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Förord 
 
Denna rapport är ett 10 poängs arbete inom ramarna för bergmaterialingenjörsprogrammet vid 
institutionen för samhällsbyggnad, Luleå Tekniska universitet. 
 
Vi tackar alla som hjälp och stöttat oss på olika sätt under tiden vi jobbat med projektet. Speciellt 
vill vi tacka Gunnar Zweifel på Vägverket och vår handledare professor Karel Miskovsky som 
hjälpt oss på många sätt. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur lämplig mesakalk är som dammbindare på 
grusvägar. Examensarbetet är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Vägverket 
region norr. Huvudsakligen har eventuella miljöpåverkningar undersökts. 
 
En stor del av en obunden vägs miljöpåverkan på omgivningen har med dammbindningen att 
göra. En vägsträcka med undermålig dammbindning kan även med begränsad trafikmängd ge 
störningar på omgivningen, och dessutom onödigt stora underhållskostnader som följd. Därför 
känns det viktigt att belysa problemet ur miljösynpunkt. Arbetet bygger på litteraturstudier, 
tidigare undersökningar med bland annat provsträckor som har följts upp med olika mätningar 
samt användning av mesakalken till andra ändamål (neutralisering av sulfidförande gruvmaterial). 
Innehållet i mesan redovisas med uppgifter från Smurfit Kappas anlitade 
Laboratorium och kemiska analyser från Nordkalk AB.  
 
Mesakalkens starkt alkalina reaktion i kontakt med vatten (pH 12,5) är den miljöfaktor som gör 
att användning av restprodukten som dambindande medel är tveksam. Mesakalken kan genom 
frätning negativt påverka faunan, floran och även människor (ex. motorcyklister) och bilplåt 
(korrosion).   
 
Halten av några tungmetaller (Cd, Cr) överstiger gränsvärden rekommenderade av 
naturvårdsverket. 
 

Abstract 
 
The objective with this thesis was to examine the possibility of lime mud as a dust retaining agent 
on gravel roads. This study is a co-operation between LTU and Vägverket the northern region. 
The influence on the environment has been our main objective.  
 
The influence on the environment is highly connected to the dust retaining. A roadway with 
inferior dust retaining can, even with limited traffic volume, cause interference on the 
surroundings and cause unnecessarily large maintenance costs. A main concern is the 
environmental aspect. The thesis is based on literature studies and prior investigations. The 
contents of the Mesa are analyzed by Smurfit Kappas hired laboratory and by Nordkalk AB 
laboratory. 
 
The evaluation of the mesa lime environmental impact pointed out two negative factors:   

1. The strong alkaline reaction (pH 12.5) makes the Mesa lime not suitable as dam binder on 
the roads with unbend wearing course. The strong alkaline properties of this waste 
material can influence the fauna, flora and even humans negatively. The high alkalinity 
can also cause a corrosion of the steel parts of the vehicles. 

 
2. The content of the heavy metals i.e. Cr and Cd is over the limit recommended by 

authorities.         
 
 



 4 

 

Innehållsförteckning 
 
Innehållsförteckning.........................................................................................................................4 
1.  Inledning......................................................................................................................................5 

1.1  Bakgrund ...............................................................................................................................5 
1.2 Syfte .......................................................................................................................................5 

2. Metod ...........................................................................................................................................5 
3. Mesakalk ......................................................................................................................................5 

3.1 Miljöpåverkan ........................................................................................................................6 
3.1.1  pH ...................................................................................................................................6 
3.1.2  Provsträckor ...................................................................................................................6 
3.1.3  Väg damm ......................................................................................................................7 

4. Kemisk beskrivning......................................................................................................................8 
4.1  Tungmetaller .........................................................................................................................8 

4.1.1  Hur tungmetaller skadar levande vävnad .....................................................................10 
4.1.2 Tungmetaller i mesaslitlager .........................................................................................10 

5.  Diskussion .................................................................................................................................11 
Litteraturförteckning ......................................................................................................................12 
Bilaga 1 .............................................................................................................................................. 
Bilaga 2 .............................................................................................................................................. 
Bilaga 3 .............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

1.  Inledning 
 

1.1  Bakgrund 
 
Grusslitlager dammar ofta mer eller mindre av olika orsaker på grund av trafiken. Detta damm 
leder till olägenheter på många sätt både för naturen och människor på kort och lång sikt. Främst 
är det rengöring av fordon, fasader och fönster på bostäder man tänker på. Ur ett långsiktigt 
perspektiv bör det betänkas hur farligt dammet är att andas in? Finns det växter som tar skada av 
dammet? Hur kan man få ner kostnaderna för underhållet, och därmed också göra miljön en tjänst 
med minskade koldioxidutsläpp? Frågorna är nästan oändliga, men med tanke på att Sveriges 
vägnät består av ca 20 % grusvägar så är de befogade. 
 
Med en fungerande dammbindning kan underhållet minskas. De underhållsarbeten som främst 
kan minimeras om finmaterialet bättre hålls på plats är hyvling, sladdning och kantskärningar. 
Andra viktiga aspekter med väl fungerande vägar är säkerheten och komforten på vägarna. Om 
detta delvis kan uppnås med hjälp av mesakalk, en restprodukt från massaindustrin, som annars 
måste deponeras, är det en betydande samhällsvinst. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur lämplig mesakalk är att använda som dammbindare i 
grusslitlager. Främst har miljöpåverkningar undersökts.  
 

2. Metod 
 
Arbetet bygger på studier av tidigare undersökningar av provsträckor, litteraturstudier om 
tungmetallers skadeverkningar och muntlig information från insatta i ämnet. 

 

3. Mesakalk 
 
Kalkmesa, blandning av kalcium karbonat och kalcium hydroxid (CaCO3, Ca(OH)2) är en 
restprodukt från pappersmassaindustrin. Mesan bildas i fabrikens återvinningssystem som tar 
hand om kokkemikalier och den utlösta vedsubstansen. 
 
Det utlösta ligninet och kokkemikalierna (svartlut) indunstas och förbränns i en sodapanna. Ur 
pannan rinner en smälta främst bestående av Na2CO3, Na2S och litet Na2SO4. Smältan löses sen 
med svaglut, och så kallad grönlut bildas. 
 
Med hjälp av bränd kalk (kalcium oxid) omvandlas grönluten till vitlut i kausticeringen. 
Restprodukten (mesa) avskiljes från vitluten i en filtrering. I en mesaugn bränns sedan mesan åter 



 6 

till bränd kalk. Ett visst överskott av mesa fås alltid i processen. I ett så kallat mesa haveri kan 
större mängder bli över som man då vill bli av med. Att hitta bra användningsområden för att 
slipa deponi är som bekant välkommet för alla typer av restprodukter från industrier. 

 

3.1 Miljöpåverkan 
 
Mesan testas med jämna intervaller på innehåll av tungmetaller. Proverna visar relativt låga halter 
och analysresultaten har även små avvikelser. På Smurfit Kappas mesa görs analyser på 
månadssamlingsprover. Erfarenhet med många analyser har visat att ingående halter av 
spårämnen i ingående bränd kalk överensstämmer med mesans innehåll. En samlings analys gjort 
av analyslaboratoriet Analytica i Luleå finns som bilaga. Där redovisas prov resultat på innehållet 
av torkad mesa under åren 03 till 06. 
 
Tungmetaller som finns i mesan är bland annat kadmium, kvicksilver, bly och krom. Hur dessa 
ämnen kan påverka levande organismer i för höga mängder behandlas under 4.1 rubriken 
tungmetaller. 
 

3.1.1  pH 

 
Kalkmesan är lättlöslig och därmed kraftigt pH höjande. Mättad lösning (2,6 g/l) ger pH 12,5. 
Sanering av nedlagda sulfidgruvor har med goda resultat gjorts med bland annat mesakalk. 
Genom att höja markens pH till 6-7 minskar reduceras Cu med 95% och Zn, Cd med 60%. Vid 
användning som dammbindare på grusvägar medför produktens starka alkalinitet miljöproblem 
som kommer att diskuteras nedan.  

 

3.1.2  Provsträckor 

 
Vägverket har testat mesa i grusslitlagret på väg 750 mellan Sandträsk och Lakaträsk. Det gjordes 
i slutet av 2003. Innan utläggningen gjordes provtagningar längs den planerade sträckan. 
Provtagningar gjordes även på två referens punkter på väg 754 vid Gullträsk. 
 
Provtagning av vatten i diken genomfördes både i hög och låg punkter. Även tre jordprover togs 
av totalt 30 provtagningar. Från hög punkterna fick man vattenprover mest bestående av 
vägdagvatten. Lågpunkterna visade kvaliteten på vattnet som lämnade dikena. Analyser på 
följande punkter gjordes av Analytika. 
 

• Metaller 
• Kväve och fosfor 
• Konduktivitet 
• pH och alkalinitet 
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Generellt var metallhalterna låga. En topp vid sista provtillfället utmärker sig vid samtliga 
provpunkter där endast zink och kalium bland metallerna inte visar på någon höjning. pH värdet 
utmärkte sig inte vilket gör höjning svår att förklara. Enstaka toppar utmärkte sig dock. Vid en 
provpunkt i Maj 2003 hade flera metaller en kraftig topp. Vid tillfället var konduktiviteten hög 
och pH värdet lågt, vilket förmodligen förklarar toppen på metallerna. Vidare slutsatser kunde 
inte göras på grund av vattenbrist vid den aktuella provpunkten vid efterkommande provtillfällen. 
 
Jordproverna visade inte på några höga halter av metaller. 
Skillnader på analysresultat från referenspunkter och provsträckan har inte kunnat påvisas.    
 
(WSP Rapport, 2004)  
 

3.1.3  Väg damm 

 
Dammet som förekommer på grund av trafiken kan begränsas till rimliga nivåer. Orsaker till 
störande damning kan bero på många faktorer. Till exempel  
 

• Fel på sammansättningen på grusslitlagret  
• Naturmaterial med liten krossytegrad 
• Dålig kvalitet på materialet, dvs. högt kulkvarnsvärde 
• Dammbindningen felaktigt utförd eller utebliven 

 
(ATB väg, 2005)  
 
Negativa effekter av dammande vägar. 

 
• Hyvling med täta intervall 
• Ökat behov av sladdning 
• Dikesskärning krävs mer regelbundet 
• Regelbunden dammbindning  
• Dålig komfort (tvättbräda) 
• Dålig sikt 
• Högre underhållskostnader på fordon 
• Koldioxidutsläpp (maskiner) 
• Ökad användning av rengöringsmedel 
• Allmänt störande för omgivningen 
• Totalt stora kostnader för ekonomi och miljö 

 
Om underhållet av en grusväg kan minskas sparas både pengar och miljö. Även komforten på 
vägen mellan åtgärdsintervallen påverkar syftet med dammbindningen.  
 
Mindre slitage på fordon och eventuellt färre olyckor borde rimligtvis vara förlängningen av 
grusvägar med högre standard. Tvättbrädevägar i kombination med rullgrus och dålig sikt, är 
ingen bra kombination. Olyckor av allvarligare karaktär, ofta vid höga farter, kommer tyvärr 
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alltid att uppstå. Det är allmänt känt att med bättre vägar ökar tempot automatiskt. Så hur 
olycksstatistiken skulle bli med en generell förbättring av grusvägarna är svår att förutse.  
 
 
Miljövinster med mesa i grusslitlagret 
 

• Ger hållbar och fin yta med få maskintimmar som följd 
• Lägre CO2 utsläpp 
• Ersätter finmaterial (silt, lera) 
• Bromsar upp försurningen 
• Deponi uteblir 

 
Negativa effekter 

 
• Frätande påverkan på levande organismer vid kontakt med mesapartiklar och med 

koncentrerad lösning (både invärtes och exogent) 
• Korrosiv påverkan på bilar 
• pH chock för dikesflora    

 

4. Kemisk beskrivning 
 
Kalkmesan innehåller cirka 60 % kalciumhydroxid och 40 %  
vatten, det ger kalkmesan formeln 
CaO + 2H2O � Ca (OH)2 + H2O  
 
Förutom kalciumhydroxidoxid och vatten innehåller mesan ca 1 % fosfor och tungmetaller i 
mindre halter.  
 
Eftersom mesakalk är lättlöslig skapar den kraftigt överskott på hydroxidjoner (OH-) och är 
därmed pH höjande. Det höga vatteninnehållet samt finkornigheten bidrar till goda 
dammbindande egenskaper när det blandats i ett grusslitlager.  

 

4.1  Tungmetaller 
 
Samlingsnamn för grundämnen som förorenar miljön. Till tungmetallerna räknas de metaller som 
har en densitet som överstiger 5g/cm3. Även aluminium (densitet 2.70g/cm3) och arsenik 
(halvmetall) brukar räknas till miljöskadliga tungmetallerna. 
 
Tungmetallerna ansamlas i marken. Detta beror på markkolloidernas förmåga att binda metaller. 
På odlad mark fördelas tungmetallerna över hela matjordskiktet p.g.a. jordbearbetningen. I 
skogen och på obrukad jord ansamlas tungmetallerna i det översta jordskiktet. Därför är 
tungmetallernas skadeverkningar störst i skogen och obrukad mark. Tungmetallföreningar 
reagerar med levande organismers protein, och bindningarna i proteinet förstörs (koagulering). 
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(Lif1989) 
 
Tungmetaller kan öka risken för cancer vid exponering. Speciellt Krom, Nickel och Kadmium 
anses vara de mest cancerframkallande tungmetallerna. Nickel och aluminium är minst 
cancerframkallande av de metaller som finns i mesan. I sur miljö urlakas metaller lätt. Det 
medför att högre pH värden generellt är gynnsamt för att binda tungmetaller.      
 
Kadmium (Cd) 
 
I berggrunden finns kadmium främst i sulfidmalmer, sandsten och alunskiffer. Kadmium från 
berggrunden är mer svårlösligt än den som tillförs tillexempel tillsammans med gödsel. Om man 
tillför ett gram kadmium vid gödsling, så hamnar en stor del i den ovanliggande växten. Markens 
pH spelar en avgörande roll för hur mycket kadmium den ovanliggande växtligheten absorberar. 
 
Under ett försök där man tittade på hur mycket kadmium foderraps upptar vid olika pH gjordes 
analyser på upptagningen. Vid pH 7 hittade man 0.15g Kadmium/Ha i rapsen. Vid pH 4.8 hittade 
man 0.95g. Kadmium/Ha. Därför leder kalkning till minskning av kadmium i grödor. 
 
(Pettersson Olle, tungmetaller i odling och miljö) 
Kadmium är mycket giftig och inandning av damm kan leda till döden. Orsakar skador på Njurar, 
lever och lungor på människor. Orsakar störningar i fortplantningsorganen hos däggdjur och 
hämmar tillväxten. Kadmium är väldigt hälsoskadligt, men ett intag av 70 mikrogram eller 
mindre per vecka anses vara säkert. Kadmium är vådligt att andas in. 50 % absorberas i lungorna 
vid inandning och 5 % i tarmen om man får i sig kadmium via magsäcken. 
 
Krom (Cr) 
Hög giftighet för vattenlevande organismer. Även giftigt för jordbundna organismer. 
 
Nickel (Ni) 
Kan ge upphov till nickelallergi, vid långvarig kontakt eller inandning. 
 
Koppar (Cu) 
Alla levande celler behöver koppar att fungera. Mycket giftigt för vattenlevande organismer i för 
höga doser.  
 
Kvicksilver (Hg) 
Hos människor anrikas kvicksilver i lever, njurar och centrala nervsystemet. Vid 
kvicksilverförgiftning (metylkvicksilverförgiftning) uppkommer skador på nervsystemet. 
Lättrörlig i miljön och ansamlas i näringskedjan. 
 
Bly (Pb) 
Är giftigt och har lång uppehålls tid i naturen. 
 
Zink (Zn) 
Höga halter har giftverkan på vattenlevande organismer och växter men livsnödvändigt i små 
doser. Kan bilda organiska salter som är mycket giftiga. 
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(Sherwood 1988) 
  

4.1.1  Hur tungmetaller skadar levande vävnad 

 
En fri radikal är en atom eller molekyl som har en obunden elektron i yttersta skalet. De fria 
radikalerna är mycket reaktiva och är väldigt bindnings benägna. Den fria radikalen stjäl en 
elektron från en närliggande atom eller molekyl, och förvandlar atomen eller molekylen till en fri 
radikal. De fria radikalerna oxiderar ämnen (stjäl elektroner). I kroppen oxiderar de fria 
radikalerna mat, och maten lagras som potentiell energi. Vissa förbrukas inte utan dessa högt 
reaktiva atomer eller molekyler, startar en kedjereaktion som skadar cellernas funktioner. Den 
största skadan gör de på cellens DNA. Skadorna på DNA är irreversibla, skadorna ackumuleras i 
cellen (cellen åldras). När man får tungmetaller i kroppen multiplicerar dessa de fria radikalernas 
reaktioner tusenfalt. Tungmetallföreningar reagerar med levande organismers protein, och 
bindningarna i proteinet förstörs (koagulering). 
 
(Free radicals and your health) 
 
 

4.1.2 Tungmetaller i mesaslitlager 

 
Mesan innehåller 0,8 mg Kadmium per kg. Vikten på mesan blir 5 kg/m2 om man blandar 
10 liter/m2 i ett grusslitlager, vilket motsvararen en centimeters lager om den var oblandad med 
ballasten. Det ger ett tillskott av kadmium på cirka 22 g/ha. Man kan jämföra med en åker, där 
det normalt finns cirka 200-400g kadmium/ha i det översta markskiktet. I tabell 1 anges 
maxvärden för spridning av tungmetaller på åkermark och mängderna från ett grusslitlager med 
mesa.   
 
                             (1) Maxvärde              (2)  Innehåll i kalkmesa 
Ämne                         g per ha/år       1cm slitlager ger g/Ha 
Bly, Pb                       25,0                                    184 
Kadmium, Cd           0,8            22 
Koppar, Cu               300,0                                  30 
Krom, Cr                  40,0                                    553 
Kvicksilver, Hg        1,5                                      1 
Nickel, Ni                  25,0                                    165 
Zink, Zn                   600,0                                   858 
 
Tabell 1. Spalt 1 maxvärde för spridning av tungmetaller från och med 2000 (Naturvårdsverket 
SNFS 1994:2). 

 
Även om det är stor skillnad vad som sätts på en åker och en väg så kan följande noteras. 
Gränsvärdet på kadmium överskrids med en faktor på 27 och krom på 14. 
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5.  Diskussion  
 
Hushållning med avfallsprodukter är en viktig samhällsfråga med både ekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser. Det är dock viktigt att återanvändning av varje restprodukt föregås 
av en noggrann miljökonsekvensbeskrivning. Erfarenheter med återanvändning av mesakalk 
tyder på att restprodukten lämpar sig med fördel vid sanering av sulfidgruvor tack vare sin snabba 
löslighet och höga pH värdet. Samma egenskap tyder på negativa miljökonsekvenser vid 
användning av mesakalk som dammbindare på grusvägar då både dammpartiklar av mesa och 
lösning med högt pH kan komma i direkt kontakt med levande organismer inklusive människor 
(ex. motorcyklister) och för korrosion känsligt material. En annan aspekt är det tämligen höga 
innehållet av tungmetaller som efter upphörande av mesans buffrande effekt kan läcka i vägens 
omgivning. Alla dessa miljöaspekter borde utredas innan användning av mesa påbörjas.  
 
Restprodukten från tillverkning av vägsalt kan däremot rekommenderas i stället av mesakalk 
eftersom denna produkt är ett salt (CaCl2) utan större påverkan varken av levande organismer 
eller växter. 
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Bilaga 2  

 

 

 

Mesa – avfallsprodukt som ger  
grusvägen fin yta 

 
Det ser ut som ett ljust mjöl. Det är klibbigt och suger fast i skosulorna. Mesa är ett finkornigt 

material som binder grus och bevarar fukt. Avfallsprodukten från massaindustrin kommer nu 

till användning på vägarna i Norrland. Samtidigt ger den ekonomiska och miljömässiga 

besparingar. 
 
Det är till största delen i slitlagret på mindre grusvägar som Vägverket Produktion provar mesa för att 
öka findelen i gruset. Fördelarna med materialet är många.  
– Vi behåller fukten och får en fin vägyta, förklarar ballastingenjör Lennart Pehrson.  
– Vi har också sett positiva tecken på att vi kommer att kunna minska på saltet, berättar miljöingenjör 
Anders Lindström. 
– Vi har kvar väldigt mycket grus nu i förhållande till när vi började använda mesa, så nog kan man se 
det som en samhällsekonomisk besparing, säger Jan Nordqvist beställarombud vid Vägverket.  
 

Ger många vinster 
Mesan underlättar vägsaltets vattenbindnade effekt och ersätter de traditionella finmaterialen silt 
(mineralisk jord) och lera, som tas ur bergtäkter. Man slipper alltså göra nya sår i naturen och kan 
förhoppningsvis minska användningen av salt. I och med det sänker man också antalet maskintimmar på 
vägarna. När Vägverket Produktion återanvänder mesan blir massaindustrin av med ett avfall som de 
annars måste lägga på deponi och betala höga avfallsavgifter för. Mesa är en kalk med högt PH-värde 
och ger därför, som ytterligare en miljövinst, en uppbromsning av försurningen. Vid användningen av 
mesa i slitlagret får man en tät yta som tål fukt och regn. Därför kräver vägen inte underhåll lika ofta 
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som en vanlig grusväg. 
 

 

 

Testar och utvecklar 
Frågetecknen har varit vilka proportioner som ska användas vid inblandningen i gruset, och vilken 
blandningsmetod som är den bästa. Tidigare har det gjorts olika typer av manuella blandningar, men i 
Västerbottens inland har man nu för första gången provat att blanda in mesa direkt i 
krossningsprocessen.  
– Vi söker en jämnare proportion med mesa genom att göra inblandning i krossen. Tidigare har vi lagt 
mesan i en grushög eller i sandspridare, men nu försöker vi få en jämnare fördelning, berättar Lennart 
Pehrson. 
– Mesan verkar ge ett tämligen bra resultat hittills, men vi kanske måste prova oss fram när det gäller 
mängden, säger Berndt Karlsson, platschef i Vilhelmina där Vägverket Produktion använt 500 ton mesa 
på cirka 80 kilometer grusväg i sommar.  
 

Vinna-vinna förhållande 
– Det här är ett unikt vinna-vinna förhållande. Det är bra för trafikanten, industrin och entreprenörerna, 
säger Jan Nordqvist. Vägverket har skrivit avtal med massaindustrin som distribuerar mesa till samtliga 
entreprenörer i Norrbotten. Industrin levererar mesan utan kostnad. Till Vägverket Produktion hade 
industrin i oktober skickat 2000 ton mesa som använts på 34 mil väg i Norrbotten under året. Vägverket 
Produktion följer upp vad som händer miljömässigt med ett kontrollprogram som utarbetats av 
Länsstyrelsen, och om några år tror man sig helt kunna utvärdera materialet. 
 
Text: Sylvia Bäckström 
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Bilaga 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrum för 
Bergmaterialforskning vid LTU 
 
     Luleå 
     2006-06-22  
 
 
 
 
 
UTLÅTANDE ANGÅENDE ANVÄNDNING AV KALCIUMKLORID 
FILTERSLAM SOM STABILISERINGSMEDEL PÅ GRUSVÄGAR 
BASERAT PÅ MILJÖKEMISK OCH GEOKEMISK UNDERSÖKNING 
 
 

1. Bakgrund 
 
På beställning från vägverket Region Norr utförde Centrum för bergmaterialforskning vid 
Luleå universitet miljökemisk undersökning gällande användning av kalciumklorid filterslam 
som dammbindande medel på grusvägar. Projektets syfte var att undersöka medlets eventuella 
inverkan på omgivande mark- och vattenmiljö.  
 

2. Projektets mål 
 
Projektets mål var att: 

- beskriva vägsaltets kända effekter på omgivande mark- och vattenmiljö 
- granska råvarans ursprung och innehåll av miljöfarliga metaller 
- beskriva tillverkningsteknologi av vägsalt och filterslam 
- utföra egna analyser av både vägsalt och filterslam och jämföra dessa med 

producentens analysresultat 
- kvantifiera eventuellt utsläpp av metaller från slamfilterbehandlat grusslitlager 
- jämföra metallhalter och utsläppsmängder med naturliga halter i marken och med 

gällande rikt- och gränsvärden  
- utföra miljökonsekvensbedömning av användning av filterslam som bindemedel i 

grusvägar. 
 



 4 

3. Metodik 
 
Material till allmän bedömning av vägsaltets miljöpåverkan inhämtades från bl.a. vägverkets 
hemsida på Internet. Information om råvarans kemiska egenskaper erhölls från Nord Kalk AB, 
Sverige. Tetra Chemicals Europé OY utförde en beskrivning av filterslams 
produktionsteknologi. SGU gav information om markens naturliga bakgrundsvärden i 
Norrbottens län. Kemiska analyser utfördes av Analytica AB, Luleå. Kvantitativa beräkningar 
av utsläpp från grusslitlager med inblandning av filterslam gjordes vid Institutionen för mark- 
och vattenteknik, KTH 

4. Resultat 
 
Undersökningens resultat redovisas och sammanfattas nedan. 

4.1. Kända miljöeffekter vid användning av vägsalt 

  

Utlakning av metaller från spridning av vägsalt är relativt väl undersökt också i Sverige 
(Westerlund et al., 2003; Bäckström et al., 2003). För två högt trafikerade vägavsnitt 
noterades stora variationer vid olika tillfällen och beroende på årstid. Utlakningen var 
betydligt större vintertid. En stor del av metallhalten var bunden till suspenderat material 
(tabell 1). I utländska undersökningar, Mangani et al. (2004) har avsevärt högre 
koncentrationer uppmätts enligt uppgifter i Bäckström et al. (2003). Detta gäller särskilt 
bly. De höga blyhalterna kan dock vara orsakade av bly med ursprung i bensin.  

 
Tabell 1. Metallhalter i avrinning från väg (efter Bäckström et al., 2003) 
 

Metall Variationsbredd  

µg/L 

Andel på suspenderat material 

Kadmium 0,05-0,53 36-61 % 
Koppar 13,3-126 49-59 % 
Bly 5,6-21 92-97 % 
Volfram 0,58-9,2 15-25 % 
Zink 89-287 44-61 % 

 
I en annan undersökning från Luleå (Westerlund et al., 2003) har metallhalter i 
avrinningsvatten undersökts under snösmältningen i mars-april och under en regnperiod 
under maj-juni (tabell 2). Det som skiljer Westerlunds och Bäckströms 
undersökningsresultat är att lösta metallhalter i Westerlunds undersökning aldrig översteg 
ca 25 % under snösmältningen och var inte över 5 % under regnperioden. Eftersom de av 
kommunen förvaltade vägarna i Luleå inte saltas kan den större andelen av löst metall i 
Bäckström et al. (2003) bero på saltets inverkan som ökar metallers löslighet genom 
komplexbildning med klorid.  

 
Tabell 2. Metallhalter i avrinningsvatten under snösmältningen, under regnperioden i Luleå (Westerlund et 
al., 2003) samt vägverkets riktvärden. 
 
Metall Under snösmältningen  

µg/L 

Under regnperioden,  

µg/L 
Riktvärden enligt vägverket  

µg/L  
Kadmium 0,2-0,9 0,16-0,20 0,5 
Koppar 37-199 30-45 35 
Bly 16-80 14-19 20 
Zink 105-791 130-169 100 
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Vägsaltets miljöeffekter studerades också. av  Sveriges lantbruksuniversitet. Syftet var att 
undersöka om saltning av vägar kan orsaka surstötar i små skogsvattendrag. Det kan 
påpekas att vägsaltet används i stora mängder över stora arealer medan filterslammet 
utgör bara inblandning med tre viktprocent i grusvägens slitlager. Resultaten visar att 
vintersaltning av vägar kan ge upphov till surstötar p.g.a. substitution av kalcium och 
vätejoner i marken. Saltningen kan dessutom öka mobilitet av markens zink och kadmium 
genom bildning av lösliga klorföreningar. Utredningen konstaterade dock att 
sannolikheten är liten för att surstötar och metallpåverkan skall utgöra ett areellt utbrett 
problem. Övriga miljöeffekter av vägsaltningen är ökande salthalter i närbelägna 
brunnarnas grundvatten. Denna effekt kan även uppstå genom infiltration av havsvatten i 
brunnar vid ökande vattenförbrukning eller genom att brunnen är anlagt i forna 
havssediment med relikt havsvatten. 
 
4.2. Tillverkningsteknologi av vägsalt och filterslam 

 
Produktionen består av begjutning av kalkstenen med saltsyra varvid kalciumklorid bildas. 
Granulat använder man till vägsalt och restprodukten (filterslam) används som 
dammbindande medel på grusvägar. Detaljerat produktionsschema presenteras i bilaga 2. 
Inblandning av filterslam i obundet slitlager är cirka tre procent. Åtgärden upprepas med 
fem års intervall. Resultat av kemiska analyser visade något högre koncentrationer av 
tungmetaller i filterslam jämfört med vägsalt. Detta beror sannolikt på de fina partiklarna i 
filterslammet med högre affinitet till metaller jämfört med det grovkorniga vägsaltet. 

 
4.3. Råvarans typ, ursprung och innehåll av metaller 

 
Som råvara vid tillverkning av kalciumklorid använder man kalksten från Gotland. 
Samma kalksten används vid kalkning av Sveriges sjöar. 
Kalkstenens bildningsmiljö (havet) präglas av högt pH vilket gynnar utfällning av metaller 
i sediment. Koncentrationerna av tungmetaller i kalksten är vanligtvis låga. Kemisk analys 
av Gotlands kalksten presenteras i tabell 3. 
 

 
Tabell 3. Tungmetallhalter i kalksten från Gotland. 
 
Datum Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn As 

  mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

050203 0,06 2 3 3 <0,02 2 3 4 19 1,3 
050327 0,07 2 2 2 <0,02 3 3 5 11 2 
050423 0,07 1,4 3 0,9 <0,02 3 3 6 9 2 
050817 0,14 1,5 2 1 <0,02 2 2 4 17 1,2 
051115 0,18 1 4 3 <0,02 3 4 5 29 1 
060420 0,102 1 3 3 <0,02 3 2 4 16 1 

 
Samtliga analyser visar metallhalter långt under naturvårdsverkets riktvärden. 

 
4.4. Analysresultat och jämförelse med producentens analyser 

 
De kemiska analyserna genomfördes dels av producentföretaget dels av Analytica AB på 
uppdrag av Centrum för bergmaterialforskning. Resultaten jämfördes med de av 
naturvårdsverket införda rikt- och gränsvärden för användning av avloppsslam i 
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jordbruket. Gränsvärden markerar tillåtna halter av tungmetaller vid användning av 
avloppsslam på åkermark. 
 
Samtliga hittills genomförda kemiska analyser av filterslammet visar metallhalter 
understigande de svenska riktvärdena. Tungmetallhalterna i filterslam är i paritet med de 
naturliga tungmetallhalterna i norrbottniska jordarter (se tabell 3 och bil. 1). 

 
 
 

Tabell 3. Kemiska analyser av filterslam och vägsalt. Riktvärden och gränsvärden. 
 

Element Prov 

Filterslam 

LTU 

060529-1 

Salt 

LTU 

060529-2 

Kemira 

1983-2003 

Riktvärde 

SNV 

Gränsvärden 

Slam 

SNV 

TS % 76,1 92,2    

As 
mg/kg 
TS 6,07 <3 

1-6,5 15 50 

Ba 
mg/kg 
TS 31,8 2,46 

   

Be 
mg/kg 
TS 0,889 <0.01 

   

Cd 
mg/kg 
TS 0,224 <0.1 

0,05-0,3 0,4 2 

Co 
mg/kg 
TS 4,19 <0.1 

   

Cr 
mg/kg 
TS 23,2 <0.2 

 120 100 

Cu 
mg/kg 
TS 13,3 <0.1 

 100 600 

Fe 
mg/kg 
TS 13100 53,3 

0,6-1,4   

Hg 
mg/kg 
TS <1 <1 

0,18-1,6 1 2,5 

Li 
mg/kg 
TS 15,1 0,119 

   

Mn 
mg/kg 
TS 310 50,4 

   

Mo 
mg/kg 
TS 3,66 <0.4 

6,5   

Ni 
mg/kg 
TS 19,2 0,279 

 35 50 

P 
mg/kg 
TS 271 72,2 

20-350   

Pb 
mg/kg 
TS 29,5 <1 

3-11,2 80 100 

Sr 
mg/kg 
TS 215 162 

160   

V 
mg/kg 
TS 42,5 <0.1 

 120  

Zn 
mg/kg 
TS 91,4 4,56 

 350 800 

 
 
4.5. Kvantifiering av metallkoncentrationer i slitlagret efter inblandning av filterslam och 

eventuellt utsläpp av metaller från slamfilterbehandlat grusslitlager 
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För att kunna uppskatta halter av tungmetaller som via avrinning från vägkroppen hamnar 
i vägens omgivning utfördes beräkningar baserade på följande antaganden: 
 

- till det 5 cm tjocka slitlagret tillsätts tre viktprocent filterslam vart femte år  
- nederbörd på ca 700 mm varav bara en relativt liten del avdunstar då transpiration 

saknas. Snöröjning komplicerar det hela men i princip späds avrinningsvattnet i diket 
av den snö som plogas ned i dikena. Beräkningen är baserad på antagandet att 
avrinningen är 600 mm.  

 
 
Beräkning: 
Inblandning av 3 % filterslam vart femte år med en volymvikt på slitlagret på 1,4 kg/dm3 
ger 0,4 kg filterslam per år och m2. Om detta späds i 600 mm eller 600 liter vatten blir 
halten av filterslam 0,7 g/L. Med detta som bas kan den maximala metallhalten i 
avrinnande vatten beräknas under förutsättning att ingen fastläggning sker (se tabell 4). 

 

Tabell 4. Maximala, rimliga och med löslighetsfaktor reducerade halter i avrinningsvatten från väg vid 
användning av filterslam som dammbindare. 

 
Metall Beräknad max .halt 

µg/L 

Rimlig halt 

µg/L*) 

Halt enligt löslighet 

µg/L**) 

Arsenik 4 0,2 <0,3 
Kadmium      0,16   0,08      0,065 
Krom              16     <<16  
Koppar 9           5  
Nickel              13   
Bly              21          1 0,7 
Zink             64        32  

*) med antagande av 50 % löslig fraktion för Cd, Cu och Zn samt 5 % för As och Pb 
**) löslighet angiven av tillverkaren. 

  

De beräknade maximala halterna är låga utom för bly som något överstiger gränsvärdet 
för dricksvatten på 10 µg/L. Antagandet att metallerna är fullständigt lösliga är dock 
orealistiskt speciellt för bly (Colandini et al., 1995; Bäckström et al., 2003), koppar, krom 
och arsenik. Det är känt att markens och ytvattnets järnhydroxider utgör en mycket 
effektiv fälla för arsenik under de betingelser som finns i vägbanan och dess omgivning 
(Jacks et al., 2003).  
 
De i tabell 4 presenterade ”rimliga” metallhalterna beräknades under antagandet att 
metallernas retention i vägen och dess närhet är 50 % för kadmium, koppar och zink och 
95 % för bly (enligt den tredje kolumnen i tabell 4). Även halten av krom kan förväntas 
vara mycket lägre. För de metaller (As, Cd och Pb) för vilka tillverkaren angivit löslighet 
stämmer de rimliga värdena mycket väl med lösligheten. Den slutliga kromhalten i 
avrinningsvatten beror på om krom förekommer som trevärd katjon eller sexvärd anjon. I 
vårt klimat och de halter av organiskt material som är vanliga dominerar normalt trevärd 
krom med låg mobilitet. Nickel har liknande geokemiska egenskaper som kadmium, 
koppar och zink. 
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4.6. Filterslammets metallhalter i relation till markens naturliga metallhalter och till 

naturvårdsverkets rikt- och gränsvärden 

 
Filterslammets metallhalter jämfördes med markens naturliga halter i Norrbottens län. 
Materialet till jämförelse inhämtades från SGU:s geokemiska databas som presenteras i 
bilaga 2. Resultatet visar att samtliga prov av salt och filterslam ligger betydligt under de 
naturliga markvärden (moränprov) konstaterade i Norrbotten och redovisade i percentiller.  
Halten av tungmetaller i filterslam kan jämföras med undersökningsresultat av 
Tossavainen & Forssberg (1999) gällande bergmaterial som använts i 
vägbyggnadssammanhang. Nio olika material och lakbarheten av huvudelement och 
spårmetaller har undersökts av. Materialen bestod av tre gabbrobergarter, fyra gnejser och 
granitbergarter samt två naturgrusmaterial. I tabell 5 presenteras variationsbredden och 
lakbarheten vid standardtester med lakbarhet vid pH 7 följt av pH 4. I tabell 1 ges 
variationsbredden för totalhalter och lakbarheten. Generellt har kadmium och zink högre 
lakbarhet och mobilitet än koppar och bly ( Colandini et al., 1995).  

 
Tabell 5. Totalhalter och lakbarhet hos olika bergmaterial (efter Tossavainen & Forssberg, 1999). 

 
Metall Variationsbredd 

mg/kg 

Lakbarhet  

pH 7 & 4 

Arsenik 0,32-104 0,08-3,3 
Kadmium  0,08-0,28  0,01-0,04 
Krom         20-331  0,10-0,33 
Nickel           2,8-39          0,4-2,0 
Koppar         11,5-63  0,16-0,76 
Bly           6,3-10,7          0,03-1,8 
Zink         39-85          2,4-8,0 

 
Metallhalter i filterslammet är av samma storleksordning eller lägre än de i naturliga 
material använda i vägar i Sverige (se tabell 2 och bil. 1). Metallerna i filterslammet har 
initialt högre löslighet än metallerna i naturliga stenmaterial. Sekundär fastläggning av 
metallen i marken kan ske. Arsenik i filterslammet är inte särskilt rörlig med tanke på den 
relativt höga halten av järn i filterslammet (1,3 %). Arsenik adsorberas mycket starkt till 
järnhydroxider under oxiderande förhållanden (Jacks et al., 2003).  

 
 

5. Diskussion och utlåtande 
 

Den av Centrum för bergmaterialforskning, LTU och Institutionen för mark- och 
vattenteknik, KTH, genomförda undersökningen gällande miljökonsekvensbeskrivning av 
filterslammets användning som dammbindningsmedel på grusvägar visade följande 
resultat: 
 

- Råvaran till vägsalt- och filterslamproduktion är Gotlandskalksten som används 
även vid kalkning av svenska sjöar. 

- Tungmetallhalterna är låga i kalkstenen. Dock är flertalet tungmetaller och andra 
grundämnen representerade i kalkstenen.  

- Vid produktion av vägsalt använder man saltsyra som kalkstenen begjuts med. 
- Analyser av filterslam visade låga tungmetallhalter jämförbara med 

bakgrundsvärden för marken i Norrbottens län och med tungmetallhalter i 
bergmaterial i vägkonstruktioner. 
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- Lösligheten hos kalciumklorid är dock högre jämfört med silikaternas löslighet. 
- Beroende på filterslammets fina kornstorlek är metallhalterna något högre i 

filterslammet jämfört med halterna i vägsaltet.  
 
 
 

Utredningens resultat visar att filterslammets miljöpåverkan är betydligt lägre än 
vägsaltets som betraktas som ringa och är begränsad till eventuell lokal försurning, ökande 
salthalt i brunnar lokaliserade i närheten av vägen samt till något ökande utlakning av 
markens tungmetaller till grundvatten i vägens omedelbara omnejd. 
 
Enligt förslag till miljömedicinskt grundade riktvärden för mark (IMM 1990) understiger 
metallhalterna i kloridslammet klart de föreslagna gränsvärdena. 
 
Användning av filterslam som effektiv dammbindare har flera positiva miljö- och 
samhällsekonomiska effekter. Som exempel kan nämnas att: 

- filterslam är en restprodukt från vägsaltproduktionen och dess användning medför 
bättre hushållning med naturresurser 

- filterslam är en effektiv dammbindare med långvarig verkan. Konsekvensen med 
filterslammets användning är bättre vägstandard och minskande behov av 
underhåll med samhällsekonomiska- och miljövinster   

 
Sammanfattningsvis kan sägas att filterslammets användning som dammbindare på 
svenska grusvägar medför inte negativ påverkan på mark- och vattenmiljön och har flera 
positiva effekter ur samhällsekonomisk och miljö synpunkt. 
 
  

 
Centrum för bergmaterialforskning  Inst. för mark- och vattenteknik  
 
 
…………………………………..  ………………………………….. 
Adj. prof. Karel Miskovsky, LTU  Prof. em. Gunnar Jacks, KTH 
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Grundämneshalter i moränprov från Norrbottens län. 
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Tillverkningsteknologi för kalciumklorid 
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