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FÖRORD 
 
Vägdikesmassor kan innehålla föroreningar som riskerar att spridas. Hanteringen av 
dikesmassor kräver därför särskilda rutiner. Föroreningsinnehållet måste beaktas liksom 
miljöjuridiska krav på masshanteringen. Denna publikation fokuserar på 
rekommendationer för provtagning, vad som ska analyseras och hur 
provtagningsresultaten ska tolkas för att bedöma massornas kvalitet. De miljökriterier 
som tagits fram anger riktvärden för föroreningsinnehållet och ska beaktas i de fall 
massorna ska återanvändas. I sammanhanget är det viktigt att avgöra om massorna är 
avfall eller inte eftersom det påverkar vilka juridiska krav som ska följas. Det är också 
viktigt att känna till regler om naturmiljön, fornlämningar och kulturhistoriska 
lämningar när massor hanteras och läggs upp. 
 
Råden och rekommendationerna baseras på tolkning av regelverk och omfattande 
undersökningar av dikesjordars egenskaper. En stor del av arbetet har utförts av Statens 
geotekniska institut. I underlagsrapporten, 2007:101, redovisas modellen för och 
beräkningarna av de miljökriterier som tagits fram. 
 
Publikation 98:008 om vägdikesmassor utgår att gälla i och med denna publikations 
publicering. 
 
 
 
Borlänge i oktober 2007. 
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SAMMANFATTNING 
Vid vägdikesrensningar uppstår vägdikesmassor. I denna publikation ges råd om hur 
massorna bör provtas och hanteras enligt gällande lagstiftning som avser miljö-, natur- 
och kulturmiljö.  
 
Vägdikesmassor kan innehålla föroreningar från trafik och väghållning. De ämnen som, 
framförallt från högtrafikerade vägar, visat sig kunna vara kritiska för om 
vägdikesmassorna kan återanvändas är olja, bly och cancerogena PAH (kap 4). Även 
föroreningar som koppar, zink, kadmium och övriga PAH återfinns i mindre mängder i 
vägdikesmassor. För att hanteringen och användningen av vägdikesmassor inte ska 
medföra spridning av föroreningar till människa och miljö krävs särskilda rutiner. 
Därför har miljökriterier för vägdikesmassor tagits fram för upptagna massor som 
används för vägändamål eller externt med restriktioner (kap 3).  
 

 
Observera att rekommendationerna för provtagning gäller för vägdikesmassor som är 
påverkade av normal trafikförorening för respektive trafikmängd. Vid misstanke om 
förorening, t ex där kemikalieolyckor eller större spill förekommit eller där vägen 
misstänks innehålla förorenat fyllningsmaterial, ska provtagning alltid ske. För vägar 
genom sulfidhaltiga jordar kan massornas utlakningsbenägenhet vara annorlunda varför 
provtagning rekommenderas.  
 
I nära anslutning till saltning kan massorna innehålla höga halter utlakbara klorider som 
kan förorena eventuell närliggande dricksvattenbrunn eller påverka känslig flora om 
massorna hanteras ovarsamt.  Genom undersökning av massornas ledningsförmåga kan 
ett mått på massornas salthalt erhållas.  
 
Särskilda rutiner finns beskrivna för att provtagningen ska kunna representera de 
vägdikesmassor som planeras att rensas, se kap 3.3. 

I tabell 1.1–1.3 sammanfattas gällande juridiska krav samt rekommendationer för 
provtagning av vägdikesmassor inför olika hanteringsalternativ. Vägverket 
rekommenderar att massorna främst används för vägändamål inom befintlig väg med 
samma föroreningsbelastning, se kapitel 3.1.2. Är detta inte möjligt kan massorna 
användas externt men då gäller särskilda restriktioner enligt kapitel 3.1.3. Massor 
som inte klarar miljökriterierna eller som klassas som avfall ska inte överlåtas till 
privatpersoner. Vägdikesmassor kan även deponeras enligt kapitel 3.1.4. Vid 
deponering är deponi för icke farligt avfall lämpligast för massorna, därför har 
kraven vid deponering på sådana deponier angetts. Möjlighet finns också att 
massorna uppfyller kraven för inert deponi eller för att användas som 
konstruktionsmaterial på en deponi.  
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Tabell 1.1 Sammanfattning av rekommendationer och krav vid användande av 

vägdikesmassor för vägändamål 
 

Användning för vägändamål inom statliga vägnätet 
 
Trafikmängd  
ÅDT 

Provtagning Miljökriterie Gällande krav och rekommendationer 
 

0–10 000 Ej nödvändig  
med hänvisning till 
grundläggande 
karakterisering, 
bilaga 5. 
Förutsatt att inte 
misstanke om 
förorening finns, se 
kap 3.1.2. 

Gäller enligt 
tabell 3.1. 
 

Undvik uppläggning i skyddsvärda 
miljöer, enl MB 7 kap. samt Natura 2000-
områden. 
 
Anmälan eller motsvarande krävs om 
massorna; 
• läggs nära forn- eller kulturhistoriska 

lämningar, KML (1988:950) 
• väsentligt ändrar naturmiljön, MB 12 

kap. 6 § 
 
Vid placering som kräver utökning av 
vägområdet krävs godkännande av 
markägare samt även tillsynsmyndighet 
om det är naturmark. Arbetsplan med 
godkänd MKB ska upprättas enligt 
väglagen (1971:948). 
 

>10 000 
 

Enligt kapitel 3.3 
 

Gäller enligt 
tabell 3.1. 
 

Undvik uppläggning i skyddsvärda 
miljöer, enl MB 7 kap. samt Natura 2000-
områden. 
 
Anmälan eller motsvarande krävs om 
massorna; 
• läggs nära forn- eller kulturhistoriska 

lämningar, KML (1988:950) 
• väsentligt ändrar naturmiljön, MB 12 

kap. 6 § 
 
Vid placering som kräver utökning av 
vägområdet krävs godkännande av 
markägare samt även tillsynsmyndighet 
om det är naturmark. Arbetsplan med 
godkänd MKB ska upprättas enligt 
väglagen (1971:948). 
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Tabell 1.2 Sammanfattning av rekommendationer och krav vid extern användning av 

vägdikesmassor med restriktioner. 
 

Extern användning med restriktioner 
   
Trafikmängd 
ÅDT 

Provtagning Miljökriterie Gällande krav och rekommendationer 

0–2 000  Ej nödvändig  
med hänvisning till 
grundläggande 
karakterisering, 
bilaga 5. Förutsatt 
att inte misstanke 
om förorening 
finns. 

Gäller enligt 
tabell 3.1 samt 
restriktioner enl. 
kap 3.1.3. 

Undvik uppläggning i skyddsvärda 
miljöer, enl MB 7 kap. samt Natura 2000-
områden. 
 
Anmälan eller motsvarande krävs om 
massorna; 
• läggs nära forn- eller kulturhistoriska 

lämningar, KML (1988:950) 
• väsentligt ändrar naturmiljön, MB 12 

kap. 6 § 
• betraktas som avfall, FMH (1998:899) 

(ändring genom SFS 2007:674).  
 

2 000–30 000 Enligt kapitel 3.3. Gäller enligt 
tabell 3.1 samt 
restriktioner enl. 
kap 3.1.3. 
 

Undvik uppläggning i skyddsvärda 
miljöer, enl MB 7 kap. samt Natura 2000-
områden. 
 
Anmälan eller motsvarande krävs om 
massorna; 
• läggs nära forn- eller kulturhistoriska 

lämningar, KML (1988:950) 
• väsentligt ändrar naturmiljön, MB 12 

kap. 6 § 
• betraktas som avfall, FMH (1998:899) 

(ändring genom SFS 2007:674).  
 

>30 000 Enligt kapitel 3.3. Gäller enligt 
tabell 3.1  

Extern användning rekommenderas inte. 
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Tabell 1.3 Sammanfattning av rekommendationer och krav vid deponering av 
vägdikesmassor på en deponi för icke farligt avfall.  

Deponering på deponi för icke farligt avfall 
 
Trafikmängd  
ÅDT 

Provtagning Miljökriterie Gällande krav och 
rekommendationer 

0–10 000 
 

Ej nödvändig  
med hänvisning till 
grundläggande 
karakterisering, se 
bilaga 5. 
 

NFS 2004:4 
TOC < 10 %  

Kontakta avfallsmottagaren innan 
massorna lämnas till deponi. Möjlighet 
finns att använda massorna som 
konstruktionsmaterial på deponin men 
särskilda krav kan finnas. 
 
Transport av avfall kräver tillstånd. 
 
Uppgifter om var massorna deponerats 
ska sparas av Vägverket. 
 

>10 000  Ej nödvändig  
med hänvisning till 
grundläggande 
karakterisering, 
bilaga 5. 
Överensstämmelse-
testning enligt NFS 
2004:10 kan krävas 
av deponin. 

NFS 2004:4 
TOC < 10 % 
 
Ev. gränsvärden 
enligt NFS 
2004:10. 

Ta kontakt med avfallsmottagaren innan 
du lämnar massorna för deponi. Möjlighet 
finns att använda massorna som 
konstruktionsmaterial på deponin, 
särskilda krav kan finnas. 
 
Transport av avfall kräver tillstånd. 
 
Uppgifter om var massorna deponerats 
ska sparas av Vägverket 

 
 
 

 
 
Bild 1 Dikesrensning är en nödvändig underhållsåtgärd för att bl.a. förebygga skador i 

beläggningen på vissa vägar.  
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1 INLEDNING 
Sedan Vägverkets tidigare publikation om vägdikesmassor (98:008) togs fram har 
kunskapen om dikenas funktion, skötsel och miljöbelastning utvecklats snabbt. Detta 
har motiverat föreliggande revidering av den tidigare publikationen. Projektet har 
omfattat:  

• ny karakterisering av vägdikesmassor enligt ny lagstiftning  
• nya riktlinjer och framtagande av miljökriterier för hantering av vägdikesmassor 

 
Rensning av vägdiken (underhållsdikning) utförs normalt för att säkerställa vägens 
avrinning och dränering vilket påverkar såväl trafiksäkerhet som bärighet och 
beständighet. Dikesrensning utförs vanligen med mellan 10 och 15 års intervall och 
brukar också kopplas till beläggningsarbeten eller andra underhållsåtgärder.  
 
Dikets huvudsakliga uppgift är att hålla vägkroppen väldränerad och föra bort det 
dagvatten som avrinner från vägbanan. Men diket har också andra viktiga funktioner 
och egenskaper. För optimalt utformade diken har följande pekats ut vid sidan av 
avvattning och dränering: god trafiksäkerhet, god fastläggning av föroreningar, goda 
natur- och kulturvärden, plats för bortplogad snö och god ekonomi (se vidare VV-
publikation 2003:103, Vägdikenas funktion och utformning - en beskrivning av 
multifunktionella diken och Broschyren Dikning och dikesjord). 
 
Vid upphandling av dikningsarbeten görs avvägningar mellan olika intressen och 
åtgärden anpassas efter behov och förutsättningar. Genom behovsstyrd, anpassad 
dikning riktas åtgärderna med hänsyn till ovanstående funktioner och egenskaper så att 
eventuella brister så långt möjligt åtgärdas. För att åstadkomma detta rekommenderas en 
dikningsplan baserad på en dikesinventering. På Vägverkets hemsida finns information 
tillgänglig vid sökning på ordet dikning.  
 
En central del av dikesskötsel handlar om vegetation. Vegetationen i sidoområdet är 
ofta avgörande för dikesfunktionen samtidigt som vägkantsfloran utgör ett viktigt 
naturinslag. Sveriges samlade vägkantsareal är ungefär lika stor som hela Ölands yta. 
Vägverkets program för skötsel av vägkanter inleddes 1994 och mycket om 
vägkanternas växtlighet kan man läsa i Vägkantsfloran som utgavs av Vägverket 1999. 
 
Vid dikesrensning uppstår jordmassor som kan vara mer eller mindre förorenade från 
trafik, utsläpp eller vägmaterial. På samma sätt som för vägdagvatten finns det ett 
samband mellan trafikintensitet och föroreningsmängd, där högre trafikbelastning 
innebär högre halter för flertalet föroreningar (se också Vägverkets publ 2004:12, 
Vägdagvatten - råd och rekommendationer för val av miljöåtgärder). För att 
hanteringen av dikesmassor inte skall medföra spridning av föroreningar till människor 
och miljö krävs särskilda hanteringsrutiner. I denna publikation ges rekommendationer 
med riktlinjer för hantering av vägdikesmassor från vägar med olika trafikintensitet, 
mätt som årsmedeldygnstrafik, ÅDT. 
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1.1 Avgränsningar 
Publikationen omfattar hanterandet av uppgrävda vägdikesmassor. Miljökriterierna är 
framtagna med avseende på föroreningsaspekten. Här beskrivs också huvudsakliga lagar 
och krav i miljöbalken, väglagen och lagen om kulturminnen som gäller för hanterandet. 
 
Markavvattning och vattenverksamhet berörs inte. För detta hänvisas till kommande 
vägledning från Naturvårdsverket, 2007, som rör underhållsarbeten med koppling till 11 
kap. MB. 
 
Utöver dessa aspekter finns geotekniska krav för att vägdikesmassorna ska kunna 
användas på ett funktionellt sätt. Det kan t ex krävas att vegetation siktas bort före 
användning inom vägområdet. Vägdikesmassorna kan också bestå av jordarter som inte 
passar för respektive tillämpning. För dessa krav hänvisas till allmän geoteknik.  

2 DEFINITIONER OCH FÖRKLARING AV ORD SAMT  
BERÖRDA LAGAR 

 

Definitioner och förklaring av ord 

Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i 
en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller 
avser eller är skyldig att göra sig av med. (Miljöbalken, SFS 
1998:808, 15 kap, 1§) 

Avvattning 

(enl. ATB VÄG) 

Avvattningssystem skall kunna samla upp och avleda dagvatten 
från vägytan, vägområdet så att det inte uppstår översvämning, 
skadlig grundvattensänkning, skador på dräneringen eller 
skador på vattentäkter eller annan känslig miljö. 

Avrinningsområde  

(för vattendrag) 

Avgränsat område varifrån vatten avrinner genom en 
tvärsektion i ett vattendrag; skiljs från angränsande områden 
genom vattendelare. För avrinning till sjö kallas området 
tillrinningsområde. TNC 45 

Cancerogena ämnen, 
kategori 1-3 

Cancerogena ämnen delas in i 3 olika kategorier vid 
riskklassning. 
Kategori 1: Cancerframkallande hos människa. 
Kategori 2: Skall betraktas som cancerframkallande hos 
människa. 
Kategori 3: Möjligen cancerframkallande hos människa. 

KIFS 2001:3 

DOC Löst organiskt kol 

Dränering Med dränering menas avvattning av jord, byggnadsdelar o dyl. 
genom avledning av vatten. Dräneringssystem i väg kan bestå 
av dränledningar, öppna diken eller stenfyllda diken. 

Farligt avfall Avfall med farliga egenskaper enligt avfallsförordningen, SFS 
2001:1063 

Fornlämning Se www.raa.se och FMIS (digital fornlämningsinformation) 
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Grundläggande 
karakterisering 

En noggrann bestämning, enligt standardiserade 
provningsmetoder av avfallets sammansättning, dess 
lakbeteende på kort och lång sikt, avfallets övriga 
karakteristiska egenskaper samt dess beteende i en deponi (NFS 
2004:10) 

Icke farligt avfall Avfall som inte är farligt enligt SFS 2001:1063 

Inert avfall Avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska 
eller biologiska förändringar. Definieras i SFS 2001:512, 
Förordningen om deponering av avfall.  

Kantremsa Den remsa som kan finnas utanför väganordningen, se väglagen 
(1971:948) 

KM Känslig markanvändning t ex bostadsområde och daghem. 

(Naturvårdsverkets Rapport 4638) 

L/S Förhållandet mellan vätska och fast material, liquid/solid. 
Används i laktester för att beskriva hur mycket vatten som 
passerat genom materialet (perkolationstest) respektive varit i 
kontakt med materialet (skaktest) vid analystillfället. 

Miljökriterie 
vägdikesmassor 

Miljökriterie för användning av vägdikesmassor för 
vägändamål samt för extern användning med restriktioner.  

MKM Mindre känslig markanvändning, t ex kontor, industrier, vägar. 
(Naturvårdsverkets rapport 4638). 

MKM-GV Mindre känslig markanvändning med grundvattenskydd, t ex 
industrimark i närheten av grundvattentäkt (Naturvårdsverkets 
rapport 4638). 

Mutagena ämnen, 
kategori 1-3 

Mutagena ämnen delas in i 3 olika kategorier vid riskklassning.
Kategori 1: Mutagena hos människa. 
Kategori 2: Skall betraktas som om de är mutagena hos 
människa. 
Kategori 3: Möjligen mutagena hos människa. 

KIFS 2001:3 

Nyckelparametrar 
(deponi) 

Parametrar som är avgörande för avfallets egenskaper och som 
vid överensstämmelseprovning kan användas för att avgöra om 
avfallet har förändrats i jämförelse med den grundläggande 
karakteriseringen (NFS 2004:10). 

PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) 
Polycykliska aromatiska kolväten tillhör en grupp ämnen där 
många har skadliga och en del även cancerogena egenskaper. 

Platsspecifik 
acceptanshalt 

Beräknad acceptabel föroreningshalt för användning av 
massorna inom vägområdet respektive extern användning med 
restriktioner. Har använts som delunderlag för framtagande av 
Vägverkets miljökriterier  

TDI Tolerabelt dagligt intag. 

TOC Totalt organiskt kol. 
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Väganordning Anordning som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift 
eller brukande och som kommer till stånd genom väghållarens 
försorg eller övertagits av denne. (2§ Väglagen) 

Vägområde Utgörs av mark som tagits i anspråk för väganordning (3§ 
Väglagen) 

ÅDT Årsmedelsdygnstrafik för en vägsträcka, mätt som antal 
fordon/dygn. Kan även mätas som lastbilar/dygn eller 
axelpar/dygn. 

Överensstämmelse-
provning 

Undersökning av att avfall som skall deponeras 
överensstämmer med resultatet från provningen i den 
grundläggande karakteriseringen och där sådana finns gällande 
mottagningskriterier för den deponiklass där avfallet ska 
deponeras (NFS 2004:10). 

 

 

Lagar och författningar  

SFS 1971:948 Väglagen. Gäller allmän väg och innefattar vägbana och övriga 
väganordningar.  

SFS 1988:950 Lag om kulturminnen mm, KML 

SFS 1998:808 Miljöbalken, MB 

Här berörs vägdikesmassor av allmänna hänsynsparagrafer i 2 
kap. samt av 12 kap. 6 § som berör verksamheter som avsevärt 
förändrar närmiljön. 

SFS 1998:899 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH 

I bilagan anges verksamheten, uppläggning av inert avfall för 
anläggningsändamål, som berör vägdikesmassor. 

1999/33/EG Rådets beslut om kriterier och förfarande för mottagning av 
avfall vid avfallsdeponier i enlighet med artikel 16 i, och bilaga 
II till, direktiv 1999/31/EG. NFS 2004:10 grundar sig på detta 
råd. 

SFS 2001:512 Förordningen om deponering av avfall 

SFS 2001:1063 Avfallsförordningen. Här beskrivs vad som gäller vid klassning 
av farligt avfall. 

SFS 2007:674 Förordningen om ändring i förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
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3 REKOMMENDATIONER 

3.1 Publikationens rekommendationer 
Vid hantering av uppgrävda dikesmassor rekommenderas följande i prioriterad ordning: 
 

1. Användning av massorna för vägändamål  
2. Extern användning med användarrestriktioner 
3. Deponering i deponi för icke farligt avfall (alternativt inert avfall) 

 
Miljökriterier har tagits fram för de massor som ska återanvändas för vägändamål eller 
externt. Kriterierna anger riktvärden för olika föroreningar (tabell 3.1). För extern 
användning av massorna finns restriktioner kopplade till riktvärdena angående mängder 
och placering av massorna. Om massorna inte uppfyller miljökriterierna måste 
massorna deponeras enligt gällande deponeringskrav eller renas. Vid eventuell 
deponering bör kontakt tas med avfallsmottagaren innan leverans. Massor som klassas 
som avfall ska inte överlåtas till privatperson. 
 
Hanteringen kan vara tillståndspliktig, anmälningspliktig eller kräva anmälan för 
samråd då massorna används externt eller på sådant sätt att de väsentligt ändrar 
naturmiljön. Används massorna i närheten av fornlämningar eller kulturhistoriska 
lämningar ska samråd ske med Länsstyrelsen. Massor får inte läggas utanför 
vägområdet utan godkännande från markägaren, eller tillsynsmyndigheten om det är 
naturmark. 
 

 
.  

Bild 2 Här har vägdikesmassor lagts i ett bestånd av liljekonvaljer. Extern 
användning av massorna så att naturmiljön väsentligt ändras är 
olämpligt och kräver dessutom samråd enlig 12 kap. 6 § MB.  

3.1.1 Allmänna juridiska aspekter  
Det är viktigt att planera för massornas fortsatta användande redan innan de har grävts 
upp så att man kan visa att massorna inte kommer att utgöra en belastning/börda för den 
som gräver upp dem. Planen för den fortsatta användningen måste sedan dokumenteras 
på lämpligt sätt, beroende av i vilket sammanhang massorna kommer att grävas upp. 
Det kan göras i förstudie, miljökonsekvensbeskrivning, upphandlingsunderlag, 
arbetsplan eller på annat sätt som visar att massorna kommer att komma till användning.  
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Massorna bör inte överlåtas till entreprenör utan att det klargörs om massorna ska 
användas, återvinnas eller bortskaffas, eftersom det får betydelse för om massorna ska 
betraktas som avfall eller produkt/råvara. Uppgrävda massor är inte avfall om de är av 
tillräckligt god kvalitet (renhet) för att kunna användas och om sannolikheten är hög att 
de kommer till användning. Mer information om detta finns i Vägverkets publ 2007:99.  
 

 
Om vägdikesmassor ska användas på en viss plats för utfyllnads-, konstruktions- eller 
anläggningsarbeten måste det kontrolleras att det inte finns några inskränkningar för 
markanvändningen på den aktuella platsen. Det kan föreligga en rad olika skydd av 
områden enligt 7 kap. miljöbalken, MB, såsom: 
− Naturreservat 
− Nationalpark 
− Djur- och växtskyddsområde 
− Kulturreservat 
− Biotopskyddsområde 
− Strandskyddsområde 
− Vattenskyddsområde 
− Natura 2000-område 
 
Även om dispens, anmälan eller samråd enligt 7 kap. MB inte krävs kan ändå ett samråd 
enligt 12 kap. 6§ MB behövas om hanteringen väsentligt ändrar naturmiljön. Det kan 
också finnas begränsningar i markanvändningen enligt lagen om kulturminnen, KML, 
och andra intressen t ex riksintressen, områden som ingår i våtmarksinventeringen och i 
bevarandeprogrammet för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden, ängs- och 
hagmarksobjekt m.m. För forn- eller kulturhistoriska lämningar och deras 
skyddsområden, enligt KML, ska samråd ske med Länsstyrelsen. 
 

 
 

Bild 3  Dikesjord utlagd inom fornlämningsområde. Avsikten var att höja  
trafiksäkerheten genom att lägga dikesjord vid stenar i ytterslänten.  
Brott mot kulturminneslagen! 

I Vägverkets publikation 2007:99 beskrivs administrativa krav för hantering av 
massor. Där beskrivs när uppgrävda massor är avfall eller inte och vilka krav som 
gäller för eventuell användning eller uppläggning av massor. Vid osäkerhet om 
hanteringen rekommenderas att kontakt tas med lokal tillsynsmyndighet. 
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3.1.2 Användning för vägändamål. 
Vägdikesmassor ska i första hand användas för vägändamål inom Vägverkets vägnät. 
Massorna kan t.ex. användas för utfyllnader vid trummor och infarter, för att täcka 
slänter med berg eller stora stenar och på så sätt underlätta slåtter, för att stabilisera 
branta vägslänter eller för att förbättra trafiksäkerheten. På det viset kan massorna 
utnyttjas som en resurs samtidigt som massorna inte påverkar den totala 
miljöbelastningen i området. 
 

 
Bild 4a  Ett parti med djupt dike och brant 
vägslänt. Här skulle man kunna rörlägga diket 
och flacka ut vägslänten med vägdikesmassor. 

Bild 4b  Här har den branta vägslänten flackats 
ut med ca 200 m² vägdikesmassor. 

 
 
Att använda vägdikesmassor för vägändamål i befintligt vägområde ingår i normalt 
driftarbete för vägen och är varken anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH, om kraven på 
massornas kvalitet uppfylls. För att säkerställa att de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 
MB följs och att lokal föroreningspåverkan inte uppstår ska Vägverkets miljökriterier 
för vägdikesmassor följas. Vägdikesmassor från vägar med trafikmängd > 10 000 ÅDT 
ska inte användas utan föregående provning och utvärdering. Härrör massorna från ett 
vägområde med ÅDT < 10 000 behövs normalt ingen provtagning. I dessa fall kan man 
utgå ifrån att massorna uppfyller miljökriterierna. Om det finns någon som helst 
misstanke om att massorna skulle kunna vara förorenade, till följd av exempelvis olycka 
eller annan omständighet, ska provtagning ske. 
 
Placering av massor i skyddsvärda miljöer enligt 7 kap. MB och KML samt andra 
intresseområden ska undvikas, se avsnitt 3.1.1. Används massorna utanför vägområdet 
måste markägare underrättas och godkänna hanteringen. Det kan också behövas 
tillstånd, godkännande eller anmälan eller andra krav enligt bestämmelserna om 
vattenverksamhet (11 kap. MB) och samråd (12 kap. 6 § MB). Krävs utökning av 
vägområdet måste arbetsplan med godkänd miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
upprättas enligt väglagen.  

 

3.1.3 Extern användning med restriktioner 
Finns ingen avsättning för vägdikesmassorna för vägändamål är extern användning men 
med särskilda restriktioner möjlig. För att vägdikesmassor ska kunna användas externt 
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ska vägdikesmassorna vara undersökta och uppfylla Vägverkets miljökriterier för 
vägdikesmassor (tabell 3.1). Det ska också finnas en plan för användningen och det ska 
klargöras att den Vägverket överlåter massorna till också tar det fulla miljörättsliga 
ansvaret för massorna (se även publ 2007:99). Marken där massorna används ska vara 
mindre känsligt markområde, dvs. industriområde eller naturmark utan 
bostadsbebyggelse eller särskilt känsligt skyddsobjekt. Mängden som används ska vara 
begränsad enligt restriktionerna eftersom mängden är relaterad till riktvärdena. 
 

 
Följande restriktioner gäller för extern användning av vägdikesmassor som uppfyller 
miljökriterierna (tabell 3.1) för vägdikesmassor: 

• Säkerställ att avstånd till dricksvattentäkt och vattendrag inte understiger 20 m.  
• Säkerställ att massorna inte används på ett sådant sätt som innebär spridning av 

massorna till platser med större exponering för människa (bostäder och 
lekplatser). 

• Säkerställ att avstånd till grönsaksodling, eller andra förhållanden i relation till 
grönsaksodling överstiger 20 m, så att människor inte exponeras på ett 
oacceptabelt sätt via grönsaksintag.  

• Miljökriterierna baseras på att vägdikesmassorna omfattar användning av högst 
100 m³ med en mäktighet på ca 1 m. 

 
Extern användning av vägdikesmassor är normalt sett inte en anmälnings- eller 
tillståndspliktig verksamhet enligt FMH i de fall massorna inte är att betrakta som avfall 
eller dess innehåll överskrider miljökriterierna. Om användningen av vägdikesmassor 
riskerar att väsentligt ändra naturmiljön fordras anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § 
MB. Anmälan ska göras sex veckor innan verksamheten eller åtgärden genomförs. För 
forn- och kulturhistoriska lämningar ska samråd ske med Länsstyrelsen enligt KML, se 
avsnitt 3.1.1. 
 
Om massorna betraktas som avfall men ska användas för anläggningsändamål föreligger 
en anmälnings- eller tillståndsplikt. De verksamhetskoder (SNI-koder) som blir aktuella 
är 90.130 eller 90.140. Anmälningsplikten gäller fall där föroreningsrisken är ringa. 
Dessa koder samt närmare bestämmelser om anmälan och tillstånd anges i förordning 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899, ändrad genom förordning 
SFS 2007:674, ändringarna träder i kraft i fråga om 28 § 2007-08-01 och i övrigt 2008-
01-01). På Naturvårdsverket pågår ett arbete med att ta fram kriterier för återvinning av 
avfall i anläggningsarbeten som kan komma att beröra extern användning av 
vägdikesmassor. 

 
För användning som inte kan klara restriktionerna finns även möjlighet att göra en 
platsspecifik bedömning för berörda massor. För detta kan underlagsrapporten, 
(Vägverket 2007), vara användbar men ytterligare hjälp behövs antagligen av erfaren 
konsult.  

Massor som inte uppfyller miljökriterierna eller som klassas som avfall ska inte 
överlåtas till privatpersoner. 

Vägdikesmassor från vägar med trafikmängd över 2 000 ÅDT ska inte användas 
externt utan föregående provning och utvärdering. Uppfylls inte kriterierna ska 
massorna deponeras på en deponi för icke farligt avfall, se kap 3.1.4, eller renas. 
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Bild 5  Överblivna vägdikesmassor kan användas vid utfyllnad . Här har 
 ca 40 m³ vägdikesmassor använts för profiljustering och 
 breddökning av infart till skogsmark.  
 

3.1.4 Deponi för icke farligt avfall alternativt deponi för inert avfall 
Det alternativ som rekommenderas i sista hand är deponering. De deponier som kan 
vara aktuella är deponi för icke farligt avfall eller deponi för inert avfall. Hittills 
undersökta vägdikesmassor bedöms inte att klassas som farligt avfall med avseende på 
föroreningar varför deponi för farligt avfall inte är aktuellt. 
 
Grundläggande karakteriseringar har visat att totalhalten av TOC (totalt organiskt kol) 
samt utlakning av klorid och DOC (löst organiskt kol) i vägdikesmassorna kan vara 
kritiskt vid deponering för inert avfall och vid samdeponering av icke farligt avfall 
tillsammans med stabilt, icke-reaktivt farligt avfall, enligt NFS 2004:10. För 
vägdikesmassor från högtrafikerade vägar med trafikmängd över 30 000 ÅDT, kan även 
utlakningen av ämnen som bly, kadmium, koppar och fluorid vara kritisk vid deponi för 
inert avfall. Deponier för endast icke farligt avfall har inga gränsvärden för utlakning. 
 
Om massorna från vägar med trafikmängd över 30 000 ÅDT ska deponeras vid en 
deponi för inert avfall måste massorna överensstämmelseprovas enligt NFS 2004:10. 
Överensstämmelseprovning utgår från de kritiska parametrarna enligt 
underlagsrapporten (publ 2007:102), vilket framförallt innebär undersökning av halten 
TOC samt utlakning av klorid och DOC. För att motverka hög utlakning av klorid 
rekommenderas att vägdikesrensning undviks vid saltningsperiod. Mycket riklig 
vegetation kan ge höga halter TOC och DOC.  
 
Vid deponi för icke farligt avfall (utan samdeponering av farligt avfall), som är vanligt 
på kommunala avfallsdeponier, krävs ingen överensstämmelseprovning enligt NFS 
2004:10. Kontakta avfallsmottagaren innan leverans. Detta dels för att kontrollera 
möjligheten att använda vägdikesmassorna som konstruktionsmaterial på deponin, och 
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dels för att deponin kan ha särskilda mottagningskrav. Tänk också på att avfall får enligt 
avfallsförordningen, SFS 2001:1063, endast transporteras yrkesmässigt av den som har 
särskilt tillstånd. 
 

 

3.2 Vägverkets miljökriterier  
Miljökriterierna anger vilken maximal halt vägdikesmassorna kan ha av vissa ämnen för 
att få återanvändas. Beräkningarna av dessa maxhalter baseras främst på 
Naturvårdsverkets riktvärden för förorenade områden (Naturvårdsverket 1996a och 
1998) och på den modell som använts vid framtagande av gränsvärden för mottagande 
av avfall till deponier (2003/33/EG). De platsspecifika acceptanshalterna är 
konstruerade så att belastningen från vägdikesmassor högst får inteckna 10 % av TDI 
(Tolerabelt Dagligt Intag).  
 
I bilaga 1 framgår vilken bedömningsmodell som använts för respektive 
exponeringsväg. Principerna för de föreslagna miljökriterierna beskrivs utförligt i 
underlagsrapporten (publ 2007:102). 
 
Vid jämförelse med faktiska uppmätta halter har de beräknade platsspecifika 
acceptanshalterna visat sig kunna vara kritiska för cancerogena PAH i vägdikesmassor 
från högtrafikerade vägar, se fig 7a kap 4. Miljökriteriet för cancerogena PAH ligger i 
nivå med bakgrundvärdet för tätort (90-percentilen för ytliga sedimentjordarter i tätort, 
Naturvårdsverket 1996 c). I en remiss (Naturvårdsverket 2005-07-04) föreslås höjda 
riktvärden för PAH. I föreliggande arbete har platsspecifika acceptanshalter beräknats 
med såväl befintligt riktvärdesprogram som Naturvårdsverkets remissversion 05-07-04. 
Under 2007 har en totalöversyn av Naturvårdsverkets riktvärden och vägledningar för 
riskbedömning och riskvärdering pågått. En ny remissversion väntas under året. 
 
De beräknade platsspecifika acceptanshalterna (beräknade enligt Naturvårdsverket 
2005-07-04) har jämförts med riktvärden för förorenade områden, MKM (Mindre 
känslig markanvändning), och gränsvärde för inert deponering. I de fall som den 
beräknade platsspecifika acceptanshalten visat sig bli högre än dessa värden, har det 
lägre värdet använts som miljökriterie, se bilaga 2 och 3. Då kriterierna för vägändamål 
respektive extern användning med restriktioner blev relativt lika ansågs det vara 
lämpligt att endast ange samma miljökriterier för båda användningarna. Det lägsta 
värdet har använts till miljökriterierna. 
 
Vägverkets miljökriterier sammanfattas i tabell 3.1.  
 
 

Ta alltid kontakt med avfallsmottagaren, i god tid, innan du lämnar vägdikesmassor 
för deponering. 
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Tabell 3.1.  Miljökriterier för vägdikesmassor med maximala halter avseende 
användning för vägändamål och för extern användning med 
restriktioner. Lägsta värde har använts till miljökriteriet. 

Ämne 
 

Beräknat 
kriterie för 
vägändamål 
 

Beräknat 
kriterie för 
extern 
användning 
 

Miljökriterier 
vägdikesmassor 
För vägändamål samt 
extern användning 
med restriktioner. 

Bly mg/kg TS 270 250 
 

250 

Koppar mg/kg TS 200 200 200 
Zink mg/kg TS 700 700 700 
Kadmium mg/kg TS 12 12 12 
Cancerogena PAH mg/kg TS 3 2 2 
Övriga PAH mg/kg TS 15 15 15 
Olja 
C10-C40 

mg/kg TS 1000 500 
 

500 

Ledningsförmåga* 
Vid L/S 2 l/kg 

mS/m < 70 <70 <70 

* Om saltpåverkan misstänks 
 

 
 
 
 
 

 
Bild 6  Planera provtagning och användning av vägdikesmassorna 
  så att tillfälliga upplag på olämpliga platser undviks.  
 

Om restriktionerna för användningen respekteras (kap 3.1) och Vägverkets 
miljökriterier uppfylls bedöms vägdikesmassorna inte medföra risk för spridning av 
föroreningar till människa och miljö 
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3.3 Provtagning och analyser 

3.3.1 Vad ska provtas? 
Generellt gäller följande provtagningsrekommendationer: 
 

 
I tabell 2 anges hur vägdikesmassor från vägar med olika ÅDT-intervall ska provtas och 
analyseras, innan dikesrensning/underhållsdikning görs. Om massorna avviker från 
”standardmassorna” kan individuell karakterisering fordras. Rekommendationerna skall 
därför ses som ett grundförslag. Om särskilda förhållande påträffas, som t.ex. 
missfärgningar eller oljelukt, kan analyspaketet behöva utökas. Rekommendationerna 
beskrivs också i den sammanfattande grundläggande karakteriseringen för vägar med 
olika ÅDT-intervall i bilaga 5. 
 
 

Dikesrensning rekommenderas inte på nysaltade vägar då massorna kan innehålla 
mycket utlakbara klorider som kan påverka eventuell närliggande dricksvattenbrunn 
eller känslig flora. Om saltpåverkan misstänks ska massornas salthalt 
(ledningsförmåga) undersökas. 
 
Vägdikesmassor från vägar med trafikmängd mindre än 10 000 ÅDT kan användas 
för vägändamål utan provtagning. 
 
Vägdikesmassor från vägar med trafikmängd mindre än 2 000 ÅDT kan användas 
externt med restriktioner (se bilaga 7) utan provtagning.  
 
Vägdikesmassor kan deponeras på en deponi för icke farligt avfall utan särskild 
provtagning med hänvisning till befintlig grundläggande karakterisering. Möjlighet 
kan även finnas att använda massorna som konstruktionsmaterial på deponi med då 
finns ofta särskilda provtagnings- och analyskrav. 
 
För övriga vägar krävs provtagning och analys innan användning. 
 
OBS! Rekommendationerna för vilka vägar som ska provtas gäller normal 
förorening från trafik. Om t.ex. en kemikalieolycka eller ett större spill förekommit 
på vägen bör alltid provtagning ske innan uppgrävning av massorna. Detsamma 
gäller vägar genom sulfidhaltiga vittringsbenägna jordar eller om vägen består av 
misstänkt förorenat fyllnadsmaterial. 
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Tabell 2. Rekommenderat grundförslag för provtagning och analys av 
vägdikesmassor för olika trafikmängdsintervall inför respektive 
användning.  

Trafikmängd 
ÅDT 
 

För användning 
inom vägområdet  
 

För extern 
användning med 
restriktioner   

Deponi för icke 
farligt avfall 
NFS 2004:10** 

Deponi för 
inert avfall 
NFS 
2004:10 

<2 000 INGEN PROVTAGNING INGEN PROVTAGNING 
 

INGEN PROVTAGNING 
 

Utlakning 
Cl, DOC 
samt TOC 

2 000- 
<10 000 

INGEN PROVTAGNING Olja C10-C40 
Metaller 
PAH 
ledningsförmåga* 

INGEN PROVTAGNING Utlakning 
Cl, DOC 
samt TOC 

10 001-30 000 Olja C10-C40 
Metaller 
PAH 
ledningsförmåga* 

Olja C10-C40 
Metaller 
PAH 
ledningsförmåga* 

INGEN PROVTAGNING Utlakning 
Cl, DOC 
samt TOC 

>30 000 Olja C10-C40 
Metaller 
PAH 
ledningsförmåga* 

Får ej användas 
externt!! 

INGEN PROVTAGNING Utlakning 
Cl, DOC, 
Cu, Pb, Cd, 
Zn samt 
TOC 

* Provas om saltpåverkan misstänks 
** Vägdikesmassor kan ev. användas som konstruktionsmaterial på en deponi. Särskilda 
provtagningskrav kan då gälla.  
 

3.3.2 Provtagningsmetodik 
Föroreningsmängden i vägdiket varierar beroende på faktorer som trafikintensitet, 
avstånd till vägbana, rensningsintervall, vegetation, kupering, omgivande terräng och 
avrinnings- och vindförhållanden. 
 
För att få ett provtagningsresultat som kan representera ett medelvärde för de 
dikesmassor som planeras att rensas är det viktigt att utforma provtagningen på rätt sätt. 
Nedanstående provtagningsmetodik tar hänsyn till variationen från vägkant till vägdiket 
samt längden på vägsträckan som ska rensas.  
 
Jordprov tas med spade i de översta 10 cm, eller så mycket som avses rensas bort, efter 
att vegetation avlägsnats från markytan. För varje km tas ett dikesprov bestående av en 
sammanslagning av 5 lika stora delprov. Varje delprov är 1-2 dl och tas i dikesslänten 
i en profil inom det intervall som planeras att rensas. Varje dikesprov bör omfatta ca 
0,5–1 liter material. 
 
Analysera samlingsprov, bestående av 3 hopslagna dikesprov, från var 3:e km. 
 



 

 22  

 
 
Figur 1. För att uttagna prover ska vara representativt för vägen och kunna 

jämföras mot Vägverkets miljökriterier måste korrekt provtagning ske.  
Ett dikesprov består av 5 hopslagna delprov från vägkant till dike. 

 
Undersökningar har visat att föroreningshalterna kan vara ca 2–3 ggr högre i jordprov 
närmast vägkanten jämfört med halten i diket. För att få ett resultat som representerar 
massorna för hela det intervall som avses att rensas rekommenderas därför dikesprov 
bestående av 5 lika stora delprov i en profil inom det intervall som avses att rensas. 
 

3.3.3 Tester och analyser 
För att Vägverkets riktvärden ska gälla för massorna gäller följande: 
 
I laboratoriet bereds provet så att stenar större än 2 mm siktas bort. Rötter och 
vegetationsrester ska klippas ned och analyseras med provet. Om massorna innehåller 
restprodukter som aska eller slagg ska dessa krossas ned till 2 mm och analyseras med 
provet. Det senare gäller även vid förekomst av sulfidhaltiga jordar. 
 
För säkraste resultat rekommenderas användning av bifogad beställningsanalys i  
Bilaga 6. 
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Tabell 3. Rekommenderade parametrar vid analys av vägdikesmassor. 
 
Analys/test Beskrivning 

Ledningsförmåga (salthalt) 
vid L/S 2 L/kg  

Kontrolltest på jordens elektriska ledningsförmåga (konduktivitet) 
kan göras i prov med 1 del jord och två delar avjoniserat vatten 
motsvarande L/S 2 L/kg i laktester. Ledningsförmågan mäts i 
mS/m vid 25°C. Enklare fälttester finns men kan även göras på 
laboratorium. 

PAH 16 EPA-PAH Redovisas som cancerogena PAH och övriga 
PAH. 

Olja C10-C40 Oljeanalys motsvarande GC-FID 

Bly, koppar, zink, kadmium 

Laboratorieanalys 

Analys enligt ICP-MS eller ICP AES 

Uppslutning för jord enligt Naturvårdsverkets rapport 4638, 
Generella riktvärden för förorenad mark.  

(Bly, koppar och zink 

Analys med fältmetod, XRF-
instrument) 

XRF-analys för dessa ämnen korrelerar rel. bra med 
laboratorieanalys, ICP-MS/AES för vägdikesmassor. XRF-
instrumentet kan dock vara störningskänsligt om massorna 
innehåller restprodukter som t.ex. slagg med höga järnhalter 
eller aska. Kadmium i vägdikesmassor kan ej mätas med XRF 
pga för hög detektionsgräns.  

TOC SS-EN 13137 enligt NFS 2004:10 

Utlakning som överens-
stämmelseprovning enligt 
NFS 2004:10 

Perkolationstest, SIS CEN/TS 14405 eller 

Tvåstegs skaktest SS EN 12457-3 (OBS Skaktest ger inget 
utlakningshalt vid L/S 0,1 som är särskilt kritiskt för 
vägdikesmassor) 

Analys enligt NFS 2004:10 

Utlakning som grundläggande 
karakterisering enligt NFS 
2004:10 

Perkolationstest, SIS CEN/TS 14405 

Analys enligt NFS 2004:10 

 
 
Använd beställningsbilagan i Bilaga 6 vid 
beställning av analyser så kommer proverna 
att beredas och analyseras med rätt metoder.
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4 GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV VÄGDIKESMASSOR  
För användning inom vägområdet kan cancerogena PAH (fig 7a), olja (fig 8) och bly 
(fig 3) vara kritiska, i prover från högtrafikerade vägar. Även föroreningar av kadmium, 
koppar, zink och övriga PAH har noterats. För extern användning eller deponering kan 
även utlakningen av klorider från vägar som nyligen saltats medföra en påverkan på 
intilliggande brunnar. Vid deponering har det även visat sig att halten organiskt material 
mätt som TOC i jorden eller som DOC i utlakat vatten i laktesterna, kan vara kritisk. I 
nedanstående kapitel beskrivs de kritiska ämnena i vägdikesmassor var för sig. Den 
grundläggande karakteriseringen sammanfattas i en tabell i bilaga 5. 
 
Karakteriseringen baseras på resultat från följande undersökningar och 
sammanställningar: 
 
VV 1998:008 Vägverkets publikation, Vägdikesmassor – Provtagning, analys och 

omhändertagande, Publikation 98:008 
VV 2003 Vägverket Konsults, Vägdikesmassor - Sammanställning och analys 

av befintligt datamaterial sammanställning av undersökta 
vägdikesmassor  

VV 2004:195 Vägdagvatten – Råd och rekommendationer för val av miljöåtgärder  
SGI 2004 Grundläggande karakterisering av vägdikesmassor som utfördes 

2004 och är sammanställd i underlagsrapport till denna publikation 
(Vägverket 2007:102).  
 

4.1 Indelning utifrån trafikmängd, ÅDT 
För att översiktligt identifiera graden av föroreningsinnehåll i vägdikesmassorna har en 
koppling gjorts till trafikmängden, fordon per dygn mätt som årsmedelsdygnstrafik 
(ÅDT). Fyra klasser har därvid valts, se tabell 4. 
 
Det finns bra statistik över det statliga vägnätet men kunskapen om trafikintensiteten för 
det kommunala och enskilda vägnätet är sämre. Det statliga vägnätet bedöms utgöra ca 
45 % av Sveriges totala vägnät (ej skogsbilvägar), det kommunala ca 20 % och det 
enskilda vägnätet ca 35 %. Det finns självklart andra faktorer som påverkar 
vägdikesmassornas föroreningsinnehåll som t.ex. tid sedan senaste dikning, vägdikenas 
lutning, avståndet till vägbanan, uppförsbackar, andelen tung trafik och vindförhållande. 
I underlagsrapport (Vägverket 2007:102) till denna publikation beskrivs hur 
rekommendationerna tagits fram för att inte användning av uppkomna vägdikesmassor 
ska utgöra en risk för människors hälsa och miljö.  
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Tabell 4. Indelning av vägar utifrån trafikmängd, ÅDT. 

Trafikmängd 

ÅDT 
 

0-2000  

 
Utgör ca 84 % av det statliga vägnätet och största delen av det 
kommunala och enskilda vägnätet.  

Innehåller såväl landsbygdsvägar som gator i tätbebyggelse. 

Vägdagvatten innehåller normalt relativt låga halter 
föroreningar. Inga särskilda åtgärder rekommenderas för 
omhändertagande av dagvatten (Vägverket 2004). 

2 000 – 10 000  Utgör drygt 14 % av Sveriges statliga vägar där Vägverket är 
väghållare.  

Har främst asfaltbelagda vägar med varierande avvattning och 
oftast gräsbeväxta diken eller slänter. 

Vägdagvatten innehåller normalt relativt låga halter 
föroreningar. Inga särskilda åtgärder rekommenderas för 
omhändertagande av dagvatten (Vägverket 2004) 

10 000 – 30 000 

 
Utgör knappt 1,5 % av det statliga vägnätet. 

Asfaltbelagda vägar med väl utformade öppna diken med 
gräsklädda slänter, flacka släntlutningar eventuellt i 
kombination med flödesutjämnande sektioner. För tätortsnära 
vägar kan en stor del av det övriga vägområdet, utanför 
vägbanan, vara hårdgjort. 

Vägdagvatten har normalt måttliga till höga föroreningshalter 
och bör inte utan särskild utredning ledas direkt till recipient 
utan rening (Vägverket 2004). 

> 30 000 Utgörs av genomfartsvägar i Sveriges allra största städer och 
omfattar ca 0,3 % av det statliga vägnätet. Trafikeras frekvent 
av transporter med farligt gods vilket kan innebära risk för 
spillolyckor. 

Dagvattnet är normalt kraftigt förorenat. Rening bör normalt 
utföras. Uppsamlingsdammar i kombination med oljeavskiljare 
och filtersystem är vanliga (Vägverket 2004). 

 

4.2 Oorganiska föroreningar 

4.2.1 Kadmium 
Många kadmiumföreningar klassas som cancerogena (kat 2), mutagena (kat 2) 
fortplantningsskadliga, giftiga samt mycket giftiga för vattenlevande organismer. Hos 
människan ansamlas kadmium framför allt i njurarna, och det är också där som skador 
först uppträder. Kadmiummängden i njurarna ökar under stor del av livet beroende på 
att den biologiska halveringstiden är 10–30 år. Vid högre kadmiumbelastning försämras 
njurarnas förmåga att rena blodet från nedbrytningsprodukter.  
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Kadmium förekommer bl.a. i stoft från däckslitage. Andra källor i samhället är nickel-
kadmium-batterier och konstgödning. Kadmium tas lätt upp av växternas rotsystem 
vilket innebär att människan får i sig kadmium genom födan. Kadmium lakar 
förhållandevis lätt från jord jämfört med andra tungmetaller som t.ex. bly.  
 
Naturvårdsverkets riktvärde för KM, känslig markanvändning, är ofta i nivå med 
bakgrundshalter i tätorter. Vägverkets miljökriterie för vägdikesmassor sammanfaller 
med Naturvårdsverkets nya föreslagna riktvärde för mindre känslig markanvändning 
med grundvattenskydd, MKM-GV (Naturvårdsverket 2005-07-04). 
 
Undersökta vägdikesmassor visar att samtliga vägdikesmassor underskrider 
miljökriteriet för vägdikesmassor på 12 mg Cd/kg TS, se figur 2a och b. Utlakade halter 
och mängder tycks inte utgöra problem vid eventuell deponering av massorna vid en 
deponi för icke farligt avfall, men kan vara kritiskt vid deponi för inert avfall. 
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Figur 2a. Halten kadmium, Cd, i 59 undersökta vägdikesprov från vägar med olika 

trafikmängd, ÅDT. Jämförs mot miljökriterie för vägdikesmassor. 
Observera att y-axeln är logaritmisk. 
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Figur 2b  Halten kadmium i vägar med trafikmängd under 10 000 ÅDT. Utdrag 

från figur 2a. 

4.2.2 Bly 
Många blyföroreningar klassas som fortplantningsskadliga, hälsofarliga och 
miljöskadligt (mycket giftigt för vattenlevande organismer). Redan vid mycket låga 
doser ger bly skador på nervsystemet. Under senare år är det främst effekter på hjärnans 
utveckling hos foster och barn som uppmärksammats. Bly fastläggs relativt hårt i jord. 
 
Bly är en global miljöförorening som förekommer allmänt i miljön (luft, mark, vatten 
och föda). Bly fastläggs lätt i jord och organiskt material och utlakning från massorna är 
låg. Bly i avgaser har minskat genom införande av blyfri bensin och katalysatorer på 
moderna bilar som förutsätter blyfritt bränsle. Ämnet kan ändå finnas fastlagt i 
vägdikesmassor som inte rensats sedan 1990-talets början. Bly förekommer även i stoft 
från slitage av bromsbelägg samt från väg- och däckslitage. 
 
Vägverkets miljökriterie sammanfaller med Naturvårdsverkets riktvärde för mindre 
känslig markanvändning, MKM. Bly i vägdikesmassor mätt med XRF korrelerar 
mycket bra mot laboratorieanalys (ICP-MS). 
 
Undersökta vägdikesmassor visar att mer än 90 % av 66 undersökta vägdikesprover 
underskrider miljökriteriet för vägdikesmassor (250 mg/kg TS) för bly, se figur 3. 
Utlakade halter och mängder tycks inte utgöra problem vid eventuell deponering av 
massorna vid deponi för såväl inert som icke farligt avfall.  
 



 

28 
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 Figur 3. Halten bly, Pb, i 66 undersökta vägdikesprover för vägar med olika 

 trafikintensitet. Jämförs mot miljökriterie för vägdikesmassor.  
 

4.2.3  Koppar  
Kopparföreningar klassas som hälsofarliga, irriterande samt mycket giftiga för 
vattenlevande organismer. Koppar kan bioackumuleras i levande organismer. Koppar 
förekommer bl.a. i stoft från bromsbelägg. Koppar utlakas lätt från jord. 
 
Vägverkets miljökriterier sammanfaller med Naturvårdsverkets riktvärde för mindre 
känslig markanvändning, MKM. Koppar i vägdikesmassor mätt med XRF korrelerar 
mycket bra mot laboratorieanalys (ICP-MS). 
 
Undersökta vägdikesmassor visar att samtliga 52 prover för koppar underskrider 
miljökriterierna för vägdikesmassor (200 mg/kg TS), se figur 4. Utlakade 
halter/mängder tycks inte utgöra problem vid eventuell deponering av massorna vid 
deponi för icke farligt avfall men har i något fall visat sig vara kritiskt vid deponi för 
inert avfall.  
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Figur 4. Halten koppar, Cu, i 52 undersökta prover av vägdikesmassor för 

vägar med olika trafikmängd, ÅDT. Jämförs mot miljökriterie för 
vägdikesmassor.  
 

4.2.4  Zink 
Zink är en tungmetall som är essentiell i mindre mängder. Vissa zinkföreningar är dock 
mycket giftiga för kräftdjur och fisk. Zink i vatten bioackumuleras framförallt i alger 
och organismer i sediment.  
 
Zink förekommer bl.a. i stoft från slitage av vägutrustning, bromsbelägg och från 
däckslitage. 
 
Vägverkets miljökriterie sammanfaller med Naturvårdsverkets riktvärde för mindre 
känslig markanvändning, MKM. Zink i vägdikesmassor mätt med XRF korrelerar 
mycket bra mot laboratorieanalys (ICP-MS). 
 
Undersökta vägdikesmassor visar att samtliga 62 undersökta prover underskrider 
miljökriteriet för vägdikesmassor för zink (700 mg/kg TS), se figur 5. Utlakade halter 
och mängder tycks inte utgöra problem vid eventuell deponering av massorna vid 
deponi för såväl icke farligt som för inert avfall.  
 
Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. 
 
Figur 5. Halten zink, Zn, i 62 undersökta prover från vägdikesmassor.  

Jämförs mot miljökriterie för vägdikesmassor.  
 

4.2.5  Salthalt eller elektrisk ledningsförmåga 
Provtagning av vägdikesmassor till underlagsrapport (VV 2007:102) gjordes vid 
snöförhållanden i november och december 2004 då vägarna var nysaltade. Vissa av 
laktesterna visade då att utlakningen av klorider från massorna överskred vad som får 
läggas på en deponi för såväl inert avfall som för farligt avfall. Gränsvärdena för klorid 
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grundar sig på vad som kan laka ut från deponin till en brunn 20 m (inert avfall) 
respektive 200 m (farligt avfall) där vattnet i brunnen ej får överstiga 
drickvattenkriterier. Resultatet visar att nysaltade vägdikesmassor som läggs upp i 
närheten av en dricksvattenbrunn riskerar att påverka brunnsvattnet. Saltning kan även 
påverka mobiliteten av andra miljöfarligare ämnen som t.ex. bly, zink och koppar 
(Norrström & Jacks 1998).  
 
Vid laktestning med skaktest vid L/S 2 l/kg visade sig att kritiskt värde låg omkring 
70 mS/m (25 ˚), se figur 6. 
 
Eftersom provtagning av vägdikesmassorna inte omfattar skaktest vid L/S 2 
rekommenderar vi att en motsvarande upplösning av jorden i avjoniserat vatten görs i 
förhållandet 1:2. Riktvärdet 70 mS/m bör då kunna användas. Underlaget för denna 
bedömning är dock baserat på få mätningar och är därför osäkert. Värdet ska därför 
endast ses som ett grovt riktvärde. 
 

 
Figur 6. Utlakad mängd klorid vid L/S 0,1 respektive L/S 2 i förhållande 
   till provets ledningsförmåga för lakvatten vid L/S 0,1 och L/S 2.  
 

4.3 Organiska föroreningar 

4.3.1 PAH 
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är den största grupp av cancerogena ämnen 
som vi känner till idag. Gruppen PAH utgörs av flera hundra enskilda kemiska ämnen, 
över 500 olika PAH har t.ex. upptäckts i luftprover. PAH bildas när kol eller kolväten 
t.ex. olika oljor upphettas utan att det samtidigt finns tillräckligt med syre för att ge en 
fullständig förbränning till koldioxid. I trafiken kommer PAH från ofullständig 
förbränning samt partikelspridning från däck som kan innehålla PAH-haltig HA-olja. 
 
PAH är fettlösliga, oftast stabila och i en del fall bioackumulerande. PAH binder till 
partiklar och sprids främst genom partikeltransport. För vägdikesmassor utgör 
exponeringen via damm vid t.ex. uppgrävning och anläggning, störst risk.  
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En standardmetod för att mäta PAH baseras på mätningar av 16 utvalda PAH (16 EPA-
PAH) som delas in i 7 st cancerogena och 9 st övriga PAH.  
 
Det finns relativt få uppgifter från PAH-mätningar av vägdikesmassor. För 
vägdikesmassor är det främst cancerogena PAH som kan vara kritiskt. 
Naturvårdsverkets riktvärde (Naturvårdsverket 1996 a) för vad som kan accepteras vid 
känslig markanvändning, KM, (bostadsbebyggelse etc.), är idag ofta i nivå med 
bakgrundshalter i ytlig jord i tätorter. I Göteborg har ca 50 % av undersökta ytjordar 
halter som överskrider KM (Göteborg stad, 2003). I remissförslag till ny vägledning för 
riskbedömning diskuteras dock nya riktvärden för PAH (Naturvårdsverket 2005-07-04). 
Förutom en uppdaterad ämnesdatabas finns vissa förändringar i beräkningsgången. Det 
finns därför anledning att anta att riktvärdena för bland annat PAH kommer att ändras 
inom en snar framtid.  
 
I den grundläggande karakteriseringen i underlagsrapporten (VV 2007:102) låg halterna 
cancerogena PAH under Vägverkets miljökriterie för vägdikesmassor utom i ett prov 
från väg med hög trafikmängd, se figur 7. Halterna medför inte problem vid en 
eventuell deponering av massorna vid såväl deponi för inert avfall eller som deponi för 
icke farligt avfall enligt NFS 2004:10. 
 

}

  
PAH-halter i vägdikesmassor 1998-2004

0

1

2

3

4

0 40 000 80 000 120 000

Årsmedeldygnstrafik, ÅDT, fordon/dygn

m
g/

kg
 T

S

PAH cancerogena

PAH övriga

Miljökriterie
vägdikesmassor

 
Figur 7a. Halten cancerogena PAH och övriga PAH i undersökta vägdikesmassor för 

vägar med olika trafikmängd, ÅDT. Miljökriterie för vägdikesmassor är angivet 
för cancerogena PAH. Miljökriterie för övriga PAH är 15 mg/kg TS 
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Figur 7b Halten cancerogena PAH och övriga PAH från vägar med trafikmängd  

< 10 000 ÅDT. Utdrag ur figur 7a. 
 

4.3.2 Olja 
Olja är ett samlingsnamn för alifatiska och aromatiska kolväten med olika långa 
kolkedjor. Olja kan innehålla både cancerogena och hälsofarliga ämnen. Ämnen med 
korta kolkedjor, C1-C10, anses generellt som farligare ur miljösynpunkt. Där finner vi 
bl.a. det cancerogena ämnet bensen. Bensin och även till viss del diesel innehåller 
lättare kolväten med korta kolkedjor, C1-C10. Kolväten i vägdikesmassor härrör främst 
från mineraloljeanvändning samt stoft från väg- och däckslitage. Det kan dock 
förekomma att lokalt spill eller läckage av bensin och diesel kan ha förorenat 
vägområdet. 
  
Tidigare har oljehalten mätts genom IR-analys som opolära alifatiska och aromatiska 
kolväten. Den metoden har upphört pga. att den innebar en extraktion med miljöfarligt 
ämne, freon. Den nu rekommenderade metoden görs med GC-FID, gaskromatograf med 
fotojoniseringsdetektor och kallas ofta för oljeindex. För misstänkta bensin och 
diseselföroreningar kan även fraktionerad oljeanalys med GC-MS enligt SPIMFAB 
(Svenska Petroleuminstitutets miljöfond), ge bra information. SPIMFAB-analysen är 
baserad på att analysera bensin- och dieselföroreningar och kan ej jämföras direkt med 
Vägverkets miljökriterie.  
 
Vägverkets miljökriterier sammanfaller med Naturvårdsverkets riktvärde för mindre 
känslig markanvändning med grundvattenskydd, MKM-GV. 
 
Undersökta vägdikesmassor uppvisar oljeföroreningar till största delen bestående av 
tyngre oljefraktioner, C16 – C35, motsvarande motorolja. Samlade resultat för 60 
prover visar att 70 % underskrider miljökriteriet för vägdikesmassor (500 mg/kg TS), se 
figur 8. Halterna för att läggas på en deponi för inert avfall är densamma som 
miljökriteriet för vägdikesmassor. Vid deponi för enbart icke farligt avfall saknas 
gränsvärde för olja. Dock får inte TOC, totalt organiskt kol överskrida 10 %. 
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 Figur 8a. Oljehalten mätt som oljeindex (GC-FID-metod) eller opolära kolväten 

(IR-metod), i 60 undersökta prov från vägar med olika ÅDT. Jämförs mot 
miljökriterie för vägdikesmassor. Observera att  
y-axeln är logaritmisk.  
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Figur 8 b Oljehalten i vägar med trafikmängd < 10 000 ÅDT. Utdrag ur figur 8a. 
 

4.3.3 Organisk halt TOC/DOC 
Det finns flera metoder för att mäta halten organiskt material i jord. Vid deponering 
enligt NFS 2004:10 finns gränsvärden för halten TOC (totalt organiskt kol) och 
utlakningen av DOC (löst organiskt kol). Organisk halt kan även beräknas genom att 
mäta glödförlust. Resultatet från olika metoder kan skilja sig åt beroende på materialet. 
Den organiska halten kan ha betydelse för deponins geotekniska egenskaper. Organiskt 
material, dvs. med > 10 % TOC, får överhuvudtaget inte deponeras enligt NFS 2004:4. I 
mottagningskriterierna, NFS 2004:10, finns även TOC-gränsvärdet på 3 % för inert 
deponi och 5 % vid deponi för icke farligt avfall (där även icke-reaktivt farligt avfall 
deponeras). För deponier där det endast deponeras icke farligt avfall (vanligast för 
kommunala deponier) gäller gränsvädet för organiskt avfall, 10 % TOC.  
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Den organiska halten i vägdikesmassor beror främst på vägdikets vegetation. Vid riklig 
vegetation blir halten TOC hög. Halten TOC och DOC kan även påverkas av hög 
oljehalt men för vägdikesmassor är den påverkan normalt mycket marginell. 
 
Det har endast gjorts ett fåtal mätningar av TOC i vägdikesmassor (Vägverket 2007). 
Halter mellan 1,3 % och 5,3 % har uppmätts. Även för utlakning av DOC finns endast 
ett fåtal undersökningar gjorda. De undersökta vägarna visar att halten TOC och 
utlakningen av DOC kan vara kritisk om massorna ska deponeras i en deponi för inert 
avfall. Vid deponi för endast icke farligt avfall finns inga provtagnings- eller 
utlakningskrav. Allmänt gäller att TOC i avfall som ska deponeras ska understiga 10% 
(NFS 2004:4).  
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MILJÖKRITERIER VÄGDIKESMASSOR    BILAGA 1 
Principer och modeller som de framtagna kriterierna bygger på. Det scenarie som givit 
det lägsta kriteriet har använts för bestämning av slutligt miljökriterie för 
vägdikesmassor. 

 
Exponeringsvägar Beräknat kriterie för 

användning inom vägområdet 
Beräknat kriterie för extern 
användning med restriktioner 
 

Intag av jord MKM MKM  
Hudkontakt MKM MKM 
Inandning av damm MKM MKM samt 5 dagars 

exponering för anläggning 
Inandning av ångor Ej relevant. Ej relevant. 
Intag via grundvatten Dricksvattenkriterier vid brunn 

20 m från platsen, 2003/33/EG 
MKM-GV för organiska 
ämnen 

Dricksvattenkriterier vid brunn 
20 m från platsen, 2003/33/EG 
MKM-GV för organiska 
ämnen 

Intag via ytvatten Dricksvattenkriterier vid brunn 
20 m från platsen, 2003/33/EG 
MKM-GV för organiska 
ämnen 

Dricksvattenkriterier vid brunn 
20 m från platsen, 2003/33/EG 
MKM-GV för organiska 
ämnen 

Intag av växter Ej relevant under gällande 
förutsättningar 

Ej relevant. Restriktioner 
innebär att odling inte ska ligga 
närmare än 20 m från 
massorna. 

Intag av fisk Ej relevant under gällande 
förutsättningar 

Ej relevant under gällande 
förutsättningar 

Miljön på plats 
Flora, fauna, 
mikroorganismer 

Ej relevant. Används i befintlig 
väg som en del i 
konstruktionen. 

Ej relevant. Materialet används 
i konstruktionssyfte. 

 

 

 





  
 

KRITERIER FÖR ANVÄNDNING FÖR VÄGÄNDAMÅL BILAGA 2 
Ämne Enhet Beräknad 

platsspecifik 
acceptanshalt 
utifrån totalhalter  
NV 1997 b 
(NV 2005-07-04) 

Beräknat 
platsspecifikt 
acceptansvärde 
utifrån laktester 

Riktvärde jord MKM 
respektive (oorganiska 
ämnen). MKM med GV 
(organiska ämnen)  
NV 1997b 

Riktvärde jord 
MKM respektive 
(oorgamiska ämnen). 
MKM med GV 
(organiska ämnen)  
NV 2005-07-04 

Inert avfall Miljökriterie 
vägändamål 

Anv Vägändamål        
Bly mg/kg TS 594 (270) Ej begränsande 300 300 Ej begränsande 250 
Koppar mg/kg TS Ej begränsande 

(56000) 
Ej begränsande 200 200 Ej begränsande 200 

Zink mg/kg TS Ej begränsande (ej 
begränsande) 

Ej begränsande 700 700 Ej begränsande 700 

Kadmium mg/kg TS 58 (17) Ej begränsande 12 12 Ej begränsande 12 
Cancerogena PAH 
- Benso(a)antracen 
- Krysen 
- Benso(b)fluoranten 
- Benso(k)fluoranten 
- Indeno(1,2,3-cd)pyren 
- Dibenso(a,h)antracen 
-      Benso(a)pyren 

mg/kg TS 0,7* (3) 
32 (31) 
9(8) 
6(6) 
8(8) 
3,5(4) 
0,7(0,2) 
0,7*(0,7) 

 
 
 

7** 
4** 
7** 
7** 
12** 
17** 
1** 
1** 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
1,5 
7 

 3 

Övriga PAH mg/kg TS 3980(1400)  40 40 40 15 
 

Oljeindex 
- alifater C10-C12 
- alifater C12-C16 
- alifater C16-C35 
 

mg/kg TS  
2619(2300) 
2619(2300) 
Ej begräsande (ej 
begränsade) 

  
120-500 
500 
1000 

500 
 

500 10001 

* Riktvärdet för cancerogena PAH baseras på benso(a)pyren enl. NV 1997b. 
** Beräknat enligt NV 1997b med uppdaterad ämnesdatabas.

                                                 
 Eftersom deponering inte är aktuell i detta fall är miljökriteriet baserat på riktvärdet för förorenade områden. 



  
 

KRITERIER FÖR EXTERN ANVÄNDNING MED SÄRSKILDA RESTRIKTIONER    BILAGA 3 
 Restriktioner för att säkerställa att människor och miljö inte exponeras på oacceptabelt sätt anges i kap 3.1.3. 

Ämne Enhet Beräknat 
platsspecifikt 
acceptanshalt 
utifrån totalhalter  
NV 1997b 
(NV 2005-07-04 

Beräknat 
platsspecifikt 
acceptansvärde 
utifrån laktester 

Riktvärde jord MKM 
resp (oorg. ämnen). 
MKM med GV 
(organiska ämnen). NV 
1997b 

Riktvärde jord 
MKM resp (oorg. 
ämnen). MKM med 
GV (organiska 
ämnen).  
NV 2005-07-04 

Inert avfall Miljökriterie 
extern 

Anv Extern        
Bly mg/kg TS 516 (250) Ingen begränsning 300 300 Ej begränsande 250 
Koppar mg/kg TS  Ej begränsande 

56000) 
Ingen begränsning 200 200 Ej begränsande 200 

Zink mg/kg TS Ej begränsade(ej 
begränsande) 

Ingen begränsning 700 700 Ej begränsande 700 

Kadmium mg/kg TS 58(12) Ingen begränsning 12 12 Ej begränsande 12 
Cancerogena PAH 
- Benso(a)antracen 
- Krysen 
- Benso(b)fluoranten 
- Benso(k)fluoranten 
- Indeno(1,2,3-cd)pyren 
- Dibenso(a,h)antracen 
- Benso(a)pyren 

mg/kg 
TS 

0,5* (2) 
35 (20) 
6 (4) 
4 (3) 
5 (4) 
2 (27) 
0,1 (0,01) 
0,5* (0,4) 

 
 

7** 
4** 
7** 
6** 
13** 
25** 
1** 
1** 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
1,5 
7 

10 3 

Övriga PAH mg/kg TS 3980(1400) Ingen begränsning 40 40 40 15 
Oljeindex  
- alifater C10-C12 
- alifater C12-C16 
- alifater C16-C36 

mg/kg TS  
2619(2300) 
2619(2300) 
Ej begränsade(ej 
begränsande) 

Ingen begränsning 1000 500 
 

500 500 

TOC mg/kg TS     3 %  
Ledningsförmåga vid L/S 2 mS/m      70*** 
* Riktvärdet för cancerogena PAH baseras på benso(a)pyren enl. NV 1997b. 
** Beräknat enligt NV 1997b med uppdaterad ämnesdatabas. 
*** Ej Miljökriterie –indikerar risk för hög kloridutlakning 



  
 

GRÄNSVÄRDEN FÖR DEPONERING     BILAGA 4 
 
Regleras av NFS 2004:10.  
 
Observera att gränsvärden finns vid deponier för inert avfall och deponi för farligt 
avfall. Stabilt och icke-reaktivt farligt avfall får läggas i deponi för icke farligt avfall. 
Vid sådan deponi gäller gränsvärden för såväl farligt avfall (enligt avfallsförordningen, 
SFS 2001:1063), som icke farligt avfall. Vid deponering för enbart icke farligt avfall är 
kraven lägre och det enda gränsvärde som finns är de allmänna för deponering enligt 
NFS 2004:4 vilket främst innebär fysikaliska krav samt högst 10 % TOC. 
 
Ämne Enhet Deponi för inert 

avfall 
Deponi för icke farligt 
avfall 
(gäller ej vid samdeponering 
med stabilt, icke-reaktivt 
farligt avfall som underskrider 
särskilda gränsvärden) 

Deponi för icke 
farligt avfall 
Där även stabilt icke-
reaktivt farligt avfall 
deponeras 

Totalhalter   
TOC % 3 10 5
PAH cancerogena mg/kg TS 10 Gränsvärde saknas! Gränsvärde saknas!
PAH övriga mg/kg TS 40 Gränsvärde saknas! Gränsvärde saknas!
PCB 7 mg/kg TS 1 Gränsvärde saknas! Gränsvärde saknas!
   
Utlakning med 
perkolationstest vid 
L/S 0,1 

  

 L/S L/kg C0  vid 
L/S 0,1

10 C0  vid L/S 
0,1

10 C0  vid 
L/S 0,1 

10 

Arsenik mg/l mg/kg 
TS 

0,06 0,5  0,3 2

Antiomon   0,1 0,06 saknas saknas 0,15 0,7
Barium   4 20 saknas saknas 20 100
Bly   0,15 0,5 saknas saknas 3 10
Kadmium   0,02 0,04 saknas saknas 0,3 1
Koppar   0,6 2 saknas saknas 30 50
Krom totalt   0,1 0,5 saknas saknas 2,5 10
Kvicksilver   0,002 0,01 saknas saknas 0,03 0,2
Molybden   0,2 0,5 saknas saknas 3,5 10
Nickel   0,12 0,4 saknas saknas 3 10
Selen   0,04 0,1 saknas saknas 0,2 0,5
Zink   1,2 4 saknas saknas 15 50
Klorid   460 800 saknas saknas 8500 15000
Fluorid   2,5 10 saknas saknas 40 150
Sulfat   1500 1000 saknas saknas 7000 20000
Fenolindex   1 saknas saknas  
DOC   160 500 saknas saknas  
TS för lösta ämnen   4000 saknas saknas  
 
 
 
 
 
 



  
 

SAMMANFATTANDE GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING       BILAGA 5 
I nedanstående tabell sammanfattas den grundläggande karakteriseringen av vägdikesmassors föroreningsinnehåll, utlakningsbeteende, klassning 
samt kritiska parametrar för olika användning enligt NFS 2004:10.  Karakteriseringen beskrivs utförligare i denna publikations underlagsrapport 
(Vägverket, 2007). 

Trafikmängd  
< 2 000 ÅDT 

Trafikmängd  
2 000 -10 000 ÅDT 

Trafikmängd  
>10 000 – 30 000 ÅDT 

Trafikmängd 
 > 30000 ÅDT 

Sammansättning Oorganiska ämnen   
Vägdikesmassorna underskrider 
bakgrundshalter för bly, koppar, zink 
och kadmium. 
 
Samtliga undersökta vägprover 
underskrider miljökriterierna vad 
gäller oorganiska föroreningar. 
 

De undersökta vägdikesmassorna är 
något förorenade, i nivå med 
bakgrundshalter i tätort. Föroreningar av 
kadmium och bly är i nivå med KM.  
 
Innehållet av oorganiska föroreningar 
underskrider miljökriterier för samtliga 
undersökta vägar.  
 
Prover närmast vägbanan uppvisar 1,5 – 
2 ggr högre halter av Pb, Zn, Cd och Cu 
än prover tagna i diket  
 
Halten närsalter i form av fosfor har i 
analyserade prover varit låga. 
 

Vägdikesmassorna är måttligt förorenade, 
något över bakgrundshalten tätort. Bly 
och kadmiumhalterna är i nivå med eller 
något över riktvärdet för KM.   
 
Inga undersökta prover överskrider miljö-
kriterierna med avseende metaller. 
 
Prover närmast vägbanan uppvisar högre 
halter av Pb, Zn, Cd och Cu än prover 
tagna i diket  
 
Halten närsalter i form av fosfor har i 
analyserade prover varit i nivå med 
brukade sandjordar. Uppgrävda massor 
kan misstänkas ge en gödande effekt som 
missgynnar speciell värdefull flora. 
 
 
 
 

Vägdikesmassorna är måttligt till starkt 
förorenade av metaller. Bly och 
kadmiumhalterna överskrider riktvärdet för 
KM och ibland även för MKM. Enstaka 
värden överskrider riktvärdet för KM med 
avseende på zink, koppar och kvicksilver. 
 
Av 9 undersökta vägar i intervallet 
överskrider 3 de beräknade miljökriterierna 
för vägändamål och 5 miljökriterierna för 
extern användning med avseende på bly.  
 
Prover närmast vägbanan uppvisar ca 2-2,5 
ggr högre halter av Pb, Zn, Cd och Cu än 
prover tagna i diket. 
 
Halten närsalter i form av fosfor har i 
analyserade prover varit i nivå med brukade 
sandjordar. Uppgrävda massor kan 
misstänkas ge en gödande effekt som 
missgynnar speciell värdefull flora. 
 
 
 
 



  
 

Trafikmängd  
< 2 000 ÅDT 

Trafikmängd  
2 000 -10 000 ÅDT 

Trafikmängd  
>10 000 – 30 000 ÅDT 

Trafikmängd 
 > 30000 ÅDT 

Organiskt innehåll   
Inga analyser på TOC har gjorts för 
dessa ÅDT. Mycket vegetation kan ge 
upphov till höga halter TOC vilket gör 
masssorna mindre lämpligt för extern 
användning eller deponering. 
 
Vägdikesmassorna är svagt förorenade 
av olja. Medianen av 21 undersökta 
prover var ca 60 mg/kg TS men 
enskilda prover ligger i nivå med KM 
(200 mg/kg TS) och 5 prover 
överskred VV:s miljökriterie (500 
mg/kg TS). Inga prov överskred VV:s 
kriterie (1000 mg/kg TS). Den 
analyserade oljan var en tyngre 
oljefraktioner motsvarande motorolja. 
Dessa uppvisar lägre farlighet än 
lättare oljeföroreningar som bensin 
och diesel. 
 
Endast ett prov från ÅDT-intervallet 
har undersökts med avseende på 
cancerogena PAH. Det undersökta 
provet klarar VV: miljökriterie. 
 
Övriga PAH var låga. 
 
Inga övriga organiska parametrar är 
analyserade. 
 
 
 

Få analyser av halten totalt organiskt 
kol, TOC, har gjorts. TOC-värden på 
1,3 och 4,6 % har uppmättes. Hög halt, 
> 5 %, organiskt material gör massorna 
mindre lämpliga för extern användning 
och för deponering. 
 
Vägdikesmassorna är svagt till måttligt 
förorenade av olja. Medianen av 19 
undersökta prover var något över KM, 
ca 300 mg/kg TS och 4 prover 
överskred beräknat kriterie extern. Inga 
prov överskred beräknat kriterie väg. 
Den analyserade oljan var en tyngre 
oljefraktioner motsvarande motorolja. 
Dessa uppvisar lägre farlighet än lättare 
oljeföroreningar som bensin och diesel.  
 
De 4 undersökningar som analyserats 
för cancerogena PAH visar att halterna 
överstiger eller är i nivå med nuvarande 
riktvärdet för KM. 
Inga undersökta vägdikesprover 
överskrider VV:s miljökriterie.  
 
Övriga undersökta organiska föreningar, 
övriga PAH, BTEX och PCB var låga, 
under detektionsgräns i de två prover 
som analyserats. 

Få analyser av halten totalt organiskt kol, 
TOC, har gjorts. TOC-värden på 1,6 och 
4,0 % har uppmättes. Hög halt, > 5 %, 
organiskt material gör massorna mindre 
lämpliga för extern användning och för 
deponering. 
 
Vägdikesmassorna är måttligt förorenade 
av olja. Medianen av 16 undersökta vägar 
var dubbla riktvärdet för KM, ca 450 
mg/kg TS och 7 prover överskred 
beräknat kriterie extern. Av dessa 
överskred 3 prover även beräknat kriterie 
väg. Den analyserade oljan var en tyngre 
oljefraktioner motsvarande motorolja. 
Dessa uppvisar lägre farlighet än lättare 
oljeföroreningar som bensin och diesel. 
 
De 3 undersökningar som analyserats på 
cancerogena PAH visar att värdena är i 
nivå med KM. Inget undersökt prov 
överskrider beräknade kriterier extern 
eller väg. Eftersom både vägar med lägre 
och högre ÅDT har högre värden kan man 
anta att halten varierar beroende av fler 
orsaker än ÅDT, t.ex vegetation, vind och 
senaste dikesrensning. 
 
Övriga undersökta organiska föreningar, 
övriga PAH, BTEX och PCB var låga ofta 
under detektionsgräns i de få prover som 
analyserats.  

En analys har gjorts av halten totalt 
organiskt kol, TOC som uppvisar värde på 
5,3 %. Hög halt, > 5 %, organiskt material 
gör massorna mindre lämpliga för extern 
användning och för deponering 
 
Vägdikesmassorna är måttligt till starkt 
förorenade av olja. Median och medelhalt av 
5 undersökta vägar var 3 ggr riktvärdet för 
KM, ca 600 mg/kg TS och 3 prov överskred 
beräknat kriterie extern varav ett prov även 
överskred beräknat kriterie väg. Den 
analyserade oljan var en tyngre 
oljefraktioner motsvarande motorolja. Dessa 
uppvisar lägre farlighet än lättare 
oljeföroreningar som bensin och diesel. 
 
Totalt har 4 vägar analyserats avseende 
cancerogena PAH-föroreningar och samtliga 
överskrider riktvärdet för KM. Inga 
undersökta prover överskrider VV:s 
miljökriterie.  
 
Övriga undersökta organiska föreningar, 
övriga PAH, BTEX och PCB var låga under 
riktvärdet för KM och ofta under 
detektionsgränsen för ämnena. 
 



  
 

Trafikmängd  
< 2 000 ÅDT 

Trafikmängd  
2 000 -10 000 ÅDT 

Trafikmängd  
>10 000 – 30 000 ÅDT 

Trafikmängd 
 > 30000 ÅDT 

Utlakning   
Inga utlakningsförsök har gjorts för 
massor från detta ÅDT-intervall. 

Utlakning av metaller var i de 
analyserade proverna under gränsvärdet 
för vad som får läggas på en deponi för 
inert avfall.  
 
Klorid och DOC-utlakningen (löst 
organsikt kol) kan vara kritiskt även för 
dessa massor om de ska kunna läggas på 
en deponi. Detta avgörs av om vägen är 
nysaltad samt graden av vegetation i 
massorna. Fenolindex har analyserats 
över gränsvärdet för inert avfall i ett 
fall. Trolig orsak är naturlig förekomst. 
 
Vid beräkning av Kd-värden utifrån 
laktester (L/S 0,1) uppvisar massorna 
något högre värden (dvs lägre 
utlakningstendens) än de generella 
värdena i Naturvårdsverkets 
riktvärdesprogram. Det är dock svårt att 
dra några säkra slutsatser från detta. 

Utlakning av metaller var i de analyserade 
proverna under gränsvärdet för vad som 
får läggas på en deponi för inert avfall.  
 
Klorid och DOC-utlakningen (löst 
organsikt kol) kan vara kritiskt för dessa 
massor om de ska kunna läggas på en 
deponi. Detta avgörs av om vägen är 
nysaltad samt graden av vegetation i 
massorna. 
Vid beräkning av Kd-värden utifrån 
laktester (L/S 0,1) uppvisar massorna 
något högre värden (dvs lägre 
utlakningstendens) än de generella 
värdena i Naturvårdsverkets 
riktvärdesprogram förutom för koppar. 
Det är dock svårt att dra några säkra 
slutsatser från detta. 

Utlakningen av metallerna var kadmium, 
och koppar i det analyserade provet kan 
överskrida gränsvärdet vad som får läggas 
på en deponi för inert avfall.  
 
Klorid och DOC-utlakningen (löst organsikt 
kol) kan vara kritiskt för dessa massor om 
de ska kunna läggas på en deponi. Detta 
avgörs av om vägen är nysaltad samt graden 
av vegetation i massorna. Halter kan 
överskrida vad som får läggas på en deponi 
för farligt avfall.  
 
Andra ämnen som i testerna visat sig kunna 
vara kritiska för att få lägga massorna på en 
deponi för inert avfall är fluorid och 
antimon (endast med skaktest). 

Tillgänglighet   
Inga tillgänglighetstester har gjorts på 
massor från detta ÅDT-intervall. 

Den potentiellt lakbara delen mätt med 
tillgänglighetstest för ämnena i 
massorna varierade. Kadmium och zink 
uppvisar högst tillgänglighet av de 
kritiska metallerna medan ämne som bly 
har en potentiell tillgänglighet på endast 
ca 1–3 %. 
 
 
 

Den potentiellt lakbara delen mätt med 
tillgänglighetstest för ämnena i massorna 
varierade. Kadmium och zink uppvisar 
högst tillgänglighet av de kritiska 
metallerna medan ämne som bly har en 
potentiell tillgänglighet på endast ca 1–
3 %. 

Den potentiellt lakbara delen mätt med 
tillgänglighetstest för ämnena i massorna 
varierade. Kadmium och zink uppvisar 
högst tillgänglighet av de kritiska metallerna 
medan ämne som bly har en potentiell 
tillgänglighet på endast ca 1–3 %. 



  
 

Trafikmängd  
< 2 000 ÅDT 

Trafikmängd  
2 000 -10 000 ÅDT 

Trafikmängd  
>10 000 – 30 000 ÅDT 

Trafikmängd 
 > 30000 ÅDT 

Klassning enligt avfallsförordningen SFS 2001:1063   
Samtliga undersökta massor 
underskrider RVF:s föreslagna 
haltgränser med stor marginal. 
Uppgrävda vägdikesmassor som inte 
kan återanvändas för vägändamål 
föreslås klassas enligt avfallskod 
170504 och betraktas som icke farligt 
avfall. 

Samtliga undersökta massor 
underskrider RVF:s föreslagna 
haltgränser med stor marginal. 
Uppgrävda vägdikesmassor som inte 
kan återanvändas för vägändamål 
föreslås klassas enligt avfallskod 
170504 och betraktas som icke farligt 
avfall. 
 

Samtliga undersökta massor underskrider 
RVF:s föreslagna haltgränser med stor 
marginal. Uppgrävda vägdikesmassor 
som inte kan återanvändas för 
vägändamål föreslås klassas enligt 
avfallskod 170504 och betraktas som icke 
farligt avfall. 

Samtliga undersökta massor underskrider 
RVF:s föreslagna haltgränser med stor 
marginal. Uppgrävda vägdikesmassor som 
inte kan återanvändas för vägändamål 
föreslås klassas enligt avfallskod 170504 
och betraktas som icke farligt avfall. 

 
Användning av massorna för vägändamål  
Provtagningsrekommendationer 

  

Ingen provtagning krävs vid normal 
vägförorening!  
 
Vägdikesrensning för nysaltade vägar 
rekommenderas ej. Analys av 
ledningsförmåga kan ge uppfattning 
om salthalt.  
 
Särskilda 
 

Ingen provtagning krävs vid normal 
vägförorening! 
 
Vägdikesrensning för nysaltade vägar 
rekommenderas ej. Analys av 
ledningsförmåga kan ge uppfattning om 
salthalt. 
 
 

Provtagning och analys av följande: 
• PAH 16 
• Olja (C10-C40) 
• Metaller 
• Ev ledningsförmåga 

 
Vägdikesrensning för nysaltade vägar 
rekommenderas ej. Analys av 
ledningsförmåga kan ge uppfattning om 
salthalt. 
 
Miljökriterier för vägdikesmassor ska 
uppfyllas. 
 

Provtagning och analys av följande: 
PAH 16 
Olja (C10-C40) 
Metaller 
Ev ledningsförmåga 
 
Vägdikesrensning för nysaltade vägar 
rekommenderas ej. Analys av 
ledningsförmåga kan ge uppfattning om 
salthalt. 
 
Miljökriterier för vägdikesmassor ska 
uppfyllas. 



  
 

 
Extern användning av massorna enl VV särskilda restriktioner 
Provtagningsrekommendationer 

  

Ingen provtagning krävs vid normal 
vägförorening men restriktioner för 
användning måste följas.  

Provtagning och analys av följande: 
• PAH 16 
• Olja (C10-C40) 
• Metaller 
• Ev ledningsförmåga 

 
Vägdikesrensning för nysaltade vägar 
rekommenderas ej. Analys av 
ledningsförmåga kan ge uppfattning om 
salthalt. 
 
Miljökriterier med restriktioner, ska 
uppfyllas. 
 

Provtagning och analys av följande: 
• PAH 16 
• Olja (C10-C40) 
• Metaller 
• Ev ledningsförmåga 

 
Vägdikesrensning för nysaltade vägar 
rekommenderas ej. Analys av 
ledningsförmåga kan ge uppfattning om 
salthalt. 
 
Miljökriterier med restriktioner, ska 
uppfyllas. 
 
 

Rekommenderas ej! 

Deponi för inert avfall    
Enligt mottagarens krav. 
Överensstämmelseprovning med 
tvåsstegs skaktest krävs för kritiska 
parametrar som klorid och DOC. 
Även TOC kan vara kritisk. 

Enligt mottagarens krav. 
Överensstämmelseprovning med 
perkolationstest eller tvåsstegs skaktest 
(ej då det finns kritisk parameter vid L/S 
0,1L/kg) krävs för kritiska parametrar 
som klorid och DOC. Även TOC kan 
vara kritisk. 

Enligt mottagarens krav. 
Överensstämmelseprovning med 
perkolationstest eller tvåsstegs skaktest (ej 
då det finns kritisk parameter vid L/S 
0,1L/kg) krävs för kritiska parametrar 
som klorid och DOC. Även TOC kan vara 
kritisk. 

Enligt mottagarens krav. 
Överensstämmelseprovning med 
perkolationstest eller tvåsstegs skaktest (ej 
då det finns kritisk parameter vid L/S 
0,1L/kg) krävs för framförallt kritiska 
parametrar som klorid, kadmium, bly, 
koppar, fluorid och DOC. Även TOC kan 
vara kritisk. 

Deponi för icke farligt avfall    
Enligt mottagarens krav. 
Underlagsrapport (VV 2007) kan 
anses motsvara kravet för en 
grundläggande karakterisering enligt 
NFS 2004:10.  
 

Enligt mottagarens krav. 
Underlagsrapport (VV 2007) kan anses 
motsvara kravet för en grundläggande 
karakterisering enligt NFS 2004:10.  
 

Enligt mottagarens krav. 
Underlagsrapport (VV 2007) kan anses 
motsvara kravet för en grundläggande 
karakterisering enligt NFS 2004:10.  
 

Enligt mottagarens krav. 
Underlagsrapport (VV 2007) kan anses 
motsvara kravet för en grundläggande 
karakterisering enligt NFS 2004:10.  
 

 



  
 

BILAGA 6 
 
Beställningsbilaga för analys av Vägdikesmassor på 
ackrediterat laboratorium 
För jämförelse mot miljökriterier för vägdikesmassor som används inom vägområde eller för extern 
användning med restriktioner enligt ’Hantering av vägdikesmassor – råd och rekommendationer’ 
Vägverkets publ. 2007:101. 
 
Analyser: 
Oorganiska  
ämnen 

 

Provberedning Modifierad provberedning metodik utifrån SS-ISO 11464 för jord. Jorden 
torkas och stenar större än 2 mm siktas bort och analyseras inte vidare. Rötter 
och vegetation klippes ned och analyseras med provet. (Viktigt eftersom 
massorna som ska analyseras består av översta ytskiktet där rötterna kan 
innehålla en betydande del av metallinnehållet). Provet blandas och delas ner 
enligt vedertagen standard. 

Uppslutning Uppslutning enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad jord, NV rapport 
4638, med salpetersyra, och väteperoxid i sluten teflonbehållare i 
mikrovågsugn. 

Provmängd Rekommenderad provmängd om minst 1 l jord i diffussionstät plastpåse. Provet 
rekommenderas att hållas kylt med kylklamp under transport till laboratoriet då 
även organiska analyser görs. 

Analys 
(rapporteringsgräns 
mg/kg TS) 

Kadmium (0,1), Bly (1), Koppar(0,1), Zink(1)  
Med ICP-MS eller ICP-AES  
 

Analys 
(Görs endast vid 
särskilda behov) 

Elektrisk ledningsförmåga (mS/m vid 25 ºC) 
Görs i lösning med jord och avjoniserat vatten i förhållande 1:2 

Organiska  
föreningar 

 

Provberedning Modifierad provberedning metodik utifrån SS-ISO 11464 för jord. Jorden 
torkas och stenar och rötter större än 2 mm siktas bort och analyseras inte 
vidare. Provet blandas och delas ner enligt vedertagen standard 

Extraktion  Enligt vedertagen standard 
Provmängd Se metaller ovan. 
Analys 
(rapporteringsgräns 
mg/kg TS) 

PAH 16 
Redovisas som cancerogena PAH (0,3) och övriga PAH (0,8) samt varje PAH 
för sig. 
Med metod HPLC med UV och fluorescensdetektor 

Analys 
(rapporteringsgräns 
mg/kg TS) 

Olja C10-C40 (50) 
GC-FID 

 
Följande bör finnas med i beställningen: 
• Ange provbeteckning och vilka analyser som ska göras för respektive prov. 
• Eventuell snabbanalys. Beräkna ca 14 dagar för normal analystid. 
• Namn och adress och mail-adress som provsvar ska skickas till. 
• Faktureringsadress 
 
Hänvisa till beställningsbilagan för provberedning och krav på analys. 
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