föroreningstillskottet, som dock 
inte inkluderats i utvärderingarna nedan. 
 
 
 
 

Median 
EMC 

Riktvärden 
för 

dagvatten 

AA-MKN 

Max EMC 

RST 

MAC-MKN 
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1.24 Jämförelse med föreslagna riktvärden för 
dagvatten 

Långsiktigt perspektiv 
 
Tabell 8-1. Jämförelse mellan föroreningskoncentrationer i vägdagvatten och riktvärden för dagvat-
ten för långsiktig bedömning av vattenkvalitet. Jämförelsevärdet från Riktvärdesgruppen (2009) är 
taget för känsliga recipienter, d.v.s. utsläpp direkt i recipient i form av mindre sjöar, vattendrag och 
havsvikar (kategori 1M). Endast de i vägdagvatten ingående parametrar som det finns föreslagna 
riktvärden för är presenterade.  

Förorening Enhet Median 
EMC 

Riktvärden för 
dagvatten, 

känsliga recipien-
ter (1M) 

Riktvärden 
överskrids 

Cu totalt   µg/l 42,99 18 Ja 

Zn totalt µg/l 140 75 Ja 

Cd totalt µg/l 0,29 0,4 Nej 

Ni totalt µg/l 7,1 15 Nej 

Cr totalt µg/l 3,82 10 Nej 

Pb totalt µg/l 9,5 8 Ja 

Benso(a)pyren 
totalt 

µg/l 0,33 0,03 Ja 

Olja mg/l 4,82 0,4 Ja 

Nitrat (som N) mg/l 1,25 2 Nej 

Fosfor* mg/l 0,2 0,16 Ja 

SS totalt mg/l 139 40 Ja 
*eftersom att fosfor inte är presenterat bland EMC-värden från brittiska HA antas schablonvärdet från TRV:s 
siffor (15 000-30 000 ÅDT)  
 
Totalhalten av koppar och zink, samt halten av suspenderat material och 
benso(a)pyren är kraftigt förhöjda i vägdagvattnet jämfört med de av Rikt-
värdesgruppen (2009) rekommenderade gränshalterna för dagvatten. Även 
riktvärdet för bly (totalt) överskrids, om än ej lika kraftigt. 
 
De föreslagna riktvärdena är etablerade för dagvatten i allmänhet. Då det är 
allmänt känt att vägdagvatten, tillsammans med industridagvatten, är de 
starkast förorenade typerna av dagvatten är det inte förvånande att många 
parametrar överskrider. Icke desto mindre tyder överskridandena på att dag-
vatten med denna sammansättning bör renas innan utsläpp i recipient för att 
undvika långsiktiga kroniska effekter på akvatiskt växt- och djurliv. 
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Kortsiktigt perspektiv 
 
Tabell 8-2. Jämförelse mellan max EMC:s och riktvärden för vägdagvatten för bedömning av vatten-
kvalitet på kort sikt (exponeringstid 24 h). Endast de i vägdagvatten ingående parametrar som det 
finns föreslagna riktvärden för är presenterade. 

Förorening Enhet Max 
EMC 

RST(24h) Riktvärden 
överskrids 

Cu löst µg/l 304 21 Ja 

Zn löst µg/l 1360 60  (<50 mg CaCo3/l) 
92  (50-200 mg CaCo3/l) 
385 (>200 mg CaCo3/l) 

Ja 

Cd löst µg/l 3,12 40 Nej 

Fluoren totalt µg/l 12,5 1,3 Ja 

Pyren totalt µg/l 12,5 1,3 Ja 

 
Av de i vägdagvatten vanligt förekommande föroeningarna finns RST-
värden endast för ett fåtal, vilket i normala fall skulle kunna ha gjort en jäm-
förelse likt denna ofullständig och intetsägande. Hursomhelst, när, som i 
detta fall, max EMC:s för alla utom en av de ingående parametrarna över-
skrider respektive RST-värde så tydligt är det en indikation på att halterna 
periodvis kan vara otillfredsställande höga och utgöra akuttoxiska hot mot 
akvatisk flora och fauna. 
 
RST-värden för exponeringstid om 24 timmar valdes till jämförelsen fram-
för de för 6 timmar eftersom de även inkluderade två PAH:s och att resulta-
ten utifrån överskridande/underskridande av riktvärden ändå skulle blivit 
desamma. 
 
Det kan, som tidigare diskuterats, tyckas märkligt att dagvattenutsläpp till 
recipienter har samma riktvärden nästan oberoende av dess storlek, med 
tanke på utspädningsegenskaper. Den alternativa metoden för att bedöma 
risker associerade med vattenkvalitet handlar om att gå bakvägen och under-
söka hur ytvattnet som tar emot det förorenande dagvattnet påverkas. 
 

1.25 Jämförelse med riktvärden för ytvatten 

Vid bedömning av hur vattenkvaliten i recipienten påverkas måste hänsyn 
tas till den utspädning och eventuella andra föroreningsreducerande proces-
ser som sker här. Detta leder till att den direkta jämförbarheten inte är sär-
skilt god mellan föroreningshalt i vägdagvatten och riktvärden för ytvatten. 
För att tackla detta problem har, för de ämnen som förekommer i förhöjda 
halter (d.v.s. EMC>MKN), beräknats en utspädningsfaktor som är nödvän-
dig för att ytvattnet ska klara att uppfylla miljökvalitetsnormerna, förutsatt 
att det utspädande vattnet är fritt från föroreningar. Uppskattad utspädnings-
faktor beräknades genom att dividera EMC-värdet med värdet på miljökva-
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litetsnormen för samma parameter, med följande avrundning uppåt till 
närmsta heltal.  
 
 
Långsiktigt perspektiv 
 
Tabell 8-3. Jämförelse mellan median EMC:s och riktvärden för ytvatten för bedömning av vatten-
kvalitet på lång sikt (årsbasis). Endast de i vägdagvatten ingående parametrar som det finns före-
slagna riktvärden för genom vattendirektivets prioriterade eller särskilt förorenande ämnen är pre-
senterade. 

Förorening Enhet Median 
EMC  

Vattendirekti -
vets AA-
MKN, sjöar 
och vatten-
drag (Priori -
terade ämnen 
+ Särskil t 
förorenande 
ämnen) 

Ytvattenkrite-
rier överskrids 

Krävd ut-
spädnings-
faktor för att 
MKN ska 
uppfyllas 

Cu löst µg/l 23,3 4 Ja 6 

Zn löst µg/l 58,27 8 el. 3 bero-
ende på 
hårdhet 

Ja 19 

Cd löst µg/l 0,13 0,08-025 
beroende på 

hårdhet 

Ja 2 

Ni totalt µg/l 7,1  - -   

Ni löst µg/l   20 Nej (totalfrakt-
ion<EQS) 

  

Cr totalt µg/l 3,82  - -   

Cr löst     3 Troligtvis inte   

Pb löst µg/l 0,55 7,2 Nej   

Naftalen totalt µg/l 0 2,4 Nej   

Fluoranten totalt µg/l 0,3 0,1 Ja 3 

Benso[b]fluoranten 
totalt 

µg/l 0,5 0,03 Ja 17 

Benso[k]fluoranten 
totalt 

µg/l 0,16 0,03 Ja 6 

Benso[a]pyren 
totalt  

µg/l 0,33 0,05 Ja 7 

Indeno[1,2,3-
c,d]pyren totalt 

µg/l 0,27 0,002 Ja 135 

Bens[g,h,i]perylen 
totalt 

µg/l 0,25 0,002 Ja 125 

 



 
50 

Den lösta fraktionen av nickel saknas bland EMC-värdena i tabell 3-2, men 
slutsatsen att den underskrider miljökvalitetsnormen för ytvatten följer av att 
totalfraktionen underskrider. Trots att hårdheten av recipientvattnet inte är 
känd kan man konstatera att zinkhalten kraftigt överskrider riktvärden; även 
om vattnet vore hårt och därmed motståndskraftigt, överskrids riktvärdet för 
zink. Vad gäller kadmium har t.ex. utredare på SWECO Stockholm föresla-
git att den lösta fraktionen ligger omkring 50 % av totalen i stadens väg-
dagvatten (Larm & Pirard, 2010), varför normen troligvis underskrids.  
 
Majoriteten av de ingående parametrarna klarar inte sitt respektive riktvärde 
för ytvatten. Särskilt kraftiga överskridande återfinns bland PAH:s, där det 
värsta exemplet, totalhalten av indeno[1,2,3-c,d]pyren kräver utspädnings-
faktor om 135.  
 
 
Kortsiktigt perspektiv 
Den enda ingående parametern som är gemensam för akuttoxisk bedömning 
genom RST:s och MAC-MKN är den lösta fraktionen av kadmium. I övrigt 
skiljer sig ingående paramtetrar mellan riktvärden utvecklade av brittiska 
HA/EA jämfört med de som anges i EU:s ramdirektiv för vatten. Dock har 
bägge ett par tungmetaller och ett par PAH:s med i riskbedömningen.   
 
Tabell 8-4. Jämförelse mellan maximalt uppmätta EMC:s och riktvärden (maximalt tillåtna) för 
ytvatten för bedömning av vattenkvalitet på kort sikt. Endast de i vägdagvatten ingående parametrar 
som det finns föreslagna riktvärden för genom vattendirektivets prioriterade eller särskilt förore-
nande ämnen är presenterade. 

 
Även beträffande kortsiktiga effekter på den akvatiska miljön verkar väg-
dagvatten med maximal uppmätta föroreningshalter ha en tendens att kraf-
tigt överskrida riktvärdena för ytvatten, om än inte lika påtagligt som i jäm-
förelsen för långtida effekter. 
 
 

1.25.1 Utspädning 

Den utspädning som sker i recipienten kan uppskattas grovt genom att skapa 
en kvot mellan vattenflödet i recipienten och tillflödande vägdagvatten till 

Förorening En-
het 

Max 
EMC 

Vattendirektivets 
MAC-MKN, sjöar 
och vattendrag 
(Prioriterade 
ämnen + Särskil t 
förorenande äm-
nen) 

Ytvattenskri -
terier över-
skrids 

Krävd ut-
spädnings-
faktor 

Cd löst µg/l 3,12 0,45 - 1,5 beroende 
på hårdhet 

Ja 7 

Fluoranten 
totalt 

µg/l 12,5
0 

1  Ja 13 

Benso[a]-
pyren (tot)  

µg/l 6,56 0,1 Ja 66 
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recipienten under samma period. Utspädningsfaktorn (DF, dilution factor) 
beräknas enligt 
 
𝐷𝐹 =    !!"#$%$"&'

!!ä!"#!$#%%&'
 Ekv. 8-1 

 
Då det är ett rinnande vatten som studeras kommer koncentrationerna vara 
som högst i utsläppspunkten, för att sedan avta på sin väg nedströms genom 
utspädningsprocesser såsom diffusion, dispersion och advektion. Någon 
ackumulering av föroreningar i vattenfas sker inte eftersom att vattnet om-
loppstid är så pass kort.  
 
Utspädningsanalysen innebär många svårigheter eftersom de båda ingående 
flödessystemen är av dynamisk karaktär. Hur vattendragen flödesmässigt 
svarar på nederbörd har inte studerats, utan jämförelsen har låtit göras med 
medelflöden för sommarkvartalet (maj-augusti) under de senaste tio åren. 
Flödesdata är tagna från den mätstation som ligger närmst aktuell brolokal. 
Eftersom att recipientflödet ofta är som lägst under sommaren, samtidigt 
som årstiden förknippas med intensiva regn, är det rimligt att tro att de 
sämsta utspädningsförutsättningarna uppstår under sommarmånaderna.  
För Risebergabäcken saknas detaljerad flödesdata. Värden för sommarhalv-
året, uppskattade av VA Syd, finns hur som helst tillgängliga.  
 
Tabell 8-5. Uppskattad vattenföring (sommarmedel av data från 2001-2011 för Segeån och sommar-
medel från VA Syd för Riseberga) Qrecipient, för de undersökta vägbroarnas lokalisering.  

Vattendrag  Til lhörande bro Sommarmedel-
f löde (l/s) 

Källa: 

Segeån, mynningen E6/VKV 1490 SMHI Vattenwebben 
(Omr. ID: 616904-
132760) 

Segeån, strax ned-
ströms Oxie 

E65 710 SMHI Vattenwebben 
(Omr. ID: 616213-
133100) 

Risebergabäcken E65 100-200 VA Syd (Johansson, 
2011) 

Risebergabäcken E20/E22/E6 100-200 VA Syd (Johansson, 
2011) 

 
Flödet av det tillkommande vägdagvattnet kan beräknas genom en enkel 
avrinningsekvation, 
 
𝑄!ä!"#!$#%%&' = 𝐴  ×𝑃×𝑘  Ekv. 8-2 
 
där  
 
𝑄 = 𝑉ä𝑔𝑑𝑎𝑔𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑓𝑙ö𝑑𝑒  [

𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚
𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡

] 
𝐴 = 𝑉ä𝑔𝑦𝑡𝑎  [𝑙ä𝑛𝑔𝑑!] 

𝑃 = 𝑁𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑  [
𝑙ä𝑛𝑔𝑑

𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡
] 

𝑘 = 𝐴𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡  (𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠) 
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Data för nederbörd i Malmötrakten finns att tillgå från bl.a. SMHI:s Års-
karta för Årsnederbörd från år 2000 och framåt. Enligt den har årsnederbör-
den varierat mellan 500-700 mm/år. Avrinningskoefficienten för hårdgjorda 
ytor som asfalt brukar schablonmässigt tilldelas ett värde om runt 0,9, vilket 
innebär att 90 % av nederbörden avrinner medan resterande 10 % bidrar till 
initiell vätning av vägytan och sedermera avdunstar. På högtrafikerade vägar 
är dock förhållandena annorlunda, då man måste ta hänsyn till den turbulens 
fordon i höga hastigheter ger upphov till. Turbulensen påverkar vattnet på 
vägbanan genom att dra upp det i luften och förflytta det från vägbanan. 
Följaktligen återstår då mindre vatten till avrinning, varför koefficienten blir 
lägre i dessa sammanhang. Enligt TRV kan det för större vägar vara lämp-
ligt att utgå från ett värde på 0,7, men andelen otrafikerad vägyta, hastighet-
er och trafikintensitet bör tas hänsyn till (Trafikverket, 2011). Storleken på 
broarnas avvattnande ytor presenteras i tabell 7-1. 
 
 
Bedömning av kroniska effekter 
För bedömning av kroniska effekter på recipientekologi skall alltså utspäd-
ning på årsbasis undersökas. Att utspädningen i något av de aktuella fallen 
skulle ligga under 135 (som är den högst uppskattade utspädning som krävs, 
knuten till indeno[1,2,3-c,d]pyren, se tabell 8-3) som ett årssnitt kan ome-
delbart avfärdas. Ett enkelt beräkningsexempel som visar detta gäller den 
brolokal med de uppskattningsvis sämsta utspädningsförhållandena (lågt 
recipientflöde/högt flöde av vägdagvatten); E65 Ystadvägen över Riseberga. 
 

 
Beräkningen resulterar i en genomsnittlig årlig utspädningsfaktor om         
40 000, vilket kraftigt överskrider den krävda om 135. Alltså bör ingen risk 
för kronisk recipientpåverkan anknuten till en enskild bro föreligga.  
 
Bedömning av akuttoxiska effekter 
Fokuserar man istället på att utreda akuttoxiska effekter, d.v.s. huruvida 
MAC-MKN riskerar att överskridas, kan man studera enskilda neder-
bördstillfällen och olika intensiteter och varaktigheter, för att se vilka flöden 
av vägdagvatten som kan olika regn kan förväntas generera. Baserat på an-
passningar av statistisk data från mätstationen Turbinen i norra Malmö har 
Hernebring (2008) sammanställt regnintensitet/varaktighet för regn med 
olika återkomsttider.  

Beräkningsexempel: 
Den avrunna volymen av vägdagvvatten uppskattas med hjälp av ekvation 8-2, 
medan recipientflöden presenteras i tabell 8-5. Genom att tillämpa värden i 
överkant för årsnederbörd och värden i underkant för recipientflöde görs ut-
spädningsbedömningen med ett restriktivt förhållningssätt. Följaktligen antas 
700 mm som årsnederbörd och 100 l/s som årsmedelflöde i Risebergabäcken. 
Eftersom detaljer kring hur avrinningskoefficienten ska anpassas till yttre förut-
sättningar tillämpas det rekommenderade värdet 0,7 vid beräkningen.  
 

 𝐷𝐹 =
𝑄𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡

𝑄𝑣ä𝑔𝑑𝑎𝑔𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
= !,!  !!/!  ×  !"  !/!"#  ×  !"!"#/!  ×  !"!"#/!  ×  !"#!/å!

!,!  !/å!×!,!×!"#  !! ≈ 40  000  
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Tabell 8-6. Regnintensiteter (l/s∙ha) för olika blockregnsvaraktigheter (5–60 min) och återkomsttider 
(0,5 till 10 år) baserade på anpassning av statistiska fördelningar till regndata från Malmö, Turbinen 
1980–2007 (Hernebring, 2008). 

 Blockregnvaraktigheter, min 
Återkomstt id, år: 5 10 15 20 30 40 50 60 

0,5 112,5           78,0           61,6           52,0           40,7           34,1           29,9           26,7           

1 143,7         100,7           79,5           67,3           52,7           44,1           38,5           
 

34,5           

2 179,2         126,9         100,5           85,4           67,2           56,2           49,0           43,9           

5 234,5         168,8         134,4         114,9           91,2           76,4           66,3           59,7           

10 284,0         207,2         165,6         142,4         114,0           95,6           82,9           74,9           

 
Intensiteten är högre för kortvariga regn, vilket innebär att dessa utgör den 
största risken för ytvattnet eftersom utspädningen minskar samtidigt som 
föroreningshalterna förmodligen är högre till följd av kraften i avrinningen, 
vilket diskuterats i kap. 3.3.5. 
 

 
 
Liknande utspädningsförhållanden bör föreligga även där E65 Ystadvägen 
löper över Risebergabäcken, eftersom recipientflödet är ungefär detsamma 
och ytan som bidrar till det avrunna vattnet bara är marginellt mindre (150 
m2 istället för 160 m2).  
 
Den brolokal med bäst utspädningsförutsättningar är E6/Västkustvägen över 
Segeån nära dess mynning. För vägytan om 400m2 genereras 5,7 l/s. I relat-
ion till flödet vid Segeåns mynning blir utspädningen runt 260, vilket är 
tillräckligt för att bron ensamt inte bör kunna bedömas hota akvatisk flora 
och fauna enligt EU:s ytvattenkriterier. 

Beräkningsexempel: 
Som ett beräkningsexempel antogs ett regntillfälle med varaktighet 5 minuter och återkomsttid 
ett år. Ett sådant regn genererar ett flöde om 143,7 l/s∙ha enligt tabell 8-6. Den vägbro med 
störst avrinningsyta genererar onekligen de största flödena av vägdagvatten, men storleken på 
utspädningen beror som sagt också på flödet i recipienten. Den lägsta utspädningfaktorn 
föreligger därför teoretiskt på vägbroarna för E65 Yttre ringvägen över Risebergabäcken. 
Med den uppskattade ytan av vägbron 160 m2 och avrinningskoefficient 0,7, likt föregående 
beräkningsexemel, genereras 1,6 l/s under det antagna regnförhållandet. Det innebär en upp-
skattad utspädning runt 62 utifrån samma antaganden om recipientflöde som tidigare, vilket 
är mindre är den utspädning (66 gånger) som krävs för att benso(a)pyren skall uppfylla de 
maximalt tillåtna nivåerna enligt EU:s riktvärden för ytvatten (se tabell 8-4).  
 

𝐷𝐹 =
𝑄𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡

𝑄𝑣ä𝑔𝑑𝑎𝑔𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
= 0,1  𝑚!/𝑠  ×  60  𝑠/𝑚𝑖𝑛  ×  5  𝑚𝑖𝑛  

143,7  𝑙/𝑠 ∙ ℎ𝑎    ×      160    𝑚!

10  000  𝑚!/ℎ𝑎×  0,7  ×  60𝑚𝑖𝑛/𝑠  ×  5𝑚𝑖𝑛
≈ 62 
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Belastningsstudie 
En uppskattning av föroreningstillförseln från de fyra vägbroarna har gjorts 
genom en belastningsstudie, där total föroreningsbelastning under ett års tid 
beräknats. Belastningen är ett viktigt komplement till riktvärden för dagvat-
ten, eftersom det i slutändan är de föroreningsmängderna som avgör miljö-
mässig recipientpåverkan; halterna i utsläppt vatten kan vara höga, men om 
de avrinna volymerna av vägdagvatten är små så blir belastningen, och 
följaktligen recipientpåverkan, ändå låg. 
 
Belastningen sker genom både våt och torr föroreningstransport, med väg-
dagvatten respektive atmosfärisk deposition på den exponerade vattenytan. 
Endast data för den våta andelen (tabell 3-2) har varit disponibel, varför 
uppskattande av torrtransporten i sin tur bygger på den uppskattade vatten-
burna belastningen. 
 

1.26 Metod för beräkning av vattenburen 
belastning 

Dupuis (2002b) presenterar två olika varianter för beräkning av förorenings-
tillförsel; dels den enkla, rationella metoden och dels den något mer avance-
rade intensitets-korrelationsmetoden.  
 
Den rationella metoden bygger på simpla antaganden kring  
 

• Storleken på den avvattnade vägytan 
 

• Avrinningskoefficient 
 

• Årsmedelvärden av föroreningshalter i vägdagvattnet 
 

• Årlig nederbördsmängd 
 
Den mängd av en viss förorening som recipienten belastas med följer ekvat-
ionen 

                                   
𝑀 = 𝐴  ×𝑃×𝑘×𝑐 Ekv. 9-1 
 
där  
 
𝑀 = 𝐹ö𝑟𝑜𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  [

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡

] 
𝐴 = 𝑉ä𝑔𝑦𝑡𝑎  [𝑙ä𝑛𝑔𝑑!] 

𝑃 = Å𝑟𝑠𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑  [
𝑙ä𝑛𝑔𝑑

𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡
] 

𝑘 = 𝐴𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡  (𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠) 
𝑐 = 𝐹ö𝑟𝑜𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑙𝑡  𝑖  𝑑𝑎𝑔𝑣𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡  [!"##"

!"#$%
]  
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Beräkningarna är enkla och kan utföras på ett kalkylblad i till exempel 
Microsoft Excel.  
 
En tydlig brist med den rationella metoden är att den inte tar hänsyn till reg-
nintensitet. Eftersom den våta föroreningstransporten har en stark anknyt-
ning till regnintensiteten kan detta vara betydande för det resultat som er-
hålls. Intensitets-korrelationsmetoden är en annan beräkningsmetod, som tar 
större hänsyn till regnintensitet. Samtidigt är den mer dataintensiv jämfört 
med den rationella metoden. Den kräver platsspecifik data för regnmängder 
och föroreningskoncentrationer i vägdagvatten med en timmes intervall un-
der minst ett års tid. Principen bygger sedan på att finna samband mellan 
regnintensiteter och föroreningskoncentrationer för var undersökt förorening 
genom att göra en linjär regression mellan belastning (y-axeln) och regnin-
tensitet (x-axeln) samt definiera skärningspunkt med y-axel (m-värde) och 
lutning (k-värde). Därefter beräknar man förväntad transport timme för 
timme och summerar belastningarna för varje regntillfälle under ett års tid. 
(Dupuis, 2002b) SMHI erbjuder visserligen nederbördsdata från deras mät-
station i Malmö med tretimmarsintervall, vilket skulle fungera som indata, 
om också data för tillhörande föroreningshalter fanns att tillgå. Dessvärre 
saknas som sagt dessa mätdata, varför den rationella metoden kommer att 
tillämpas för uppskattning av vattenburen föroreningsbelastning. 
 
Data 
Uppskattningar av ytor som bidrar till avrinning har gjorts enligt tabell 7-2. 
Avrinningskoefficienten sätts till 0,7 enligt vad som diskuterats i kap. 8.2.1. 
Vidare uppskattas även här årsnederbörden högt till 700 mm för ett restrik-
tivt förhållningssätt. Då inga platsspecifika mätningar av föroreningshalter 
gjorts tillämpas schablonvärden presenterade av brittiska HA (tabell 3-2). 
De valdes framför TRV:s motsvarighet (tabell 3-1) eftersom de innehåller 
ett bredare spektrum av föroreningar och dessutom presenterar fraktioner av 
förekomstform. Median EMC-värdet valdes som referens eftersom de vägar 
som berörs av denna belastningsstudie är lågtrafikerade i förhållande till de 
som schablonvärdena är grundade på. Genom att välja medianvärdena, som 
generellt är mindre än medelvärdena men större än de minsta värdena, skap-
as även här en restriktiv utgångspunkt, dock inte orealistisk, som reducerar 
risken att underskatta belastningen till recipienten. 
 

1.26.1 Metod för beräkning av luftburen belastning 

Ett förhållande mellan andelen vatten- respektive luftburen förorenings-
transport bort från vägbanan för ett antal parametrar framgår av tabell 9-1 
nedan (genererad utifrån stapeldiagramet från figur 2-3.) Dessa omfattar 
endast en bråkdel av de i vägdagvatten ingående komponenterna, men är 
dessvärre de enda dokumenterade siffror som påträffats, och tillämpades 
därför för uppskattning av luftburen föroreningsbelastning. De enkla beräk-
ningarna utfördes i Microsoft Excel.  
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Tabell 9-1. Procentandel av föroreningarna som lämnar vägbanan vatten- respektive luftburet 
(stapeldiagramen från figur 2-3 översatta till siffror). 

Förorening 10-PAH BaP Fl.ant. Pb Zn Cd Cu Cr Ni 
Vatten 24 58 17 21 16 55 42 35 58 
Luft 76 42 83 79 84 45 58 65 42 
 
 

1.27 Resultat 

Nedan presenteras den beräknade totala belastningen av utvalda förorening-
ar från de fyra undersökta broarna, dels genom vattenburen transport och 
dels genom luftburen. Föroreningarna presenteras genom ett antal stapeldia-
gram, där även var bros bidrag illustreras. Diagrammen är genererade från 
beräkningar presenterade i bilaga C. 
 

1.27.1 Vattenburen belastning 

 
Figur 9-1. Årlig belastning (mg/år) av vattenburna metaller från de fyra undersökta vägbroarna till 
recipienterna.  

Den vattenburna mängden av metallföroreningar från de fyra broarna domi-
neras av zink (56 g/år) och koppar (17 g/år), följt av aluminium, bly, nickel 
och krom. E6/Västkustvägen över Segeån nära dess mynning står för det 
största bidraget bland de studerade broarna, vilket är en generell bedömning 
som inte bara gäller metallutsläpp.  
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Figur 9-2. Årlig belastning (mg/år) av vattenburna PAH:s från de fyra undersökta vägbroarna till 
recipienten. 

Flertalet PAH:s som är listade som prioriterade ämnen är högt represente-
rade i stapeldiagrammet (flouranten, benso(a)pyren, benso(b)flouranten, 
benso(k)flouranten, benso(g,h,i)perylen samt indeno (1,2,3)pyren). Naftalen 
är det enda av de prioriterade polycykliska aromatiska kolvätena som har ett 
förväntat årligt utsläpp om 0 g/år. Totalt kan de fyra vägbroarna förmodas 
generera ungefär 1,3 g olika PAH:s/år vattenburet.  
 
Utöver metaller och PAH:s tyder belastningsuppskattningen på att vägbro-
arna årligen belastar recipienten med med nästan två kg olja, drygt 55 kg 
suspenderat material och nästan 51 kg COD. För fullständiga utsläppssiffror 
för var ingående parameter hänvisas till bilaga C.  
  

1.27.2 Luftburen belastning 

Luftburen föroreningsbelastning har endast uppskattats för parametrar som 
det finns tillförlitliga dokumenterade transportmönster för, d.v.s. de presen-
terade i tabell 9-1. Utfallet för den luftburna transporten åskådliggörs i figur 
9-3.  
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Figur 9-3. Årlig belastning (mg/år) av ett antal luftburna metaller och PAH:s från de fyra undersökta 
vägbroarna till recipienten. 

Mängden zink som transporteras luftburet visade sig vara stor i förhållande 
till de övriga föroreningarna. Den har exkluderats ur diagramet ovan för 
bättre presentation av övriga parametrar. Belastningen av zink från de fyra 
broarna beräknades till 292 g/år.  
 

1.27.3 Totalbelastning 

För de parametrar vars belastning kunde uppskattas genom både våt och torr 
transport har även det sammanlagda bidraget beräknats. Resultatet illustre-
ras i figur 9-4 nedan.  
 

23563 

94 

2041  2816 

14184 

581  95 

4185 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 
(m

g/
år

) 


Luftburen belastning

E6/VKV  E65 Sege  E65 Rise  YR Rise 



 
59 

 
Figur 9-4. Årlig totalbelastning (mg/år) av ett antal metaller och PAH:s från de fyra undersökta 
vägbroarna till recipienten. Röd del av stapel indikerar luftburen transport medan blå svarar emot 
vattenburen andel. 

  
Eftersom zinkbelastningen var flera storleksordningar större än för många 
andra parametrar presenteras den separat i figur 9-5.  
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Jämförelsestudie 
En belastningsstudie likt den presenterad i föregående kapitel säger egentli-
gen i sig självt inte särskilt mycket om vägbroarnas relativa föroreningsbi-
drag till recipienten. Det kan vara svårt att få en uppfattning exempelvis om 
hur stor en belastning på 40,6 g koppar/år är, relativt sett. Många av de i 
vägdagvatten ingående föroreningarna kan ha sitt ursprung i andra källor. 
För att bedöma betydelsen av föroreningsbelastningen från vägbroarna i 
större sammanhang kan bidragen därför jämföras med de från andra källor. 
Vägverket (numera Trafikverket) anger i sin publikation 2001:114 ett antal 
studerade jämförelsekällor och schablonmässiga utsläpp från dess aktivite-
ter; dels diffusa källor såsom tätorter, industrier, brukad mark och luftdepo-
sition, men även punkkällor i form av kommunala reningsverk. 
 
Vid en jämförande belastningsstudie är det självklart viktigt att förorenings-
sammansättningen i utsläppet från den jämförda källan är så snarlik den från 
referensen trafik som möjligt. Tyvärr fokuserar ovan nämnda publikation 
endast på tungmetaller och näringsämnen. PAH:s är överlag svårare att 
finna jämförbara källor till.  
 
Med tanke på att nära 70 % av markanvändningen i Segeåns avrinningsom-
råde utgörs av brukad mark (VISS, 2012), samt att en majoritet av denna är 
jordbruksmark, är detta en intressant utsläppskälla för jämförelse. En del 
PAH:s kan eventuellt spridas spridas genom bekämpningsmedel, men data 
för sådan eventuell spridning saknas. Som en annan jämförelsekälla valdes 
punktkällan i form av reningsverket vid Svedala. Svenskt Vatten Utveckling 
har undersökt förekomsten av prioriterade ämnen (bland annat olika PAH:s) 
i vatten och slam från Henriksdals och Bromma reningsverk i Stockholm. 
Det konstaterades att de flesta PAH:s, undantaget fenantren och naftalen, 
vid normala förhållanden förekom i halter under detektionsgränserna i utgå-
ende vatten. I slammet var halterna desto högre, vilket kunde förklaras med 
de för ämnesgruppen gemensamma hydrofobiska egenskaperna. Under reg-
niga perioder kunde dock flertalet PAH:s detekteras i vattnet, men detta 
förmodades ha samband med de ökade tillflödena av dagvatten från hård-
gjorda ytor som tillkom i de duplikata ledningssystemen vid nederbörd. Så-
ledes härleddes halterna till trafiken, som bekant är en stor källa till utsläpp 
av PAH:s. (Petterson & Wahlberg, 2010) 
 
Svårigheter med att hitta en lämplig jämförelsekälla för utsläpp av PAH:s 
gör att jämförelsestudien begränsats till enbart utsläpp av metaller. Dessu-
tom har studien p.g.a. bristande data begränsats till att jämföra totalfraktion-
er. Tillräcklig data för att även inkludera belastning av näringsämnen har 
visserligen funnits, men inte ansetts relevant för jämförelse eftersom utsläp-
pen från vägbroar är minimala i förhållande till valda jämförelseaktiviteter. 
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1.28 Svedala avloppsreningsverk 

Svedala avloppsreningsverk tar emot avloppsvatten från centralorten Sve-
dala samt ett antal omgivande mindre orter genom ett separat ledningssy-
stem, och avleder det efter reningsprocessen till recipienten Segeån. Typen 
av rening är biologisk-kemisk, som är den vanligaste reningstypen vid 
svenska reningsverk för avskiljning av kväve och fosfor. Reningsverket är 
dimensionerat för 18 500 p.e., och har en flödeskapacitet om 4 500 – 6 000 
m3/dag. År 2011 var det genomsnittliga flödet 3 300 m3/dag. (Svedala 
Kommun, 2011) 
 
Eftersom ledningssystemet till reningsverket är separat (d.v.s. inget dagvat-
ten tillkommer) är halter av PAH:s gissningsvis under detekterbara nivåer, 
att döma av erfarenheterna från Bromma och Henriksdals reningsverk. 
Såsom verket är dimensionerat ställs inga krav på att övervaka halter av 
tungmetaller i vatten, då dessa krav gäller för reningsverk dimensionerade 
för >20 000 personekvivalenter (pe) (Naturvårdsverket & SCB, 2010). I 
utflödande vatten provtas endast näringsfraktioner. För uppskattning av 
tungmetaller tillämpades därför data från Naturvårdsverket & SCB (se tabell 
10-1), vilka baseras på provtagningar från verk dimensionerade för mellan 
20 001- 100 000 pe. De minsta av dessa verk är endast marginellt större än 
det i Svedala, varför halterna inte bör vara orealistiska. 
 
Tabell 10-1. Tungmetallhalt (µg/l) i utgående vatten från kommunala reningsverk dimensionerade för 
20 001 – 100 000 pe. (2008). (Naturvårdsverket & SCB, 2010) 

Förorening Cu Zn  Cd Ni Cr Pb 
Konc. (µg/l) 14,7 30,7 0,1 4,0 2,7 0,7 
 
Halterna för samtliga parametrar presenterade i tabellen underskrider mot-
svarande median EMC-värde i vägdagvatten (tabell 3-2). 
 
Den årliga belastningen beräknades som den totala volymen vatten som ge-
nomgår rening i Svedala multiplicerat med de statistiskt uppskattade halter-
na.  
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Trots att halterna av metaller i vägdagvatten är högre än i ett reningsverks 
utgående vatten gör det ofantligt mycket högre flödet genom reningsverket 
att vägbroarnas årliga metallbelastning till Segeån blir försumbar i jämfö-
relse. 
 

1.29 Brukad åkermark 

Då brukad åkermark dominerar markanvändningen inom avrinningsområdet 
kan en intressant jämförelse som sagt vara att uppskatta hur stor åkerareal 
som motsvarar de årliga utsläppen av metaller från de undersökta broarna. 
Generellt är föroreningskoncentrationen i utsläpp från intensivt trafikerade 
vägar högre än de i dräneringsvatten från åkermark, men då en stor del av 
avrinningsområdet utgörs av brukad mark kan bidragen härifrån gissnings-
vis ändå vara betydelsefulla. 
 
Schablonmässiga värden för markläckage från brukad åkermark presenteras 
i vägverkets publikation 2001:114. Halterna påverkas av bland annat mark-
egenskaper, klimat och vad för typ av gröda som odlas, och kan därför juste-
ras. Som en enkel uppskattning har ojusterade schablonvärdena tillämpats 
vid beräkningarna. 
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Figur 10-1. Uppskattad årlig belastning av metaller från reningsverket (blå 
staplar) jämfört med de från de fyra studerade vägbroarna (röda staplar). 
Reningsverkets belastning grundas på antaganden om halter enligt tabell 10-
1 och ett flöde om 3 300 m3/dag. 
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Tabell 10-2. Föreslagna schablonvärden (g/ha∙år) för utlakning från odlad åkermark. (Vägverket 
2001) 

Förorening Cu Zn  Cd Ni Cr Pb 
Schablonhalt (g/ha ∙år) 8 28 0,1 7 5 3 
 
Genom att dividera den årliga belastningen från vägbroarna med schablon-
värdena för markläckaget får man fram siffror på hur många hektar brukad 
åkermark som krävs för ekvivalent årlig belastning av en viss parameter.  
 
Tabell 10-3. Krävd yta åkermark för ekvivalent belastning av tungmetaller som från de fyra vägbro-
arna. 

 Parameter Total belastning från 
vägbroarna (g/år) 

Krävd yta åkermark för 
ekvivalent belastning (ha) 

Cu 40,6 5,1 
Zn 347,3 12,4 

Cd 0,2 2,1 
Ni 4,9 0,7 

Cr 4,3 0,9 
Pb 18,0 6,0 

 
Beräkningarna som utförts föreslår att den föroreningsbelastning i form av 
tungmetaller från de fyra undersökta vägbroarna ekvivalent erhålls från mel-
lan 0,7-12,4 hektar åkermark, beroende på vilken parameter som avses. 
Detta kan sättas i relation till hela avrinningsområdets area, som är drygt 
335 km2 stort.  
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Diskussion och 
rekommendationer 

Som framkommit i rapporten sprider intensivt trafikerade vägbroar en kom-
plex sammansättning av föroreningar till sin omgivning genom både vatten- 
och luftburna transportmekanismer. Det kunde konstateras att vägdagvatten 
med antagen komposition bör renas före det sköljs ut till recipienten utifrån 
tillämpbara riktvärden för dagvatten. Med rådande utspädningsförhållanden 
riskerar dock inte ytvattenrecipienterna inom avrinningsområdet komma 
upp i halter av förorenande ämnen som kroniskt stör vattenmiljön till följd 
av kontinuerlig föroreningsspridning från vägar. Däremot fanns indikationer 
på att föroreningsnivåer av akuttoxisk karaktär kan uppstå vid känsliga loka-
ler under kortvariga intensiva regn, då smutspulserna gör att förorenings-
spridningen tranformeras till att bli av en mer diskret karaktär.  
 
Beräkningar som ligger till grund för vattenkvalitetsanalysen och belast-
ningsstudierna har mestadels utförts med ett restriktivt förhållningssätt. De 
är hursomhelst grovt skattade, och man bör ha klart för sig vilka osäkerheter 
som finns bakom siffrorna före en slutlig bedömning görs.  
 
Hänsynstagande till var enskild bro 
Som noterades i kapitel 2.2.3 har föroreningens väg från vägbana till recipi-
ent avgörande betydelse för storleken på den slutliga transporten av väg-
dagvatten, och därmed även för föroreningstransporten. Yttre förutsättningar 
såsom brokaraktär, trafikmönster, geografisk placering och klimatologisk 
regim påverkar inte bara hur mycket föroreningar som genereras, utan också 
hur transportfördelningen ser ut och hur stor del av föroreningarna som fak-
tiskt når recipienten. Var enskild bros individuella karaktärer leder till att det 
kan skilja en hel del mellan den föroreningsbelastning som faktiskt når reci-
pienten och de teoretiskt framräknade borttransporterade mängderna. Detta 
beror på begränsingar i den rationella metoden för beräkning av avrinnande 
vägdagvatten och får till följd att bedömningar och resultat från vattenkvali-
teten (kap 8) och belastningsstudien (kap 9) måste ses med nya ögon.  
 
Den rationella metoden (ekvation 8.2 och 9.1) för avrinning förutsätter att 
allt vatten som inte åtgår vid initial vätning av vägytan eller transporteras 
luftburet genom turbulensen når recipienten via direktavrinning. Den tar 
alltså inte hänsyn till var bros enskilda avrinningsförhållanden. Efter att på 
fältdagen ha undersökt närmre hur avvattningen på broarna sker framstår det 
som tveksamt att så mycket som 70 % av årsnederbörden som faller på 
broytan når recipienten direkt vid samtliga broar (vilket antagits genom en 
avrinningskoefficient om 0,7). Detta p.g.a. att kontaktytorna mellan bro och 
tillhörande vattendrag skiljer sig från fall till fall. Beräkningarna kring väg-
dagvatten- och föroreningstransport är troligtvis bäst anpassade för E6 
Västkustvägens broar över Segeån, där den effektiva avrinningen kan för-
modas vara nära den beräknade, eftersom direktavrinning förekommer. Den 
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rationella metoden är troligtvis inte lika väl anpassad vid de tre övriga bro-
arna, där vegeterade ytor mellan väg och vattendrag försämrar kontaktytan. 
Bron för E65 Ystadvägen över Segeån i höjd med Oxie har en 5-6 m lång 
gräsbeklädd skyddszon mellan vägbana och recipient, som verkar likt en 
översilningsyta; ytavrinningen begränsas och vattnet kan renas genom na-
turliga processer. Också svackdiket i mittremsan bidrar till att reducera di-
rektavrinning (undantaget vid intensiva regn då bräddvatten som tas omhand 
av kupolbrunnen, som gissningsvis sedermera leder det till recipienten). 
Både mängden vägdagvatten och vattenburen föroreningstransporten från 
E65 Ystadvägen över Segeån är följdaktligen sannolikt överskattade på års-
basis. Samma resonemang går att applicera både för lokalen där E65 Ystad-
vägen löper över Risebergabäcken, där samma typ av gräsbeklädda slänt 
mellan vägbanan och recipienten återfinns, och för E20/E22/E6 över Rise-
bergabäcken. Vid den senare infiltreras vägdagvatten antingen genom grus-
ytan vid mittremsan, eller ytavrinner nerför slänten ner mot recipienten och 
infiltrerar på vägen, såvida inte nederbörden är alltför intensiv som sagt.  
 
På samma sätt som den rationella metoden endast uppskattar borttransporten 
av föroreningar från vägbanan, och inte den faktiska recipientbelastningen, 
gäller detta även uppskattad luftburen föroreningstransport. Föroreningar 
kan förhindras från att nå recipienten p.g.a. att kontaktytan mellan bron och 
recipienten påverkas av exempelvis buskage och annan växtlighet. Resone-
mangen här blir i stort sett identiska med de för våttransporten; den lokal 
som troligtvis är mest utsatt för luftburen föroreningstransport är E6 Väst-
kustvägen över Segeån, med i stort sett fri kontaktyta mellan vägbro och 
recipient. Visserligen talar den något lägre hastigheten (70 km/h) samt cir-
kulationsplatsen söder om bron för att den luftburna transporten kanske bör 
justeras nedåt, men det vindutsatta läget och den höga andelen tung trafik 
väger samtidigt upp. Belastningsuppskattningarna från kap. 9.2.2 bör se-
dermera stämma relativt bra gällande denna väg. För övriga tre lokaler för-
hindras dock luftburna föroreningar från att nå recipienten i viss utsträck-
ning genom skyddande buskage i kontaktytan och trädöverhäng/makrofyter 
i strandbanker som minskar andelen exponerad recipientyta. Trots högre 
trafikbelastningar och högre hastigheter på dessa broar är de föroreningsbe-
lastningar som beräknades i kap. 9.2.2 därför förmodligen något i överkant. 
 
Datakritik 
Med tanke på att mycket data som använts inte är platsspecifik har en stor 
ansträngning gjorts för att välja data med omsorg. Dessutom har som sagt 
ett restriktivt förhållningssätt eftersträvats vid val av parametrar till beräk-
ningarna för att inte riskera att underskatta recipientpåverkan.  
 
Bedömningen av vattenkvalitetspåverkan och uppskattningen av förore-
ningsbelastning bygger på beräkningar genom tillämpande av schablonvär-
den av föroreningar i vägdagvatten från brittiska HA (tabell 3-2). Dessa 
EMC:s valdes framför svenska TRV:s motsvarigheter på grund av att de var 
mer omfattande och färskare; många utav de inom EU prioriterade ämnena, 
som på andra håll i Europa detekterats i vägdagvatten, presenteras överhu-
vudtaget inte i TRV:s publikation. Dessutom differentierar TRV:s schabon-
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halter inte mellan andelen total/löst föroreningsfraktion, något som underlät-
tar vid övervakning av vattenkvalitet eftersom jämförelsevärden av metaller 
ges för löst fraktion. TRV:s schablonhalter är vidare tagna från diverse äldre 
utomstående studier utförda på skilda sätt, vilket tillsammans med vetskap-
en om att vägdagvattnets komposition är under ständig förändring gjorde 
dem mindre attraktiva som referens.  
 
Man bör ha i åtanke att vägarna som den brittiska studien grundar sig på 
omfattar motorvägar med trafikintensitet från 15 000 upp till 200 000 ÅDT. 
Att vägarna i HA:s studie är brittiska spelar förmodligen mindre roll, då 
klimatet är relativt representativt för södra Sverige, och fordonsflottan li-
kaså. Vägar med den högre belastningen torde dock, mot bakgrund av kapi-
tel 3.3.5, generera mer trafikföroreningar än de förhållandevis lågintensivt 
trafikerade vägarna som återfinns i Segeåns avrinningsområde. Antagna 
median EMC-halter är dock på intet sätt orealistiska, genom att de ligger 
mellan de lägst uppmätta halterna och medelhalterna i den brittiska studien. 
Någonstans inom detta spann bör föroreningshalten i vägdagvattnet från de 
fyra studerade vägbroarna absolut ligga. Ett intervall som anger den procen-
tuella avvikelsen mellan median EMC:s och lägst uppmätta EMC:s respek-
tive medel-EMC:s finns att beskåda i bilaga D, och kan uttnyttjas för att 
bedöma osäkerheterna relaterade till valet av schablonvärde i kapitel 9. Ge-
nerellt är osäkerhetsintervallet drygt ±100%, men varierar en hel del, särskilt 
gällande den positiva spridningen. Medelhalterna av löst bly är till exempel 
nästan 6 gånger större än medianhalten.  
 
Som tidigare påtalats är inte tillämpade EMC:s uppmätta för vägbroar speci-
fikt, utan för vägbanor på större vägar i allmänhet. Dock har diverse littera-
tur styrkt att de kan antas vara likvärdiga. På samma sätt gäller dock att för-
delningen mellan luftburen/vattenburen transport (se figur 3-3) inte gäller 
bropartier specifikt, utan större vägar i allmänhet. Huruvida dessa fördel-
ningar är tillämpbara även på broar är däremot oklart, men beror gissnings-
vis till stor del på likheten i vindförhållande mellan de lokaler som referens-
studien grundar sig på och de undersökta.   
 
I kapitel 8 undersöktes hur vattenkvaliteten i recipienten lokalt kan påverkas 
av vägbroarnas kontinuerliga tillskott av vattenburna föroreningar. Utförda 
beräkningar förutsätter att föroreningskoncentrationerna i det avrinnande 
vägdagvattet svarar mot de median- respektive maxvärden på EMC som 
antagits, eftersom det inte gick att finna intensitet-korrelationsdata för aktu-
ella vägar. Att median EMC, om rätt antagna från början, svarar mot årsme-
delhalter av föroreningar i vägdagvattnet får anses befogat. Att däremot 
knyta antagen regnintensitet till maximalt uppmätt EMC vid bedömning av 
kortsiktig effekt kan innebära en större osäkerhet. Det kan ju vara så att de 
maximalt uppmätta EMC-värdena från brittiska HA är knutna enbart från de 
absolut största vägarna (något som inte framgick av rapporten), och då vore 
de följaktligen olämpliga att applicera på de vägbroar som innefattas av 
denna studie med betydligt lägre trafikbelastning. De kan också vara så att 
tiden mellan det kraftiga regnet och föregående regn inte är så lång, och att 
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föroreningar inte hunnit ackumuleras i särskilt stor utsträckning på vägba-
nan.  
 
Skattning av andra parametrar i ekvationerna 8.1, 8.2, och 9.1, såsom neder-
börd, avrinningsyta, och avrinningskoefficient, innebär också stora osäker-
heter, men har valts restriktivt enligt vad som nämndes i beräkningsexemp-
len från kap. 8.2.1. Ytterligare en viktig detalj är dock att den tillämpade 
avrinningskoefficienten om 0,7 är föreslagen för ett årsmedelvärde, men av 
naturliga skäl varierar med regnintensitet; uppåt vid kraftiga regn och nedåt 
vid mer beskedliga duggregn. Eftersom det senare beräkningsexemplet i 
kap. 8.2.1 behandlar en femminutersperiod med kraftigt nederbörd vore det 
eventuellt berättigat att tillämpa ett större värde på avrinningskoefficienten. 
Genom att avrinningsfaktorn om 0,7 vidhölls kan vägdagvattenflödet, och 
följaktligen hela utspädningsuppskattningen, ha underskattats p.g.a. denna 
faktor, vilket strider mot det restriktiva förhållningssättet och inte är önsk-
värt.  
 
Även de dynamiska flödena av vägdagvatten och vattenföring i recipienter-
na är svårhanterliga, vilket aktualiseras i kap. 8.2.1. Flödet i vattendraget är 
vid nederbörd ofta fördröjt, vilket innebär att det inte växer i paritet till 
regnintensiteten, utan har en viss tidsfördröjning. Exakt hur recipienterna i 
aktuellt fall svarar på nederbörd är inte studerat. Sommarmedelflöde antogs 
både vid långsiktig och kortsiktig bedömning av recipientens vattenkvalitet. 
Om det faktiska recipientflödet skulle vara högre än sommarmedel stärks 
recipientens motståndskraft och därmed restriktiviteten i bedömningen.  
 
Samlad bedömning 
Bedömning av recipientpåverkan och föroreningsbelastningar har som sagt 
gjorts med mestadels restriktivt förhållningssätt. Att broarnas individuella 
egenskaper och förhållanden inte tas hänsyn till i de beräkningsmetoder som 
använts innebär dock att både volymen avrunnet vägdagvatten och förore-
ningstransport skattats än mer i överkant, med tanke på att föroreningssprid-
ningen begränsas av buskage och mark i kontaktytan mellan vägbana och 
vattendrag. Man kan konstatera att volymen avrunnet vägdagvatten och för-
oreningstransport, både våt och torr, på årsbasis troligtvis är väl uppskattade 
för E6 Västkustvägen över Segeån, men överskattad för de tre övriga loka-
lerna med anledning av den rationella metodens bristande hänsyn till yttre 
förutsättningar. Detta måste alltså has i åtanke då man studerar belastning-
arna i kapitel 9, men kvanititeten på överskattningarna är svårbedömda. 
Överskattningen av det avrunna vägdagvattnet på vissa broar bör också be-
aktas vid bedömning av hur utspädningen i recipienten sker; om volymen 
avrunnet dagvatten är underskattad krävs en lägre utspädning är vad som 
uppskattats.  
 
Å andra sidan har inte det luftburna tillskottet av föroreningar beaktats i 
utspädningsberäkningarna, som trots det skydd som erbjuds av växtligheten 
bör vara minst lika betydande som den vattenburna när föroreningarna de-
ponerar och löser sig i vattnet. 
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Troligen utgör vägbroarna och dess föroreningar ensamt inte något kroniskt 
toxiskt hot mot vattenkvaliteten i recipienterna i dagsläget. Kroniska effek-
ter på recipienter från vägdagvatten associeras främst med sedimentburna 
tungmetaller och PAH:s. Hotet förknippat med dessa partikulära former är 
därför förmodligen relaterat till sedimentkvalitet. Mätningar och beräkning-
ar bör utföras i den matris där de känsligaste organismerna exponeras, vilket 
i detta fall inte är vattenfasen.   
 
Stora vägbroar i anknytning till små recipienter, som E65 Ystadvägen och 
E20/E22/E6 Yttre ringvägen över Risebergabäcken, får dock ändå anses 
kunna utgöra ett akuttoxiskt hot mot lokalt akvatiskt växt- och djurliv base-
rat på riktvärden för ytvatten. Under intensiva regn kan större andel förore-
ningar transporteras genom kraftig avrinning p.g.a. överskriden infiltrat-
ionskapacitet i markytorna mellan vägbroar och recipienter. Då direktavrin-
ningen blir större blir den rationella avrinningsmetoden mer tillämpbar och 
resultaten mer sanningsenliga. Broarna bedöms bidra till lokalt förhöjda 
halter, som sedan avtar nedströms genom diverse utspädningsmekanismer. I 
de fall där broarna ligger tätt inpå varandra kan eventuellt adderade effekter 
uppstå, vilka isåfall skulle höja risken för överskridande ytterligare. Kom-
plementerande övervakning under intensiva regn av de parametrar vars 
krävda utspädning ligger lägre än eller nära den beräknade, skulle kunna 
bekräfta eller avslå misstanken om överskridande av riktvärden vid dessa 
fall.  
 
Huruvida överskridande av riktvärden visar sig som negativa effekter i reci-
pienten eller ej beror, som diskuterats i kap. 4, på halter, exponering, åter-
komsttid och recipientkänslighet. Vattendrag med fördelaktig vattenkemi, 
utspädning och uppsättning av flora och fauna kan med andra ord stå opå-
verkad av föroreningshalter som i andra recipienter med sämre förutsätt-
ningar skulle slå hårt mot växt- och djurliv. Utöver hydrologin är alltså vat-
tenkemiska parametrar som hårdhet, organiskt innehåll, pH, redoxpotential, 
salinitet m.m. viktiga att ta hänsyn till då de spelar en avgörande roll för den 
biologiska tillgängligheten, och därmed giftigheten, i aktuell miljö. De flesta 
av dessa parametrar saknar dataunderlag för gällande avrinningsområdets 
recipienter. Särskilt hårdheten på vattnet borde övervakas eftersom riktvär-
dena för vissa föroreningar är specifikt relaterade till recipientens hårdhet. 
Det faktum att framförallt Segeån har hög turbiditet och högt innehåll av 
organiskt material kan tala för att biotillgängligheten av metaller reduceras 
genom de bindningsytor som detta material erbjuder. Risebergabäcken har 
dock både mindre utspädningskapacitet och lägre turbiditet, vilket talar för 
att den är mer känslig. Att Risebergabäcken inte är kartlagd och statusklas-
sad av VISS betyder inte att riktvärden inte behöver följas, eftersom att vat-
tendirektivet gäller alla EU:s ytvattenförekomster. 
 
Jämförelser med utsläppsstorlekar från andra källor var svåra att genomföra 
p.g.a. bristen på systematisk övervakande och rapporterande av PAH:s och 
tungmetaller i löst fraktion, som samtidigt är de mest intressanta för jämfö-
relse. Trots att tillämpade EMC:s från brittiska HA skiljer mellan löst och 
total föroreningsfraktion blir de oanvändbara när annan referenslitteratur 
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inte hunnit med i utvecklingen/inte brytt sig om att uppdatera riktvär-
den/schablonvärden till att skilja mellan total och löst fraktion (exempelvis 
Riktvärdesgruppen (2009), POLMIT (2002), TRV (2011), NV & SCB 
(2010), Svedala Kommun (2011), m.f.). Bristen på dessa data har lett till att 
jämförelser av den biotillgängliga fraktionen inte kunnat genomföras på 
önsvärt sätt. Man kan ifrågasätta att Sverige, som ska vara ett land i fram-
kant gällande miljötänk, tolv år efter inträdet av EU:s ramdirektiv för vatten, 
presenterar totalfraktioner av metallföroreningar i statliga publikationer som 
styr rikets hantering av vägdagvatten, när vattendirektivets miljökvalitets-
normer är så tydligt relaterade till de giftigare lösta formerna av metaller. 
 
Hursomhelst, utifrån tillgänglig data kunde det åtminstone konstateras att 
spridningen av tungmetaller genom vägbroarna är försumbar om man jäm-
för med de utsläpp som kan förmodas uppstå vid Svedala avloppsrenings-
verk. Att spridningen av tungmetaller från vägbroarna är jämförbar med den 
från 0,7-12,4 ha (tabell 10-3) brukad åkermark är intressant och något som 
kan beaktas vid utredning kring huruvida miljöinsatser mot tungmetaller bör 
ske i anslutning till vägbroarna eller om det är mer kostnadseffektivt att re-
ducera tungmetaller genom anläggning av våtmarker i anslutning till jord-
bruksmark. Dock är det inte troligt att metalläckaget från jordbruksmarkerna 
genererar samma potentiella akuttoxiska effekter som vägbroarna vid inte-
nisva nederbörd, eftersom dessa källor har kraftiga fördröjningsmekanismer. 
Följdaktligen blir utspädningen större. Dessutom kommer man vid åtgärder 
mot markläckage inte åt spridningen av PAH:s på samma sätt som vid väg-
broarna, eftersom trafiken är en långt mer betydande källa till dessa. PAH:s 
omfattar flertalet prioriterade ämnen som i kapitel 8 utmärkte sig som pro-
blematiska. Detta talar för att s.k. pollutant trading, d.v.s. att förlägga mil-
jöåtgärder på annat håll för kostnadseffektivisering, inte kan ske rakt av i det 
här fallet.  
 
Åtgärdsförslag 
Målet med eventuella miljöåtgärder i avrinningsområdet bör vara att uppnå 
en hållbar utveckling för vägtransportsystemet gällande föroreningssprid-
ningen till ytvattenrecipienter, vilket innebär att försäkra att EU:s miljökva-
litetsnormer för ytvatten inte riskerar överskridas samt att sträva mot att 
uppfylla vattendirektivets princip om icke-försämring.  
 
Försiktighetsprincipen från Miljöbalkens allmänna hänsynsregler menar på 
att vid misstanke om allvarliga hot eller irreversibel skada på miljön ska inte 
avsaknad av full vetenskaplig kännedom användas för att skjuta upp kost-
nadseffektiva åtgärder för att undvika miljöförstörelse till framtiden. Väg-
broars miljöskada på akvatiska miljöer bör definitivt ses som allvarlig om 
akuttoxiska hot mot organismer kan föreligga.  
 
Eventuella miljöåtgärder bör vara tillämpbara, verkningsfulla och kostnad-
effektiva. Man bör ta hänsyn till vilken typ av förorening som prioriteras, 
transportvägar, topografi, tillgängliga markytor och övrig omgivning. Om 
vattnet från bron samlas upp och leds till rening vore det såklart fördelaktigt 
att utnyttja gravitationen som drivkraft. Vissa åtgärder skulle skapa konflik-
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ter gentemot trafiksäkerheten och på så vis vara olämpliga. Exempelvis vore 
det miljömässigt fördelaktigt att reducera spridningen av vägsalt på väg-
brorna under vintertid, eftersom mycket salt når recipienten och ställer till 
problem genom både förhöjd salinitet i sig och ökad biotillgänglighet av 
tungmetaller. Dock vore inte detta försvarbart eftersom olycksrisken skulle 
öka markant. Bropåfrestningar på grund av eventuell extra last från eventu-
ella uppsamlingssystem eller annat måste också tas hänsyn till. 
 
Majoriteten av dagens befintliga system mot att trafikgenererade föroren-
ingar når recipienter fokuserar på föroreningstransport med vägdagvatten, 
medan den luftburna andelen glöms bort. Detta trots att en dominerande del 
av belastningen sprids med luft som transportmedium, något som tydligt 
åskådliggörs i figur 9-4. Recipienter som exponeras av luftburen förorening-
stransport belastas därmed extra hårt, eftersom föroreningarna ger upphov 
till samma akvatiska miljöpåverkan som vattenburna föroreningar så snart 
de blandats med vattnet. Att inte begränsa den luftburna transporten innebär 
att man går miste om att nå huvuddelen av den totala föroreningstransporten 
från vägbroar till recipienter, åtminstone vid de broar där förhållanden som 
gynnar luftburen transport råder. Bullerplank har i Nederländerna visat sig 
på ett effektivt sätt begränsa luftburen tungmetalltransport från vägen 
(POLMIT, 2002), något som med enkelhet kan tillämpas som kontrollåtgärd 
mot luftburen föroreningstransport på vägbroar. Att reducera den luftburna 
transporten innebär en omfördelning av föroreningarnas transportvägar; lika 
mycket föroreningar som tidigare kommer genereras, men en större andel 
kommer ackumuleras på vägbanan p.g.a barriären mot luftburen transport. 
Sannolikt får detta till följd att större transport istället kommer ske med 
vägdagvatten, vars föroreninghalterdärmed bör öka. Föroreningsspridningen 
från vägbroar kommer då i högre grad kunna kontrolleras genom en god 
hantering av vägdagvattnet, varför denna blir extra betydelsefull. Det viktigt 
att sätta in åtgärder mot direktavrinning, som vid E6 Västkustvägen över 
Segeån. Ett välfungerande insamlingssystem för vägdagvattnet är ett måste 
på större plattbroar, för att sedermera kunna distribuera vattnet till någon 
form av reningsanläggning.  
 
Reningen bör utformas för att reducera tungmetaller och PAH:s, som är de 
ekotoxikologiskt mest potenta föroreningarna i vägdagvatten. Suspenderad 
substans avlägnsas främst genom filtrering och sedimenterning, varför även 
partikulärt bundna tungmetaller och PAH:s renas effektivt genom dessa pro-
cesser. För avlägsnande av tungmetaller i jonform är adsorption och jonbyte 
viktiga reningsmekanismer. 
 
I en färsk studie från Schweiz, presenterad i rapporten Strassenabwasserbe-
handlungsverfahren: Stand der Technik, undersöktes prestandan hos olika 
typer av reningsanläggningar för vägdagvatten utifrån halter i utflöde, re-
ningseffekter samt hydraulisk kapacitet. Parametrar som undersöktes var 
bland annat suspenderad substans, löst organiskt material samt koppar och 
zink som indikatorer för tungmetaller. Även konstruktionssvårigheter, ener-
giförbrukning och underhåll relaterade till respektive reningsanläggning 
vägdes in i undersökningen. Bäst prestanda fick enligt studien vegeterade 
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retentionsfilter, infiltrationsdammar samt sandfilter kompletterade med ett 
lager av adsorberande ferrihydroxid. Dessa typer av reningsanläggningar 
uppvisade mycket goda reningseffekter med över 90 % avlägsnande av sus-
penderad substans och tungmetaller erhölls. Följaktligen är detta reningsme-
toder värda att satsa på.  
 
Kapitalkostnaderna för de system med bäst prestanda enligt den schweiziska 
studien varierar mellan 0,5 – 3,5 miljoner SEK per hektar väg som genererar 
vägdagvatten (siffrorna är dock ej speciellt uppskattade för vägbroar). Var-
iationen beror å ena sidan på vilken reningskonstruktion som väljs, men 
också på de yttre förutsättningarna; kanske behövs ett komplett avvattnings- 
och insamlingssystem, kanske behöver befintligt system endast komplet-
teras med hängränna för bortledandet av vägdagvatten. Är topografin 
ofördelaktig, så att ett pumpmagasin krävs, ökar både kapital- och 
driftskostnader. Underhållskostnader har uppskattats till drygt 5-20 ar-
betstimmar per hektar och år och kostnader för hantering av avfall till 350-
3000 SEK per hektar och år. (Steiner, Patrice, Rutz, Brodmann, & Pazeller, 
2010) 
 
Gällande broarna för E6 Västkustvägen över Segeån skulle en barriär mot 
luftburen föroreningstransport kunna installeras. Möjligheten att leda vattnet 
från brunnarna till någon av de omkringliggande dagvattendammarna för att 
utnyttja befintliga system, och på så vis hålla nere kostnaderna, bör under-
sökas. Tyvärr är inte topografin till fördel för detta, varför ett pumpmagasin 
vid brofästet då skulle behövas. I övrigt är skydd mot luftburen förorenings-
transport önskvärd på så många större vägbroar inom avrinningsområdet 
som möjligt, sålänge dagvattnet hanteras åtminstone till viss grad. De vägar 
inom avrinningsområdet som redan upprustats med ett system för insamling 
av vägdagvatten och kompletterande oljeavskiljare har i dagsläget inte för-
setts med skydd mot luftburen transport. Därmed går man miste om drygt 
två tredjedelar av den kontinuerliga föoreningsspridningen, vilket inte är en 
effektiv användning av dessa investeringar, även om de kanske i främsta 
hand är till för uppsamling av diskreta utsläpp i samband med spill av far-
liga ämnen.  
 
Föroreningsspridningen från vägbron för E20/E22/E6 Yttre ringvägen över 
Risebergabäcken samt E65 över Segeån och Risebergbäcken hade förmodli-
gen, i ett längre perspektiv, kunnat reduceras enbart genom upprättande av 
glasridå, eftersom avrinningen sker över översilningsytor och att vattnet på 
så sätt genomgår viss rening. Miljövinsten med reducerad föroreningsbe-
lastning på årsbasis blir dock troligtvis inte lika påtaglig här som på E6 
Västkustvägen, eftersom de exponerade recipientytorna ändå är förhållande-
vis små och täckta av buskage, vilket gör att mycket föroreningar inte når 
recipienten luftburet i nuläget. Å andra sidan bidrar en barriär mot luftburen 
transport till att begränsa luftburen transport också under vinterhalvåret, då 
vegetationen inte är lika skyddande eftersom dess löv trillat av, samtidigt 
som föroreningsutsläppen tenderar att vara större (se kap. 3.3.5).  
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En sak som talar mot att installera enbart barriärer mot luftburen transport är 
smutspulser i anknytning till intensiva regn. Vid de tillfällen då intensiv 
nederbörd frambringar akuttoxisk påverkan på akvatiska organismer kan 
installation av glasridå utan kompletterande reningsanläggning teoretiskt 
faktiskt bidra till att försämra situationen. Detta eftersom föroreningarna på 
en väg med barriär mot luftburen transport koncentreras till vägdagvattnet, 
samtidigt som överskriden infiltrationskapacitet i kontaktytan mellan väg-
bana och vattendrag kan leda till större ytavrinning. Därför är det viktigt att 
även åtgärda även E20/E22/E6 Yttre ringvägen över Risebergabäcken samt 
E65 över Segeån och Risebergbäcken med kompleterande reningsanlägg-
ningar om man vill få bukt på de allvarliga överskridandena av EU:s MAC-
MKN. I samtliga fall finns närliggande grönytor tillgängliga. För Yttre ring-
vägen över Risebergabäcken finns t.o.m. en anlagd reningsdamm 50-100 m 
väster om den västgående vägbanan, vars tillgänglighet bör undersökas. 
 
Ett exempel på en modernt utformad vägbro i anslutning till ytvattenrecipi-
enter för ett uthålligt vägtransportsystem och tillfredsställande reducering av 
föroreningstransport illustreras i figur 11-1 nedan. 
 

 
 
 
 
 

Plexiglaset skyddar där den lilla Träskbäcken mot luftburen förorenings-
transport, och broarna är försedda med ett insamlingssystem som leder vatt-
net till sedimenteringsdammar för rening av det förorenande vägdagvattnet 
innan det släpps vidare till recipienten.  

Figur 11-1. Bro över Träskbäcken med glasridå ledningssystem 
för vägdagvatten till sedimenteringsdammar placerade undertill. 
Byggd av NCC Construction Sverige AB. (Trafikverket, 2010) 
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Slutsatser 
Intensivt trafikerade större vägar bidrar till kontinuerlig spridning av flera 
allvarliga miljöföroreningar, exempelvis prioriterade ämnen såsom tungme-
taller och PAH:s, till dess närmiljö. Ytvattenrecipienter i anslutning till 
vägarna exponeras av föroreningarna genom både vatten- och luftburna pro-
cesser. Kvaliteten på vägdagvatten från större vägar uppfyller inte de re-
kommenderade riktvärdena för dagvattenutsläpp till känsliga recipienter 
som är tillämpbara. 
 
Inom Segeåns avrinningsområde finns det mycket infrastruktur som påver-
kar den akvatiska närmiljön. Fyra vägbroar som i befintligt skick och under 
givna förutsättningar troligtvis bidrar till den kraftigaste kontinuerliga för-
oreningsspridningen till ytvattenrecipienter är E6 Västkustvägen över Sege-
ån, E65 Ystadvägen över både Segeån och Risebergabäcken samt 
E20/E22/E6 Yttre ringvägen över Risebergabäcken. Föroreningsspridningen 
är mest kritisk i anknytning till känsliga recipienter med låg utspädnings-
kapacitet och ofördelaktig vattenkemisk komposition. 
 
Lokalerna där E65 respektive E20/E22/E6 korsar Risebergabäcken bedöms 
under intensiva regn påverkas så till den grad att det våttransporterade för-
oreningsbidraget från en enskild bro potentiellt kan leda till att EU:s riktvär-
den för ytvatten i form av MAC-MKN lokalt överskrids. Således kan en 
akuttoxisk effekt förmodas föreligga för akvatisk flora och fauna vid dessa 
lokaler. Vid övriga lokaler utgör förmodligen vägbroar inte något enskilt hot 
mot vattenkvalitén. Kroniska effekter på flora och fauna till följd av förore-
ningsspridningen från enskilda broar och dess påverkan på recipientens vat-
tenkvalitet bedöms ej föreligga.  
 
Resultaten från denna teoretiska preliminärstudie kring det akuttoxiska hotet 
bör verifieras genom provtagning, men oavsett utgången är miljöåtgärder på 
plats önskvärda för att hindra ett kontinuerligt tillflöde av miljögifter och 
samtidigt säkerställa de krav som sätts på dagens och framtidens vägtrans-
portsystem genom EU:s ramdirektiv för vatten. Pollutant trading är inget 
fullgott alternativ till rening på plats, eftersom man då inte kommer åt flerta-
let prioriterade PAH:s.  
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Bilaga A – Trafikflöden 
Trafikflödet på statens allmänna vägar mäts kontinuerligt av Trafikverket 
via dess trafikmätningssystem Tindra och hittas på deras hemsida.           
(Trafikflöde (år) ±osäkerhet%) 
  Trafikflöde, ÅDT: Varav tung trafik: 

 Vägbroar över Sege å:   

1. Oidentifierad <5000  

2. Ugglarpsvägen <5000  

3. Väg 108 (Trelleborgsvägen) 5 340 (09)  ±10% 590 (09)  ±14% 

4. Ågatan <5000  

5. Länsmansvägen <5000  

6. Oidentifierad <5000  

7. Krågeholmsvägen <5000  

8. Oidentifierad <5000  

9. Oidentifierad <5000  

10. Svedalavägen/Hyltarpsvägen <5000  

11. Oidentifierad <5000  

12. E65 Malmö-Ystad 24 420 (10)  ±9% 2170 (10)  ±13% 

13. Jägersrovägen <5000  

14. Oidentifierad <5000  

15. Sallerupsvägen/Malmövägen 6 300 (03)  ±16% 240 (03)  ±16% 

16. Oidentifierad <5000  

17. Oidentifierad <5000  

18. Väg 11 vid Djurslöv 15 320 (10)  ±8% 1170 (10)  ±13% 

19. Oidentifierad <5000  

20. Oidentifierad <5000  

21. Yttre ringvägen (E6/E20/E22),  
Trafikplats Sunnanå (x 2) 

40 190 (06)  ±6% 4300 (06)  ±7% 

22. Gamla Segevägen <5000  

23. Segevägen <5000  

24. Brevduvevägen <5000  

25. E22 Stockholmsvägen,  
Trafikplats Sege (x4) 

43 720 (06)  ±12% 2940 (06)  ±7% 

26. Lundavägen 16 739 (06)  ±12% 4180 (06)  ±7% 

27. Oidentifierad   

28. Västkustvägen x 2 16 730 (06)  ±12% 3040 (06)  ±9% 

29. Nordreflintvägen <5000  

 Större vägbroar över Risebergabäcken:   

1.  Vattenverksvägen Ingen uppgift  

2. Väg 11 18 550 (10) ±13% 2240 (10) ±13% 

3.  Väg 841 - Sallerupsvägen Ingen uppgift  

4.  Väg 834 - Husievägen/Amiralsgatan Ingen uppgift  

5.  E65 Ystadvägen 31 450 (10) ±8% 2810 (10) ±11% 

6.  Väg 101 - Käglingevägen 5 000 (09) ±8% Ingen uppgift 

7.  Yttre ringvägen E6/E20/E22 28 680 (06) ±6% 3320 (06 )±7% 

 Större vägbroar över Torrebergabäcken:   

1.  Väg 108 8020 (09) ±8% 710 (09) ±11% 



 
II 

Bilaga B – Kommentarer till 
broar från fältdag 
Den första februari 2012 utfördes en syn där samtliga broar med ÅDT > 
5000 undersöktes på plats för att studera broarnas karaktär med bl.a. avvatt-
ningssystem. 
 
Segeån:  
 

• Väg 108 - Trelle-
borgsvägen 

Segeån passerar bro på väg 
108 Trelleborgsvägen med 
runt 5340 ÅDT strax söder 
om Svedala. Hastigheten på 
vägen är 80 km/h. Ån är så 
här långt uppströms relativt 
liten och kommer ifrån öppet 
åkerlandskap. Bron är en 
variant av rörbro med bet-
ongkonstruktion enligt bild 
nedan. Inga brunnar eller 
andra avvattningssystem återfanns på brons vägbana. Dagvatten rinner för-
modligen av vägbanan och över den gräsbeklädda slänten på brokanten in-
nan det når bäcken. Vid mindre regn stoppas troligen en hel del vatten upp 
här.  
 

• E65 - Ystadvägen 

Vid trafikplats Oxie. Även denna bro är en variant av en rörbro med betong-
konstruktion. ÅDT om 24 420.  Det finns en ganska lång (5-6 m) gräsbe-
klädd zon mellan vägen och vattenytan som lutar runt 45 grader neråt ån. 
Utrymmena vid sidan om bron är goda.  Mellan de två vägbanorna finns ett 
mindre gräsbeklätt dike och en kupolbrunn.  
 



 
III 

 
• Väg 841 - Sallerupsvägen 

Bron utgörs av en betongkonstruktion. Inga brunnar eller andra avvattnings-
system återfinns. Balkar finns längs brons kanter. Vid kraftiga regn rinner 
förmodligen vatten längs dessa till utsidan av bron där det kan fortsätta ner-
för slänten och ner i vattendraget. ÅDT om 6300.  
 
 
 

• Riksväg 11 

Större bro i med utrymme mellan brofäste och vattendrag strax efter sam-
manslagningen med Torre-
bergabäcken i höjd med 
Djurslöv. Drygt 15 000 ÅDT. 
Dagvatten avleds från vägen 
genom ett stort, fyrkantigt 
brunnsrör som avtar 1 m un-
der bron. Vattnet rinner ner 
på markplatån under bron där 
smuts ansamlas. Små dräne-
ningsrör i plast syntes på bron 
undersida. Hastigheten är 100 
km/h.  
 

 
 

• E6/E20/E22 - Yttre ringvägen 

Vid trafikplats Sun-
nanå. Stor bro med det 
stort trafikflöde; 40 190 
ÅDT. Hängrännor är 
installerade för upp-
fångande av vägdagvat-
ten, vilket leds till ett 
rör som går ner i mar-
ken på norra sidan av 
de två broarna. Förmo-
dad oljeavskiljare. Ett 
antal intilliggande 
dammar återfinns i ter-
rängen.  
 
 
 
 
 



 
IV 

• E22 - Stockholmsvägen 

Trafikbelastning på 
43 720 gör det till den 
tyngst belastade bron 
inom avrinningsområdet. 
Trafikarbete pågick under 
fältutflykten. Enligt arbe-
tarna installerades ett 
rörsystem för uppsamling 
av vägdagvatten och 
bortledning till en oljeav-
skiljare för att rena vatt-
net innan det når Segeån. 
 
 
 
 

• Väg 852 - Lundavägen  

16 739 ÅDT (?) med hög 
andel tunga leveranser med 
tanke på det hamnnära lä-
get. 50km/h. Enkel bet-
ongkonstruktion. En hel 
del omgivande grönytor 
närmst ån, annars är den 
inbäddad i ett industriom-
råde. Bron lutar en del, 
något som dock inte fram-
går tydligt i bilden. Inget 
uppsamlingssystem identi-
fierades.  

 
   

• E6 - Västkustvägen 

Vägen håller två vägbroar, en för var färdriktning. En brunnskonstruktion 
liknande den som påträffades vid väg 11 syns till vänster i bilden nedan. Till 
skillnad från den på väg 11 mynnar den direkt ovanför vattendraget. Trafik-
belastningen är ca 16 730 ÅDT med hög andel tunga leveranser med tanke 
på det hamnnära läget.  



 
V 

  
 

 
 
 
 
Risebergabäcken: 
 

• E6/E20/E22 - Yttre ringvägen 

En så kallad plattbro per 
färdriktning hittas över 
bäcken på denna plats. 
Cirka 29 000 ÅDT. Det 
finns mycket utrymme mel-
lan bron och bäcken och 
även en stig vid sidan om 
bäcken som bland annat 
utnyttjas av ryttare. I bäck-
en växer mycket makrofy-
ter. Sofiedals golfklubb 
ligger ett par stenkast bort. 
Norr om bron återfinns ett 
vattenskyddsområde.  



 
VI 

På vägbanans sidor finns balkar för att hindra att dagvatten smiter direkt ner 
över kanten. Vägbanan saknar brunnar och synbara dräneringssystem. Väg-
dagvatten ser ut att fångas upp i ett dräneringssystem som skickar det rakt 
ner på marken via ett antal rörmynningar på undersidan av bron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Väg 101 - Käglingevägen 

Bäcken går genom en kulvert under vägen. 
Trafikflödet är 5000 ÅDT och hastigheten 
omkring 50 km/h på grund av en närliggande 
rondell.  
 
 
 
 
 
 
 

• E65 - Ystadvägen 

Även här är bäcken kul-
verterad under vägen. En 
gräsbeklädd slänt finns 
mellan öppningen på 
kulverten och vägen. Ett 
rör med dränvatten öster-
ifrån från mynnar direkt i 
bäcken söder om motor-
vägen. Bäcken är rak och 
snabbtflytande med kraf-
tigt lutande slänter. Tra-
fikflöde 31 450 ÅDT.  
 

 
 



 
VII 

• Väg 834 – Husievägen/Amiralsgatan 

Precis i utkanten av tätbebyggt område. Cykelpassage under bron. Stenmur 
mellan denna och bäcken. Mycket makrofyter. Kraftiga lister på vägbanans 
sidor. Inga brunnar eller synliga dräneringssystem på vägbanan. Glasade 
mintgröna räcken, förmodligen uppsatta främst p.g.a. cykel-
bana/promenadstråket under. Glaset är inte komplett (skada?). Uppgifter om 
trafikflöde saknas. En damm/våtmark återfinns 20-30 m uppströms.  
 

 
• Klågerupsvägen 

Bäcken rinner genom tätbebyggt 
område med husknutar tätt inpå. 
Bron är en variant av rörbro med 
betongkonstruktion. Vägräcken är 
utsatta mella vägbana och gång-
/cykelbana. Inga synliga brospeci-
fika dagvattenåtgärder. Uppgifter 
om ÅDT saknas.  
 
 
 
 
 

• Väg 841 - Sallerupsvägen 

Bron har kraftiga plexiglas 
hela vägen som skyddar 
fotgängare och cyklister 
från trafikens stänk. Ned-
ströms finns en våtmark. 
Inga synliga brunnar eller 
dräneringssystem på väg-
banan. Ett antal rörmyn-
ningar på brons undersida.  
Uppgifter om ÅDT saknas, 
men utifrån omgivande 
vägars flöden bör det 
kunna uppskattas till runt 

5000. Under bron flyter bäcken och intill bäcken går en asfalterad gång-
/cykelbana.  
 

• Riksväg 11 

Risebergabäcken har inte kontakt med atmosfären här då den rinner genom 
en längre nergrävd kulvert.  
 
 



 
VIII 

Torrebergabäcken: 
 

• Väg 108 - Trelleborgsvägen 

Bäcken passerar bro på väg 
108 med runt 8000 ÅDT. 
Bäcken är relativt liten och 
flyter genom öppet åkerland-
skap. Bron är en variant av 
rörbro enligt konstruktion på 
bilden. Inga brunnar eller av-
vattningssystem kunde identi-
fieras på brons vägbana. Dag-
vatten rinner förmodligen av 
vägbanan och över den gräsbe-
klädda slänten på brokanten 
innan det når bäcken. Vid mindre regn stoppas troligen en hel del vatten upp 
här. 
  



 
IX 

Bilaga C – 
Föroreningsbelastning 

En uppskattning av föroreningstillförseln från de fyra vägbroarna har gjorts 
genom en belastningsstudie, där total föroreningsbelastning under ett års tid 
beräknats. Vattenburen belastning har beräknats för samtliga parametrar 
presenterade i tabell 3-2 genom tillämpande av den rationella metoden (kap 
9.1), medan den luftburna belastningen begränsats till parametrar represen-
terade i figur 2-3. Följaktligen kan total belastning (vattenburen+luftburen) 
endast beräknas för de parametrar som är representerade i figur 2-3.  
 
E6 Västkustvägen över Segeån: 
 
Avrinningskoeff  k 0,7 

Årsnederbörd m P 0,7 

Vägyta m2 A 400 

 
Förorening Me-

dian 
EMC 

En-
het 

Belastning 
m. väg-
dagvatten 

Uppskat-
tad andel 
av tota-
len 

Total 
belast -
ning 

Luftbu-
ren 
belast -
ning 

En-
het 

Cu totalt   42,99 mg/m
3 

8426 0,42 20062 11636 mg/
år 

CU löst 23,3 mg/m
3 

4567    mg/
år 

Zn totalt 140 mg/m
3 

27440 0,16 171500 144060 mg/
år 

Zn löst 58,27 mg/m
3 

11421    mg/
år 

Cd totalt 0,29 mg/m
3 

57 0,55 103 47 mg/
år 

Cd löst 0,13 mg/m
3 

25    mg/
år 

Al löst 24,88 mg/m
3 

4876    mg/
år 

Ni totalt 7,1 mg/m
3 

1392 0,58 2399 1008 mg/
år 

Cr totalt 3,82 mg/m
3 

749 0,35 2139 1390 mg/
år 

Pb totalt 9,5 mg/m
3 

1862 0,21 8867 7005 mg/
år 

Pb löst 0,55 mg/m
3 

108    mg/
år 

Pd totalt 0,2 mg/m
3 

39    mg/
år 

Pt totalt 0,1 mg/m
3 

20    mg/
år 

Petroleum 
kolväten totalt 

4820 mg/m
3 

944720    mg/
år 

Petroleum 
kolväten löst  

500 mg/m
3 

98000    mg/
år 



 
X 

Naftalen totalt 0 mg/m
3 

0    mg/
år 

Acenaftylen 
totalt 

0 mg/m
3 

0    mg/
år 

Acenaften totalt 0 mg/m
3 

0    mg/
år 

Fluoren totalt 0,01 mg/m
3 

2    mg/
år 

Fenantren totalt 0,13 mg/m
3 

25    mg/
år 

Antracen totalt 0,03 mg/m
3 

6    mg/
år 

Fluoranten 
totalt 

0,3 mg/m
3 

59 0,17 346 287 mg/
år 

Pyren totalt 0,31 mg/m
3 

61    mg/
år 

Bens[a]antrace
n totalt  

0,25 mg/m
3 

49    mg/
år 

Krysen totalt  0,29 mg/m
3 

57    mg/
år 

Benso[b]fluoran
ten totalt 

0,5 mg/m
3 

98    mg/
år 

Benso[k]fluoran
ten totalt 

0,16 mg/m
3 

31    mg/
år 

Benso[a]pyren 
totalt  

0,33 mg/m
3 

65 0,58 112 47 mg/
år 

Indeno[1,2,3-
c,d]pyren totalt 

0,27 mg/m
3 

53    mg/
år 

Bens[g,h,I]peryl
en totalt 

0,25 mg/m
3 

49    mg/
år 

PAHs totalt  3,33 mg/m
3 

653 0,24 2720 2067 mg/
år 

PAHs lösta 0,25 mg/m
3 

49    mg/
år 

Vägsalt (som Cl-

)   
66 g/m3 12936    g/år 

Nitrat (som N) 1,25 g/m3 245    g/år 

SS totalt 139 g/m3 27244    g/år 

BOD 5 totalt 4 g/m3 784    g/år 

COD totalt 128 g/m3 25088    g/år 

 
 
 
E65 Ystadvägen över Segeån: 
 
Avrinningskoeff  k 0,7 

Årsnederbörd m P 0,7 

Vägyta m2 A 150 

 
 



 
XI 

 
Förorening Me-

dian 
EMC 

En-
het 

Belastning 
m. väg-
dagvatten 

Uppskat-
tad andel 
av tota-
len 

Total 
belast -
ning 

Luftbu-
ren 
belast -
ning 

En-
het 

Cu totalt   42,99 mg/m
3 

3160 0,42 7523 4363 mg/
år 

CU löst 23,3 mg/m
3 

1713    mg/
år 

Zn totalt 140 mg/m
3 

10290 0,16 64313 54023 mg/
år 

Zn löst 58,27 mg/m
3 

4283    mg/
år 

Cd totalt 0,29 mg/m
3 

21 0,55 39 17 mg/
år 

Cd löst 0,13 mg/m
3 

10    mg/
år 

Al löst 24,88 mg/m
3 

1829    mg/
år 

Ni totalt 7,1 mg/m
3 

522 0,58 900 378 mg/
år 

Cr totalt 3,82 mg/m
3 

281 0,35 802 521 mg/
år 

Pb totalt 9,5 mg/m
3 

698 0,21 3325 2627 mg/
år 

Pb löst 0,55 mg/m
3 

40    mg/
år 

Pd totalt 0,2 mg/m
3 

15    mg/
år 

Pt totalt 0,1 mg/m
3 

7    mg/
år 

Petroleum 
kolväten totalt 

4820 mg/m
3 

354270    mg/
år 

Petroleum 
kolväten löst  

500 mg/m
3 

36750    mg/
år 

Naftalen totalt 0 mg/m
3 

0    mg/
år 

Acenaftylen 
totalt 

0 mg/m
3 

0    mg/
år 

Acenaften totalt 0 mg/m
3 

0    mg/
år 

Fluoren totalt 0,01 mg/m
3 

1    mg/
år 

Fenantren totalt 0,13 mg/m
3 

10    mg/
år 

Antracen totalt 0,03 mg/m
3 

2    mg/
år 

Fluoranten 
totalt 

0,3 mg/m
3 

22 0,17 130 108 mg/
år 

Pyren totalt 0,31 mg/m
3 

23    mg/
år 

Bens[a]antrace
n totalt  

0,25 mg/m
3 

18    mg/
år 

Krysen totalt  0,29 mg/m
3 

21    mg/
år 

Benso[b]fluoran
ten totalt 

0,5 mg/m
3 

37    mg/
år 



 
XII 

Benso[k]fluoran
ten totalt 

0,16 mg/m
3 

12    mg/
år 

Benso[a]pyren 
totalt  

0,33 mg/m
3 

24 0,58 42 18 mg/
år 

Indeno[1,2,3-
c,d]pyren totalt 

0,27 mg/m
3 

20    mg/
år 

Bens[g,h,I]peryl
en totalt 

0,25 mg/m
3 

18    mg/
år 

PAHs totalt  3,33 mg/m
3 

245 0,24 1020 775 mg/
år 

PAHs lösta 0,25 mg/m
3 

18    mg/
år 

Vägsalt (som Cl-

)   
66 g/m3 4851    g/år 

Nitrat (som N) 1,25 g/m3 92    g/år 

SS totalt 139 g/m3 10217    g/år 

BOD 5 totalt 4 g/m3 294    g/år 

COD totalt 128 g/m3 9408    g/år 

 
 
 
E65 Ystadvägen över Risebergabäcken: 
 
Avrinningskoeff  k 0,7 

Årsnederbörd m P 0,7 

Vägyta m2 A 160 

 
 
 
Förorening Me-

dian 
EMC 

En-
het 

Belastning 
m. väg-
dagvatten 

Uppskat-
tad andel 
av tota-
len 

Total 
belast -
ning 

Luftbu-
ren 
belast -
ning 

En-
het 

Cu totalt   42,99 mg/m
3 

3370 0,42 8025 4654 mg/
år 

CU löst 23,3 mg/m
3 

1827    mg/
år 

Zn totalt 140 mg/m
3 

10976 0,16 68600 57624 mg/
år 

Zn löst 58,27 mg/m
3 

4568    mg/
år 

Cd totalt 0,29 mg/m
3 

23 0,55 41 19 mg/
år 

Cd löst 0,13 mg/m
3 

10    mg/
år 

Al löst 24,88 mg/m
3 

1951    mg/
år 

Ni totalt 7,1 mg/m
3 

557 0,58 960 403 mg/
år 

Cr totalt 3,82 mg/m
3 

299 0,35 856 556 mg/
år 

Pb totalt 9,5 mg/m
3 

745 0,21 3547 2802 mg/
år 



 
XIII 

Pb löst 0,55 mg/m
3 

43    mg/
år 

Pd totalt 0,2 mg/m
3 

16    mg/
år 

Pt totalt 0,1 mg/m
3 

8    mg/
år 

Petroleum 
kolväten totalt 

4820 mg/m
3 

377888    mg/
år 

Petroleum 
kolväten löst  

500 mg/m
3 

39200    mg/
år 

Naftalen totalt 0 mg/m
3 

0    mg/
år 

Acenaftylen 
totalt 

0 mg/m
3 

0    mg/
år 

Acenaften totalt 0 mg/m
3 

0    mg/
år 

Fluoren totalt 0,01 mg/m
3 

1    mg/
år 

Fenantren totalt 0,13 mg/m
3 

10    mg/
år 

Antracen totalt 0,03 mg/m
3 

2    mg/
år 

Fluoranten 
totalt 

0,3 mg/m
3 

24 0,17 138 115 mg/
år 

Pyren totalt 0,31 mg/m
3 

24    mg/
år 

Bens[a]antrace
n totalt  

0,25 mg/m
3 

20    mg/
år 

Krysen totalt  0,29 mg/m
3 

23    mg/
år 

Benso[b]fluoran
ten totalt 

0,5 mg/m
3 

39    mg/
år 

Benso[k]fluoran
ten totalt 

0,16 mg/m
3 

13    mg/
år 

Benso[a]pyren 
totalt  

0,33 mg/m
3 

26 0,58 45 19 mg/
år 

Indeno[1,2,3-
c,d]pyren totalt 

0,27 mg/m
3 

21    mg/
år 

Bens[g,h,I]peryl
en totalt 

0,25 mg/m
3 

20    mg/
år 

PAHs totalt  3,33 mg/m
3 

261 0,24 1088 827 mg/
år 

PAHs lösta 0,25 mg/m
3 

20    mg/
år 

Vägsalt (som Cl-

)   
66 g/m3 5174    g/år 

Nitrat (som N) 1,25 g/m3 98    g/år 

SS totalt 139 g/m3 10898    g/år 

BOD 5 totalt 4 g/m3 314    g/år 

COD totalt 128 g/m3 10035    g/år 
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E20/E22/E6 Yttre ringvägen över Riseberga: 
 
Avrinningskoeff  k 0,7 

Årsnederbörd m P 0,7 

Vägyta m2 A 100 

 
Förorening Me-

dian 
EMC 

En-
het 

Belastning 
m. väg-
dagvatten 

Uppskat-
tad andel 
av tota-
len 

Total 
belast -
ning 

Luftbu-
ren 
belast -
ning 

En-
het 

Cu totalt   42,99 mg/m
3 

2107 0,42 5016 2909 mg/
år 

CU löst 23,3 mg/m
3 

1142    mg/
år 

Zn totalt 140 mg/m
3 

6860 0,16 42875 36015 mg/
år 

Zn löst 58,27 mg/m
3 

2855    mg/
år 

Cd totalt 0,29 mg/m
3 

14 0,55 26 12 mg/
år 

Cd löst 0,13 mg/m
3 

6    mg/
år 

Al löst 24,88 mg/m
3 

1219    mg/
år 

Ni totalt 7,1 mg/m
3 

348 0,58 600 252 mg/
år 

Cr totalt 3,82 mg/m
3 

187 0,35 535 348 mg/
år 

Pb totalt 9,5 mg/m
3 

466 0,21 2217 1751 mg/
år 

Pb löst 0,55 mg/m
3 

27    mg/
år 

Pd totalt 0,2 mg/m
3 

10    mg/
år 

Pt totalt 0,1 mg/m
3 

5    mg/
år 

Petroleum 
kolväten totalt 

4820 mg/m
3 

236180    mg/
år 

Petroleum 
kolväten löst  

500 mg/m
3 

24500    mg/
år 

Naftalen totalt 0 mg/m
3 

0    mg/
år 

Acenaftylen 
totalt 

0 mg/m
3 

0    mg/
år 

Acenaften totalt 0 mg/m
3 

0    mg/
år 

Fluoren totalt 0,01 mg/m
3 

0    mg/
år 

Fenantren totalt 0,13 mg/m
3 

6    mg/
år 

Antracen totalt 0,03 mg/m
3 

1    mg/
år 

Fluoranten 
totalt 

0,3 mg/m
3 

15 0,17 86 72 mg/
år 



 
XV 

Pyren totalt 0,31 mg/m
3 

15    mg/
år 

Bens[a]antrace
n totalt  

0,25 mg/m
3 

12    mg/
år 

Krysen totalt  0,29 mg/m
3 

14    mg/
år 

Benso[b]fluoran
ten totalt 

0,5 mg/m
3 

25    mg/
år 

Benso[k]fluoran
ten totalt 

0,16 mg/m
3 

8    mg/
år 

Benso[a]pyren 
totalt  

0,33 mg/m
3 

16 0,58 28 12 mg/
år 

Indeno[1,2,3-
c,d]pyren totalt 

0,27 mg/m
3 

13    mg/
år 

Bens[g,h,I]peryl
en totalt 

0,25 mg/m
3 

12    mg/
år 

PAHs totalt  3,33 mg/m
3 

163 0,24 680 517 mg/
år 

PAHs lösta 0,25 mg/m
3 

12    mg/
år 

Vägsalt (som Cl-

)   
66 g/m3 3234    g/år 

Nitrat (som N) 1,25 g/m3 61    g/år 

SS totalt 139 g/m3 6811    g/år 

BOD 5 totalt 4 g/m3 196    g/år 

COD totalt 128 g/m3 6272    g/år 

 
  



 
XVI 

Bilaga D –Procentuell 
spridning av schablonvärden 

Genom valet av median EMC:s skapas en osäkerhet i alla beräkningar som 
bygger på dem. Halterna i Segeåns avrinningsområde bör, även om de inte 
exakt motsvarar medianvärdena, åtminstone ligga någonstans mellan de 
lägst uppmätta halterna och medelvärdena från brittiska HA:s studie. Ett 
säkerhetsintervall som anger den procentuella skillnaden mellan de tilläm-
pade median EMC-värdena och lägst uppmätta EMC respektive medel-
EMC kan användas vid bedömning av noggrannheten på siffor gällande 
föroreningstransport, presenterade i kapitel 9. Halten av löst koppar kan 
exempelvis med god säkerhet uppskattas ligga åtminstone mellan 4.00-
91.22 µg/l, vilket är ett avvikande på -91% / +34% från det tillämpade me-
dianvärdet. Sedermera kan man konstatera att även föroreningstransporten 
av detta ämne kan ha en analog spridning.  
 
Förorening Enhet Median 

EMC 
Lägsta 

EMC 
Spridning(-
%) ti l l  
lägsta EMC 

Medel 
EMC 

Spridning(+%) 
ti l l  medel EMC 

Cu totalt   µg/l 42,99 4.00 -91 91.22 112 

Cu löst µg/l 23,30 2.15 -91 31.31 34 

Zn totalt µg/l 140,00 9.73 -93 352.63 152 

Zn löst µg/l 58,27 4.99 -91 111.09 91 

Cd totalt µg/l 0,29 <0.01 -97 0.63 117 

Cd löst µg/l 0,13 <0.01 -92 0.26 100 

Al löst µg/l 24,88 <0.4 -98 80.07 222 

Ni totalt µg/l 7,10 0.73 -90 10.31 45 

Cr totalt µg/l 3,82 <0.30 -92 7.00 83 

Pb totalt µg/l 9,50 <0.10 -99 37.68 297 

Pb löst µg/l 0,55 <0.10 -82 3.81 593 

Pd totalt µg/l 0,20 <0.20 >0 0.21 5 

Pt totalt µg/l 0,10 <0.20 100 0.15 50 

Petroleum 
kolväten (Olja) 
totalt 

µg/l 4820,0
0 

810.00 -83 6958.0
0 

44 

Petroleum 
kolväten (Olja) 
löst  

µg/l 500,00 146.00 -71 746.76 49 

Naftalen totalt µg/l 0,00 <0.01 - 0.06 - 

Acenaftylen 
totalt 

µg/l 0,00 <0.01 - 0.03 - 

Acenaften totalt µg/l 0,00 <0.01 - 0.03 - 

Fluoren totalt µg/l 0,01 <0.01 0 0.04 300 

Fenantren totalt µg/l 0,13 <0.01 -92 0.35 169 



 
XVII 

Antracen totalt µg/l 0,03 <0.01 -67 0.08 167 

Fluoranten 
totalt 

µg/l 0,30 <0.01 -97 1.02 240 

Pyren totalt µg/l 0,31 <0.01 -97 1.03 232 

Bens[a]antrace
n totalt  

µg/l 0,25 <0.01 -96 0.54 116 

Krysen totalt  µg/l 0,29 <0.01 -97 0.76 162 

Benso[b]fluoran
ten totalt 

µg/l 0,50 <0.01 -98 1.02 104 

Benso[k]fluoran
ten totalt 

µg/l 0,16 <0.01 -94 0.36 125 

Benso[a]pyren 
totalt  

µg/l 0,33 <0.01 -97 0.69 109 

Indeno[1,2,3-
c,d]pyren totalt 

µg/l 0,27 <0.01 -96 0.56 107 

Bens[g,h,I]peryl
en totalt 

µg/l 0,25 <0.01 -96 0.59 136 

PAHs totalt  µg/l 3,33 <0.01 -100 7.52 126 

PAHs lösta µg/l 0,25 0.10 -60 0.27 8 

Vägsalt (som Cl-

)   
mg/l 66,00 5.00 -92 349.53 430 

Nitrat (som N) mg/l 1,25 0.05  -96 1.29 3 

SS (suspende-
rad substans) 

mg/l 139,00 1.00 -99 243.87 75 

BOD 5 (Total) mg/l 4,00 <1.0 -75 6.11 53 

COD (Total) mg/l 128,00 10.00 -92 201.93 58 

 


