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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Vägtjära har använts som bindemedel i asfaltbeläggningar fram till början av 1970-
talet. Vägtjära kan innehålla stenkolstjära. Stenkolstjära i sin tur innehåller höga 
halter polycykliska aromatiska kolväten, PAH. Vissa enskilda PAH är klassificerade 
som cancerogena1 (Persson, 2003). Många befintliga vägar är uppbyggda av ett eller 
flera äldre beläggningslager med inslag av stenkolstjära. 

Vägverkets mål är att återvinna så mycket asfalt som möjligt som ett led i att 
kretsloppsanpassa väghållningen. Detta ligger också i linje med både transport- och 
miljöpolitiska mål (resurshushållning, återvinning, minskad deponering). Uppbrutna 
beläggningsmassor är en värdefull resurs som fyller en funktion och Vägverket 
betraktar dem därför i regel inte som ett avfall.  

Beläggningsmassor som innehåller stenkolstjära klassas ofta som farligt avfall 
enligt Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Denna klassning blir aktuell först om ett 
avfall uppstår, d.v.s. i samband med ombyggnad av vägen. Det finns alltså inget 
krav på att sanera vägar som innehåller stenkolstjära. Även om massor blir klassade 
som farligt avfall finns en möjlighet att söka tillstånd hos länsstyrelsen för 
återvinning (Vägverket Publikation 2004:90). 

Vägverket Konsult har fått i uppdrag av Vägverket Region Norr att, med 
utgångspunkt från beläggningsliggare2, kartlägga förekomsten av tjärhaltiga 
beläggningar i Västerbottens län. Uppdraget redovisas i denna rapport.  

Vägverkets riktlinjer för bedömning av förekomst samt för hantering av tjärhaltiga 
beläggningar redovisas i Vägverkets rapport 2004:90. 

1.2 Syfte 

Rapporten är upprättad för att samla tillgänglig information om förekomst av 
tjärhaltiga beläggningar i Västerbottens län. Resultatet redovisas på ett översiktligt 
sätt på karta för att kunna utgöra ett underlag för Vägverkets planerings- och 
projekteringsarbeten i samband med vägbyggnationer.  

Ett annat syfte med rapporten är att redovisa beräknade mängder tjärhaltiga 
beläggningar i Västerbottens län. 

1.3 Lagstiftning och riktvärden 

Lagstiftning 

EU-kommissionen beslutade i januari 2001 om en ny avfallsförteckning som skulle 
vara införlivad i nationella lagstiftningar senast den 1 januari 2002 (2000/532/EG). I 
svensk lagstiftning är beslutet infört genom Avfallsförordningen (SFS 2001:1063)  

Med den nya lagstiftningen klassas upprivna och avlägsnade beläggningar 
innehållande bituminöst material med stenkolstjära som farligt avfall om de 
ingående farliga ämnena uppgår till vissa koncentrationsnivåer. 
Koncentrationsnivåerna skiljer sig åt beroende på vad de ingående ämnena har för 

                                            
1 Till de cancerogena räknas benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, 
benso(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren och dibenso(a,h)antracen. De kallas med ett gemensamt namn 7PAH. 
 
2 Beläggningsliggarna fördes från mitten av 1940-talet till slutet av 1970-talet 
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egenskaper. För cancerframkallande ämnen, som stenkolstjära, krävs en 
koncentration av 0,1 viktsprocent för att avfallet ska betraktas som farligt. (Persson, 
2003) 

Föroreningsgraden av stenkolstjära mäts genom förekomsten av polycykliska 
aromatiska kolväten (PAH), som är en grupp organiska föreningar som består av två 
eller flera bensenringar. Vissa enskilda polycykliska aromatiska kolväten är 
klassificerade som cancerframkallande. Ren stenkolstjära innehåller 15-30 procent 
16PAH3. (Granvik och Jacobson, 2003)  

Gemensamt för tjärbeläggningarna är att de idag förekommer längre ned i 
beläggningskonstruktionen, vanligtvis i de understa lagren. Orsaken till det är att 
många av de första beläggningar som användes på svenska vägar var tjärhaltiga och 
att dessa har överlagrats med nyare typer av beläggningar som inte innehåller tjära, 
i samband med reparationer eller underhållsåtgärder. Vid normalt 
beläggningsunderhåll utgör de inte något problem utan det är när beläggningen ska 
tas bort eller djupfräsas som de tjärhaltiga lagren riskerar att komma med i 
beläggningsmaterialet (Granvik och Jacobson, 2003). I figur 1 ges exempel på 
beläggningskonstruktioner som innehåller tjära i de undre lagren. 

 

 

Figur 1. Visar exempel på beläggningskonstruktioner som innehåller tjära i de undre lagren 
(Lindgren, 2004). 

                                            
3 16PAH är en grupp PAH som är cancerogena eller giftiga och som definierats av Naturvårdsverket i NV rapport 4638, 1996. 
7PAH ingår i denna grupp. 
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Riktvärden 

De riktvärden som beskrivs nedan är hämtade ur rapporten ”Hantering av 
tjärhaltiga beläggningar” (Lindgren, 2004). 

Beläggningsmassor med lägre halter av 16PAH än 70 mg/kg betraktas som fria från 
stenkolstjära och kan återanvändas fritt. Överstiger halten 16PAH 70 mg/kg 
betraktas de innehålla stenkolstjära. 

För massor som innehåller halter mellan 300 till 1000 mg/kg 16PAH gäller följande: 

• Mellanlagring görs endast om massorna inte kan användas direkt. 
Lagringen ska vara tidsbegränsad 

• Lagrade massor ska täckas för att undvika lakvattenbildning 

• Lagring av otäckta massor ska ske på tätt underlag och kombineras med 
anordning för att omhänderta eventuellt lakvatten 

• Lagring får inte göras på känsliga markområden, exempelvis i ett 
vattenskyddsområde 

• Återanvändning görs inte inom känsliga markområden 

Överstiger halten av 16PAH 1000 mg/kg ska en särskild bedömning göras av hur 
beläggningsmassorna ska hanteras. (Lindgren, 2004) 
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2. INVENTERING 

2.1 Metod 

Underlagsmaterial 

Beläggningsliggare för Västerbottens län, del 1 och 2, utgör grunden för studien. 
Beläggningsliggarna förvaras hos Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, 
i Linköping. 

En beläggningsliggare utgörs av ett protokoll där länets vägar sorterats efter 
vägnummer. I protokollet är vägarna uppdelade i sträckor som är 25 km långa. I 
liggarna finns alla beläggningsarbeten från 1940-talet fram till slutet av 1970-talet 
dokumenterade med beläggningstyp, längd, bredd och vilket år de utförts. Vidare 
framgår det av protokollen på vilken del av vägen som beläggningen lagts, 
exempelvis på körbanan, eller på vägrenen. Ett utdrag ur beläggningsliggaren finns 
i bilaga 2. 

Till riskbeläggningar räknas ett stort antal beläggningstyper, som kan indelas i 
olika riskklasser beroende på hur frekvent användningen av tjära i bindemedlet har 
varit i dessa. I vissa recept föreskrevs att tjära skulle användas som bindemedel, 
t.ex. tjärbetong (Tb). För många andra beläggningar var det möjligt att välja andra 
bindemedel än tjära. I indränkt makadam (IM) kunde exempelvis byggherren välja 
mellan bitumen, bitumenlösning, tjära och tjärasfalt för indränkning av 
makadamlagret (Persson, 2003). 

Den klassificering som används i denna rapport är hämtad från ett examensarbete 
utfört i samarbete med Vägverket (Persson, 2003). 

Riskklasser (Persson 2003): 

0 – Innehåller vanligtvis inte tjära 

1 – Låg risk för tjärinnehåll i små mängder 

2 – Hög risk för tjärinnehåll i små mängder 

3 – Hög risk för tjärinnehåll i stora mängder 

I bilaga 1 ”Ordlista” finns riskklass angiven för ett stort antal beläggningar. 

I detta arbete har alla beläggningar i riskklass 0 uteslutits. Endast beläggningar 
som tillhör riskklass 1 till 3 har dokumenterats. Därefter har den sammanlagda 
mängden tjärhaltig beläggning beräknats. För att arbeta med kartor och 
kalkylbladet användes Geografiska Informationssystem (GIS) och programvaran 
ArcGIS 8.3. Följande underlagskartor användes vid digitaliseringen: 

• GSD Vägkartan och GSD Terrängkartan4  

• Statliga vägar, informationen är hämtad från Vägdatabanken (VDB) 20055 

• Väginfokartan 2003 

• Kartböcker (Generalstabens litografiska anstalt, 1955, 1967, 1975, Ljungberg, 
H. 1969, 1975) 

                                            
4 GSD-Vägkartan i skala 1:100 000 med fullständig och aktuell vägredovisning som viktigaste information. GSD-Terrängkartan 
ger en fullvärdig markslagsredovisning som även innefattar hyggen, blockig mark, berg i dagen och lövskog. Kartan har även 
en detaljerad redovisning av småvägar, stigar och vägbommar. 
5 Vägdatabanken (VDB), en databas som innehåller uppgifter om statliga vägar i Sverige. 
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Digitalisering av beläggningsliggaren till kalkylark 

Arbetet inleddes med att beläggningsliggaren för Västerbottens län, del 1 och 2, 
digitaliserades, d.v.s. att den information som fanns nedskriven på papper 
sammanställdes till ett databaserat kalkylark. Uppgifter som registrerats är bland 
annat när en viss beläggningsåtgärd är utförd, på vilken sträcka, beläggningstyp, 
samt uppgifter om bredd och längd, i enlighet med beläggningsliggaren. 
Informationen från beläggningsliggaren har kompletterats med uppgifter om vilken 
riskklass de tjärhaltiga beläggningarna tillhör. Varje rad i kalkylarket har ett ID-
nummer, så att den är spårbar och har koppling mot kartmaterialet som visar 
utbredningen av tjärhaltig beläggning i Västerbottens län. 

Digitalisering av beläggningsliggaren till karta 

Vägavsnitt med möjlig förekomst av tjärhaltig beläggning har åskådliggjorts genom 
presentation på karta. Information om vilka vägar som har tjärhaltig beläggning, 
samt var på dessa vägar beläggningen finns, har hämtats ur det ovan nämnda 
kalkylarket. Det är information ur kolumnen ”Delstr_2” som har digitaliserats, se 
förklaring bilaga 5. Den digitaliserade vägsträckan har getts samma ID-nummer 
som återfinns i kalkylarket, för att koppla ihop den geografiska informationen med 
informationen i kalkylarket. 

Många vägar har fått ny sträckning, bytt vägnummer, eller övergått till andra 
väghållare än Vägverket, sedan beläggningsliggaren slutade uppdateras. För att 
utreda dessa förändringar har äldre kartmaterial använts och jämförts mot hur 
dagens vägnät är representerat på karta. Identifieringen av gällande vägnummer, 
för vägar som bytt vägnummer, har skett genom en jämförelse mellan Vägkarta över 
allmänna vägar6, äldre kartböcker (Generalstabens litografiska anstalt, 1955, 1967, 
1975, Ljungberg, H. 1969, 1975) och vägar ur VDB (2005) där aktuella vägnummer 
finns redovisade. Vägar som efter kontrollen inte har återfunnits med ett gällande 
vägnummer, antas ha övergått till någon annan väghållare. 

Metod för mängdberäkning av tjärhaltig beläggning 

Beläggningsåtgärderna är redovisad radvis i beläggningsliggaren och yta och 
mängd är beräknade för varje sådan rad i kalkylarket. Ytan är beräknad som 
vägbredden multiplicerad med längden på sträckan där beIäggningen är lagd. I de 
fall uppgifter om bredd eller längd saknats har värden antagits antingen med 
vägledning av uppgifter i VDB(2005) eller med hjälp av angivelser om samma väg, på 
en annan plats i beläggningsliggaren. Beräkningar baserade på antaganden har 
markerats med en anmärkning7.  

Mängden beläggning har räknats ut för varje rad genom att ytan för varje delsträcka 
har multiplicerats med beläggningens massa per ytenhet8. Ytan är beräknad i 
enheten m2 och beräkningstalet för beläggningen har angetts med enheten kg/m2. 
Beräkningstalen är hämtade ur Perssons (2003) examensarbete och där uppgifter 
saknats för en viss beläggningstyp har värden tagits fram i samråd med 
beläggningsingenjörer (Simonsson, Danielsson, Olovsson muntligen, 2005). Mängden 
beläggning redovisas i kalkylarket i enheten kg. Mängden beläggning för de enskilda 

                                            
6 Det står inget årtal på kartan, men den är handritad och återfanns i Överjägmästarens i Umeå distrikt arkiv, som förvaras 
hos Landsarkivet i Härnösand. 
7 I anmärkningskolumnen kan det stå t.ex. ”Ingen bredd angiven i liggaren, antagen bredd 6,8 m enl. VDB” 
8 För en sträcka belagd med Y1 kan beräkningen se ut så här: längd 2300 m * bredd 7 m = 16100 m2. Mängd Y1 i ton på 
delsträckan: Y1 = 21 kg/m2 => 21 kg/m2*16 100m2= 338 100 kg. 
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åtgärderna har summerats för varje beläggningstyp. Mängden beläggning har även 
summerats med avseende på riskklass och i en total summa tjärhaltig beläggning. 
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2.2 Avgränsningar 

• Inventeringen omfattar endast vägar där Vägverket Region Norr är 
väghållare. 

• De manuellt upprättade beläggningsliggarna som ligger till grund för 
inventeringen är inte uppdaterade från det att man gick över till 
datoriserad dokumentation i slutet av 1970-talet. Många av vägarna kan 
ha byggts om sedan dess varvid beläggning kan ha schaktats bort eller 
fyllts över vid profiljusteringar. I beräkningen har inte sådana 
förändringar spårats, vilket gör att den mängd tjärhaltig beläggning som 
beräknats förmodligen är större än den verkliga mängden.  

• Vägar som tidigare (före 1980) var kommunala vägar och som sedan 
övergått till att ha Vägverket som väghållare, finns inte med i 
redovisningen. Den övervägande andelen vägar på 1970-talet hade 
Vägverket som väghållare, men endast en liten del av dessa var belagda. 
De kommunala vägarna var i minoritet men samtidigt var nästan alla av 
dessa belagda. Det kan innebära att så mycket som 30 procent av belagd 
väglängd från 1970-talet saknas i underlaget (Persson 2003). 

• Det finns inga angivna koordinater för redovisade sträckor i 
beläggningsliggarna, vilket försvårat digitaliseringen till karta. I 
beläggningsliggaren finns utbredningen för en beläggningsåtgärd 
redovisad dels med angivelse av en delsträcka, delsträcka 2, förklaring se 
bilaga 5, dels med en kartskiss för varje blad i beläggningsliggaren. 
Eftersom det skulle kräva en allt för stor arbetsinsats att digitalisera varje 
kartskiss är endast delsträcka 2 digitaliserad. Man kan dock i det digitala 
kartmaterialet få fram information om längden på den utförda 
beläggningsåtgärden.  

• På kartorna redovisas endast var en tjärhaltig beläggning med en viss 
riskklass ligger och inte hur stora mängderna är. Mängden kan i stället 
utläsas ur kalkylarket och spåras via ID-numret. 

• De beläggningar som inte innefattats i studien är asfaltbetong (Ab, MAb, 
HAb, GAb, ÖAb), Asfaltgrus (AG), Kvartsitstahlas, Essen, Shellmac, Topeka, 
oljegrus, Wetmix, Betong, gatstensbeläggning samt alla beläggningar som 
utlagts efter 1973. Asfaltbetong, AG och Topeka tillverkades vanligen med 
bitumen. Kvarsitstahlas och Essen utfördes normalt med oljefluxad 
bitumen. Shellmac är en beläggning som tillverkades med en 
bitumenlösning levererad av Shell medan oljegrus framställdes med 
vägolja tillverkad ur petroleumdestillat. Wetmix beskrivs som asfaltmassa 
och borde därmed innehålla bitumen. Betong och gatstensbeläggningar är 
inte bituminösa beläggningar.  

• Beläggningar blir med åren slitna och skadade. Ofta behövde den gamla 
befintliga beläggningen avjämnas genom utfyllning av ojämnheter innan 
det nya slitlagret kunde utläggas. För de flesta beläggningstyper har 
eventuella justeringsåtgärder inte medräknats i kvantifieringen beroende 
på att det i liggarna inte står vilken beläggningstyp som använts för att 
avjämna vägytan. 
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3. RESULTAT  

Det arbete som utförts i samband med upprättandet av rapporten har resulterat i ett 
kalkylark med beräkning av mängd tjärhaltig beläggning i Västerbottens län, 
kartmaterial där utbredningen överskådligt redovisas samt en kartapplikation.  

3.1 Beräknad mängd tjärhaltig beläggning i Västerbottens län 

Vid beräkningen av mängden tjärhaltig beläggning i Västerbottens län har olika 
beräkningstal9 använts för varje beläggningstyp, se tabell 1.  

Beläggningstyperna finns förklarade i bilaga 1, ordlista. Beläggningstypen I finns 
inte med i denna lista. Av sammanhanget i beläggningsliggaren och efter 
diskussioner med beläggningsingenjörer (Danielsson, Simonsson muntligen, 2005) 
framgår att I står för Indränkning. Vid utförande av indränkningsbeläggning 
packades en yta med makadam, eller makadam tätat med bärlager, som sedan 
påfördes ett bindemedel vilket i vissa fall utgjordes av tjära (Persson, 2003). I 
beräkningen har I behandlats på samma sätt som IM eftersom det i princip handlar 
om samma metod att utföra beläggningen på. Beräkningstalen skiljer sig dock något 
vilket framgår av tabell 1 samt förklaring längre ner i denna text. 

För en del beläggningstyper varierar mängden beläggning som lagts på vägen 
beroende på trafikmängd och ändamål och för dessa var mängden i 
beläggningsliggaren angiven som kg/m2. I Västerbottens län gäller det 
massabeläggningarna BS, Alb och Alg. För övriga tjärhaltiga massabeläggningar har 
inte mängden specificerats i beläggningsliggaren, och för dessa har istället alltid 
antagits samma mängd beläggning per ytenhet, vilket gäller för Falb och LM.  

De flesta beläggningar utförs alltid med en bestämd mängd stenmaterial och 
bindemedel. I anvisningar för tillverkning av olika beläggningstyper från perioden 
mellan år 1935 till år 1960, anges stenmaterialets mängd i enheten l/m2 medan 
bindemedel anges i enheten kg/m2. Stenmaterialets vikt i kg/m2 beräknades genom 
att anta att stenmaterialets skrymdensitet är 1400 kg/m3 (Persson, 2003). 

I beläggningsliggaren anges mängden för tankbeläggningar som tjocklek i cm. Vid 1 
cm tjocklek antas vikten per ytenhet för beläggningarna I, IBM, IM och MM i 
samtliga fall vara 21 kg/m2. När ingen tjocklek kunnat utläsas ur 
beläggningsliggaren har istället vissa antaganden gjorts. För tankbeläggningen I 
antas tjockleken vara 4,5 cm eftersom det är en vanligt förekommande tjocklek vid 
beläggningsåtgärder (Danielsson muntligen, 2005). IBM antas ha tjockleken 10 cm, 
eftersom beläggningstypen förekommer i tjockleken 10 eller 12 cm på andra platser i 
Västerbotten. För IM har tjockleken antagits vara 3 cm, eftersom det är den 
vanligast förekommande beläggningstjockleken för denna beläggning, i 
Västerbottens län.  

                                            
9 Beräkningstalet för t.ex. Y1 är framtaget enligt följande: stenens densitet 1,4 kg/l, stenmängd 14 l/m2, bindemedel 1,3 kg/m2 

=> 14*1,4+1,3=21 kg/m2. 
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Tabell 1. Visar de värden som använts i beräkningen. Varierande mängd innebär att det finns 
specificerade värden för mängden i beläggningsliggaren, som då använts i beräkningen. 

Beläggningstyp Mängd (kg/m2)  Beläggningstyp Mängd (kg/m2) 

Alb Varierar  IT 3 80 

Alg Varierar  IT 4 107 

BS Varierar  IT 6 157 

Falb 27  LM 20 

I 210  MBM 12 252 

IBM 210  MM 6 126 

IBM 10 210  MM 10 210 

IBM 12 252  Uy 20 

IM 63  Y1 21 

IM 3, IM 3t 63  Y2 49 

IM 6 126    

IM 10 210    

IM 17 357    

IM 20 420    

 

Mängden för beläggningstypen JIM har inte beräknats. JIM används för att justera i 
hjulspår, vilket gör att ingen bredd finns angiven i beläggningsliggaren och 
mängden går därför inte att beräkna10.  

På en sträcka var beläggningen inte namngiven i liggaren11. I kartmaterialet har 
beläggningen antagits vara av riskklass 3. Mängden beläggning på dessa 1656 m har 
inte tagits med i beräkningen  

I Västerbottens län är mängden beläggning, där det finns risk för tjära (riskklass 1-
3), beräknad till 1 183 000 ton. Antalet ton fördelar sig på olika riskklasser enligt 
nedanstående tabell. Den största mängden tjärhaltig beläggning faller inom 
riskklass 3, 607 000 ton, vilket är 51 % av den totala beräknade mängden tjärhaltig 
beläggning. 

Tabell 2. Visar hur många ton beläggning som faller inom de olika riskklasserna 
Riskklass Beläggningstyp Antal ton

1 Alb, Alg, BS, LM, Y1 561 000
2 Falb, Uy 16 000
3 IBM, IM, IT, I, MBM, MM, Y2 607 000

                                            
10 Finns bara på en sträcka av 870 m i Västerbottens län. 
11 Gäller en provsträcka på 1656 m på väg E4 delsträckan Röbäck – Böleå. 



 

 13

 

Figur 2. Visar mängden (ton) av en viss beläggningstyp, som finns utlagda i Västerbottens län. 
Beläggningarna Alb, Y1, LM, ALG samt BS tillhör riskklass 1 (grön) ,Uy samt Falb tillhör 
riskklass 2 (orange) och IM, IT, IBM, MM, MBM, I samt Y2 tillhör riskklass 3 (röd). 

 

Figur 3. Visar hur mängden tjärhaltig beläggning i Västerbottens län procentuellt är fördelad 
mellan olika beläggningstyper. (riskklass 1 är grön, riskklass 2 är orange och riskklass 3 är 
röd) 
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3.2 Redovisning på karta 

Figur 4 visar översiktligt var tjärhaltiga beläggningar kan påträffas i Västerbottens 
län. I bilaga 3 presenteras kartor över Vägverkets driftområden. Observera att 
kartorna visar den tjärhaltiga beläggning som har högst riskklass på varje sträcka. 
Flera beläggningar kan vara utlagda på samma vägsträcka, med lika höga eller lägre 
riskklasser. 
Kartan kan i sig fungera som ett verktyg för att överskådligt identifiera var 
tjärhaltiga beläggningar förekommer, t.ex. vid planering av vägåtgärder. 
Kartmaterialet ger en första information om vilken riskklass olika vägavsnitt har 
med avseende på tjärhalt. 

 

Figur 4. Visar översiktligt var tjärhaltiga beläggningar kan påträffas i Västerbottens län 
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3.3 Kartapplikation 

En GIS12 baserad kartapplikation har tagits fram där informationen i kalkylarket 
kopplas till kartor över det vägnät som Vägverket är väghållare för. I 
kartapplikationen kan information från kalkylarket nås för varje beläggningsåtgärd, 
genom att vägsträckan där beläggningsåtgärden utförts har markeras på kartan och 
försetts med samma ID-nummer som beläggningsåtgärden har i kalkylarket. Bifogad 
CD-skiva, bilaga 4, innehåller kartapplikationen ”Tittskåp tjärhaltiga beläggningar 
Region Norr.pmf” och tillhörande data. Programvaran ArcReader krävs för att 
använda kartapplikationen. 

Kartapplikationen kan fungera som ett verktyg för att mer ingående identifiera var 
tjärhaltiga beläggningar förekommer, t.ex. vid planering av vägåtgärder. 
Tillhörande kalkylark med koppling till ID-nummer ger ytterligare information i 
form av beräknad yta och mängd tjärhaltig beläggning på sträckan.  

4. DISKUSSION 

4.1 Metod 

Inventeringen av vägsträckor med tjärhaltiga beläggningar har i denna rapport 
begränsats till vägar där Vägverket är väghållare. Den totala mängden tjärhaltiga 
beläggningar i Västerbottens län är dock större. För att beräkna den totala mängden 
måste även kommunala och enskilda vägar inventeras, vilket inte varit syftet med 
detta arbete.  

En felkälla i beräkningen av mängd tjärhaltiga beläggningar kan spåras till sträckor 
där vägar byggts om, varvid tjärhaltig beläggning schaktats bort. I detta arbete har 
ingen kartläggning gjorts där det framgår på vilka sträckor den tjärhaltiga 
beläggningen är borttagen, utan även sådana sträckor ingår i beräkningen.  

I det fall uppgifter saknas om tjocklek för en beläggningstyp, har antaganden gjorts, 
se avsnittet Beräknad mängd tjärhaltig beläggning. De antagna värdena gör att 
beräknad mängd för vissa tjärhaltiga beläggningar är osäker. Det framgår av 
kalkylarket vilka beläggningar som i liggarna har en angiven tjocklek eller som är 
angivna med mängd per ytenhet. Analyserade beläggningsprover från vägar där 
mängden är osäker skulle ge ett bättre underlag för beräkningarna. 

Arbetet med att ta fram kartmaterialet med tjärhaltiga beläggningar har inneburit 
bättre förutsättningar för mängdberäkningarna. Vägar som inte längre har 
Vägverket som väghållare eller som fått förändrad sträckning har kunnat 
identifieras i samband med arbetet med framställningen av kartmaterialet. 

När det resulterande kartmaterialet studeras är en tendens att tjärhaltiga 
beläggningar med riskklass 3 återfinns på det större vägnätet, på vägar som E4, 
E12, 45 och 92. 

                                            
12 GIS står för Geografiskt Informations System 
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4.2 Jämförelse med andra län 

I tabell 3 redovisas en jämförelse av förekomsten av tjärhaltig beläggning i 
Västerbottens län mot inventeringar som gjorts över andra län i Sverige13. Den visar 
att mängden i Västerbottens län är stor, jämfört med län i södra Sverige, och i 
samma storleksordning som län i norr. I Perssons examensarbete (Persson, 2003) 
gjordes en uppskattning av mängd tjärhaltiga beläggningar i Sverige, med 
uppdelning länsvis. Mängden för Västerbotten uppskattades i hennes 
sammanställning till ungefär 1 120 000 ton, vilket är en underskattning med ca 5 %. 
I Norrbotten innebar hennes preliminära uppskattning en överskattning med ca 6% 
(Gerdin & Wikström, 2005). Dessa jämförelser stödjer Perssons uppskattning av total 
mängd tjärhaltiga beläggningar i Sverige, d.v.s. 21 000 000 ton med en avvikelse på ± 
6 %. 

 

Tabell 3. Visar det beräknade maximala värdet för förekomst av tjärhaltig beläggning i olika län 
i Sverige, där inventeringar har utförts. 

Län Beläggning 
(max)

Gotland (Persson, 2003) 391 000 ton

Uppsala (Persson, 2003) 295 000 ton

Västernorrland (Persson, 2003) 1 224 000 ton

Västerbotten 1 184 000 ton

Norrbotten (Gerdin & Wikström, 2005)  1 017 000 ton

 

4.3 Fortsatt arbete 

I detta arbete har antagande gjorts eftersom att vissa uppgifter saknades i 
beläggningsliggaren. De examensarbeten som utförts angående inventering av 
tjärhaltiga beläggningar med hjälp av beläggningsliggare (Persson, 2003, Gerdin & 
Wikström, 2005) visar att beläggningsprover tagna på väg har god 
överensstämmelse med uppgifter angivna i beläggningsliggarna, även om mindre 
avvikelser förekommer. För att förbättra beräkningen skulle beläggningsprover 
kunna tas på sträckor där uppgifterna i beläggningsliggarna är bristfälliga. För att 
verifiera uppgifterna i beläggningsliggarna skulle också några stickprov kunna 
utföras på sträckor där alla uppgifter finns. 

                                            
13 Olika beräkningstal för beläggningar (kg/m2) har använts om man jämför inventeringen i Norrbottens län, med den som 
presenteras i denna rapport. Den största skillnaden är för beläggningstypen IM3, där 36 kg/m2 använts i beräkningen för 
Norrbottens län, medan 63 kg/m2 använts för Västerbottens län. Används beräkningstalet 63 kg/m2, skulle mängden i 
Norrbottens län ha ökat med 186 000 ton. För övriga beläggningstyper är skillnaderna mindre. 
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Vägkarta (okänt årtal) Karta över allmänna vägar i Västerbottens län, ur 
Överjägmästarens i Umeå disktrikt arkiv EII:121, förvarad på Landsarkivet i 
Härnösand. 

Vägkartan, Copyright Lantmäteriverket 2004. Ur GSD-Vägkartan, Ärendenr 
M2004/5067 

Väginformationskartan 2003. Vägverket. Uppdaterad 20040129 

Terrängkartan, Copyright Lantmäteriverket 2004. Ur GSD-Terrängkartan, Ärendenr 
M2004/5067 

5.3 Muntliga källor 

Kjell Olovsson, 090-17 26 24, Vägverket Produktion, samtal den 30 september 2005 

Bo Simonson, 031-65 65 53, Vägverket Produktion, telefonsamtal den 26 oktober 
2005 

Georg Danielsson, 0920-24 37 88, Vägverket Region Norr, telefonsamtal den 26 
oktober 2005 

 



 

 

Ordlista Bilaga 1 
 
Det här är en "ordlista" som förklarar några av de vanligast förekommande 
beläggningsförkortningarna i beläggningsliggarna. I kolumnen ”Förkortning” anges 
beläggningarnas förkortning och ibland ges exempel på i vilket sammanhang de 
använts i inom parantes. ”Årtal” anger mellan vilka år beläggningen utlagts och 
”Län” anger i vilket/vilka av de undersökta länen beläggningen förekommit. I 
kolumnen ”Risk” anges hur hög risk det är att en beläggning innehåller tjära. 
Bedömning av beläggningars tjärrisk har gjorts med den kunskap som erhållits i 
studien och kan komma att ändras.  
 
 
Risk:  
0 – Innehåller vanligtvis inte tjära.  
1 – Låg risk för tjärinnehåll i små mängder.  
2 – Hög risk för tjärinnehåll i små mängder.  
3 – Hög risk för tjärinnehåll i stora mängder.  
 
 
 

Förkortning Förklaring Årtal Risk Anmärkning 
Ab, AB (60 Ab 
8t, Ab 80) 

Asfaltbetong. Samlingsbeteckning på utlagd 
och packad blandning av stenmaterial och 
bitumen. 

1948- 0 Tjärbränning kan ha 
förekommit fast det ej 
angivits

AEBÖ (110 
AEBÖ) 

Öppen asfaltemulsionsbetong. Blandning av 
stenmaterial (mycket öppen korngradering) 
och bitumenemulsion. 

1976- 0

AG, Ag (110 Ag 
25)

Asfaltgrus. Bitumenbundet bärlager med låg 
finmaterial och bindemedelshalt. 

1967- 0

Alb, ALB (80 
Alb 16 t) 

Asfaltlösningsbetong. Asfaltbetong med 
bitumenlösning, bestående av bitumen blandat 
med petroleumdestillat eller 
stenkolstjäredestillat, som bindemedel. Främst 
slitlagerbeläggning. 

1962- 1  Eventuellt tjära i 
bitumenlösningen (förr 
benämnd 
asfaltlösning)  

Alg (220 Alg 30) Asfaltlösningsgrus. Bitumenbundet grus med 
bitumenlösning bestående av bitumen blandat 
med petroleumdestillat eller 
stenkolstjäredestillat som bindemedel. Främst 
bärlagerbeläggning.  

1966- 1 Eventuellt tjära i 
bitumenlösningen (förr 
benämnd 
asfaltlösning)

BG (150 BG) Bitumenstabiliserat grusbärlager. Äldre 
benämning på AG. 

1963-1973 0
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Förkortning Förklaring Årtal Risk Anmärkning 
BS, BCS, BC 
(80Ab12t, tjärbr 
+ BS 12-16) 

Bituminiserad sten. Sten (12-16 mm) 
överdragen med bitumen/tjära. Invältrades på 
AB för att få råare yta. 

~1970 1

Btg, BTG Betong, d.v.s cementbetong ~1930- 0

Cg   Cementgrus. Cementstabiliserat grusbärlager. 0

Compomac  Beläggning där stenmaterial (2-5 mm eller 2-10 
mm) behandlats med 75% tjäremulsion och 
därefter med 55% bitumenemulsion. 

1952 (en) 3

CÖAb, Cg ÖAb 
(CÖAb 60)

ÖAb på gång och/eller cykelbana 1951-1961 0

Essen Asfaltbetong bestående av blandning av 
krossad masugnslagg (0-4 mm) och mycket 
mjuk oljeasfalt. Slitlagerbeläggning. 

Före 1954 0 Oljeasfalten kan vara 
fluxad med tjärolja 

Eb resp EB  Emulsionsbetong. Asfaltbetong med vanligen 
asfaltemulsion som bindemedel. 
Slitlagerbeläggning. 

1930-1938 1  Kan vara tjäremulsion

Falb (Falb 10 
kg, Falb 1)

Finasfaltlösningsbetong. Stenmaterial (0-5 mm) 
blandat med asfaltlösning. Lösningsmedel 
vanligtvis stenkolstjäredestillat. 
Slitlagerbeläggning med tjocklek ca 1cm. 

1946-1954 2

F Försegling. Tätning av massabeläggningsyta 
genom utspridning av 
emulsion/bitumenlösning i förening med 
avtäckning med sand (0,5-2 mm). Sanden ofta 
förr förpreparerad genom tjärbränning.

1958-1967 2 Tjärbränd sand

Gab, GAb (Gab 
150 kg)

Grusasfaltbetong. (övrigt se AB och Ab ovan). 
Använts främst som slitlager. 

0

HAb Hård Asfaltbetong. Asfaltbetong med A 135 
som bindemedel (A 135 motsvarar närmast 
dagens 70/100). Främst slitlager.

0

IA 4, IA6  Helindränkning varm asfalt tjocklek 4 cm. 
Lager av grov makadam indränkt med 
bitumen. Efterföljande ytbehandling med 
bitumen/tjära/asfalttjära oftast inräknad. 
Slitlagerbeläggning.

1937-1956 3
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Förkortning Förklaring Årtal Risk Anmärkning 
IBM 15, BM12 Indränkt bärlagermakadam eller indränkt 

bitumenbunden makadam. (se IM ) 
1952-1961 3

IM 4, IM 6 etc Indränkt makadam 4 resp 6 cm. 
Överbyggnadslager av grov makadam indränkt 
med bitumen/bitumenlösning/tjära/asfalttjära. 

1955-1964 3

IM3t, IM6t etc Tät indränkt makadam 3 resp. 6 cm. Indränkt 
makadam där tätning förutom med kilsten 
även skett med sand, sandigt grus eller 
stenmjöl.

1955- 3

IT 4, IT 6  Helindränkning med tjära 4 resp 6 cm. Lager 
av makadam indränkt med tjära. Ytbehandling 
med bitumen/tjära/asfalttjära oftast inräknad. 
Slitlagerbeläggning. 

1944-1959 3

IT 4 exkl. 
ytbehandling

Helindränkning med tjära 4 cm utan 
ytbehandling.  

1957-1958 3

Indränkning Lager av grovmakadam indränkt med 
bindemedel (tjära/asfalt/emulsion) Kan vara IM, 
IE, IA eller IT.

1945-1971 3

Kvartsitstahlas Liknar Essen. 1942-1943 0

LA, La (LA 30 
kg) 

Anta variant av Lm  1955-1960 1 Ev tjärdestillat i 
bitumenlösning (förr 
benämnd 
asfaltlösning)

Lm (Lm 30 kg) Lagning och avjämning av bituminösa 
beläggningar med asfaltlösningsbetong. 

1953 (2st) 1  Ev tjärdestillat i 
bitumenlösning (förr 
benämnd 
asfaltlösning)

MAB, MAb, 
Mab 

Mjuk asfaltbetong. Bituminet normalt tillverkat 
med A120 som bindemedel (A120 motsvarar 
närmast dagens 160/220).

1953- 0

MBM 12 Massabunden makadam 12 cm. Lager av grov 
makadam indränkt med 
bitumenlösning/tjära/asfalttjära eller bitumen 
och tätad med asfaltbetong. Främst 
bärlagerbeläggning.

1952-1959 3

MM Senare benämning på MBM. 1961-1967 3  
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Förkortning Förklaring Årtal Risk Anmärkning 
OG (80 Og 18) Massabeläggning där bindemedlet utgörs av 

vägolja, bestående av petroleumbitumen, 
vidhäftningsmedel och lösningsmedel. 
Slitlagerbeläggning.

1958 0

Shellmac Ytbehandling. Bindemedel från en av Shell 
levererad bitumenlösning.

1952 0

Smg, Smgst Smågatsten. Stenar med 5-6 eller 8-10 cm 
sida sattes i sandlager. Sanden i fogarna 
bands fast med asfaltemulsion eller oljeasfalt. 
Slitlagerbeläggning.

0

Tb (58 Tb12t) Tjärbetong. Utlagd och packad blandning av 
stenmaterial och tjära. Slitlagerbeläggning.

1958-1968 3

Tjärbränning 
(80 Ab 16 t, 
tjärbr.)

Fastbränning av tjära på varmt stenmaterial till 
förbättring av bindandet mellan stenmaterialet 
och det bindemedel som användes. 
Tjärmängd ca 0,5 % av beläggningens totala 
vikt

1969–1971 2

Topeka Asfaltbetong med partikelsprång i graderingen 
av ingående stenmaterial samt med ett 
bitumen som bindemedel.

F 1956 0

Uy Underhåll genom ytbehandling av bituminösa 
beläggningar. Bindemedel av 
bitumen/asfalttjära/tjära 

1944-1959 2

Wetmix 120, 
Wetmix 70

Asfaltmassa framställd genom blandning av 
stenmaterial i ouppvärmt och fuktigt tillstånd 
och ett tunnflytande bituminöst bindemedel 
med sur reaktion; vidhäftningen förbättras 
genom tillsättning av kalkhydrat.

1955 0

Yg, Yg I, Yg II 
eller Yg 2 

Impregnering och ytbehandling av grusväg. 
Vägytan impregnerades med tjära/bitume 
nlösning och därefter utfördes två 
ytbehandlingar med tjära/asfalt/asfalttjära och 
pågrus. Slitlagerbeläggning.

1940-1960 3

Y1 Enkel ytbehandling. Slitlager bestående av ett 
bituminöst bindemedelsskikt, vanligen 
bitumenlösning, och invältrat pågrus.

1961- 1 Ev tjärdestillat i 
bitumenlösning. 
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Förkortning Förklaring Årtal Risk Anmärkning 
Y2, Y II Dubbel ytbehandling. Grusväg impregnerades 

med tjära och därefter skedde första 
ytbehandlingen med 
asfaltlösning/tjära/asfalttjära och pågrus. Andra 
ytbehandlingen utfördes enligt Y1. Slitlager

1940- 3

ÖAb Öppen asfaltbetong. Asfaltbetong med låg halt 
av finkornigt stenmaterial vilket ger den en hög 
hålrumshalt. Främst som underlag för 
bituminöst slitlager.

0

Övrigt
Synopal (Y1 8-
12 + 20 % 
Synopal) 

Typ av stenmaterial 0

Kvartsit (Y1 12-
16 kvartsit) 

Typ av stenmaterial 0

Rubit (J + 80 
Rubit inkl 20% 
kvartsit 12 + 
16)

Inblandning av rivet däckgummi 0

 



 

 

Beläggningsliggare Bilaga 2 

 
 



Driftområdeskartor som visar vägar med tjärhaltig beläggning Bilaga 3 

 

Driftområde Åsele 



Driftområdeskartor som visar vägar med tjärhaltig beläggning Bilaga 3 

 

Driftområde Lycksele 



Driftområdeskartor som visar vägar med tjärhaltig beläggning Bilaga 3 

 

Driftområde Norsjö 
   

 



Driftområdeskartor som visar vägar med tjärhaltig beläggning Bilaga 3 

 

Driftområde Skellefteå Norra 
 

 



Driftområdeskartor som visar vägar med tjärhaltig beläggning Bilaga 3 

 

Driftområde Skellefteå Södra 



Driftområdeskartor som visar vägar med tjärhaltig beläggning Bilaga 3 

 

 
 
Driftområde Sorsele 
 

 



Driftområdeskartor som visar vägar med tjärhaltig beläggning Bilaga 3 

 

Driftområde Storuman   



Driftområdeskartor som visar vägar med tjärhaltig beläggning Bilaga 3 

 

Driftområde Umeå Norra 

 



Driftområdeskartor som visar vägar med tjärhaltig beläggning Bilaga 3 

 

Driftområde Umeå Södra     

 



Driftområdeskartor som visar vägar med tjärhaltig beläggning Bilaga 3 

 

Driftområde Vilhelmina 

 



Driftområdeskartor som visar vägar med tjärhaltig beläggning Bilaga 3 

 

Driftområde Vännäs   

 
 



 

 

Inventering av tjärhaltig beläggning Region Norr, CD-skiva. Bilaga 4 
 
CD-skivan innehåller tre mappar. Vid kopiering av data till egen dator måste 
skivans innehåll sparas direkt under enhetens namn för att data ska kunna 
presenteras i tittskåpet. Om skivan sparas under enheten C ska sedan sökvägen se 
ut så här: C:\Tittskåp_Tjärhaltig_beläggning 
 
CD-skivan innehåller följande: 
 
Tittskåp_Tjärhaltig_beläggning 
Här finns kartapplikationen för inventeringen. ”Tittskåp tjärhaltiga beläggningar 
Region Norr.pmf” som öppnas med programvaran ArcReader. 
ArcView-projektet ”Inventering av tjärhaltiga beläggningar Region Norr.mxd” Här 
finns även under katalogerna AC, BD och Gemensam bakgrundsdata som 
innehåller data för ArcView och ArcReader. 
 
Kalkylark 
Kalkylark ”AC_tjärhaltig_beläggning.xls” där beläggningsliggarens information förts 
in digitalt och som innehåller de uträkningar/kommentarer som är gjorda vid 
inventeringen av tjärhaltig beläggning. 
 
Rapport 
Publikation 2005:134 Vägar med tjärhaltig beläggning, inventering av vägar i 
Västerbottens län. ”Vägar med tjärhaltig beläggning Västerbottens län.doc” 



 

 

Förklaring till kalkylark ”AC_tjärhaltig_beläggning.xls” Bilaga 5 
Kalkylarket innehåller följande blad: 
 
Ur beläggningsliggaren – innehåller de rader som innehåller förmodad tjärhaltig 
beläggning ur den analogt förda beläggningsliggaren för Västerbottens län, del 1 
och del 2. Se förklaring nedan. 
 
Mängd tjärhaltig bel. – Bygger vidare på bladet ”Ur beläggningsliggaren” och här 
finns beräkningar vad gäller yta och mängd, sorterat per beläggningstyp. Se 
förklaring nedan. 
 
Summering – Här återfinns totalsummeringar vad gäller längd, yta och mängd per 
beläggningstyp, mängd per riskklass och total summering av längd, yta och mängd. 
Att notera är att total summerad längd och yta gäller längd och yta på alla 
beläggningsåtgärder som är dokumenterade i beläggningsliggaren, alltså inte den 
faktiska längd och yta som täcks av tjärhaltig beläggning. Detta eftersom flera 
åtgärder kan förekomma på samma yta. 
 
Cirkeldiagram Bel. typ – diagrammet återfinns i rapporten som figur 3. 
 
Diagram ton – diagrammet återfinns i rapporten som figur 2. 
 
Förklaring till blad ”Ur beläggningsliggaren” 
 
Id – Identitetsnummer. Unikt för varje rad hämtad ur beläggningsliggaren. Används 
även i GIS för att koppla samman databasen till kartan.  
 
Sammanfaller med Id – Visar för vilka andra rader ur beläggningsliggaren som 
delsträcka 2 sammanfaller med delsträcka 2 för denna rad. 
 
Årtal – Står för det årtal beläggningen lades ut på vägen 
 
V_idag – Det vägnummer sträckan har idag. 
 
V_liggare – Det vägnummer sträckan hade enligt beläggningsliggaren, då 
beläggningen lades ut. Är inte alltid densamma som i dagsläget.  
 
Sträcka – Visar mellan vilka orter en väg med ett visst vägnummer går. Delas in i 
delsträckor, se Delstr_1. 
 
Delstr_1 – Delsträcka 1. Del av Sträcka. Delsträcka 1 delas i sin tur in i mindre 
delsträckor, se Delstr_2. 
 
Delstr_2  – Delsträcka 2. Del av Delsträcka 1. På hela eller delar av denna sträcka är 
beläggningen utlagd. 
 
Bel_typ – De beläggningstyper som är utlagda på sträckan. (Kan vara en eller flera 
på varandra). 
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Tjär_bel – Den beläggning som är tjärhaltig av dem som är utlagda. Exempel på 
detta är till exempel när beläggningstypen är La + 60 AB. Här är endast La en 
tjärhaltig beläggning. 
 
Risk – Visar vilken riskklass den tjärhaltiga beläggningen tillhör från 1-3  Bilaga 5 
 
Kmax – Körbanans maximala bredd i meter.   
 
Kmin – Körbanans minsta bredd i meter. 
 
Kmedel – Ett medel över körbanans bredd utifrån Kmax och Kmin.  
 
V – Väggrenens bredd i meter om denna finns med. 
 
Bredd – Den totala bredden i meter. V+ Kmedel 
 
L – Den belagda sträckans längd i meter 
 
Anmärkning – Visar om någon uppgift saknas i beläggningsliggaren eller om någon 
uppgift varit svårtolkad vid kartframställningen.  
Förklaring till blad ”Mängd tjärhaltig bel.” 
Kolumnerna sammanfaller med kolumnerna i ”Ur beläggningsliggaren” i samtliga 
fall utom för följande kolumner: 
 
Yta (m2) – Den belagda sträckans yta i m2. Längden*Bredden 
 
Beräkningstal för mängdberäkning – Visar hur mycket beläggningen väger per m2 
 
Namnlös kolumn – siffran i kolumnen är beräkningstalet för mängdberäkningen i 
kg/m2 
 
Beräknad mängd beläggning (kg) – Visar hur mycket beläggning det finns i ton för 
varje enskild sträcka. Uträknat genom att multiplicera beläggningens vikt per m2 
med den belagda ytan. 
 
Beräkningstal enl. liggare – Visar hur mycket beläggningen väger per m2. Denna 
kolumn gäller beläggningar där ett specifikt värde fanns angivet i 
beläggningsliggaren, vilket medför en exaktare beräkning än att använda ett 
schablonvärde. 
 
Beräknad mängd beläggning enl. liggare (kg) – Visar hur mycket beläggning det 
finns i ton för varje enskild sträcka. Uträknat genom att multiplicera beläggningens 
vikt per m2 med den belagda ytan. En exaktare beräkning än den som är gjord med 
schablon. I summeringen är det dessa mängder som använts och det är de som finns 
redovisade i rapporten.  
 
Anmärkning – Visar om någon uppgift saknas i beläggningsliggaren eller om någon 
uppgift varit svårtolkad vid kartframställningen. Skiljer sig från Anmärkning i ”Ur 
beläggningsliggaren” eftersom det i denna kolumn även anges för vilka rader vi gjort 
antagande och vilka dessa antaganden.
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