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Förord 
Tjärasfalt är en benämning på gamla asfaltbeläggningar som innehåller vägtjära och 
därmed ofta höga halter av PAH (polycykliska aromatiska kolväten). År 2004 gav dåvarande 
Vägverket ut riktlinjer för hur sådana beläggningar ska analyseras och hanteras (publ 
2004:90). Som ett led i framtagandet av riktlinjerna påbörjades uppföljning vid vägar där 
sådana material återvunnits. Undersökningarna har sedan fortsatt för att få långa mätserier.  
 
Huvuddelen av denna rapport är en sammanställning av de miljöundersökningar som utförts 
av VTI och SGI under åren 2001-2011 på uppdrag av Trafikverket (och Vägverket). 
Underlaget har varit årsvisa uppföljningsrapporter och en sammanställning som gjordes för 
åren 2001-2004. Till dessa rapporter hör flera bilagor över analysprotokoll från de 
laboratorier vid vilka undersökta proverna analyserats. SGI har vid sin sammanställning i 
föreliggande rapport endast översiktligt studerat dessa bilagor. Samtliga återgivna resultat 
är hämtade från rapporterna till de ovanstående VTI utlåtanden och inte från bilagorna.  
 
 
 
Trafikverket, 2014 
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Sammanfattning 
Trafikverket (och före detta Vägverket) har under åren 2001 till 2011 genomfört en rad 
miljöuppföljningar på vägavsnitt där försök med kall- eller halvvarm återvinning av tjärhaltiga 
massor utförts. Även miljöpåverkan av mellanlagring av tjärasfalt i ett upplag har studerats. 
Syftet var att kontrollera och säkerställa att det inte skedde någon utlakning av PAH 
(polycykliska aromatiska kolväten) från vägkonstruktionerna eller platsen för upplaget. 
Arbetet med uppföljningar, analyser och redovisningar har årligen utförts av Väg- och 
transportforskningsinstitutet (VTI) och Statens geotekniska institut (SGI) och resultat och 
bedömningar av dessa miljöuppföljningar har på årsbasis redovisats av VTI fram till och 
med 2011. Syftet med denna rapport var att sammanställa och förtydliga underlaget och när 
så har varit relevant ge en ny bedömning utifrån ny kunskap. 
 
Rapporten omfattar följande fem fallstudier bestående av vägar, cykel- och gångbanor samt 
ett upplag för mellanlagring: 

• Väg 90, Skarped-Näsåker, etapp 1 

• Gång- och cykelbanor i Västerås 

• Väg 825, Salteå-Binböle 

• Väg 348, Bredbyn-Kubbe-Solberg 

• Mellanupplaget i Brattsjö (intill väg 348) 

Innan de återvunna, tjärhaltiga massorna lades ut på objekten (vägarna eller platsen för 
mellanlagring) togs referensprov på befintligt jord- eller vägmaterial. Prov togs också på 
grundvatten i brunnar eller installerade grundvattenrör vid sidan av objekten (undantaget 
cykel- och gångbanor). Efter att vägarna åtgärdats har prov tagits i ungefär samma 
sektioner eller lokaler som vid referensprovtagningen. Vid upplaget togs prover på marken 
under upplaget och på lakvatten från upplaget som samlats upp i tankar. 
 
På ett par av vägarna förekom tjärbeläggning i den gamla konstruktionen. I vissa fall togs 
den bort, återvanns och lades tillbaka, i andra fall lämnades den kvar i vägen. På samtliga 
objekt lades återvinningsmassorna ut som bundet bärlager och ovanpå påfördes ett slitlager 
av ny asfalt. De nyutlagda återvinningsmassorna låg öppet för trafik 1-2 veckor innan 
slitlagret lades på. 
 
Inte i någon av vägarna, eller de studerade cykel- och gångbanorna, kunde halter av PAH 
påvisas över de idag gällande riktvärden för mindre känslig markanvändning. Detta gäller 
för samtliga prover tagna både under vägbeläggningarna och bredvid vägarna. Majoriteten 
av proverna innehöll så låga halter att även riktvärden för känslig markanvändning 
understigs och i flertalet av proverna gick det inte att detektera några PAH alls. 
I de fallen PAH kunde detekteras i prover tagna under vägkonstruktionerna återfanns 
halterna generellt sett i de övre lagren (ned till ca en halvmeters djup, under bärlagret) och 
ingen mätbar transport av PAH mot djupare lager/nivåer kunde fastställas.  
I de undantagsfall då PAH hittades i djupare lager under vägen var prover, tagna ovan-för 
dessa prover, rena med avseende på PAH. Föroreningen härstammar troligtvis från den 
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äldre vägen, och kan ha uppstått i samband med dess konstruktion, eller genom transport 
av tjärpartiklar då vägen nyttjats.     
 
I markprofilerna i kanterna av de undersökta vägarna detekterades PAH i ca 14 % av 
samtliga prover och 3 % hade halter över gällande riktvärdena för KM (alla halter var dock 
under riktvärdena för MKM). Fynden av enskilda PAH, eller om de grupperas som PAH-H, 
PAH-M och PAH-L, följde inget mönster med avseende på var de hittas i djupprofilen eller 
vid vilken tidpunkt de påträffats. Detta tyder på att fynden av PAH i markproverna bredvid 
vägarna inte är orsakade av utlakning från själva vägmaterialet, utan har en annan 
uppkomst.  
 
Sammantaget så visar resultaten av de fasta proverna, från de studerade vägavsnitten, på 
en mycket begränsad transport av PAH från vägen och att denna transport förmodligen till 
störst del beror på partikeltransport och inte utlakning. Under förutsättningen att området 
(vägen och kanterna av vägen) kan betraktas som mindre känsligt markområde bedöms 
omgivningspåverkan från de här studerade vägarna, med inkapslad återvunnen tjärasfalt, 
som ringa. 
 
Halterna av PAH var i samtliga provtagna vatten under de rikt- och gränsvärden som valts 
ut för bedömningarna. Bedömningen av omgivningspåverkan, baserad på insamlade grund- 
och ytvattenprover, är behäftade med vissa osäkerheter då vissa provtagningsplatser 
utgjordes av befintliga dricksvattenbrunnar och täkter. I några fall är avståndet mellan 
vägen/upplaget och provpunkterna så stort (uppemot 40-100 m) att det förefaller mindre 
sannolikt att tunga PAH skulle kunna detekteras i någon av dessa provpunkter inom 
tidsramen för uppföljningarna. Provtagningsprogrammen för väg 90, väg 825 och väg 348 
var godkända av berörda kommuner och Länsstyrelse och pågick i fem år. Mätningarna 
förlängdes sedan i forskningssyfte ytterligare sex år. 
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Inledning 
Trafikverket (före detta Vägverket) har under 11 års tid låtit utföra miljöuppföljningar i form 
av vatten- och jordprovtagningar längs ett antal vägar där PAH-haltiga beläggningar 
(tjärasfalt) har återvunnits. Denna rapport syftar till att sammanställa och förtydliga resultat 
från dessa miljöuppföljningar. Rapporten innehåller också en syntes av nyare forskning och 
undersökningar som skett både nationellt och internationellt de senaste åren.  
Under åren 2001 till 2011 genomfördes en rad miljöuppföljningar på fyra vägavsnitt, där 
försök med kall- eller halvvarm återvinning av tjärhaltiga massor utförts, samt på ett upplag 
där återvunna tjärhaltiga massor mellanlagrats. Kontrollprogrammen som genomfördes var 
för de första fem åren överenskomna med berörda kommuner och länsstyrelser och 
resultaten redovisades årligen till dem. Efter den 5-åriga kontrollperioden kunde ingen 
miljöpåverkan konstateras, men dåvarande Vägverket valde att fortsätta mätningarna i syfte 
att skapa en lång mätserie. Målet var att kontrollera och säkerställa att det inte skedde 
någon utlakning av PAH (polycykliska aromatiska kolväten) från vägkonstruktionerna eller 
platsen för upplaget. Arbetet med uppföljningar, analyser och redovisningar uppdrogs till 
Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) och Statens geotekniska institut (SGI) och 
resultat och bedömningar av dessa miljöuppföljningar har på årsbasis redovisats av VTI 
fram till och med 2011. 
 
I föreliggande rapport har en sammanställning av ovan beskrivna miljöuppföljningar (2001-
2005) och resultat från de fortsatta mätningarna (2006-2011) gjorts. Sammanställningen 
omfattar följande objekt: 

• Väg 90, Skarped-Näsåker, etapp 1 

• Gång- och cykelbanor i Västerås 

• Väg 825, Salteå-Binböle 

• Väg 348, Bredbyn-Kubbe-Solberg 

• Mellanupplaget i Brattsjö (intill väg 348) 

Sammanställningar för de enskilda objekten presenteras under kapitel 7-11. För varje objekt 
redovisas den återvinningsmetodik som tillämpats (vägutformning), vilken provtagning som 
skett (referensprovtagning, uppföljningar), vilka analyser som utförts, och analysresultat för 
hela den studerade tidsperioden. Därtill ges ett referat av bedömningar och kommentarer 
hämtade från underlaget som granskats (se lista under denna rapports förord). När så har 
varit relevant har det existerande underlaget kompletterats med en ny bedömning av 
författarna och förtydligande kommentarer har lämnats direkt i texten under varje enskilt 
objekt. Under kapitel 12 ges en sammanfattande bedömning av miljöuppföljningarna som 
helhet tillsammans med övriga synpunkter från författarna. I det sista kapitlet (kapitel 13) 
finns sammanställt referat från den senaste forskningen på om-rådet med exempel på 
standardiserade metoder för att till exempel uppskatta utlakning av PAH från asfalt, samt 
exempel på riskbedömningar av vägkonstruktioner med återvunnen tjärasfalt.  
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Allmän beskrivning av 16-PAH 
PAH är en stor grupp organiska ämnen som består av två, eller flera, sammanfogande 
aromatiska ringar. På grund av ämnenas kemiska struktur är de svåra att lösa i vatten och 
hydrofobiciteten (de vattenskyende egenskaperna) ökar med antalet bensenringar, dvs. ju 
större och tyngre molekylvikt en PAH har desto svårare är det att lösa den i vatten. Alla PAH 
är toxiska och flera av ämnena har även cancerogena och/eller mutagena egenskaper. Vid 
miljöanalyser väljs ofta en grupp bestående av 16 enskilda PAH ut (16-PAH) som 
målsubstanser. Även vid asfaltsanalyser brukar man välja att analysera 16-PAH som ett 
mått på föroreningsgraden avseende tjära hos provet. Detta eftersom det inte är möjligt att 
bestämma tjärmängden i ett vägmaterial. 
 
När Trafikverket år 2001 (dåvarande Vägverket) startade sina miljöundersökningar av 
tjärhaltliga beläggningsmaterial var ämnesgruppen 16-PAH (definierad av Naturvårdsverket 
i NV Rapport 4638, 1996) indelad i två undergrupper, beroende på om ämnena klassats 
som cancerogena eller ej (Tabell 4-1). 
 
Tabell 4-1 Äldre indelning av 16-PAH i grupperna ”Cancerogena PAH” och ”Övriga PAH”. 
Cancerogena PAH (7 st) Övriga PAH (9 st) 

Benso(a)antracen  Naftalen 

Krysen Acenaftylen 

Benso(b)fluoranten Acenaften 

Benso(k)fluoranten  Fluoren 

Benso(a)pyren  Fenantren 

Indeno(1,2,3-cd)pyren  Antracen 

Dibenso(a,h)antracen Fluoranten 

 Pyren 

 Benso(g,h,i)perylen  

 

Sedan denna indelning gjordes har fler ämnen av de 16-PAH blivit klassade som 
cancerogena och idag är det vanligare att dela in ämnena efter deras molekylvikt i 
grupperna PAH-L (ämnen med låg molekylvikt), PAH-M (ämnen med medeltung 
molekylvikt) och PAH-H (ämnen med hög molekylvikt), se Tabell 4-2. I jämförelse med den 
tidigare indelningen består PAH-H av de PAH som tidigare ingick i gruppen cancerogena 
PAH samt benso(ghi)perylen. PAH-M består av PAH som tidigare ingick i gruppen övriga 
PAH, men som nu klassats som cancerogena. PAH-L består av de tre lättaste ämnena i 
gruppen 16-PAH, vilket gör dem mer flyktiga, mer vattenlösliga och mobila än övriga 
ämnen. 
Indelningen gjordes eftersom den möjliggör en bättre beskrivning av föreningarnas 
fördelning i miljön och deras effekter på hälsa och miljö. De tre grupperna skiljer sig i 
fysikalisk-kemiska egenskaper, men även toxikologiskt och ekotoxikologiskt 
(Naturvårdsverket, 2009). 
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Tabell 4-2 Naturvårdsverkets nya indelning av PAH (Naturvårdsverket, 2009). 

PAH-L PAH-M PAH-H 

Naftalen Fluoren Benso(g,h,i)perylen 

Acenaften Fenantren Benso(a)antracen  

Acenaftylen Antracen Krysen 

 Fluoranten Benso(b)fluoranten 

 Pyren Benso(k)fluoranten  

  Benso(a)pyren  

  Indeno(1,2,3-cd)pyren  

  Dibenso(a,h)antracen 

 

Generella riktvärden för PAH i mark 

De generella riktvärdena för förorenad mark som gällde då merparten av 
miljöuppföljningarna utfördes var framtagna för den äldre indelningen med ”summa 
cancerogena PAH” och ”summa övriga PAH”. Dessa riktvärden (som beror på vilken typ av 
markanvändning som avses) gällde fram till 2008, se Tabell 4-3 (Naturvårdsverket, 1997).  
 
Tabell 4-3 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (mg/kg TS) 1996-2008. KM = 
känslig markanvändning, MKM = mindre känslig markanvändning med eller utan grundvattenskydd. 

mg/kg TS KM MKM 

Summa cancerogena PAH 0,3 20 

Summa övriga PAH 7 40 

 
År 2009 tog Naturvårdsverket fram nya generella riktvärden för förorenad mark (Tabell 4-4) 
baserat på den nya indelningen av 16-PAH, med två riktvärden; ett för känslig 
markanvändning (KM) och ett för mindre känslig markanvändning (MKM) för varje grupp 
(Naturvårdsverket, 2009). 
 
Tabell 4-4 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (mg/kg TS) 2008-10-24. KM = 
känslig markanvändning, MKM = mindre känslig markanvändning. 

mg/kg TS KM MKM 

PAH-H 1 10 

PAH-M 3 20 

PAH-L 3 15 

 

Rikt- och gränsvärden för PAH i vatten 

Det finns idag inga fastställda riktvärden för PAH i grundvatten. I en rapport från 1998 har 
förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer angivits (NV Rapport 4889, 1998) och 
däri föreslås följande riktvärden för PAH i grundvatten: 

• Summa cancerogena PAH: 0,2 µg/l 

• Summa övriga PAH: 10 µg/l 
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För dricksvatten anger Socialstyrelsen (SOSFS 2003:17) ett riktvärde för enskild förbrukning 
på 0,10 µg/l för summan av fyra specifika PAH (benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, 
indeno(1,2,3-cd)pyren, och benso(ghi)perylen). Samma halt (0,10µg/l), för samma summa 
av ämnen, anges också som gränsvärde för otjänlighet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter 
om dricksvatten (SLVFS 2001:30). I samma föreskrift anges också ett gränsvärde för 
bens(a)pyren på 0,010 µg/l.  

Provtagning och Analysmetoder 
Provtagning fast material 

Vid provtagningen av fast material under beläggningen i väg, eller bredvid väg, har det 
grövre stenmaterialet (>16 mm) tagits bort från proven innan analys. Detta förfarande gäller 
för samtliga provtagningar under åren 2001-2004 (information om hur provtagning utförts 
resterande år saknas). Redovisade resultat för fasta prover kan därför betraktas som 
konservativa med avseende på innehåll av PAH, eftersom bindemedelshalten och därmed 
halten tjära bör vara lägre för grövre partiklar (Enell et. al., 2012). I obundna vägmaterial kan 
upp mot 50 % av partiklarna vara större än 16 mm (Jacobson och Larsson, 2005). I rapport 
för resultat från fältundersökningar 2005 anges att jordproverna har tagits med rengjorda 
mindre spadar direkt efter att provgropar (på ostört material i väggen på gropen) grävts med 
grävskopa. Jordproverna samlades upp i glasburkar, tillsända från laboratoriet Analytica AB. 
Om samma provtagningsmetodik har tillämpats vid tidigare och senare provtagningar 
framgår ej av underlaget.  
 
Provtagning av vatten 

Information om hur grundvattenprovtagningen utförts åren 2001-2004 saknas, men 2005 
togs grundvattenproverna med engångsbailer, efter att grundvattenrören omsatts 3 ggr 
(med annan engångsbailer). Vidare togs brunnsprover med engångsbailer utan omsättning. 
I båda fallen överfördes proverna i härför avsedda provflaskor levererade av ALcontrol AB. 
Bäckprover togs direkt i behållare tillsända av ALcontrol AB. Proverna översändes med 
expresspost till de anlitade laboratorierna senast en dag efter provtagningstillfället eller 
alternativt transporterades med bil direkt till anlitat laboratorium senast en dag efter 
provtagningen. Information om påföljande års provtagningsförfarande saknas.  
 
Kemiska analyser  

De fasta proven som utgjordes av obundet vägmaterial (bärlager, förstärkningslager) eller 
jordarter från undergrund eller mark bredvid vägarna analyseras med avseende på summa 
16-PAH, summa cancerframkallande PAH, summa övriga PAH samt enskilda PAH av 
ALcontrol eller Analytica med GC/MS.  
 
Rapporteringsgränsen för summa cancerframkallande PAH låg mellan 0,15 - 0,2 mg/kg TS 
och för summa övriga PAH mellan 0,2 - 0,3 mg/kg TS, för analyser utförda mellan åren 
2001-2005, beroende på laboratorium. För enskilda PAH låg rapporteringsgränsen på 
<0,050 resp. <0,03 mg/kg TS under samma tidsperiod. Senare utförda analyser (2007) har 
en lägre rapporteringsgräns använts (0,035 mg/kg för summa cancerogena PAH och 0,045 
mg/kg för summa övriga PAH). Mätosäkerhet har ej angivits i underlagsrapporterna.  
Samtliga vattenprov har analyserats av det ackrediterade laboratoriet ALcontrol AB med 
avseende på summa 16-PAH, summa cancerframkallande PAH, summa övriga PAH och 
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enskilda PAH med GC/MS. Rapporteringsgränsen har under tidsperioden (2001-2011) varit 
mellan 0,1-0,2 µg/l för summa cancerogena PAH, 1 µg/l för summa övriga PAH och för 
enskilda PAH (undantaget naftalen) mellan 0,01- 0,02 beroende på vilket år analysen har 
utförts. För naftalen höjdes rapporteringsgränsen 2004 till 0,2 µg/l efter att det framkommit 
att problem med naftalenkontaminering av prover förelåg på laboratoriet. Det anlitade 
analyslaboratoriet menade att detektionsnivån idag är så låg att det möjliggör detektion av 
kontaminering från luften (provtagningskärlet är tillfälligt öppet vid provtagning och vid 
provberedning på laboratoriet) av naturligt förekommande PAH (från vedeldning) eller från 
PAH i laboratorieluften. Detta innebär att rapporterade halter under denna gräns för åren 
2001-2003 ska höjas till gränsen <0,2 µg/l. Reviderade protokoll för 2004 från 
analyslaboratoriet gavs i bilaga 5 till VTI utlåtande 729. 
 
I analysprotokollen från 2001-2004 angavs mätosäkerheter för vattenanalyserna till 16-46 
%. Information om mätosäkerhet för fastfasanalyserna saknas. 
 
Microtox 

Microtoxtester utfördes på grundvattenprover insamlade 2002-2003. Microtox är ett biotest 
som kan ge en indikation på om innehållet i ett vattenprov (eller extrakt från ett fast material) 
är akut-toxiskt. Metoden ger respons på både organiska och oorganiska ämnen och 
baseras på användandet av bakterier, som i friskt tillstånd avger ljus. Bakterierna tillsätts till 
det vatten som skall undersökas och efter en bestämd tid (t ex efter 15 minuter) mäts den 
aktuella ljusstyrkan. Ju mer akut-toxiskt ett vatten är för dessa bakterier desto fler av 
bakterierna slutar att avge ljus. Ljusstyrkan blir då ett mått på vattnets akut-toxicitet för 
bakterierna. Genom att späda det testade vattnet med ett rent vatten (spädningsmedium) till 
olika koncentrationer (volymprocent), och genomföra microtoxtest på dessa utspädda 
lösningar, kan en effektkoncentration (EC) bestämmas. Vanligen bestäms ett EC50-värde, 
dvs den koncentration (angivet i volymprocent) som ger upphov till en 50-procentig 
reduktion av ljusstyrkan.  
 
En fördel med att använda sig av toxikologiska tester är att toxiciteten av okända ämnen 
(ämnen som man ej analyserar kemiskt) och deras eventuella synergistiska effekter kan 
fångas upp. En nackdel är att testet endast mäter akut-toxicitet och inte långtidseffekter. För 
samtliga 16-PAH behövs mycket höga vattenkoncentrationer för att uppnå akut-toxicitet 
(Loibner et al., 2004). Samtidigt kan låga halter av 16-PAH i kombination med en långvarig 
exponering ge upphov till mutagena och carcinogena effekter. Detta kan man alltså inte 
fånga med ett microtoxtest.  
 
Det är också värt att notera att en akuttoxisk respons i ett microtoxtest inte innebär att man 
därav kan fastställa att mediet är akut-toxiskt för alla andra organismer i naturen. Om testet 
visar hög toxisk respons bör ytterligare toxikologiska tester och/eller kemiska analyser 
genomföras. 
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Underlag för bedömning av omgivningspåverkan 
Underlag för bedömning av PAH i fast material 

I underlaget till föreliggande sammanställning har de äldre riktvärdena för förorenad mark 
använts, dvs: 
För känslig markanvändning (KM):  

• Summa cancerogena PAH: 0,3 mg/kg TS  

• Summa övriga: 20 mg/kg TS 

För mindre känslig markanvändning, med eller utan grundvattenskydd (MKM GV / MKM):  

• Summa cancerogena PAH: 7 mg/kg TS  

• Summa övriga: 40 mg/kg TS 

I sammanställningen har denna bedömning behållits eftersom majoriteten av resultaten 
tidigare har presenterats som summaparametrar med indelningen Summa cancerogena 
PAH och Summa övriga PAH. I de fall då det har varit relevant har dock hänsyn tagits till de 
nya riktvärdena för PAH-H, PAH-M och PAH-L (genom att gå in i originalanalysprotokollen 
för att bestämma nya summor för de nya indelningarna).   
 
Underlag för bedömning av PAH i vatten 

För bedömning av halter av PAH i vattenprov har riktvärden och gränsvärden angivna för 
dricksvatten i SOSFS 2003:17 respektive SLVFS 2001:30 använts. Gränsvärdet för 
bens(a)pyren angivet för dricksvatten (SLVFS 2001:30) har ej kunnat tillämpas, eftersom 
detektionsgränsen för bens(a)pyren i den tillämpade vattenanalysen ligger precis i nivå med 
gränsvärdet 0,010 µg/l. Jämförelser har i vissa fall av underlagen även skett mot de 
förslagna riktvärden för grundvatten vid förorenade bensinstationer som angivits i NV 
Rapport 4889 (Naturvårdsverket, 1998). 
 
Underlag för bedömning av akut-toxicitet med Microtox-test 

För bedömning av akut-toxicitet utifrån respons från Microtox-tester på vatten användes 
EC50-värden angivna i Naturvårdsverkets rapporter Förorenade områden (Naturvårdsverket, 
1996) och Metodik för inventering av förorenade områden (Naturvårdsverket, 1999), se 
Tabell 6-1 och Tabell 6-2. 
 
Tabell 6-5 Bedömning av akut-toxicitet utifrån respons från Microtox-test på grundvatten 
(Naturvårdsverket, 1996).  

EC50; 15 min Bedömning 

90-70% Måttlig hög toxicitet 

70-50% Hög toxicitet 

<50% Mycket hög toxicitet 
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Tabell 6-6 Naturvårdsverkets bedömning av grundvatten med avseende på påverkan av punktkälla 
utifrån respons från Microtox-test (Naturvårdsverket, 1999).  

EC50; 15 min Bedömning 

>95% Ingen/liten påverkan av punktkälla 

95-70% Troligen påverkan av punktkälla 

70-50% Stor påverkan av punktkälla 

<50% Mycket stor påverkan av punktkälla 

 

Väg 90, Skarped-Näsåker, Etapp 1 

På en 300 m lång sträcka på Väg 90 (Skarped-Näsåker, Etapp 1), se karta i bilaga 1, lades i 
augusti 2001 återvunna, dvs som brutits upp ur vägen, kalltillverkade tjärasfaltsmassor som 
bärlager. Asfaltmassorna tillverkades i ett kallblandningsverk med kontinuerlig 
blandningsprocess. Förutom tillsats av bindemedlet, vilket utgjordes av bitumenemulsion, 
inblandades makadam och vatten. Efter ca en veckas trafikering påfördes slitlagret som 
också bestod av kalltillverkade återvinningsmassor, dock utan inblandning av tjärmassor. 
 
Tjärmassorna som tillfördes blandningsprocessen för bärlagerproduktionen, bestod av en 
blandning av tjärindränkt makadam, olika asfaltlager och inslag av bärlagergrus. Halten 16-
PAH var i krossade massor (asfaltgranulat) 611 mg/kg TS. Enligt borrkärnor från 
återvinningsbeläggningen låg halten på mellan 288 och 625 mg/kg TS av 16-PAH. Tidigare 
prov av uppbruten, äldre beläggning erhöll 383 mg/kg TS. 
 

Fakta om försöket  

Utförande: 2001-08-30 

ÅDTtotal: 1200 fordon per dygn 

Sträckans längd: 300 m 

Vägbredd: 9 m 

Metod: kall återvinning i verk 

Granulat: 0-25 mm, ca 5% restbitumenhalt 

Stenmaterialinblandning: 30 % 14-25 mm makadam 

Bindemedelsinblandning: 3,0 % BE60M/V6000 

Total bindemedelhalt: ca 5 % 

Bärlager: 200 kg/m2 kall återvinningsmassa 

Slitlager: 2*90 kg/m2 kall återvinnings, 3,6 % emulsion 

PAH-halt i granulatet: 611 ppm 

PAH-halt i återvunnen beläggning: 288 och 624 ppm 
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Provtagning och analys av fast material 

Innan återvinningsmassorna lades ut, togs referensprov från två av vägens sektioner 
(sektion 2/580 och sektion 2/720). Prov togs då från nylagt bärlagergrus (nivån 0 cm) och 
kvarlämnat gammalt vägmaterial (nivå 20, 50 och 70 cm) under den gamla beläggningen 
(Tabell 7-1). Den gamla beläggningen lades enligt uppgift 1959 och dess undre lager 
utgjordes av tjärindränkt makadam. Referensproverna togs för att undersöka om 16-PAH 
lakat ut ur den gamla beläggningen med tjärindränkt makadam. Provet på nivån 20 cm togs 
på gammalt bärlager, 50 cm på förstärkningslager (grusig sand) och 70 cm på sandigt 
undergrundsmaterial.  
 
Under åren 2002, 2003, 2005 och 2007 har totalhalterna av 16-PAH i provvägen följts upp, 
genom provtagning av fast material i, under och bredvid vägen. Resultaten från 
provtagningarna redovisas i Tabell 7-2 och Tabell 7-3.  
 
Provgroparnas placering i förhållande till vägen framgår av Figur 7-1 och Figur 7-2. Dessa 
båda figurer visar även provpunkternas placering och provtagningsdjup år 2003. För övriga 
år saknas liknande figurer. 
 
Tabell 7-7 PAH-halt i referensprover från nylagt (ej innehållande tjärhaltig återvinningsmassor)  
och äldre vägmaterial innan återinningsmassor påförts. Sektion 2/580 och 2/720, år 2001. 

Referensprover (tagna innan återvinningsmassor påfördes) 
Halter i mg/kg TS 
År Nivå, cm 0 20 50 70 
2001 Sektion 2/580 1:1 1:2 1:3 1:4 
 PAH summa cancerogena <0,2 0,34 <0,2 <0,2 
 PAH summa övriga <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
2001 Sektion 2/720 2:1 2:2 2:3 2:4 
 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
 PAH summa övriga <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
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Tabell 7-8 PAH-halt i prover tagna från sektion 2/580 år2002, 2003, 2005 och 2007. 
Sektion 2/580  
År Halter i mg/kg TS Prover tagna i vägen Bredvid vägen 
2002 Nivå, cm 15 35     
 Prov 1:1 1:2     
 PAH summa  

cancerogena 
2,2 45a     

 PAH summa övriga 1,8 24a     
2003 Nivå, cm 25 27 50 123 20b 38b 
 Prov 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 
 PAH summa  

cancerogena 
1,4 <0,18 <0,18 <0,18 <0,18 <0,18 

 PAH summa övriga 1,2 <0,22 <0,22 <0,22 <0,22 <0,22 
2005 Nivå, cm 25 49 95  20c 50c 

 Prov 1:1 1:2 1:3  1:4 1:5 
 PAH summa  

cancerogena 
3,1 <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 

 PAH summa övriga 2,2 <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 
2007 Nivå, cm 25 55 110  30c 60c 

 Prov A B C  D E 
 PAH summa  

cancerogena 
<0,035 <0,035 <0,35  <0,035 <0,35 

 PAH summa övriga <0,045 <0,045 <0,45  <0,045 <0,45 
aSvårigheter under provtagning att erhålla representativt prov; provet innehöll troligtvis vägtjära från 
ett kvarlämnat lager av tjärindränkt makadam under påfört bärlagergrus. 
bNivå under markytan. Avstånd från vägkant ca 3,2 m. 
c Nivå under markytan. Avstånd från vägkant ca 4,0 m. 
 
Tabell 7-9 PAH-halt i prover tagna från sektion 2/720 år2002, 2003, 2005 och 2007. 

Sektion 2/720 
År Halter i mg/kg TS Prover tagna i vägen Bredvid vägen 
2002 Nivå, cm 12 30   60  
 Prov 2:1 2:2   2:3  
 PAH summa  

cancerogena 
1,5 1,3   <0,2  

 PAH summa övriga <0,7 <0,5   <0,3  
2003 Nivå, cm 25 22 57 105 30b 52b 

 Prov 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 
 PAH summa  

cancerogena 
<0,18 <0,18 <0,18 <0,18 <0,18 2,8 

 PAH summa övriga <0,22 <0,22 <0,22 <0,22 <0,22 3,2 
2005 Nivå, cm 24 55 105  20c 47c 

 Prov 2:1 2:2 2:3  2:4 2:5 
 PAH summa  

cancerogena 
0,30 <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 

 PAH summa övriga 0,21 <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 
2007 Nivå, cm 22 42 84  20c 60c 
 Prov A B C  D E 
 PAH summa  

cancerogena 
0,93a <0,035 <0,35  <0,035 <0,35 

 PAH summa övriga 0,94a <0,045 <0,45  <0,045 <0,45 
aEnskilda PAH kunde detekteras 
bNivå under markytan. Avstånd från vägkant ca 2,7 m. 
c Nivå under markytan. Avstånd från vägkant ca 4,5 m. 
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  Figur 7-1 Provtagningsgropar vid sektion 2/580 (från söder) år 2003. 
 

 
Figur 7-2 Provtagningsgropar vid sektion 2/720 (från söder) år 2003. 
 
Diskussion och bedömning 

För samtliga referensprover, med undantag för ett prov (nivå 20 i Sektion 580), var halten av 
PAH under analyslaboratoriets rapporteringsgräns. I prov på 20-centimetersnivån från 
sektion 2/580 kunde PAH detekteras men i mycket låga halter (alla halter var under 
gällande riktvärden för känslig markanvändning). Referensproverna indikerar att ingen 
påverkan från den äldre vägbeläggningen med tjärindränkt makadam verkar ha skett. 
I båda proverna tagna från vägen år 2002 detekterades halter av PAH-H som överskrider 
riktvärdet för KM. Ett prov av dessa (från nivå 35 cm, sektion 580) överskred även riktvärdet 
för MKM då det hade en hög halt av summa cancerogena PAH (45 mg/kg TS) och måttligt 
hög halt av summa övriga PAH (24 mg/kg TS). Först antogs det att provet förorenats av 
ovanliggande bärlager vid provtagningen, men en senare undersökning av provplatsen 
indikerade förekomst av ett kvarlämnat lager av tjärindränkt makadam, ca 10 cm tjockt, 

95 cm

9 m

Bel.k Bel.k

1.3 m

3.2 m

1:4

1:5

1,05 m1:1
1:2

1:3
1:6

1:1, 25 cm under bel.
1:2, 27 cm under bel.
1:3, 50 cm under bel.
1:4, 125 cm under bel. siltig Finsand
1:5, 20 cm under mark. Silt
1:6, 38 cm under mark. 

0-8,5 cm asfalt
8,5-14 cm återvunnen tjärasfalt
14-30 cm bärlagergrus
30-33,5 cm äldre tjärasfalt
33,5-40 cm fink grusig Sand
40-67 cm sandig grusig makadam
67-115 cm Sand
115+ grovsiltig Finsand
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2:1 2:2

2:5
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2:3
2:4

2:1, 24 cm under bel.
2:2, 24 cm under bel.
2:3, 57 cm under bel.
2:4, 30 cm under mark. siltig Lera
2:5, 52 cm under mark. mullrikt sandigt Grus

0-14 cm asfalt + återvunnen tjärasfalt
14-27 cm bärlagergrus
27-49 cm sandigt Grus
67-97+ fingrusig Sand
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under påfört lager av bärlagergrus. Troligtvis har det kommit med material från detta 
tjärlager vid provtagningen. Inget prov på underliggande obundna lager, som bättre 
beskriver påverkan på lägre nivåer i vägen, togs vid detta tillfälle. 
 
År 2003 togs däremot prov under det kvarlämnade tjärindränkta makadamlagret (nivå 50 
och 123 cm i sektion 2/580, respektive nivå 57 och 105 cm i sektion 2/720). Därtill togs prov 
ovanför detta lager (nivå 25 och 27 cm i sektion 2/580, respektive nivå 22 och 25 cm i 
sektion 2/720)). Inget av proverna uppvisade halter av PAH över detektionsgräns, 
undantaget ett prov på den översta nivån i sektion 2/580, (25 cm under markytan). Halten 
PAH-H i detta prov (25 cm-nivån) översteg riktvärdet för KM, men understeg signifikant 
MKM-värdet. Även några PAH ingående i beteckningen summa övriga PAH detekterades i 
detta prov, men halterna var låga och understiger gällande riktvärden för KM för både PAH-
L och PAH-M. År 2005 och 2007 togs på nytt prover på tre olika nivåer i vägen från de båda 
sektionerna. Av dessa tolv prover rapporterades tre innehålla PAH. Samtliga tre prover kom 
från den översta provtagnings-nivån (mellan 22-25 cm under beläggningen) och samtliga 
halter var under gällande riktvärden för MKM.  
 
Av de tretton prover som har tagits på material bredvid vägen under tidsperioden 2003-2007 
så visade endast ett prov på halter över analyslaboratoriets rapporteringsgräns (prov taget 
2003, nivå 52 cm, sektion 2/720). Halterna av PAH-H, PAH-M och PAH-L var dock även i 
detta fall under gällande riktvärden för MKM. 
 
Provtagning och analys av grundvatten  

I anslutning till vägen har vattenprov tagits för analys av PAH från ett grundvattenrör, 41 m 
på höger sida (mot Sollefteå) i provsträckans södra del, och i en grävd brunn för 
dricksvatten, 116 m på vänster sida (mot Sollefteå) i provsträckans norra del. Prov togs 
sommaren 2002 samt i september alla år mellan 2003 och 2010 och i oktober 2011 (Tabell 
7-4). Rörets och brunnens placering i förhållande till vägen redovisas i Figur 7-3. Inga prov 
av vatten togs innan återvinningsbeläggningen lades. Vid de årliga provtagningarna har 
grundvattennivån varierat beroende på hur sommarens väderlek har varit, t ex var 
grundvattennivån ovanligt hög 2005, men ovanligt låg 2006. 
 
Tabell 7-10 PAH-halt i grundvatten från rör och brunn i närheten av väg 90 år 2002-2011. 

Sektion 2/720 
År Halter i µg/L Rör 41 m vid sidan av 

vägen 
Brunn 116m vid sidan 
av vägen 

2002    
 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2; ≥0,08a 

 PAH summa övriga <1 <1; ≥0,1 
2003    

 PAH summa cancerogena <0,2; ≥0,03b <0,2 
 PAH summa övriga <1; ≥0,011b <0,1 
2004    

 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 
 PAH summa övriga <1 <1 
2005    
 PAH summa cancerogena <0,1 <0,1 
 PAH summa övriga <1 <1 
2006    
 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 
 PAH summa övriga <1 <1 
2007    
 PAH summa cancerogena <0,07 0,012b 
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 PAH summa övriga <0,2 0,011b 

2008    
 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 

 PAH summa övriga <1 <1 

2009    
 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 

 PAH summa övriga <1 <1 

2010    
 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 

 PAH summa övriga <1 <1 

2011    
 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 

 PAH summa övriga <1 <1 

aBenso(b+k)fluoranten, Indeno(1,2,3-cd)pyren, Benso(ghi)perylen: <0,10 μg/l; >0,043 μg/l  
(Riktvärde dricksvatten, SOSFS 2003:17: 0,10 μg/l). 
bEnstaka PAH kunde detekteras. 
 

 

 
Figur 7-3 Placering av grundvattenrör vid sektion 2/270, (övre figuren ) och brunn (nedre figuren) vid 
väg 90 (båda från norr).  
 
På vattenprover tagna 2002 och 2003 genomfördes också microtox-tester. Resultat från 
dessa visas i Tabell 7-5. 
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Tabell 7-11 Resultat från Microtox-test av grundvattenprover 2002 och 2003. 

Microtox-test Rör 41 m vid  
sidan av vägen 

Brunn 116m vid  
sidan av vägen 

 EC; % 50 50 50 50 
År minuter 5 15 5 15 
2002 Respons, vol-% >60 >90 >90 >90 
2003 Respons, vol-% 63 58 >90 >90 

 
 
Diskussion och bedömning 

Prov från grundvatten, beläget i rör 41 m nedströms vägen (okulärt bedömt) i provsträckans 
södra delområde, uppvisade år 2002 inga PAH över detektionsgräns. Vattnet gav inte heller 
någon akut-toxisk respons. År 2003 provtogs vattnet på nytt varvid två PAH (cancerogen 
benso(a)antracen och övrig fenantren) befanns föreligga strax över deras detektionsgräns. 
Vattnets akut-toxicitet var dock samtidigt hög. Vad som orsakat detta har inte kunnat 
klarläggas. Inget av de därpå följande proverna, tagna mellan åren 2004 och 2011, 
uppvisade några PAH-halter över rapporteringsgränserna för de analyserade summa-
parametrarna. För samtliga prover låg halterna av kvantifierbara PAH avsevärt under 
förslaget till generellt riktvärde för grundvatten (NV rapport 4889, 1998).  
 
I prover från den grävda dricksvattenbrunnen, belägen 116 m från vägen i provsträckans 
norra delområde, detekterades enstaka 16-PAH över detektionsgräns år 2002. Enligt 
SOSFS 2003:17 (M), (2003) (gällande för vatten från vattenverk och enskilda brunnar eller 
enskilda dricksvattenanläggningar som i genomsnitt tillhandahåller mindre än 10 m3 
dricksvatten per dygn, eller som försörjer färre än 50 personer, såvida inte vattnet 
tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet), är 
riktvärdet för tjänligt dricksvatten 0,10 μg/l av summan av fyra specifika PAH. Summahalten 
av de fyra PAH som ingår i riktvärdet för dricksvatten (SOSFS 2003:17 (M), (2003)) i provet 
från den aktuella brunnen år 2002 låg under riktvärdet. Samma brunn provtogs igen varje år 
mellan 2003 och år 2011. Alla PAH låg i samtliga fall under rapporteringsgränserna för 
summaparametrar. Endast i vattenprov för 2007 kunde några enstaka PAH kvantifieras, 
men bara i halter strax över detektionsgränsen. Inget av vattenproverna för 2002-2003 gav 
heller upphov till någon akut-toxisk respons. Vattnet bedömdes därför, ur PAH-synpunkt, 
tjänligt som dricksvatten under hela tidsperioden (Jacobson och Larsson, 2005).  
 
Enligt utvärderingen hämtad från rapport för perioden 2001-2004, bedömdes preliminärt 
kvantifierade halter av PAH inte vara huvudorsaken till uppkommen akut-toxicitet med 
hänvisning till tidigare erfarenheter från microtoxtester utförda på lakvatten på 
tjärinnehållande vägbeläggningsmaterial då enbart svag korrelation mellan PAH och akut-
toxicitet erhållits (Jacobson och Larsson, 2005). 
 
Sammanfattande kommentarer 

Sammantaget visar resultaten av fast material att detekterbara låga halter av PAH finns i 
den övre delen av vägkonstruktionen under beläggningen (nivå 0-30), men att det under 
den studerade tidsperioden (2002-2007) inte har gått att detektera några PAH-halter i de 
medeldjupa eller djupa lagren under vägen (nivåer >30cm). 
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Påverkan på ytliga underliggande lager synes ha skett redan under det första året eller är 
orsakade av kontaminerande provtagning. Omfattningen är dock liten (halterna är avsevärt 
under idag gällande MKM-värden) och halterna har inte heller ökat under den studerade 
tidsperioden (2002-2007). Källan till detekterade PAH i de ytliga lagren bedöms vara orsakat 
av partiklar, innehållandes PAH, från bärlagret som vibrerats ned av trafiken på vägen, eller 
kommit med provet vid själva provtagningen. Det går inte heller att utesluta att det rör sig 
om rester av tjärasfalt från den tidigare konstruktionen. Därtill låg bärlagret öppet under ca 
en vecka med viss påverkan av regn innan tätare slitlager placerades över, vilket även kan 
ha bidragit till viss utlakning och transport (främst av partikelbundna PAH) till de ytliga 
underliggande lagren. 
 
På likande sätt indikerar analyserna av fast material i provgropar vid sidan om vägen att 
ingen mätbar utlakning av PAH från vägen har skett under den studerade tidsperioden. 
Endast ett av de tretton analyserade proverna innehöll halter över rapporteringsgränsen, 
men dessa var signifikant under gällande MKM-värden. Eventuellt kan partikeltransport från 
vägen (i dess tidigare skede eller då bärlagret låg öppet för trafik) vara orsaken till att några 
PAH gick att detektera i ett prov i vägkanten. Det går inte heller att utesluta att slitage från 
tidigare beläggning och trafik (t ex slitage av HA-däck), kan ha orsakat partikelspridning till 
diket/sidan av vägen och att dessa partiklar har transporterats vidare med infiltration, men 
halterna kan också ha en helt annan uppkomst så som t ex sotpartiklar (PAH bildas vid 
ofullständig förbränning och finns därför i sot). 
 
Orsaken till uppkomna, knappt detekterbara, PAH-halter i grundvatten (2003) och grävd 
brunn (2002) är oklar. Okulärt bedömt ligger grundvattenröret nedströms vägen. Teoretisk 
potential (om än begränsad, 41 m från väg) föreligger härvid att påverkan kan härstamma 
från vägen, men då inget av de därpå följande proverna (2004-2011) innehöll halter över 
analyslaboratoriets rapporteringsgräns dras slutsatsen att ingen påverkan av PAH på 
grundvatten föreligger under denna resterande tidsperiod.  
 
Vad gäller brunnen för dricksvatten, är det inte klarlagt huruvida den ligger nedströms 
vägen. Dessutom förefaller det mindre troligt att den har potential att kunna bli påverkad av 
16-PAH då den ligger 116 m från vägen (se diskussion i Kapitel 12 om transport och 
retardation av PAH med grundvatten). Därtill visade merparten av proverna, insamlade 
under provtagningsperioden, på halter under analyslaboratoriets rapporteringsgräns för 
enskilda substanser. I de prover där PAH detekterades var halten under gränsvärdet för 
dricksvatten. Det vill säga, halterna år så låga att de indikerar att vägen inte kan ha 
förorenat brunnen. Brunnen bedöms därför vara opåverkad av vägen.  
 

Provvägsförsök med gång- och cykelbanor i 
Västerås 

På ett antal gång- och cykelbanor inom Västerås Kommun (Talltorpsgatan samt Erikslunds 
industriområde, i det senare fallet innefattande Lindblocksgatan och Traversgatan) lades på 
hösten 2001 kalla återvinningsmassor med innehåll av stenkolstjära. Asfaltmassorna 
tillverkades i ett kallblandningsverk med kontinuerlig blandningsprocess. Förutom tillsats av 
bindemedlet, som utgjordes av bitumenemulsion, inblandades vatten. Ingen makadam 
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tillsattes massorna. Asfaltmassorna lades ut i två lager. Efter en till två veckor påfördes 
slitlagret som utgjordes av varm massa, ABT8. 
 
De gamla tjärmassorna kom från schakter (uppgrävda massor) på Vargbogatan i Västerås. 
Massorna bestod av en blandning av indränkt makadam, asfalt och inslag av obundet 
bärlagermaterial. Halten 16-PAH var i krossade massor (asfaltgranulatet som användes till 
återvinning) 475 mg/kg TS (oklart om detta är medelvärde eller ett stickprov). Prov på 
uppbrutna beläggningstycken gav 221 mg/kg TS. 
 

Fakta om försöket  

Utförande: vecka 37 och 38, 2001 

Längd: Talltorpsg.: 600 m. Erikslund.: 1140 m 

Vägbredd: 3,5 m 

Metod: kall återvinning i verk 

Granulat: 0-16 mm, restbitumenhalt: 3,6 % 

Bindemedelsinblandning: 3,5-4,0 % BE60M/V3000 

Total bindemedelhalt: ca 6 % 

Bärlager: 200 kg/m² (2*50 mm) kall återvinningsmassa 

Slitlager: 90 kg/m² ABT8 (25 mm) 

PAH-halt i granulatet: 475 ppm 

 

Provtagning av fast material 

Innan återvinningsmassorna lades ut på gång- och cykelbanorna togs referensprov på 
underliggande bärlagermaterial. Inom Erikslunds industriområde togs prov både vid 
Traversgatan och vid Lindblocksgatan. På de två objekten togs i varje punkt prov på två 
olika nivåer. Vid Talltorpsgatan togs endast ytliga prov på bärlagret i två punkter.  
Provernas innehåll av summa cancerogena PAH och summa övriga PAH redovisas i Tabell 
8-1. 
 
Tabell 8-12 PAH-halter (mg/kg TS) i referensprover från gång- och cykelbanor i Västerås innan 
återvinningsmassor lades ut. 

Sektion (mg/kg TS) Traversgatan Lindblocksgatan Talltorpsgatan 

Nivå cm 0-5 5-9 0-6 6-11 0-6 0-6 

Provbeteckning 1 2 3 4 6 7 

PAH sum cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2a <0,2a <0,2 

PAH sum övriga <0,3 <0,3 <0,3 <0,3a <0,3 <0,3 
aEnstaka PAH detekterades i halter något över detektionsgränsen (0,03 mg/kg TS – 0,05 mg/kg TS). 

 

En första provtagning utfördes i mitten av juli 2002. Prov togs på obundet bärlagermaterial 
eller i marken vid sidan (ca 2 m) av vägen. En förnyad provtagning utfördes i juli 2004. 
Resultaten av PAH-analyser redovisas i Tabell 8-2, Tabell 8-3 och Tabell 8-4. Inga 
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grundvattenrör har installerats vid provsträckorna i Västerås. Den nominella 
beläggningstjockleken är 14-19 cm för de aktuella gång- och cykelbanorna, varav ca 5 cm 
utgörs av slitlager. Enligt provtagningarna verkar beläggningstjockleken vara något större 
vid t ex Talltorpsgatan. Alla prover 2002 och 2004 är tagna i material under 
beläggningslagren. 
 
Tabell 8-13 PAH-halter (mg/kg TS) i prover tagna på olika nivåer i Traversgatan 2002 och 2004. Nivån 
anger djupet i centimeter från vägytan. 
År Halter i mg/kg TS Traversgatan 
2002 Nivå, cm 18-23  38-43  18-23  28-33  
 Prov 1 2 3 4 
 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
 PAH summa övriga <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  
2004 Nivå, cm 16-26* 26-46** 16-26*  
 Prov 5 6 7  
 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2  
 PAH summa övriga <0,2 <0,2 <0,2  

*0-10 cm under beläggning, **10-30 cm under beläggning 
 
Tabell 8-14 PAH-halt (mg/kg TS) i prover tagna på olika nivåer i Talltorpsgatan, Västerås, 2002 och 
2004. 

År Halter i mg/kg TS Talltorpsgatan Vid sidan  
av vägen 

2002 Nivå, cm 18-23 33-38 18-23 28-33 30-40 cm 
under markyta 

 Prov 1 2 3 4 5 
 PAH summa 

cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
 PAH summa övriga <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
2004 Nivå, cm 16-26* 26-36** 16-26* 16-26** 30-40 cm 

under markyta 
 Prov 6 7 9 10 8 
 PAH summa 

cancerogena <0,2 <0,2 0,55 1,5 <0,2 
 PAH summa övriga <0,2 <0,2 0,51 2,4 <0,2 

*0-10 cm under beläggning, **10-20 cm under beläggning 
 
Tabell 8-15 PAH-halt (mg/kg TS) i prover tagna på olika nivåer i Lindblocksgatan, Västerås, 2004. 

År   Lindblocksgatan 
2004 Nivå 16-26* 26-46** 46-56*** 
 Prov 1 2 3 
 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 
 PAH summa övriga <0,2 <0,2 <0,2 

*0-10 cm under beläggning, **10-30 cm under beläggning, ***30-40 cm under beläggning 
 

Diskussion och bedömning 

Referensprovtagning av obundna lager vid Traversgatan, Lindblocksgatan och 
Talltorpsgatan på vilka återvunnet material sedermera placerades (undantaget 
Lindblocksgatan) visade att varken summa cancerogena PAH eller summa övriga PAH 
förelåg i detekterbara halter (noterat är dock att några enskilda PAH uppmättes över deras 
respektive detektionsgräns).  
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Ca ett år efter att återvunnet material lagts ut provtogs återigen underliggande lager. 
Sammanlagt togs 4 prov från Traversgatan och 4 prov från Talltorpsgatan samt ett 
vägkantsprov från den sistnämnda gång- och cykelbanan. Inget av dessa prov innehöll vare 
sig detekterbara halter av summa cancerogena PAH eller summa övriga PAH.  
Ca 3 år (år 2004) efter utläggning av återvunnet material togs prov i underliggande lager på 
Talltorpsgatan. I två av fyra prov förelåg summa cancerogena PAH med halt över riktvärdet 
för KM (Känslig markanvändning) men under MKM (Mindre känslig markanvändning) i både 
0-10 cm och 10-20 cm nivån under beläggningen. På dessa nivåer förelåg i två av fyra prov 
även summa övriga PAH i detekterbar halt, men under riktvärdet för KM. Övriga två prov 
förelåg summa övriga PAH under rapporeringsgräns. I två prov från Traversgatan ned till 30 
cm nivå och i tre prover från Lindblocksgatan ned till 40 cm nivå förelåg inga PAH över 
detektionsgräns.  
 
Sammanfattande kommentarer 

Sammantaget bedömdes omgivningspåverkan från det återvunna materialet på de tre gång- 
och cykelbanorna genom utlakning/vertikal partikeltransport av PAH som ringa, förutsatt att 
området betraktas som MKM (skulle området betraktas som KM bör i så fall beaktas att 
vägbanan innehar tätt asfalterat slitlager). Jacobson och Larsson (2005) ansåg dock 
bedömningen något osäker då grundvattendata saknades, men inget ytligt grundvatten 
bedömdes förekomma nära de aktuella gång- och cykelbanorna.  

Väg 825, Salteå–Binböle 

Ett försök med återvunna tjärhaltiga massor på väg 825, mellan Salteå och Binböle, 
utfördes i början av augusti 2001 (se karta i Bilaga 1). Asfaltmassorna tillverkades i ett 
blandningsverk med ånguppvärmning, vilket medför att asfaltmassan får en temperatur på 
ca 70-80°C. Mjukbitumen och makadam inblandades i asfaltgranulatet (se faktaruta nedan). 
Massorna lades sedan ut på en sträcka på väg 825 mellan Salteå och Binböle i 
Ångermanland. Asfaltmassorna lades i två lager om vardera 90 kg/m² (den totala tjockleken 
för det bitumenbundna bärlagret blev ca 8 cm). Efter ca en veckas trafikering påfördes ett 
slitlager, vilket utgjordes av 4 cm MJOG (mjukgjort oljegrus).  
 
Det återvunna tjärmaterialet utgjordes av uppgrävda massor från gamla E4 vid Höga 
kusten. Massorna bestod av en blandning av ett flertal asfaltlager, tjärindränkt makadam 
och inslag av bärlagergrus. Innehållet av 16-PAH var 135 mg/kg TS i krossade massor. 
Tidigare undersökningar av uppbrutna asfaltkakor gav 341 mg/kg TS. Borrkärnor från 
återvinningsbeläggningen gav halter på 118 och 141 mg/kg TS.  
 

Fakta om försöket  

Utförande: 6-8/8-2001 

ÅDTtotal: 130-730 fordon per dygn 

Sträckans längd: 2650 m 

Vägbredd: 6 m 

Metod: halvvarm återvinning i verk 
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Granulat: 0-25 mm, restbitumenhalt: ca 5,0 % 

Stenmaterialinblandning: 10-30 % 4-16 mm makadam 

Bindemedelsinblandning: 3,0 % V6000 

Total bindemedelhalt: ca 5 % 

Bärlager: 180 kg/m² (2*40 mm) halvvarm återvinning 

Slitlager: 90 kg/m² MJOG, 3,8 % bindemedel 

PAH-halt i granulatet: 135 mg/kg 

PAH-halt i återvunnen beläggning: 118 och 141 ppm 

 

Provtagning och analys av fast material  

Innan återvinningsmassorna lades ut togs referensprov på nytt och kvarlämnat befintligt 
vägmaterial under den gamla beläggningen (Tabell 9-1). Uppföljning av provvägen genom 
provtagning i, under och bredvid vägen av fast material skedde under åren 2002, 2003, 
2005 och 2007 i två sektioner; 11/198 (Tabell 9-2) och 9/600 (Tabell 9-3). Provgroparnas 
placering i förhållande till vägen framgår av Figur 9-1. 
 
Tabell 9-16 PAH-halt (mg/kg) i referensprover av fast material (innan återvinningsmassor lades ut) år 
2001.  

Väg 825 Sektion: 11/198 9/600 
År   Halter i mg/kg TS   
2001 Nivå, cm 15 45 80 0 50 
 PAH, summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
 PAH, summa övriga <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

 

 

6.6 m
Bel, k Bel. k

95 cm

4:4

4:5

4:1
4:24:3

55 cm

4:1, 42 cm under bel.
4:2, 64 cm under bel.
4:3, 75 cm under bel.
4:4, 60 cm under mark
4:5, 80 cm under mark

0-29 cm asfalt + återvunnen tjärasfalt
29-70 cm grusig Sand
70+ sandig siltig morän
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Figur 9-4 Placering av provtagningsgropar i väg 825 (från norr). Övre bilden: Provtagningsgropar vid 
sektion 11/198. Nedre bilden: Provtagningsgropar vid sektion 9/600. 
Tabell 9-17 PAH-halt i prover tagna från sektion 11/198 år 2002, 2003, 2005 och 2007. 

Sektion 11/198 väg 825  
År Halter i mg/kg TS Prover tagna i vägen Bredvid vägena 

2002 Nivå, cm 25 48    
 Prov 1:1 1:2    
 PAH summa  

cancerogena 0,66 0,34  
  

 PAH summa övriga <10; >0,5 <10; >0,09    
2003 Nivå, cm 42 64 75 60 80 
 Prov 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 
 PAH summa  

cancerogena <0,18 <0,18 <0,18 <0,18 <0,18 
 PAH summa övriga <0,22 <0,22 <0,22 <0,22 <0,22 
2005 Nivå, cm 44 70 50 20 50 
 Prov 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 
 PAH summa  

cancerogena 
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

 PAH summa övriga <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
2007 Nivå, cm 30 40 60 50 80 
 Prov A B C D E 
 PAH summa  

cancerogena 
<0,035 <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 

 PAH summa övriga <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 

aAvståndet från vägkanten är ca 2,5 m. 
 
Tabell 9-18 PAH-halt i prover tagna från sektion 9/600 år 2002, 2003, 2005 och 2007. 

Sektion 9/600 väg 825 
År Halter i mg/kg TS Prover tagna i vägen Bredvid vägena 

2002 Nivå, cm 25   50  
 Prov 2:1   2:2  
 PAH summa cancerogena 0,66   <0,2  
 PAH summa övriga <10; >0,19   <0,3  
2003 Nivå, cm 28 32 65 70 90 
 Prov 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 
 PAH summa cancerogena <0,18 <0,18 <0,18 <0,18 <0,18 
 PAH summa övriga <0,22 <0,22 <0,22 <0,22 <0,22 
2005 Nivå, cm 22 37 53 30 60 
 Prov 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 
 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 0,53 <0,2 <0,2 
 PAH summa övriga <0,2 <0,2 0,71 0,35 <0,2 
2007 Nivå, cm 30 35 50 30 35 
 Prov A B C D E 

6,6 m

3,6 m

5:4

5:5

5:2

5:3
5:1

1 m

Bel, k Bel.k

5:1, 28 cm under bel.
5:2, 32 cm under bel.
5:3, 65 cm under bel. 
5:4, 70 cm under mark, mulljord med sten
5:5, 90 m under mark, mellansandig Finsand

1.35 m

0-14 cm asfalt + återvunnen tjärasfalt
14-30 cm bärlagergrus
30-65+ förstärkningslager
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 PAH summa cancerogena <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 
 PAH summa övriga <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 0,011b 

aAvståndet från vägkanten ca är 5 m. 
bNaftalen kunde detekteras. 
 
Diskussion och bedömning 

Inga detekterbara halter av PAH fanns i referensproverna, tagna innan tjärhaltig returasfalt 
påfördes vägen. Uppföljningsproverna tagna efter vägens färdigställande i de två 
sektionerna på två nivåer (25 och 53 cm under återvinningslagret) visar på detekterbara 
halter av PAH, men samtliga halterna är mycket låga (under gällande riktvärden för KM). 
Förnyad provtagning år 2003, 2005 och 2007 på tre nivåer i samma sektioner visar ingen 
påverkan, samtliga halter av PAH under detektionsgräns, med undantag för ett prov 2005 
(nivå 53cm). Halterna i detta prov var dock låga (under gällande riktvärden för KM).)  
 
Prover tagna bredvid vägen år 2002 i en sektion (ca 2,5m från vägkanten) samt på de båda 
sektionerna (2,5m respektive 5m från vägkanten) år 2003 gav inga indikationer från PAH, 
alla halter låg under detektionsgränsen. Uppföljande provtagningar bredvid vägen i samma 
sektioner, och avstånd från vägkanten, visade på låga halter av PAH summa övriga i två av 
proverna från den ena sektionen (9/600). I jämförelse med dagens riktvärden är halterna så 
låga att inget av riktvärdena för KM överskrids. 
 
Provtagning och analys av grundvatten  

Vattenprov togs i följande brunnar och grundvattenrör i okulärt bedömd flödesriktning från 
vägen: 

• Grundvattenrör, sektion 9/603 H 10 m  

• Grundvattenrör, sektion 9/675 H 10 m  

• Grävd brunn, Skallsta 3:7, H 20 m i objektets södra del  

 
Prov togs sommaren 2002 och tidigt på hösten 2003 och 2004, därefter togs prov i 
september eller oktober alla år mellan 2005-2011. Referensprov togs 2001 i grävd brunn 
(Skallstad 3:7) innan återvinningsbeläggningen lades. I Tabell 9-4 redovisas resultaten. För 
vatten provtagna 2002-2003 utfördes även microtox-test, dessa resultat redovisas i Tabell 
9-5. Brunnens och rörens läge i förhållande till vägen framgår av Figur 9-2. För geografisk 
placering se bilaga 7 till rapport 2001-2004 (Jacobson och Larsson, 2005). 
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Figur 9-5 Placering av provtagningspunkter för grundvatten nära väg 825, sett från norr: Brunn 
(Skallstad 3:7) (övre figuren), grundvattenrör vid sektion 9/603 (mellersta figuren), grundvattenrör vid 
sektion 9/675 (nedersta bilden). 
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Tabell 9-19 PAH-halt i grundvatten från rör och brunn i närheten av väg 825 år 2002-2011. (Provet 
från Skallstad 3:7 taget 2001 är ett referensprov för brunnen, provtaget innan försöket startades. 

Väg 825, sektion: 9/603 9/675 Skallstad 3:7 
År Halter i µg/L Rör Rör Brunn 
2001     
 PAH summa cancerogena - - <0,07 
 PAH summa övriga - - 2,1a 

2002     

 PAH summa cancerogena <0,1 <0,2 <0,2 
 PAH summa övriga <1 <1 <1 
2003     

 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 
 PAH summa övriga <1 <1 <1 
2004     
 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 
 PAH summa övriga <1 <1 <1 
2005     
 PAH summa cancerogena <0,1 <0,1 <0,1 
 PAH summa övriga <1 <1 <1 
2006     
 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 
 PAH summa övriga <1 <1 <1 
2007     
 PAH summa cancerogena <0,07 <0,07 <0,07 
 PAH summa övriga <0,2 <0,2 <0,2 
2008     
 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 
 PAH summa övriga <1 <1 <1 
2009     
 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 
 PAH summa övriga <1 <1 <1 
2010     
 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 
 PAH summa övriga <1 <1 <1 
2011     
 PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 
 PAH summa övriga <1 <1 <1 

aAcenaftylen detekterades i en halt på 2,1 µg/l 
 
Tabell 9-20 Analys av Microtox i grundvatten, 2002 och 2003. 

Sektion  9/603 9/675 Skallstad 3:7 
Prov  Rör Rör Brunn 

 EC; %, 50 50 50 50 50 50 
 Minuter 5 15 5 15 5 15 

2002        
 Respons, vol-% >60 a) >60 a) 32 a) >45 a/ >60 a) >90 

2003        
 Respons, vol-% >90 >90 >40 b) >40 b/ >90 >90 

 
Diskussion och bedömning 

Inga brunns- och grundvattenprov har vid något tillfälle efter det att de tjärhaltiga 
returasfaltsmassorna påfördes innehållit detekterbara PAH. Sammantas dessa resultat med 
resultaten från markproven bedöms pågående påverkan på vägens omgivning på 
grundvatten, orsakad av transport av PAH från vägmaterialet ned i grundvattnet, som låg. 
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Orsaken till detekterad förekomst av PAH (acenaftylen 2,1 µg/l) i referensprovet taget 2001 
(innan försöket startades) är okänd. Noteras kan att området kring denna brunn inte var 
belagd med tjärasfalt innan eller under provtagningstillfället.  
 
Orsak till hög akuttoxicitet i rör 9/675 år 2002 och något förhöjt i samma rör år 2003 har inte 
kunnat fastställas. Grundvattenrören vid väg 825 är placerade intill en våtmark med instängt 
vatten. Vattnen hade en stark lukt av dy vid provtagningen och var missfärgat. Detta kan 
tyda på mikrobiell nedbrytningsaktivitet, eventuellt lågt redox och eventuellt potential för 
höga metallhalter. Bakomliggande orsaker till dylukt och missfärgning av vattnet kan 
hypotetiskt ha orsakat den höga akuttoxiciteten i provet från sektion 9/675. Inget tyder dock 
på att akuttoxiciteten orsakas av PAH innehåll.  
 
Sammanfattande kommentarer 

Det går inte att påvisa någon påverkan på omgivning av PAH från den nya beläggningen på 
väg 825, sträckan Salteå–Binböle för den studerade tidsperioden. Halterna av PAH i 
bärlagret var under gällande riktvärden för KM år 2002 och påföljande år var samtliga halter 
under detektionsgränsen (2003-2007). Inga indikationer föreligger att någon ökad påverkan 
på omgivningen kan förväntas, förutsatt att vägens beskaffenhet är intakt. Tio års 
uppföljningar av grundvatten efter vägens färdigställande visar inte heller på någon mätbar 
påverkan med avseende på PAH (samtliga prover innehöll halter under detektionsgränsen). 
 
 

Väg 348 Bredbyn-Kubbe-Solberg 
 
I samband med projektering av väg 348 mellan Bredbyn och Solberg upptäcktes att delar av 
den gamla beläggningen innehöll relativt tjocka lager av tjärasfalt. Asfaltbeläggningen låg i 
södra delen av objektet totalt med en tjocklek av 30-40 cm med bland annat flera lager av 
tjärbetong i de undre skikten. Tjärbetongens tjocklek varierade mellan 8-17 cm enligt 
borrkärnor från vägen. Halten 16-PAH i tjärbetongen var 2359 mg/kg TS (medelvärde) enligt 
analys av borrkärnorna. Tjärbetongen lades 1971 enligt uppgift från Vägverket. Enligt 
beläggningsliggaren lades både bottenlager (lägre bindemedelshalt) och slitlager (högre 
bindemedelshalt) av tjärbetong (300 kg massa per m²). Nästa åtgärd utfördes i mitten och 
slutet av 1980-talet då vägen belades med oljegrus. Det innebär att tjärbetongen låg öppen 
för trafik i ca 15 år innan den lades över.  
 
Vägen hade 2002 omfattande skador av typen sprickor, krackeleringar och deformationer 
och var i stort behov av åtgärd. Förstärkningsarbetena på väg 348 mellan Bredbyn och 
Solberg hade varierande utförande. I södra delen av objektet togs beläggningen och delar 
av de obundna lagren bort från vägen och ersattes med nytt bär- och förstärkningslager 
samt ny asfalt. Även på mellersta delen av objektet togs delar av den gamla konstruktionen 
bort och ersattes bl. a med återvunna tjärmassor som bärlager. På norra delen av objektet 
lades återvunnen tjärmassa som bärlager och nytt asfaltslitlager direkt på den gamla vägen.  
 
Väg 348, Delen Bredbyn-Kubbe 

På denna etapp lades ingen återvinningsbeläggning innehållande vägtjära utan istället lades 
nytillverkad asfaltmassa som bärlager. Den gamla vägen innehöll dock betydande lager av 
vägtjära. Mot denna bakgrund gjordes en utredning av omgivningspåverkan från den gamla 
vägen. 
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Provtagning och analys av fast material 

Alla prov som togs på fast material i vägen togs från nivån under detekterat tjärlager, med 
nivå 0 cm satt till strax under tjärlagret). 0-nivå vid sidan av vägen är satt till markyta. Under 
2002 och 2003 togs prov på den gamla vägen innan, under och efter beläggningen tagits 
bort från vägen. Prov av fast material togs i grävda gropar i och bredvid vägen.  
Prov av fast material togs från två sektioner (4/200 och 6/050) utmed väg 348, delen 
Bredbyn-Kubbe, från det gamla väg- och undergrundsmaterialet på olika nivåer under 
beläggningen och i marken bredvid vägen (okulärt bedömt nedströms vägen). 
Provtagningsgroparnas placering i förhållande till vägen framgår av Figur 10-1. Nollan ligger 
vid skarven avfart norr Bredbyn. Resultaten redovisas i Tabell 10 1 och Tabell 10 2. 

  

Figur 10-6 Placering av provtagningsgropar vid sektion 4/200 (övre bilden), och sektion 6/050 (nedre 
bilden), av väg 348 mellan Bredbyn-Kubbe (från norr). 
 
 
 
 

155 cm

110 cm

4 m

128 cm

2:1

2:2
2:3

2:4
2:5
2:6

2:7

Asfalt + tjärbeläggning 32 cm
Prov 2:1 siltig Lera/lerig Silt 40 cm under markytan
Prov 2:2 grusig Sand 46 cm under bel.
Prov 2:3 grusig Sand 62 cm under bel.
Prov 2:4 grusig Sand 95 cm under bel.
Prov 2:5 grusig Sand 50 cm under bel.
Prov 2:6 siltig Lera 120 cm under bel.
Prov 2:7 siltig Lera 110 cm under bel.

1,60 m

~8 m
1,0 m

45 cm

1:1

1:2
1:3

1:4

1:5

Asfalt + tjärbeläggning 38 cm

Prov 1:1 lerig Silt 50 cm under markytan
Prov 1:2 grusig Sand 53 cm under beläggningsytan
Prov 1:3 grusig Sand 53 cm under beläggningsytan
Prov 1:4 grusig Sand 80 cm under beläggningsytan
Prov 1:5 grusig Sand 120 cm under beläggningsytan
Prov 1:6 siltig Lera 40 cm under markytan
Prov 1:7 siltig Lera 60 cm under markytan

1:6

1:7
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Tabell 10-21 PAH-halt i prover tagna från sektion 4/200 år 2002 och 2003. 
Sektion 4/200 väg 348 mellan Bredbyn-Kubbe  
År Halter i mg/kg TS Prover tagna i vägen Bredvid vägena 

2002 Nivå, cm 53 53 80 120 50  
 Prov 1:2 1:3 1:4 1:5 1:1  
 PAH summa cancerogena <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,46  
 PAH summa övriga <2 <2 <2 <2 <2; >0,11  
2003 Nivå, cm     40 60 
 Prov     1:6 1:7 
 PAH summa cancerogena     <0,2 <0,2 
 PAH summa övriga     <0,2 <0,2 

aAvståndet från vägkanten är ca 8 m. 
 
Tabell 10-22 PAH-halt i prover tagna från sektion 6/050 år 2002 och 2003. 

Sektion 6/050 Väg 348 mellan Bredbyn-Kubbe 
 
År Halter i mg/kg TS Prover tagna i vägen Bredvid 

vägena 

2002 Nivå, cm 46 50 62 95 40 
 Prov 2:2 2:5 2:3 2:4 2:1 
 PAH summa  

cancerogena <0,15 2,7b 0,24b <0,15; >0,13b <0,15 
 PAH summa övriga <2 <2 <2; >0,17b <2; >0,18b <2 
2003 Nivå, cm 110 120    
 Prov 2:6 2:7    
 PAH summa  

cancerogena <0,2 <0,2  
 

 
 PAH summa övriga <0,2 <0,2    

aAvståndet från vägkanten ca är 4 m. 
bse bilaga 4 till rapport för 2001-2004 
 
Diskussion och bedömning 
I sektion 4/200 förelåg inga PAH över detektionsgräns i något av prov i/under vägen. 
Däremot detekterades summa cancerogena PAH i ett av proven vid sidan av vägen med en 
halt (0,46 mg/kg TS för summa cancerogena PAH och 0,11 mg/kg för summa övriga PAH). 
Halterna var dock under dagens generella riktvärden för KM. I de två intilliggande proven 
(10 cm över, 10 cm under), provtagna år 2003, detekterades inga PAH.  
 
Sektion 6/050 uppvisade detekterbar summa cancerogena PAH på 50 cm till 95 cm djup 
under beläggningsytan. Halterna var emellertid lägre än riktvärdet för KM som rådde 2003, 
undantaget på 50 cm nivån men där dock under MKM. Två av proven innehöll även summa 
övriga PAH men med halter avsevärt under riktvärdet för KM. Görs jämförelse mot dagens 
riktvärden så överskred provet från 50-cm nivån KM-värdet för PAH-H medan halterna av 
PAH-M och PAH-L är under respektive KM-värde. För övriga prover ligger alla halter under 
dagens gällande KM-värden. Inga PAH kunde detekteras i de finkorniga 
undergrundsmaterialen i nivån 110 cm – 120 cm under vägytan, så ej heller i prov bredvid 
vägen.  
 
Provtagning och analys av vatten 

Vattenprov togs från grävda brunnar och grundvattenrör utmed vägen samt vid vattenverket 
vid Norrflärke. Proven på grundvatten togs i närliggande mark med förmodad flödesriktning 
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från vägen mot provtagningspunkten nedanför vägen. Provtagningarna riktades mot avsnitt 
med omfattande vägskador. 
 
Vid en första provtagning hösten 2002 (innan ombyggnad av vägen påbörjats) togs följande 
prov: 

• Kommunala vattentäkten i Norrflärke, sektion 4/740 H 150 m: 

o Råvatten in i dammen, prov 1 

o Råvatten in i verket, prov 2 

o Rent vatten ut i nätet, prov 3 

• Norrflärke, sektion 3/440 H 15 m, grävd källa, dricksvatten för boskap, prov 4 

Analysen av dessa prover omfattade förutom PAH även fenolindex, opolära alifater, och 
BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen). Dessutom utfördes microtox-test på samtliga 
prover. Resultaten från laboratorieanalyserna framgår av Tabell 10-3. 
 
Tabell 10-23 Analyserade halter av enskilda föreningar i fyra vattenprov från Norrflärke, 2002.  

Förening Enhet Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 
Fenolindex µg/l <5 <5 <5 <5 
Opolära alifater mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Tot. extraherbara aromater mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Bensen mg/l 0,0026 0,0021 0,0013 0,0011 
Toluen mg/l <0,006 <0,006 <0,0060 <0,0060 
Etylbensen mg/l <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 
Xylener mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Naftalen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Acenaftylen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Acenaften µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Fluoren µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Fenantren µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Antracen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Fluoranten µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Pyren µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Benso(a)antracen* µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Chrysen*/Trifenylen 1) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Benso(b)fluoranten* µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Benso(k)fluoranten* µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Benso(a)pyren* µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Indeno(1,2,3-cd)pyren* µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Benso(g,h,i)perylen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Dibenso(a,h)antracen* µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
S:a cancerogena PAH (*ovan) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
S:a övriga PAH µg/l <1 <1 <1 <1 
Microtox  Ringa tox. Ringa tox. Ringa tox. Ringa tox. 

1) Chrysen och trifenylen gick ej att särskilja enligt analyslaboratoriet 
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Diskussion och bedömning 
Både vattentäkten och brunnen ligger nedanför vägen. Enligt Vägverkets utredning av 
Norrflärke vattentäkt är flödesriktningen från vägen ner till vattentäkten. Inga PAH förelåg 
över detektionsgräns och akuttoxicitet, undersökt med microtox, visade sig vara ringa i alla 
proverna. I analyserna inkluderades även BTEX samt samlingsparameter för opolära alifater 
och extraherbara aromater. De två sistnämnda förelåg under detektionsgräns men bensen 
återfanns i alla fyra proverna i halter om 1,1 µg/l – 2,6 µg/l. Detta var allvarligt, bl. a eftersom 
det hypotetiskt skulle kunna innebära att reningsprocessen i vattenverket inte fungerade. 
Reningsverket kontaktades omgående varvid nya vattenprov togs och skickades in av 
tekniska kontoret i Örnsköldsvik för analys. Resultat från analys av vattenprover från 
omprovtagningen visade emellertid inga spår av bensen. Orsak till detekterad bensen har 
inte gått att fastställa. Vid tid för provtagning hade ombyggnaden av vägen inte påbörjats. 
Om bensenen hypotetiskt härrörde från vägen skulle den i så fall antingen komma från den 
gamla tjärbeläggningen eller från utsläpp från biltrafiken. Det finns också nedlagda 
bensinstationer i området. Att notera är att alla proven, tagna från olika områden, innehöll 
ungefär samma halter. Enligt tidigare samtal med analyslaboratoriet har det i något sällsynt 
fall för länge sedan laboratoriemässigt genererats detekterbara halter bensen i vattenprov 
som lagrats på fel sätt på laboratoriet innan analys. Laboratoriet har då använt bensen som 
lösningsmedel för andra analyser varvid höga halter genererats i luften intill prov som i sin 
tur löst sig i vattenprov i detekterbar halt. Det finns dock inget som tyder på att så skulle 
vara fallet denna gång. Enligt analys av nya prov tagna vid vattenverket den 2003-08-19 låg 
halterna av bensen under detektionsnivå (0,001 mg/l).  
 
Strax innan beläggningen revs upp hösten 2003 gjordes en förnyad provtagning av 
grundvatten som omfattade analys av 16-PAH. Följande prov togs i brunnar, vattenverk, 
källa eller grundvattenrör som bedöms kunna stå i samband med vägen (resultat visas i 
Tabell 10-4): 

• Anundsjö-Näs 4:26, sektion 0/950 V 40 m, grävd källa, dricksvatten, tveksam kontakt 
med vägen. 

• Norrflärke, sektion 3/440 H 15 m, grävd källa, dricksvatten för boskap. 

Kommunala vattentäkten i Norrflärke, sektion 4/740 H 150 m: 

• Råvatten in i dammen 

• Råvatten in i verket 

• Rent vatten ut i nätet 

Tabell 10-24 PAH-halt i vattenprover, 2003. 

Lokal 
Anundsjö-
Näs 4:26 

Norr-
flärke 

Vatten-
verket 

Vatten-
verket 

Vatten-
verket 

Enhet: µg/l Brunn 
Grävd 
källa 

Råvatten, 
damm 

Råvatten, 
in i verket 

Renvatten, 
ut på nätet 

PAH, summa  
cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga <1 <1 <1 <1 <1 

 
Det är tveksamt om brunnen vid Anundsjö-Näs står i kontakt med vägen. Inga detekterbara 
halter av PAH kunde uppmätas i något av vattenproverna.  
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Under arbetena med väg 348 mellan Norrflärke och Kubbe 2004 togs vid två tillfällen prov 
vid vattenverket i Norrflärke. Vidare har ett vattenprov tagit i september, alla år mellan 2005-
2009, på råvatten in i vattenverket. År 2010 upphörde provtagningen vid Norrflärke, 
eftersom vattenverket enligt uppgift ej använde vattnet längre på grund av att eldningsolja 
från en villa i närheten hade läckt ut i vattentäkten. Resultat från ovan beskrivna 
vattenprovtagningar framgår av Tabell 10-5. 
 
Tabell 10-25 PAH-halt (µg/l) i råvatten, in i vattenverket, vid Norrflärke, 2004-2009. 

Råvatten, in i vattenverket, vid Norrflärke 
Enhet µg/l        
År 2004a 2004b 2005 2006 2007 2008 2009 
PAH, summa  
cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,07 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga <1c <1 <1 <1 <0,2 <1 <1 

aProvdatum 2004-06-05 
bProvdatum 2004-09-15 
cEnligt analysprotokoll, bilaga 4, rapport för 2001-2004, förelåg naftalen och pyren med 0,025 µg/l 
resp. 0,014 µg/l. 
 
I provet från juni 2004 på råvatten in i verket detekterades två enskilda PAH (båda 
tillhörande summaparmetern för ”övriga PAH”). Halterna var dock mycket låga och summa 
övriga PAH motsvarade <1 µg/l. Vid omprovtagning befanns inga PAH föreligga över 
enskild PAHs detektionsgräns. Vid samtal med analysföretaget i detta ärende framkom att 
då halterna var så extremt låga kunde signifikant sannolikhet föreligga att provet, i vilket 
PAH detekterats, hade blivit kontaminerat av analyslaboratoriet självt. Undersökningar av 
analyslaboratoriet bekräftade att detektion av så låga halter sannolikt hade sitt ursprung i 
ofrivillig kontamination från analyslaboratoriet. Härav satte analyslaboratoriet en höjd 
rapporteringsgräns på naftalen i reviderat protokoll för vattenproverna tagna hösten 2004 
(gäller protokoll i bl a bilaga 4).  
 
Ingen enskild PAH detekterades i råvattenprovet mellan 2006-2009. Detektionsgräns för de 
enskilda PAH:erna var 0,01 μg/l, undantaget naftalen som hade en rapporteringsgräns på 
0,1- 0,2 μg/l. Ingen påverkan på råvattnet avseende PAH bedömdes föreligga. 
 
Sammanfattande kommentarer 

Resultaten visar att PAH föreligger i begränsad utsträckning på olika nivåer i olika sektioner 
i fast material kopplat till vägen. Utifrån betraktandet att området kan klassas som Mindre 
känslig markanvändning är halterna låga. Inga PAH förelåg över detektionsgräns i de 
vattenprover som kan kopplas till det närliggande vattenverket samt i två brunnar nedströms 
vägen. Inte heller förnyad provtagning i dessa punkter år 2003 gav några detekterbara PAH. 
Med betraktandet av den höga sannolikheten att detekterade låga halter PAH i råvattnet var 
kontamination orsakad av analyslaboratoriet bedöms någon signifikant pågående 
omgivningspåverkan av PAH i undersökta punkter från vägen inte föreligga. 
I de vattenprover som kan kopplas till det närliggande vattenverket samt i en brunn 
nedströms vägen förelåg år 2002 inga PAH över detektionsgräns. Inte heller förnyad 
provtagning i dessa punkter år 2003 gav några detekterbara PAH. Med beaktande av den 
höga sannolikheten att detekterade låga halter av två PAH, sommar 2004, i råvattnet var 
orsakat av kontamination av laboratoriet, samt att inga halter av PAH över 
detektionsgränsen hittades i prover tagna under perioden 2005-2009, bedömdes det inte 
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föreligga någon signifikant pågående omgivningspåverkan av PAH från den gamla vägen i 
de undersökta punkterna. 
 

Väg 348, Kubbe-Solberg 

På väg 348, mellan Kubbe och Solberg, lades återvinningsmassor av tjärasfalt under hösten 
2003 och sommaren 2004. Asfaltmassorna tillverkades i ett blandningsverk med 
ånguppvärmning. Vid ånguppvärmning når vanligen asfaltmassan en temperatur på ca 70-
80°C, men i detta fall användes en lägre temperatur (50°C) för att inte tjärlukten skulle bli för 
stark. Mjukbitumen och makadam inblandades i asfaltgranulatet och massorna tillverkades i 
satser på 1,5 ton (se faktaruta nedan). Massorna (ca 7 500 ton) lades ut 2003 från Kubbe 
och norrut mot upplaget i Brattsjö, och under 2004 (ca 15 000 ton) vidare mot Solberg (se 
karta i Bilaga 1). Asfaltmassorna lades i ett lager på 100 kg/m². Det innebär 4,5 cm asfalt. 
Återvinningsmassorna hade enligt uppgift periodvis (beroende på väderleken) en stark 
tjärlukt. 
 
Mellan Kubbe och Solberg förekom tjärbetong på delar av den gamla vägen (främst i den 
södra delen). I objektets södra del togs den gamla beläggningen bort och återvanns. På 
objektets norra del fick den ligga kvar med undantag för vissa urgrävningar. 
Återvinningsmassorna innehållande vägtjära lades som bärlager på etappen mellan Kubbe 
och Solberg med undantag för de sträckorna som inte innehöll tjära i den gamla 
beläggningen. Efter ca en veckas trafikering lades slitlagret, vilket utgjordes av drygt 4 cm 
MJOG16 (ca 11 000 ton). Halten 16-PAH låg i asfaltgranulatet på drygt 1000 mg/kg TS. 
 

Fakta om försöket  

Utförande: hösten 2003 och sommaren 2004 

ÅDTtotal: 300-1000 fordon/dygn, andel tung trafik 11 % 

Objektets längd: 2650 m 

Vägbredd: 7 m 

Metod: halvvarm återvinning i verk 

Granulat: 0-27 mm, restbitumenhalt: ca 2,8 % 

Stenmaterialinblandning: 15 % 0-16 mm makadam 

Bindemedelsinblandning: 2,3 % V6000 

Total bindemedelhalt: ca 5 % 

Bärlager: 100 kg/m² halvvarm återvinning 

Slitlager: 100 kg/m² MJOG16, 3,8 % bindemedel 

PAH-halt i förorenat lager i vägen: 2350 mg/kg TS 16-PAH 

PAH-halt i asfaltgranulat i upplag: 1052 mg/kg TS 16-PAH 

 
Provtagning och analys av fast material 

Under 2002 och 2003 utfördes provtagningar av den gamla vägen innan tjärmassorna 
lades. Hösten 2004 togs prov på den färdigställda vägen i de tidigare provsektionerna och 
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under 2005 och 2007 gjordes uppföljning genom provtagning av fast material både i vägen 
och bredvid vägen.  
 
Referensprovtagning – innan återvinningsmassor lades ut 
I tre sektioner av den södra delen av objektet (dvs mellan Kubbe och bron över Anundsjöån, 
5 km norr om Kubbe) togs prov på det gamla väg- eller undergrundsmaterialet. Prov togs på 
olika nivåer under beläggningen och i marken bredvid vägen (okulärt bedömt nedströms). 
Provtagningsgroparnas placering i förhållande till vägen framgår av Figur 10-2. På detta 
avsnitt konstaterades tjära (tjärbetong) i den gamla beläggningen. Nollan ligger vid skarven 
norra avtagsvägen mot Bredbyn. Resultaten redovisas i Tabell 10-6. 
 

 
Figur 10-7 Placering av provtagningsgropar i väg 348, delen Kubbe-Solberg (från söder) 
vid sektion 9/900 (övre bilden), 12/000 (mittersta bilden), 12/050 (nedersta bilden). 

55 cm

90 cm

1,25 m

~4 m

3:1

3:2

3:3

3:4

3:5

Asfalt + tjärbeläggning: 42-43 cm
Prov 3:1 lerig Silt 50 cm under markytan
Prov 3:2 Lera 80 cm under markytan
Prov 3:3 sandigt Grus 53 cm under beläggningsytan
Prov 3:4 sandigt Grus 90 cm under beläggningsytan
Prov 3:5 Lera 125 cm under beläggningsytan

5,5 m

1,2 m

90 cm

1,25 m

4:1

4:2
4:3 4:4

Asfalt + tjärbeläggning 25-26 cm

Prov 4:1 lerig Silt 60 cm under markytan
Prov 4:2 grusig Sand 50 cm underbeläggningsytan
Prov 4:3 grusig Sand 60 cm under beläggningsytan
Prov 4:4 finkornrik grusig Sand 102 cm under beläggningsytan
Prov 4:5 Lera 110 cm under beläggningsytan
Prov 4:6 Lera 120 cm under beläggningsytan

4:5 4:6

5,8 m

1,35 m

5:1

Prov 5:1 något grusig Sand (fyllning) 50 cm under markytan
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Tabell 10-26 Referensprovtagning och analys av PAH i fast material, sektion 9/990, 12/000 och 
12/050, år 2002 och 2003. 

Enhet mg/kg Prov tagna i vägen Bredvid vägen 
Sektion 9/990 2002 2002 2002   2002 2002 
Nivå, cm 53 90 125   50 80 
Prov, nr 3:3 3:4 3:5   3:1 3:2 
PAH, summa 
cancerogena 

 
0,80a 

 
<0,15 

 
<0,15 

   
<0,15 

 
<0,15 

PAH, summa övriga <2; >1,2 <2 <2   <2 <2 
sektion 12/000 2002 2002 2002 2003 2003 2002  
Nivå, cm 50 60 102 110 120 60  
Prov, nr 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:1  
PAH, summa 
cancerogena 

 
0,17 

 
0,15 

 
3,3 

 
<0,2 

 
<0,2 

 
<0,15 

 

PAH, summa övriga <2; >0,09 <2 6,7 <0,2 <0,2 <2  
Sektion 12/050       2002 
Nivå, cm       50 
Prov, nr       5:1 
PAH, summa 
cancerogena 

       
0,15b 

PAH, summa övriga       <2c 

aSe bilaga 5 till rapport 2001-2004 (Jacobson och Larsson, 2005). 
bBenso(b)fluoranten 0,053 mg/kg TS, benso(k)fluoranten 0,047 mg/kg TS, krysen/trifenylen 0,050 
mg/kg TS. 
cAlla enskilda PAH under detektionsgränsen på 0,03 mg/kg TS; bilaga 5. 
 
Under hösten 2003 utfördes fler referensprovtagningar av den gamla vägen (nu på den 
norra delen av objektet, dvs på sektioner norr om bron över Anundsjöån och Solberg). Prov 
av fast material togs i fyra sektioner av vägen (på tre nivåer ned till ca 70-90 cm under 
vägytan) och på två nivåer vid sidan av vägen (ned till ca 65-170 cm under vägytan). En av 
de undersökta sektionerna (6/500) har tidigare innehållit tjärbeläggning (tjärindränkt 
makadam och enstaka partier tjärbetong). Provgroparnas placering i förhållande till vägen 
framgår av Figur 10-3. För sektionernas geografiska placering se bilaga 7 till rapport 2001-
2004 (nollan ligger på norra skarven vid bron ca 5 km norr om Kubbe). Resultaten av 
laboratorieanalyser redovisas i Tabell 10-7. 
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Figur 10-8 Placering av provtagningsgropar, väg 348 Kubbe-Solberg (från söder) vid sektionerna 
4/925 (översta bilden), 6/500 (nästöversta bilden), 13/500 (näst nedersta bilden) och 17/300  
(nedersta bilden). 

8,0 m

1:1

1:2

1:3

0,9 cm

1:4

1:5

4,5 m

,85 cm

Bel. k Bel. k

1:1, 12 cm under bel.
1:2, 45 cm under bel.
1:3, 71 cm under bel.
1:4, 30 cm under mark, lerig Silt
1:5, 65 cm under mark, lerig Silt

90 cm
Längsgående sprickor

Spårig

0-2 cm asfalt
2-4 cm grusslitlager
4-57 cm stenigt något sandigt Grovgrus
57-69 cm sand, limonitrik
69+ lerig Silt

8m

80 cm

Bel. k Bel. k

2:1
2:2

2:3 2:4

2:5

8 m

3-4m

2:1, 17 cm under bel.
2:2, 40 cm under bel.
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2:4, 55 cm under mark, mullhaltig jord
2:5, 65 cm under mark, fyllnadsmassor av siltig sand

0-3 cm bel. tjärasfalt i undre lagret
3-23 cm bärlagergrus
23-40 cm sandigt Grus, limonitrik
40-78 cm lerig Silt 
80 cm+ siltig morän

8 m

90 cm

Bel. k Bel .k

1 m
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Ca: 4 m

3:4
3:5

3:3
3:2
3:1

3:1, 15 cm under bel.
3:2, 48 cm under bel.
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Tabell 10-27 Referensprovtagning och analys av PAH i fast material, sektion 4/925, 6/500, 13/500 och 
17/300, Kubbe-Solberg, 2003. 

Enhet mg/kg TS Prov tagna i vägen Prov tagna vid 
sidan om vägen 

Sektion 4/925      
Nivå, cm 12 45 71 30 65 
Prov, nr 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 
PAH, summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Sektion 6/500      
Nivå, cm 17 40 80 55 65 
Prov, nr 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 
PAH, summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Sektion 13/500      
Nivå, cm 15 48 90 140 170 
Prov, nr 3:1 3:2 3:3 3:4 3:5 
PAH, summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Sektion 17/300      
Nivå, cm 20 49 78 95 115 
Prov, nr 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 
PAH, summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

 
I sektion 9/900 detekterades inga PAH, förutom på den översta (53 cm) av de tre provtagna 
nivåerna. I denna förelåg summa cancerogena PAH med 0,8 mg/kg TS, vilket är över det 
äldre riktvärdet för KM, men under MKM (i jämförelse med det nya riktvärdet för PAH-H 
överskrids också värdet för KM, men halten ligger signifikant under MKM). Några av de PAH 
som ingår i beteckningen summa övriga PAH detekterades likaså men sammantaget förelåg 
summa övriga PAH med ett haltintervall som låg avsevärt under det generella riktvärdet för 
KM. Inga PAH detekterades i de två prover som togs bredvid vägen. 
 
Ett prov från sektion 12/000 innehöll halter av summa cancerogena PAH som översteg det 
generella riktvärdet KM, men understeg MKM. Högsta halter detekterades på 1 meters 
nivån, 3,3 mg/kg TS av summa cancerogena PAH och 6,7 mg/kg TS av summa övriga PAH, 
i båda fallen under riktvärde för MKM. I det översta provet (0,5 m nivå) förelåg detekterbara 
PAH, dock inte över de generella riktvärdena för KM. I undergrundsmaterialet, som bestod 
av lera, detekterades inga PAH.  
 
I sektion 12/050 togs endast prov intill vägen. Inga PAH ingående i summa övriga PAH 
förelåg över detektionsgräns. Tre av de PAH som ingår i summa cancerogena PAH 
detekterade men med låga halter. Varken summa cancerogena PAH eller summa övriga 
PAH förelåg dock över riktvärde för KM i detta prov, taget 50 cm under markytan.  
Inget av proven från någon av de fyra sektionerna i den norra delen av objektet innehöll 
någon enskild PAH över detektionsgräns. 
 
Sammantaget för de undersökta sektionerna, belägna mellan Kubbe-Solberg, uppvisade 
inget av proven halter av summa cancerogena PAH eller summa övriga PAH som översteg 
de då gällande generella riktvärdena för MKM.  
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Uppföljning av fast material i den färdigställda vägen 

Efter att vägen färdigställts provtogs, i september 2004, vägens undergrund i 5 sektioner i 
vardera 3 nivåer. Vid samma sektioner provtogs också jord (från två nivåer) bredvid vägen. 
De undersöka sektionerna var:    

• Sektion 12/000 (nollan norr om Norrflärke)  

• Sektion 4/925 (nollan börjar vid bron efter Kubbe)  

• Sektion 6/500 (nollans placering framgår ej av rapport 2001-2004) 

• Sektion 13/500 (nollans placering framgår ej av rapport 2001-2004) 

• Sektion 17/300 (nollans placering framgår ej av rapport 2001-2004) 

Provtagningsgroparnas placering i förhållande till vägen framgår av Figur 10-4. Under 2005 
och 2007 gjorde uppföljande provtagningar i samma sektioner, i vägen och bredvid vägen, i 
provgropar med ungefär samma placering som 2004. Resultaten redovisas i Tabell 10-8 
(2004), Tabell 10-9 (2005) och Tabell 10-10 (2007). 
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Figur 10-9 Placering av provtagningsgropar vid sektion 12/000 (översta bilden),  
4/925 (andra bilden räknat från ovan) 6/500 (tredje bilden räknat från ovan),  
13/500 (fjärde bilden räknat från ovan) och 17/300, (nedersta bilden),  
Kubbe-Solberg (från söder). 
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Tabell 10-28 PAH-halt i fast material (mg/kg TS), sektion 12/000, 4/925, 6/500, 13/500, 17/300, 
Kubbe-Solberg, 2004. 

Enhet mg/kg TS Prov tagna i vägen Prov tagna bredvid vägen 
Sektion 12/000 2004 2004 2004 2004 2004 
Nivå, cm 20 30 40 40 60 
PAH, summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1,2 
PAH, summa övriga 0,055 0,057 <0,2 <0,2 2,3 
Sektion 4/925      
Nivå, cm 22 40 52 20 40 
PAH, summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga <0,2 <0,2 <0,2 0,49 0,30 
Sektion 6/500      
Nivå, cm 20 43 72 30 40 
PAH, summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 0,35 <0,2 
PAH, summa övriga 0,17 <0,2 <0,2 1,9 <0,2 
Sektion 13/500      
Nivå, cm 19 47 54 30 82 
PAH, summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Sektion 17/300      
Nivå, cm 19 53 61 24 58 
PAH, summa cancerogena 0,22 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga 0,40 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

 
 
Tabell 10-29 PAH-halt i fast material (mg/kg TS), sektion 12/000, 4/925, 6/500, 13/500, 17/300, 
Kubbe-Solberg, 2005. 

Enhet mg/kg TS Prov tagna i vägen Prov tagna bredvid vägen 
Sektion 12/000 2005 2005 2005 2005 2005 
Nivå, cm 24 36 40 25 42 
PAH, summa cancerogena 0,21 1,5 0,17 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga 0,65 2,6 0,33 <0,2 <0,2 
Sektion 4/925      
Nivå, cm 30 60 75 26 52 
PAH, summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Sektion 6/500      
Nivå, cm 25 58 72 30 70 
PAH, summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Sektion 13/500      
Nivå, cm 25 70 56 33 81 
PAH, summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Sektion 17/300      
Nivå, cm 30 44 80 33 68 
PAH, summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga 0,24 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
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Tabell 10-30 PAH-halt i fast material (mg/kg TS), sektion 12/000, 4/925, 6/500, 13/500, 17/300, 
Kubbe-Solberg, 2007. 

Enhet mg/kg TS Prov tagna i vägen Prov tagna bredvid vägen 
Sektion 12/000 2007 2007 2007 2007 2007 
Nivå, cm 28 37 22 20 50 
PAH, summa cancerogena <0,53 <0,80 <0,80 4,4 0,10 
PAH, summa övriga 0,069 <0,45 <0,45 5,2 0,11 
Sektion 4/925      
Nivå, cm 25 50 75 30 60 
PAH, summa cancerogena <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 
PAH, summa övriga <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 
Sektion 6/500      
Nivå, cm 23 65 110 30 60 
PAH, summa cancerogena <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 
PAH, summa övriga <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 
Sektion 13/500      
Nivå, cm 25 50 80 30 60 
PAH, summa cancerogena <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 
PAH, summa övriga <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 
Sektion 17/300      
Nivå, cm 25 45 80 30 65 
PAH, summa cancerogena <0,035 <0,035 <0,035 <0,35 <0,035 
PAH, summa övriga <0,045 <0,045 <0,045 <0,45 <0,045 

 
 
Diskussion och bedömning 
I tre av de fem undersökta sektionerna 2004 detekterades PAH i 20-30 cm nivån under 
nylagd bitumeninkapslad tjärbeläggning. Ingen nivå under 30 cm uppvisar detekterbar PAH. 
I de fall PAH detekterats är det framför allt de s.k. summa övriga PAH som förelegat över 
rapporteringsgräns och i samtliga fall rör det sig om låga halter. Samtliga halter understeg 
riktvärdena för KM. Halterna understiger också de nu gällande KM-värdena för PAH-H, 
PAH-M och PAH-L. 
 
Vid provtagningen av material vid sidan om vägen 2004, detekterades cancerogena PAH i 
två prover, på nivå 30 respektive 60 cm. I ett av dessa prover förelåg halten över riktvärdet 
för KM (halten PAH-H överskrider också dagens KM-värde) men halten understeg riktvärdet 
för MKM (halten PAH-H underskrider dagens KM-värde). Halterna i övriga prover understeg 
dåvarande riktvärdena för KM (motsvarande halter av PAH-H, PAH-M och PAH-L 
understiger dagens KM-värde). 
 
Vid den uppföljande provtagningen 2005 detekterades halter av summa cancerogena PAH 
över riktvärdet för KM (halten PAH-H överskrider också dagens KM-värde) i ett prov från 
sektion 12/000 (nivån 36 cm). Detekterbara halter av PAH (både för summa cancerogena 
PAH och summa övriga PAH) återfanns också i prover på övriga nivåer i denna sektion, 
men alla halter understeg då gällande riktvärden för KM (motsvarande halter av PAH-H, 
PAH-M och PAH-L understiger även dagens KM-värde). Inga PAH detekterades i prover 
tagna bredvid vägen i denna sektion. För övriga prover (från övriga sektioner) var halterna 
under detektionsgränsen och/eller signifikant under riktvärdet för KM.  
 
Vid nästa uppföljning, 2007, detekterades igen PAH i sektion 12/000. Vid denna provtagning 
återfanns inga halter i undergrunden under vägen över riktvärdena för KM, men i ett av 
proverna bredvid vägen överskreds riktvärdet för KM för summa cancerogena PAH (även 
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dagens riktvärde för PAH-H överskrids). Halterna i övriga prover från övriga sektioner 
understeg dåvarande riktvärdena för KM eller var under detektionsgränsen (motsvarande 
halter av PAH-H, PAH-M och PAH-L understiger dagens KM-värde). 
Påverkan av PAH på närliggande mark bedömdes som låg förutsatt att området betraktats 
som MKM. 
 
Provtagning och analys av vatten 

Ett antal grävda brunnar och naturkällor utmed väg 348, sträckan Kubbe-Solberg har vid 
flera tillfällen under perioden 2003-2011 (dvs både före och efter färdigställandet av vägen) 
undersökts med avseende på 16-PAH och i några fall Microtox och BTEX. Dessa är: 

• Seltjärn 1:57, naturkälla H 10 m, lägre än väg. Flödet förefaller korsa snett under vägen. 

• Seltjärn 1:66, grävd brunn, V 15 m och ca 5 m lägre än väg, dricksvatten. 

• Seltjärn 1:46/6:1, grävd brunn, H 150 m, lägre än väg. Försörjer tre gårdar. 

• Selsmo 1:24, naturkälla i närheten av Selsmo 1:23. 

• Selsmo 1:23, grävd brunn, H ca 600 m sydost vägen, enligt uppgift står vattnet i 
förbindelse med naturkällan ovan, dricksvatten. 

• Selsta 1:6, grävd brunn, H 40 m, något lägre än väg, dricksvatten. 

• Selsta 1:9, grävd brunn, V 40 m, ungefär samma nivå, dricksvatten. 

• Åbosjö 1:43, grävd brunn, H 40 m, ungefär samma nivå, dricksvatten. 

• Åbosjö 1:12, grävd brunn, V 20 m, lägre än väg, dricksvatten. 

De flesta av brunnarna låg nära vägen och i förmodad flödesriktning från vägen mot 
brunnen.  
I den norra delen av objektet sattes vid en sektion utmed vägen också ett antal 
grundvattenrör (5st): 

• Grundvattenrör vid Pengsjö, ett (3:5) ovanför och  

• fyra nedan väg (3:4, 3:3, 3:2, 3:1), men bara ett av dessa har provtagits (3:3). 
Undergrundsmaterialet utgörs av sand. 

Även på södra delen av objektet sattes grundvattenrör (3 st): 

• Grundvattenrör (2:3) ovanför vägen (sektion 2, strax norr om Kubbe )  

• Grundvattenrör (2:1 och 2:2) nedanför vägen (sektion 2, strax norr om Kubbe )  

Placering av grundvattenrör framgår av Figur 10-5.  
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Figur 10-10 Placering av de fem grundvattenrören vid sektion 3, Pengsjö (översta bilden) (sett från norr) 
och de tre rören vid sektion 2 norr om Kubbe (nedersta bilden), sett från norr. 
 
Referensprovtagning – innan återvinningsmassor lades ut 
Prov från grundvattenrör, grävda brunnar och en naturkälla undersöktes med avseende på 
16-PAH (och i några fall Microtox) under sommaren-hösten 2003 innan återvinningsmassor 
lades ut. Analysresultat redovisas i Tabell 10-11 - Tabell 10-14. 
 
Inget av de undersökta vattnen från de grävda brunnarna Seltjärn 1:66, Seltjärn 1:57, 
Selsmo 1:23, Åbosjö 1:12 eller från grundvattenrör 2:1 och 3:3 indikerade någon akut-
toxicitet (Microtox) (Tabell 10-11). Ej heller förelåg någon detekterbar halt av PAH i de 
grävda brunnarna (Tabell 10-13 och Tabell 10-14) eller grundvattenrör (Tabell 10-12), med 
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undantag för ett av vattenproven (3:5) där en enskild PAH detekterades precis över sin 
detektionsgräns (fenantren). Dessa vattenkällor bedömdes därför som rena med avseende 
på innehåll av 16-PAH.  
 
I vattenprov från naturkällan, Seltjärn 1:57, detekterades vid den andra provtagningen 
(oktober 2003, (se Tabell 10-13) låga halter av enskilda PAH (0,01 – 0,04 µg/l). Naturkällan 
(Seltjärn 1:57) är ett ytvatten (bäck) och har sitt ursprung på andra sidan vägen. Källan 
rinner under vägen och punkten Seltjärn 1:57 är belägen strax intill vägen efter att källan 
passerat under vägen. Vid jämförelse med riktvärde för dricksvatten (SOSFS 2003:17), där 
riktvärdet är satt till 0,10 µg/l för summan av fyra specifika PAH (benso(b)fluoranten, 
benso(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)pyren, och benso(ghi)perylen), fås att summahalt av 
dessa PAH i naturkällans vatten (=0,049 µg/l) ligger under riktvärdet. Bedömningen 2003 
var att eventuell påverkan på naturkällan från den äldre tjärbeläggningen på denna väg inte 
kunde uteslutas. I avsikt att försöka få klarhet i eventuell PAH-påverkan på Seltjärn 1:57 
provtogs vatten från naturkällan ytterligare två gånger under 2004 och analyserades med 
avseende på PAH samt BTEX. Därefter har uppföljningar med PAH-analys av vattenprov 
gjorts årligen fram till 2011. Resultat från dessa ges i nästa avsnitt. 
 
Tabell 10-31 Analys av akut-toxicitet (Microtox) i grundvatten från utvalda grundvattenrör, naturkällor 
och grävda brunnar i närheten av väg 348 Kubbe – Solberg 2003 (innan återvinningsmassor lades ut). 

Prov Datum EC; % Minuter Respons, vol-% 
GV-rör 2:1 2003-10-24 50 5 >90 
   15 >90 

Seltjärn 1:66 2003-08-15 50 5 >90 
   15 >90 

Seltjärn 1:57 2003-08-15 50 5 >90 
   15 >90 

Selsmo 1:23 2003-08-15 50 5 >90 
   15 >90 

Åbosjö 1:12 2003-08-15 50 5 >90 
   15 >90 

Gv-rör 3:3 2003-10-24 50 5 >90 
   15 >90 

 
Tabell 10-32 PAH-halt i grundvatten innan återvinningsmassor lades ut, Kubbe-Solberg, 2003. 
Enhet µg/l Gv-rör 2:1 Gv-rör 2:3 Gv-rör 3:3 Gv-rör 3:5 

 nedströms 
vägen 

uppströms 
vägen 

nedströms 
vägen 

uppströms 
vägen 

Datum 2003-10-24 2003-10-24 2003-10-24 2003-10-24 
PAH, summa  
cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga <1 <1 <1 <1a 

afenantren detekterades i låg halt (0,01 µg/l). 
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Tabell 10-33 PAH-halt i grundvatten från brunnar samt vatten från naturkälla, innan 
återvinningsmassor lades ut, Kubbe-Solberg, 2003. 
Enhet µg/l Seltjärn 

1:57 
Seltjärn 

1:66 
Seltjärn 
1:46/6:1 

Selsmo 
1:23  

 Natur- 
källa 

Grävd  
brunn 

Grävd 
brunn 

Grävd 
brunn 

Datum 2003-08-28 2003-08-28 2003-09-11 2003-08-28 
PAH, summa 
cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga <0,2 <1 <1 <0,2 
Datum 2003-10-24    
PAH, summa 
cancerogena <0,2a 

   
PAH, summa övriga <1b    

aBenso(b)fluoranten 0,03 µg/l, indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01 µg/l.  
bKrysen/trifenylen 0,02 µg/l, benso(g,h,i)perylen 0,01 µg/l, fenantren 0,02 µg/l, fluoranten 0,03µg/l, 
pyren 0,02 µg/l.  
 
Tabell 10-34 PAH-halt i grundvatten från brunnar, innan återvinningsmassor lades ut, Kubbe-Solberg, 
2003. 

Enhet µg/l Selsta 
1:6 

Selsta 
1:9  

Åbosjö 
1:43 

Åbosjö 
1:12 

 Grävd brunn Grävd brunn Grävd brunn Grävd 
brunn 

Datum 2003-09-11 2003-09-11 2003-09-11 2003-09-11 
PAH, summa 
cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga <1 <1 <1 <1 

 
Uppföljning av grundvatten och vatten från naturkälla 
Under vintern 2003/2004 togs prov i den grävda brunnen (Selsmo 1:23) och ytterligare en 
naturkälla (1:24) vid Selsmo. Naturkällan 1:24 står enligt uppgift i förbindelse med Seltjärn 
1:57. Proverna analyserades med avseende på 16-PAH och BTEX. I början på sommaren 
2004 och under hösten togs fler prover på utvalda brunnar, naturkälla och grundvattenrör. 
Vid höstprovtagningen var hela vägavsnittet mellan Kubbe och Solberg färdigställd och 
upplaget vid Brattsjö (se nästa kapitel) hade börjat avvecklas. Uppföljningar med 
vattenprovtagning i utvalda brunnar, naturkälla och grundvattenrör gjordes därefter alla år 
mellan 2004-2011. Resultat av analys av PAH i vattenprov från provpunkterna redovisas i 
Tabell 10-15, Tabell 10-16 och Tabell 10-17, samt BTEX i vattnen från Selsmo 1:23 och 
1:24 i Tabell 10-18.  
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Tabell 10-35 Uppföljning av PAH-halt i grundvatten efter det att återvinningsmassor lagts ut, Kubbe-
Solberg, 2004-2011. 

Enhet µg/l Gv-rör 
2:1/2:2 

Gv-rör  
2:3 

Gv-rör 
3:3 

Gv-rör 
3:5 

 nedströms 
vägen 

uppströms 
vägen 

nedströms 
vägen 

uppströms 
vägen 

Datum 2004-06-03a 2004-06-03   
PAH, summa  
cancerogena 

<0,2 <0,2   

PAH, summa övriga <1b <1c   

Datum 2004-09-14d 2004-09-14 2004-09-14 2004-09-14 

PAH, summa 
cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

PAH, summa övriga <1 <1 <1 <1 
Datum 2005-09-05e 2005-09-05 2005-09-05 2005-09-05 

PAH, summa 
cancerogena <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

PAH, summa övriga <1 <1 <1 <1 
Datum 2006-09-06 2006-09-06 2006-09-06 2006-09-06 
PAH, summa 
cancerogena EAf EAf <0,2 <0,2 

PAH, summa övriga EAf EAf <1 <1 
Datum 2007-09-19e  2007-09-19 2007-09-19 2007-09-19 
PAH, summa 
cancerogena <0,07 <0,07 <0,07 <0,2 

PAH, summa övriga <0,2 <0,2 <0,2 <0,1 
Datum 2008-09-24e   2008-09-24 2008-09-24 
PAH, summa 
cancerogena <0,2  <0,2 <0,2 

PAH, summa övriga <1  <1 <1 
Datum 2009-09-29e  2009-09-29 2009-09-29 
PAH, summa 
cancerogena <0,2  <0,2 <0,2 

PAH, summa övriga <1  <1 <1 
Datum 2010-09-21e 2010-09-21 2010-09-21 2010-09-21 
PAH, summa 
cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

PAH, summa övriga <1 <1 <1 <1 
Datum 2011-10-06 2011-10-06 2011-10-06 2011-10-06 
PAH, summa 
cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

PAH, summa övriga <1 <1 <1 <1 
asamlingsprov från både gv-rör 2:1 och 2:2 

bpyren 0,012 µg/l,  
cpyren 0,011 µg/l 
d prov från enbart gv-rör 2:1 
eprov från enbart gv-rör 2:2 
fEA=ej analyserat , gv-röret torrt. 
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Tabell 10-36 Uppföljning av PAH-halt i grundvatten från brunnar samt vatten från naturkälla, efter det 
att återvinningsmassor lagts ut, Kubbe-Solberg, 2004. 

 Seltjärn 
1:57 

Seltjärn 
1:66 

Seltjärn 
1:46/6:1 

Selsmo 
1:23  

Selsmo 
1:24  

Enhet µg/l Natur- 
källa 

Grävd 
brunn 

Grävd 
brunn 

Grävd 
brunn 

Natur- 
källa 

Datum 2004-06-03 2004-06-03 2004-09-14 2004-02-09 2004-02-09 
PAH, 
summa 
cancerogena 

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

PAH, 
summa 
övriga 

<1b <1a <1 <1 <1 

Datum 2004-09-14 2004-09-14  2004-06-03  
PAH, 
summa 
cancerogena 

<0,2 <0,2  <0,2  

PAH, 
summa 
övriga 

<1 <1  <1c  

Datum 2005-05-26   2004-09-14  
PAH, 
summa 
cancerogena 

<0,2   <0,2  

PAH, 
summa 
övriga 

<1d   <1  

Datum 2005-09-05 2005-09-05  2005-09-05  
PAH, 
summa 
cancerogena 

<0,1 <0,1  <0,1  

PAH, 
summa 
övriga 

<1 <1  <1  

Datum 2006-09-06 2006-09-06  2006-09-06  
PAH, 
summa 
cancerogena 

<0,2 <0,2  <0,2  

PAH, 
summa 
övriga 

<1 <1  <1  

Datum 2007-09-19 2007-09-19  2007-09-19  
PAH, 
summa 
cancerogena 

<0,07 <0,07  <0,07  

PAH, 
summa 
övriga 

<0,2 <0,2  <0,2  

Datum  2008-09-24  2008-09-24  
PAH, 
summa 
cancerogena 

 <0,2  <0,2  
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PAH, 
summa 
övriga 

 <1  <1  

Datum 2009-09-30 2009-09-29  2009-09-30  
PAH, 
summa 
cancerogena 

<0,2 <0,2  <0,2  

PAH, 
summa 
övriga 

<1 <1  <1  

Datum 2010-09-21 2010-09-21  2010-09-21  
PAH, 
summa 
cancerogena 

<0,2 <0,2  <0,2  

PAH, 
summa 
övriga 

<1 <1  <1  

Datum 2011-10-06 2011-10-06  2011-10-06  
PAH, 
summa 
cancerogena 

<0,2 <0,2  <0,2  

PAH, 
summa 
övriga 

<1 <1  <1  

apyren 0,012 µg/l  
bpyren 0,011 µg/l  
cpyren 0,013 µg/l 
dfluoren 0,025 μg/l 
 
Tabell 10-37 Uppföljning av PAH-halt i grundvatten från brunnar, efter det att återvinningsmassor lagts 
ut, Kubbe-Solberg. 

Enhet µg/l Selsta 
1:6 

Åbosjö 
1:43 

Åbosjö 
1:12 

 Grävd brunn Grävd brunn Grävd brunn 
Datum 2004-09-14 2004-09-14 2004-09-14 
PAH, summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga <1 <1 <1 
Datum   2005-09-05 
PAH, summa cancerogena   <0,1 
PAH, summa övriga   <1 
Datum 2006-09-06  2006-09-06 
PAH, summa cancerogena <0,2a  <0,2 
PAH, summa övriga <1b  <1 
Datum 2007-09-19  2007-09-19 
PAH, summa cancerogena <0,07  <0,07 
PAH, summa övriga <0,2  <0,2 
Datum 2008-09-24  2008-09-24 
PAH, summa cancerogena <0,2  <0,2 
PAH, summa övriga <1  <1 
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Datum 2009-09-29  2009-09-29 
PAH, summa cancerogena <0,2  <0,2 
PAH, summa övriga <1  <1 
Datum 2010-09-21  2010-09-21 
PAH, summa cancerogena <0,2  <0,2 
PAH, summa övriga <1  <1 
Datum 2011-10-06  2011-10-06 
PAH, summa cancerogena <0,2  <0,2 
PAH, summa övriga <1  <1 

aTvå enskilda PAH detekterades (dibenso(a,h)antracen: 18 ng/l; indeno(1,2,3-cd)pyren: 14 ng/l).  
bEtt enskilt PAH detekterades (benso(ghi)perylen: 18 ng/l). 
 
Tabell 10-38 Analyserade halter av BTEX i två vattenprov från Selsmo, 2004. 

BTEX Selsmo 1:23 Selsmo 1:24 
Enhet µg/l Grävd brunn Naturkälla 
Datum 2004-02-09 2004-02-09 

Bensen <0,001 <0,001 

Toluen <0,006 <0,006 

Etylbensen <0,002 <0,002 

Xylener <0,02 <0,02 
 
Diskussion och bedömning 
Inga detekterbara halter av BTEX förelåg i Selsmo 1:23 och 1:24 i februari 2004.   
 
I samtliga analyserade vatten var halterna av summa cancerogena PAH och summa övriga 
PAH under respektive rapporteringsgräns. Dock har en enskild PAH (pyren) detekterats i 
låga halter i fem av proverna från 2004 (se fotnötter till tabellerna), samt fluoren i ett prov 
2005 (ytvatten från naturkällan Seltjärn 1:57). I samtliga fall korrelerade fynden av pyren 
med detektion av mycket låga halter naftalen (under naftalens rapporteringsgräns på 0,2 
µg/l). Samtliga prover är tagna vid samma provtagningstillfälle och därför troligen även 
analyserade vid samma tillfälle. Halterna av naftalen tillskrevs en laboratoriekontamination 
och bedömdes alltså inte komma från det provtagna vattnet (se avsnitt 5.3).  Enligt 
Jacobson och Larsson (2005) gick det inte heller att utesluta att andra PAH, som också 
förelåg i mycket låga koncentrationer (t ex pyren), kunde ha sitt ursprung från annat än 
själva vattenkällan som provtagits, t ex genom kontaminering på analyslaboratoriet. Oavsett 
kontamination, är angivna halter av enskilda PAH så låga att de provtagna vattnen är att 
betrakta som tjänliga som dricksvatten med avseende på innehåll av PAH.   
 
År 2006 innehöll vattenprovet från den grävda brunnen i Selsta 1:6 några enskilda PAH med 
halter strax över deras detektionsgränser. Summahalten av de fyra PAH (< 0,052 μg/l) som 
det anges gränsvärde för i Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2003:17 är lägre än 
gränsvärdet. Vid ny provtagning av brunnen 2007 kunde inte någon enskild PAH detekteras. 
Inte heller i vatten från de påföljande årliga provtagningarna mellan 2008-2011 kunde någon 
enskild PAH detekteras. 
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Sammanfattande kommentarer 

Undersökningen av vägavsnitten mellan Kubbe-Solberg innan återvinningsmassorna 
påfördes (dvs undersökning avseende påverkan från den gamla beläggningen) visade att 
inget av fastfasproven innehöll halter av summa cancerogena PAH eller summa övriga PAH 
som översteg de f.d. generella riktvärdena för MKM. Den norra delen av Kubbe-Solberg-
sträckan var tillsynes opåverkad av äldre tjärbeläggning då inte någon enskild PAH kunde 
detekteras (dvs här var halterna under riktvärdena för KM (både de äldre och de nu 
gällande värden). Omgivningspåverkan från den gamla beläggningen avseende PAH i fast 
material bedömdes därför vara låg, förutsatt att området betraktats som MKM. 
 
Samtliga vattenkällor som provtagits i området Väg 348, Kubbe-Solberg, både före och efter 
vägens färdigställande (2004-2011), bedömdes ur PAH-synpunkt som tjänliga som 
dricksvatten. Därtill, halterna av summa cancerogena PAH och summa övriga PAH ligger i 
alla de undersökta vattenproven under respektive rapporteringsgräns. Vid enstaka tillfällen 
mellan 2004-2006 har enstaka PAH detekterats i halter strax ovan den enskilda 
detektionsgränsen. Därför bedömdes omgivningspåverkan från vägen på vatten i de 
provtagna punkterna för perioden 2004-2006 som låg. Samtliga bedömningar för 2006-2011 
har sedan varit ”ingen påverkan av PAH, varken på grundvattnen eller på de grävda 
brunnarna och damm, föreligger”. 

Mellanupplaget vid väg 348, Brattsjö 

I samband med ombyggnad och förstärkning av väg 348, Bredbyn-Solberg, mellanlagrades 
tjärhaltiga asfaltmassor på ett iordningställt upplag i Brattsjö (Figur 11-1). Lagringsytorna för 
tjärhaltiga massor asfalterades för att inte lakvatten skulle kunna infiltrera ned i marken. Det 
lakvatten som bildades samlades upp i tankar (kopplade till ett antal brunnar på upplaget). 
Genom att analysera vattnet i tankarna undersöktes utlakning av PAH och lakvattnets 
toxicitet. Under 2003-2004 mellanlagrades minst 7 500 ton okrossade och krossade 
upplagsmassor på platsen innan verksamheten avvecklades 2005. Den asfalterade planen 
rymde också under denna tid ett asfaltsverk och en stor del av lakvattnet som samlades upp 
användes, efter rening i kolfilter, till ånga för uppvärmning av massorna i asfaltverket.   
 
Referensprov på fast material togs på underliggande mark före upplagets 
iordningsställande. Nya prover togs i marken, vid ungefär samma provpunkter, efter det att 
upplaget tagits i drift, samt en kort tid efter det att upplaget avvecklats och 
asfaltbeläggningen tagits bort. Lakvattnet som uppsamlades i de installerade tankarna 
provtogs under tiden som tjärhaltiga massor förvarades på upplaget. I samband med att 
upplaget avvecklade installerades två grundvattenrör intill den plats som använts för 
mellanlagring av tjärhaltiga massor. 
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Fakta om försöket  

Objektets utformning 
Asfalterat upplag för mellanlagring av 
tjärhaltiga vägmassor (både krossat och 
okrossat material).  

Utförande Anlades 2002/2003. Avvecklades 2005. 

Uppföljning Jordprover (2003-2005), lakvattenprover 
(2003-2004), grundvattenprover (2005-2011) 

Analyser PAH (och microtox på lakvatten) 

 

  
Figur 11-11 T.v.: Upplag av uppbrutna tjärmassor, 2003, (Tank 1 ligger nergrävd till höger om 
upplagsplatsen)T.h.: Asfaltverk för tillverkning av halvvarma massor. 
 
Referensprovtagning på underliggande mark 

Referensprov på fast material togs på underliggande mark innan upplaget för mellanlagring 
byggdes, resultat visas i Tabell 11-1. Karta över placering av provpunkter/delytor saknas. 
Inga detekterbara halter av enskild PAH uppmättes i proven. Jordarterna under den yta som 
senare asfalterades för att användas som upplag utgjordes av sand eller grusig sand (d.v.s. 
genomsläppliga material). Beskrivning av hur provtagning och provberedning genomfördes 
saknas.  
 
Tabell 11-39 PAH-halt (mg/kg) i fast material provtaget i underliggande mark från olika delytor innan 
mellanupplaget byggdes. 

Referensprover Mellanupplaget i Brattsjö 
Enhet mg/kg 
Delyta A1 A2 B1 B2 
Nivå, cm 20 40 20 50 
PAH, summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Delyta C1 C2 D1 D2 
Nivå, cm 20 50 20 70 
PAH, summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
PAH, summa övriga <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

 
 
Kontroll av fast material i samband med avvecklingen av upplaget 

I samband med att upplaget avvecklades genomfördes en provtagning av fast material i 
augusti/september 2004. Då hade asfaltbeläggningen nyligen tagits bort från upplaget. På 
plan 1 låg ett lager (ca 10-15 cm) av makadam kvar på marken, (Figur 11-2). Det förekom 
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också ett antal mindre upplag med makadam på denna yta. På plan 2 hade lagret av 
makadam avlägsnats från planen och lagts i ett upplag. Sammanlagt togs vid detta tillfälle 
17 prover; fyra i upplag av makadam (som använts som bärlager på mellanlagret) eller i 
makadamlagret på marken, och 13 i undergrunden (sand). Vid provtagningen av makadam 
togs partiklar större än >16 mm bort från proven. I sanden förekom inga grövre partiklar. 
Markproven togs i ungefär samma punkter och nivåer som vid referensprovtagningen. Ett 
prov togs strax utanför upplaget (i bortre vänstra hörnet sett från vägen, se Figur 11-2).  
 
Ytterligare 8 prov togs i oktober 2004. Proverna togs utanför själva mellanupplaget (i 
terrängen) nära tank 2 och vid en lågpunkt till höger om tank 1 (sett från vägen) där enligt 
uppgift lakvatten hade läckt ut under vintern. Proverna togs i fyra gropar vid två nivåer (10 
och 100 cm) från markytan. 2005 togs på nytt prover från delområde 5, 8, 4 och 3 (Figur 
11-2) genom att ta ett prover från vardera två olika nivåer i fyra provgropar (A, B, C och D). 
Data från samtliga provtagningstillfällena framgår av Tabell 11-2. 
 
Tabell 11-40 Halten av 16-PAH i fasta prov. Provtagning 2004. 
Prov, nr Nivå, 

cm 
Typ av material PAH, summa 

cancerogena 
PAH, summa 
övriga 

2004-08-19  
och  
2004-09-14 

   

1 - Makadam (bärlager) och sand <0,070 0,098 
2 - Makadam (bärlager) och sand 8,0 19 
3A 10-15 Sand (undergrund) <0,070 0,13 
3B 35-40 Sand (undergrund) <0,070 0,13 
3C 110 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
4A 10-15 Sand (undergrund) <0,070 <0,32 
4B 35-40 Sand (undergrund) <0,070 0,15 
4C 110 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
5A 10-15 Sand (undergrund) <0,070 0,14 
5B 35-40 Sand (undergrund) <0,070 0,12 
5C 100 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
6 0-10 Makadam (bärlager) <0,070 0,095 
7 0-10 Makadam (bärlager) <0,070 0,14 
8A 10-15 Sand (undergrund) <0,070 0,12 
8B 25-30 Sand (undergrund) <0,070 0,13 
8C 90 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
9 30 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
2004-10-28     
10A 10 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
10B 100 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
11A 10 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
11B 100 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
12A 10 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
12B 100 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
13A 10 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
13B 100 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
2005 sept     
A:1 35 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
A:2 110 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
B:1 35 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
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B:2 100 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
C:1 30 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
C:2 90 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
D:1 30 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
D:2 90 Sand (undergrund) <0,2 <0,2 
 
Analysresultat och kommentarer 

Prov 1 innehöll knappt detekterbara summa övriga PAH och inga detekterbara av summa 
cancerogena PAH. Prov 2 togs på bärlager blandat med en mindre del sand som tagits bort 
från plan 2 och lastats upp i ett upplag. När mellanupplaget togs i bruk var denna yta inte 
asfalterad, vilket kan förklara förekomsten av PAH (tjärasfalt) i prov 2. Sannolikt har 
bärlagret förorenats med asfaltspill (med tjära) från byggtrafiken innan ytan asfalterades. 
Fördelningen av enskilda PAH i prov 2 (relaterat till totalhalten 16-PAH) stämde också väl 
överens med karakteristiskt ”fingerprint” av PAH i knappt 30-talet vägbeläggningsprover 
innehållande vägtjära, tagna under de senaste 4-5 åren från olika delar av Sverige enligt 
författarna (Jacobson och Larsson, 2005) och därför drog man slutsatsen att halterna som 
hittats i prov 2 berodde på förekomst av vägtjära i form av fasta partiklar.  
I jämförelse med de äldre riktvärdena för mark fås att halten summa cancerogena PAH 
ligger i nivå med riktvärde för mindre känslig markanvändning för bensinstationer (MKM, 
riktvärde 8 mg/kg TS). Halten summa övriga PAH föreligger under motsvarande riktvärde för 
MKM (riktvärde 40 mg/kg TS). I jämförelse mot dagens riktvärde så ligger halten PAH-L 
under riktvärdet för KM medan halten PAH-M och PAH-H överskrider KM (men är under 
MKM). 
 
Prov från augusti och september 2004 togs på olika nivåer från markytan ned till 100 cm 
under markytan. Inga detekterade PAH förelåg i 6 av 15 prov. I övriga 9 prov förelåg endast 
naftalen i detekterbara halter. I dessa senare prover har naftalen detekterats ned till 40 cm 
under markytan. Orsaken till att enbart naftalen detekterats kan vara (en eller flera): 
 

• Hypotetiskt kan naftalenet ha sitt ursprung i utlakning från vägtjäran (naftalen är det 
mest vattenlösliga PAH av de 16 analyserade) 

• Att fordon genererat små allmänna utsläpp på platsen före/under/efter det att upplaget 
iordningställdes 

• Utlakning av naftalen från det temporärt lagda bitumenasfaltlagret (kan eventuellt 
innehålla naftalen) 

• Att proven blivit kontaminerade på analyslaboratoriet. 

I de åtta prov (fyra på nivå 10 cm, fyra på nivå 100 cm) som provtogs oktober 2004 i område 
kring tankar samt i område som erhållit mindre läckage av lakvatten under vintern 2004, 
hittades inga PAH över detektionsgräns. Inte heller kunde några PAH detekteras i de åtta 
prover som tagits på undergrunden 2005. 
 
Några anmärkningsvärda halter av naftalen eller av andra PAH i markproverna från det 
temporära upplaget bedömdes inte föreligga (summa övriga PAH var avsevärt under det 
riktvärde (som gällde vid tidpunkten för analys) för känslig markanvändning, KM, samt 
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summa cancerogena PAH under rapporteringsgränsen). Även i jämförelse med dagens 
riktvärden för PAH-H, PAH-M och PAH-L så är samtliga halter under KM. 
 
Provtagning och analys av lakvatten under drift 

För att undersöka utlakning av PAH, lakvattnets akuttoxicitet samt ha möjlighet att rena 
lakvattnet innan det släpptes ut i naturen (eller användes till ånga i asfaltsverket), samlades 
lakvatten från upplaget upp i två nedgrävda tankar (Tank 1 och Tank 2), placering visas i 
Figur 11-2. Tank 1 var kopplad till två brunnar som fanns på den del av den asfalterade 
planen där okrossade och krossade upplagsmassor förvarades. Tank 2 var kopplad till två 
brunnar som låg på den andra delen av planen där asfaltverket stod och 
återvinningsmassor lagrades. Ytterligare en tank (Tank 3) placerades på marken mellan 
Tank 2 och asfaltverket. Till Tank 3 pumpades endast vatten efter rening (filtrering genom 
kolfilter) från de andra tankarna. 
 

 
Figur 11-12 Skiss över upplagsområdet vid Brattsjö i augusti 2004.  
Provtagningsplatserna är utmärkta med X (prov 1-8). 

 
Prov på lakvatten från tankarna togs under sensommaren/hösten 2003, vintern och 
försommaren 2004 och analyserades med avseende på PAH (Tabell 11-3) och akuttoxicitet 
(Tabell 11-4). Vid provtagning från 2003-08-20 förvarades högst ca 500 ton tjärhaltiga 
massor i mellanupplaget. Massorna låg i nära anslutning till brunnen på planen. Innan 
proven togs hade kraftiga åskregn förekommit som fyllde stora delar av tank 1 (total volym 
120 m³). Vid provtagningen var vattnet något grumligt. Vid provtagningen 2003-10-09 hade 
upp mot 7 500 ton massor lagrats i upplaget. Tillrinningen till tankarna minskade enligt 
uppgift från entreprenören markant när planen fylldes upp med uppgrävda asfaltmassor. 
När volymen massor minskade, i samband med återvinningen av massorna, ökade flödet av 
vatten till tankarna igen. Provet från den 2003-10-09 togs efter ett kraftigt regn. Vid det 
tillfället hade de mesta av massorna fraktats bort (återvunnits) från upplaget. Provet från 
2003-11-06 togs i samband med att tank 2 hade svämmat över. Provet i tank 2 från den 
2003-12-12 togs på klart vatten (tanken hade stått orörd under en tid). 
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Tabell 11-41 PAH-halt i lakvatten från tankar i Brattsjö, provtagna år 2003-2004 
Enhet: µg/l 
 
Datum 

Tank 1 
lakvatten 

Tank 1,  
efter  
reningsfilter 

Tank 2 
lakvatten 

Tank 2,  
efter  
reningsfilter 

Tank 3 
renat 
vatten 

2003-08-20      
PAH, summa 
cancerogena 

2,6     

PAH, summa övriga 3,2      
2003-10-09      
PAH, summa 
cancerogena 

1,1 0,63 2,0   

PAH, summa övriga 2,5 <1,0a 6,3   
2003-11-06      
PAH, summa 
cancerogena 

  3,3   

PAH, summa övriga   5,4   
2003-12-12      
PAH, summa 
cancerogena 

  0,34   

PAH, summa övriga   2,7   
2004-01-14      
PAH, summa 
cancerogena 

   <0,2a  

PAH, summa övriga    <1a  
2004-02-05      
PAH, summa 
cancerogena 

   <0,2  

PAH, summa övriga    <1   
2004-05-04      
PAH, summa 
cancerogena 

   0,23  

PAH, summa övriga    <1a  
2004-05-21      
PAH, summa 
cancerogena 

    0,79 

PAH, summa övriga     <1a 
2004-06-03      
PAH, summa 
cancerogena 

6,5  1,1   

PAH, summa övriga 21  4,3   
aEnskilda PAH i låga halter, bilaga 6. 
 
Tabell 11-42 Analys av Microtox i yt-/lakvatten från tankar i Brattsjö, 2003. 
Lokal Tank 1 Tank 2 
Datum 2003-08-20 2003-10-09 
EC; %, 50 50 50 50 
Minuter 5 15 5 15 
Respons, vol-% >90 >90 >90 >90 

 
Diskussion och bedömning 

Innehåll av PAH i de obehandlade lakvattnen (dvs innan filtrering) i tank 1 och tank 2 från 
upplaget, bedömdes 2003 och 2004 som så pass höga att de inte skulle släppas ut i 
naturen utan rening. Det behandlade lakvattnet (dvs tank 1 och 2 efter filtrering samt tank 3) 
innehöll betydligt lägre halter PAH än de ofiltrerade lakvattnen, men flera enskilda PAH 
kunde fortfarande detekteras. I jämförelse med ett haltintervall som uppmätts i obehandlat 
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lakvatten från 16 svenska avfallsupplag (Öhman m.fl., 2000) överskreds i Brattsjö inte 
haltintervallet för summa cancerogena PAH och halterna av övriga PAH var under vad som i 
medeltal detekterats i obehandlat lakvatten från nämnda avfallsupplag. Dock var halterna i 
vissa fall 40 ggr över gällande gränsvärde för dricksvatten.  
 
Akuttoxiciteten i de uppsamlade lakvattnen (Tabell 11-4) från upplaget bedömdes som ringa 
(jämfört med vad som uppmätts i lakvatten från 11 svenska avfallsupplag; Öhman m.fl., 
2000).  
 
Filtreringen av lakvatten genom kolfiltret nådde inte helt upp till förväntade reningsresultat 
2003 och orsaken förmodades vara igensatta kolfilter (dvs fina partiklar i lakvattnet som inte 
hunnit sedimentera i tankarna innan rening). Reningen kompletterades därför inför år 2004 
med ett förfiltreringssteg (Figur 11-3).  
 

  
Figur 11-13 T.v: Filter för rening av PAH med förfiltren placerade till höger i bilden. T.h: Provtagning av 
den nergrävda tanken (tank 2), år 2004. 
 
Kontroll av grundvatten från 2005 till 2011 

År 2005 installerades två grundvattenrör i anslutning till det då avvecklade upplaget:  

•  Grundvattenrör 4:1, 7 m öster om upplaget (nedströms).  

•  Grundvattenrör 4:2, 12 m söder om upplaget (nedströms).  

Båda rören placerades i en okulärt bedömd grundvattenriktning nedströms mellanlagret. Vid 
installationen noterades att marken ned till 10 metersnivån utgjordes av omväxlande fin, 
mellan och grov sand (dvs relativt väl genomsläppliga material).  
Prover togs vid ett provtillfälle alla år mellan 2005-2011 för analys av 16-PAH (Tabell 11-5). 
Vid den första provtagningen (dvs år 2005) skedde detta redan dagen efter det att rören 
installerats. Grundvattennivån har under provtagningstiden legat på 4-5 meters djup. 
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Tabell 11-43 PAH-halt i grundvatten, mellanupplag i Brattsjö 2005. 

Enhet: µg/l Gv-rör 
4:1 

Gv-rör 
4:2 

 Nedströms österut Nedströms söderut 
2005-09-05   
PAH summa cancerogena <0,1 <0,1 
PAH summa övriga <1a <1 
2006-09-06   
PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 
PAH summa övriga <1 <1 
2007-09-19   
PAH summa cancerogena <0,07 <0,07 
PAH summa övriga <0,2 <0,2 
2008-06-24   
PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 
PAH summa övriga <1 <1 
2009-09-29   
PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 
PAH summa övriga <1 <1 
2010-09-21   
PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 
PAH summa övriga <1 <1 
2011-10-06   
PAH summa cancerogena <0,2 <0,2 
PAH summa övriga <1 <1 

aEn enskild PAH (fluoren) detekterades med en halt på 0,055 µg/l (detektionsgräns 0,01µg/l)  
 
Varken summa cancerogena PAH eller summa övriga PAH förelåg enligt laboratoriet i halter 
över summaparametrarnas rapporteringsgränser vid något av provtagningstillfällen (Tabell 
11-5). Vid den första provtagningen (2005) detekterats dock en enskild PAH (fluoren) över 
dess enskilda detektionsgräns. Dess detekterade halt (0,055 µg/l) är emellertid låg och 
ämnet har inte återfunnits i något av de påföljande analyserade vattenproverna från de båda 
grundvattenrören.  
  
I rapport från 2005 noterades det att just fluoren var den enda PAH som enligt 
analyslaboratoriet också detekterades (och då också med mycket låg halt) i vattenprovet i 
naturkällan Seltjärn 1:57. Detta (tillsammans med det faktum att inga andra 16-PAH kunde 
detekteras) medförde att man inte höll det för osannolikt att en kontaminering av prover 
skett efter provtagning.  
 
Oavsett ursprung till nämnda fluoren bedömdes påverkan år 2005, avseende PAH från det 
avvecklade mellanlagret på grundvattnet intill mellanlagret, preliminärt som låg. Efter sex 
års uppföljningar (där inga PAH kunde detekteras i något av proverna) var bedömningen att 
ingen påverkan av PAH på grundvattnen förelåg. 
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Sammanfattande bedömning och övriga 
synpunkter 
Här nedan följer en sammanfattande bedömning och våra synpunkter på underlaget som 
sammanställts.  
 
Bedömning av omgivningspåverkan baserat på fasta prover 

Inte i någon av vägarna, eller de studerade cykel- och gångbanorna, kunde halter av PAH 
påvisas över de idag gällande riktvärden för mindre känslig markanvändning för PAH-H, 
PAH-M eller PAH-L. Detta gäller för samtliga prover tagna både under vägbeläggningarna 
och bredvid vägarna. Majoriteten av proverna innehöll därtill så låga halter att även 
riktvärden för känslig markanvändning understigs och i flertalet av proverna gick det inte att 
detektera några PAH alls. 
 
I de fallen PAH kunde detekteras i prover tagna under vägkonstruktionerna återfanns 
halterna generellt sett i de övre lagren (ned till ca en halvmeters djup, under bärlagret) och 
ingen mätbar transport av PAH mot djupare lager/nivåer kunde fastställas. Undantagen var 
två prover från väg 348 (där återvunnen tjärasfalt lagts på en sträcka som tidigare innehållit 
tjärasfaltsbeläggning mellan Kubbe och Solberg). Här detekterades PAH på djupare nivåer 
(ca 1 m), men i båda fallen var förekomsten kopplad till kvarliggande rester av den äldre 
beläggningen innehållandes vägtjära. För samma väg understeg majoriteten av 
fastfasproverna, tagna i och vid sidan om den färdigställda vägen, riktvärden för KM (både 
de före detta och de nu gällande). Några fåtal prover från en sektion (12/000) överskred 
dock riktvärdena för KM men det bör noteras att även referensproverna från denna sektion 
uppvisade halter över KM (dvs innan  återvinningsmassorna lades ut). Inget tyder heller på 
att det har skett någon utlakning (transport av PAH med infiltrerande vatten) då prover tagna 
ovanför dessa prover är rena med avseende på PAH. Föroreningen härstammar troligtvis 
från den äldre vägen, och kan ha uppstått i samband med dess konstruktion, eller genom 
transport av tjärpartiklar då vägen nyttjats.     
 
I markprofilerna i kanterna av de undersökta vägarna detekterades PAH i ca 14 % av 
samtliga prover och 3% hade halter över gällande riktvärdena för KM (alla halter var dock 
under riktvärdena för MKM). Fynden av enskilda PAH, eller om de grupperas som PAH-H, 
PAH-M och PAH-L, följer inget mönster med avseende på var de hittas i djupprofilen eller 
vid vilken tidpunkt de påträffats. Detta tyder på att fynden av PAH i markproverna bredvid 
vägarna inte är orsakade av utlakning från själva vägmaterialet, utan har en annan 
uppkomst. PAH bildas vid ofullständig förbränning och sprids genom luftdepositionen av 
sotpartiklar och finns därför allestädes närvarande i vår miljö. Till exempel anger en dansk 
studie att orörda marker (ej exploaterade områden) kan innehålla några hundra µg/kg 16-
PAH (Johnsen et al., 2005) och i Sverige uppskattar Naturvårdsverket att 
bakgrundshalterna av 16-PAH i urbana svenska jordar är i storleksordningen några mg/kg 
(Naturvårdsverket, 1997). Förekomsten av PAH i marken intill en väg kan, förutom från den 
diffusa depositionen av sotpartiklar, även komma från avgaspartiklar från trafiken och från 
slitage av bromsbelägg och däck (Rogge et al. 1993; Gustafsson, 2001). Till exempel 
visade Johnsen et al (2006) att halter upp emot 9 mg/kg av 16-PAH fanns i ytlig jord längs 
med en motorväg och att marken på ett avstånd av 1-8m från vägen innehöll signifikant 
högre PAH-halter jämfört med 24m bort (där halterna var i nivå med orörd mark).  
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Sammantaget så visar resultaten av de fasta proverna, från de studerade vägavsnitten, på 
en mycket begränsad transport av PAH från vägen och att denna transport förmodligen till 
störst del beror på partikeltransport och inte utlakning. Under förutsättningen att området 
(vägen och kanterna av vägen) kan betraktas som mindre känsligt markområde bedöms 
omgivningspåverkan från vägarna med inkapslad återvunnen tjärasfalt som ringa. För att 
minska spridningen av PAH bör det tjärinnehållande lagret kapslas in och slitlager påföras 
snarast möjligt. I de här studerade fallen påfördes slitlagret först efter en till två veckor. I ett 
av de här studerade fallen, väg 348, hade den äldre vägen bestående av tjärbetongen legat 
öppen för trafik i ca 15 år innan den lades över. Detta kan vara en av orsakerna till att halter 
över riktvärdena för KM hittades i några av markproverna vid detta objekt. Det går dock inte 
utesluta att de detekterade PAH-halterna har annan uppkomst eller att provtagningen 
orsakat korskontaminering av underliggande prover.  
 
Bedömning av omgivningspåverkan baserat på vattenprover 
Vattenprover för kemiska analyser  

Bedömningen av omgivningspåverkan, baserad på insamlade grund- och ytvattenprover, är 
behäftade med vissa osäkerheter. Dels är vissa av provpunkterna (t ex privata brunnar) 
placerade på ett långt avstånd från vägen (uppemot 40-100 m) och dels är det osäkert om 
de är placerade i grundvattnets flödesriktning. Ingen eller mycket bristfällig information ges 
om rådande hydrogeologiska förhållanden. Installerade grundvattenrör är dock placerade 
såväl uppströms som nedströms angivna vägavsnitt. 
 
Vattenskyende, organiska ämnen, så som PAH, är mycket svårlösliga i vatten och fastnar 
lätt på organiskt material. I ett markvattensystem bromsas deras transport upp genom att de 
fäster på jorden. Hur mycket ämnet bromsas i relation till grundvattnets hastighet beror 
förenklat på ämnets storlek och hur mycket organiskt kol det finns i marken (Enell, 2006; 
Nilsson, 2009). Detta gör att stora PAH (dvs PAH med hög- och medelhög molekylvikt) 
bromsas upp i betydligt högre grad än små lätta PAH. Baserat på denna förenklade 
retardationsmodell1, och ett antagande om att jorden innehåller mellan 0,01-1% organiskt 
kol, skulle spridningen av naftalen (som är det minsta ämnet i gruppen 16-PAH) vara ca 2-
100 ggr långsammare än grundvattnets hastighet. Stora ämnen som benso(a)pyren skulle 
bromsas upp betydligt mer; ca 500-50 000 ggr relativt markens vattenhastighet.  
 
Eftersom grundvattenhastigheten är okänd går det inte att uppskatta hur lång tid det skulle 
ta innan man kan förvänta sig mätbara halter av PAH i de olika provpunkterna, men om det 
tar t ex 1 dag för en vattenmolekyl att transporteras från vägen till en provpunkt 40 m 
nedströms (vilket får anses som ett väldigt högt antagande på vattenhastigheten) så skulle 
det ta ca 2-100 dagar för en naftalenmolekyl och 500 till 50 000 dagar för benso(a)pyren att 
transportera sig samma sträcka. Med en 10 ggr lägre vattenhastighet (vilket kanske är mer 
realistiskt) tar det 10 ggr så lång tid. Ställt mot detta räkneexempel förefaller det mindre 
sannolikt att tunga PAH skulle kunna detekteras i någon av provpunkterna som ligger långt 
från vägen inom tidsramen för uppföljningarna.  
 
Sammanfattningsvis, så var halterna av PAH i samtliga provtagna vatten under de rikt- och 
gränsvärden som valts ut för bedömning i underlagsrapporterna till sammanställningen. 

1 R=1+ρ/θ*Kd där R är det undersökta ämnets retardationsfaktor för en viss typ av jord, ρ är jordens 
bulkdensitet (vanligen mellan 1,5-1,9 g/cm3), θ är jordens porvolym (vanligen mellan 0,35-0,55) och Kd 
är det retarderande ämnets fördelningskoefficient mellan vattnet och jorden som beror av ämnets 
hydrofobicitet och jordens innehåll av organiskt material. 
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Lämpligheten att jämföra mot riktvärden föreslagna för bensinstationer kan dock ifrågasättas 
då eventuellt riskbedömningen av sådana objekt skiljer sig från den bedömning av 
omgivningspåverkan av grund- och ytvatten som gjorts i de här beskrivna objekten. I de 
provtagningspunkter där halterna av PAH ska jämföras mot dricksvattenkriterier är 
rapporteringsgränsen för B(a)P generellt sett så hög att en jämförelse inte kan göras. Det 
går därför inte att bedöma om proverna uppfyller kraven för dricksvatten med avseende på 
detta ämne. 
 
Microtox-analyser 

Två av de 20 microtoxtestade vattnen uppvisade hög toxisk respons. Inte i något av fallen 
kunde den toxiska responsen härledas till PAH eftersom halterna PAH var låga. Kända 
EC50-värden (för Microtox) för enskilda PAH lösta i vatten är avsevärt högre än de halter 
som uppmätts i de här provtagna grundvattnen. I en studie av Loibner mfl. (2004) anges t ex 
att EC50 för naftalen och fenantren är 1,9 mg/L respektive 0,48 mg/L. I jämförelse med ett av 
vattenproven, som här gav upphov till en toxisk respons (grundvatten från ett rör vid väg 
90), där halten av fenantren bestämdes till 0,011 µg/l, är det en skillnad på mer än fyra 
tiopotenser. Av övriga 16-PAH kunde bara något enstaka ämne detekteras och då precis 
över detektionsgränsen (i övriga vatten med respons i microtoxtestet var halterna lika låga 
eller lägre). Det kan därför uteslutas att den uppmätta akut-toxiciteten orsakats av 16-PAH. 
Den beror istället sannolikt på andra okända faktorer (redoxförhållande, pH, oidentifierade 
ämnen, se kapitel 13). Det kan också tilläggas att PAH primärt är viktiga att inkludera i en 
riskbedömning på grund av sina cancerogena och mutagena effekter, vilka inte alls kan 
fångas i ett akut-toxtest som microtox. Å andra sidan kan det valda testet ge en indikation 
på att något annat giftigt ämne (eller grupper av toxiska föroreningar) finns i vattnet. Att 
orsaken är kopplad till andra oidentifierade ämnen och om de har de uppstått genom 
lakning från vägmaterialet går dock ej att visa med befintligt underlag. 
  

Synpunkter på provtagning, analysmetoder och mätosäkerhet 
Provtagning av fast material 

Det borde finnas en stor risk för korskontaminering av prover när man gräver provgropar 
och tar ut prov på sidan. Det samma gäller skruvborrprovtagning. Det går inte att utesluta att 
prover som tagit i djupprofilerna under vägen har förorenats av de överliggande lagren som 
innehåller tjärasfalt.  
 
Provberedningen av fast material innan analys 

Vid provtagningen av fast material har det grövre stenmaterialet (>16 mm) tagits bort från 
proven innan analys. Detta förfarande gäller för samtliga provtagningar under åren 2001-
2004 (Jacobson och Larsson, 2005). Detta provtagningsförfarandet leder till att halten PAH 
per kg analyserat material blir större än om fraktionen >16mm också hade tagits med, dvs 
för de fall där provet består av en stor andel material som är >16mm kommer PAH-halten 
att överskattas, vilket i sin tur leder till att riskbedömningen kan betraktas som konservativ.  
 
Provtagningsmetodiken för vattenprover 

När det gäller provtagningsmetodiken saknas det information om vilken typ av 
grundvattenrör som installerats och i de flesta fall hur provtagning skett (undantaget rapport 
för 2005). I några fall beskrivs att prover togs dagen efter installation av grundvattenrör 
vilket inte är ett lämpligt provtagningsförfarande även om rören först har omsatts. Då 
huvudsyftet med provtagningarna var att analysera 16-PAH borde grundvattenrör av rostfritt 
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stål ha använts (SGF, 2004), eftersom plaströr adsorberar PAH. Om plaströr använts är det 
viktigt att rören har hunnit jämvikta sig mot vattnets koncentration, annars är risken att 
halterna av PAH underskattas. Detsamma gäller provtagningsutrustningen som också bör 
vara av rostfritt stål och inte engångsbailers tillverkade av plast (som troligen är det som 
använts vid samtliga provtagningar här).   
 
Kontaminering av prover i fält eller på lab 

Att det anlitade laboratoriet för vattenanalyserna inte kunde garantera att proverna inte 
förorenats av låga halter av PAH då de hanteras på labbet är självklart inte bra, men är 
tyvärr något som är svårt att helt undvika. Dagens analysinstrument är mycket känsliga och 
då vissa PAH är relativt flyktiga gör detta att även marginella kontamineringar som kan 
uppstå vid provberedning på labben, (eller provtagningen) också detekteras vid själva 
analysen. Pyren, som hittades i några prover från grävda brunnar och en naturkälla intill väg 
348, räknas dock inte som flyktig, men det faktum att samtliga prover som uppvisat spår av 
pyren härstammar från samma provtagningsdag (och därmed förmodligen genomgått 
provberedning samtidigt på labbet), stärker misstanken om att proverna har förorenats på 
laboratoriet eller vid själva provtagningen. Pyren har inte heller detekterats i vattnen igen vid 
uppföljande provtagningar. Ett program för kvalitetskontroll bestående av blankprover etc. 
hade varit önskvärt. 
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Syntes av andra nationella och internationella 
undersökningar kring miljöpåverkan av återvunnen 
tjärasfalt 

Hantering av tjärasfalt i Europa idag 

Hanteringen av återvunnen asfalt som innehåller tjära skiljer sig markant åt mellan olika 
europeiska länder, vilket bland annat har studerats i det europeiska forskningsprogrammet 
DIRECT_MAT (http://direct-mat.fehrl.org/). I länder som t ex. Irland och Nederländerna 
råder förbud mot all återvinning av tjärhaltiga material medan andra länder som t ex. 
Frankrike och Sverige tillåter viss typ av återanvändning förutsatt att fastställda restriktioner 
åtföljs. För att kunna bedöma graden av tjära i ett återvunnet material används vanligen 
olika enkla tester som t ex PAK-spray, eller mer tidskrävande laboratorieanalyser som 
extraktion med organiska lösningsmedel följt av GC-MS- eller HPLC-analys för kvantifiering 
av 16-PAH (Enell et al., 2012).  
 
Flera studier har dock visat på relativt dålig korrelation mellan de bestämda totalhalterna i 
asfaltsmaterial och de halter som återfinns i lakvatten från dessa material. Detta kan bero 
på flera orsaker, t ex icke representativa ursprungshalter i det prov som genomgått 
analysen i jämförelse med det som använts för laktestet eller att uppmätta halter i lakvattnet 
inte är halter från verkligt lösta PAH utan halter som finns bundna till kolloider som kommit 
med vid analysen. Vilka faktorer som spelar in har bland annat listats i examensarbete av 
Perhans (2003), och några faktorers inverkan på resultaten (t ex. tid och storleken på 
granulaten som laktestet utförs på) har även undersökts i en ny europeisk forskningsstudie, 
Re-Road, se nästa stycke (Enell et al., 2012). 
 
Metoder för miljökaraktärisering  

Som redan beskrivits i inledningen till denna rapport är flera av ämnena som ingår i gruppen 
PAH cancerogena. Vid återvinning, hantering, och återanvändning av tjärhaltiga 
asfaltsmassor kan olika typer av emissioner av PAH uppstå vilka kan utgöra miljö och 
hälsorisker. För att kunna bedöma riskerna behövs tillförlitliga testmetoder för att kvantifiera 
emissionerna. Detta har bland annat studerats i det europeiska forskningsprojektet, Re-
Road (2009-2012) där bland annat SGI och VTI har medverkat från Sverige. Samtliga 
rapporter från projektet finns att ladda ner från http://re-road.fehrl.org/.  
 
En av Re-Roads rapporter fokuserar särskilt på val av testmetoder, och utveckling av dessa, 
för att kunna ge vägledning om lämpliga tester att använda för miljökaraktärisering av 
returasfalt (Enell et al., 2012). I denna rapport beskrivs bland annat ett laktest (kolonntest 
med återcirkulation) för att uppskatta utlakningen av PAH då krossad asfalt kommer i 
kontakt med vatten. I samma rapport ges också rekommendation om vilket typ av test som 
är lämpligt att använda då man vill undersöka hur lakningen förändras över tiden, dvs efter 
hand som asfalten infiltreras av vatten.    
 
En annan slutsats som dras i rapporten är att ekotoxikologiska testmetoder kan vara 
värdefulla vid miljökaraktärisering av asfalt, eftersom lakvattnen kan innehålla okända 
substanser. I samma studie genomfördes ett screeningtest på lakvatten från tre olika 
asfaltsmaterial (dock ingen tjärasfalt utan, två returasfaltsgranulat och ett nyproducerat 
asfaltsmaterial innehållandes gummiklipp från däck). I samtliga lakvatten detekterades PAH, 
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men i två av lakvatten hittades också nedbrytningsprodukter av PAH, s.k. oxy-PAH (Enell et 
al., 2012). Oxy-PAH är mer vattenlösliga än de opolära ursprungsföreningarna (PAH) vilket 
gör att de lättare kan laka ut och transporteras i marken med grundvattnet (Lundstedt et al. 
2013). Nya forskningsrön har också visat att dessa föreningar är minst lika eller mer toxiska 
än sina ursprungsföreningar (Boll et al., 2013) och de skulle teoretiskt kunna transporteras 
betydligt fortare ut från en väg eller ett upplag av asfalt samt kunna ge upphov till toxiska 
effekter. Genom att testa lakvattnen med ett testbatteri av olika ekotox-tester (olika 
trofinivåer) kan t ex toxiska effekter av dessa ämnen (som man i vanliga fall inte analyserar 
för i den kemiska analysen) registreras. Valet av ekotoxtester som är lämpliga att inkludera 
bör dock studeras vidare.  
 
Re-Road har även studerat vilka emissioner som uppstår under blandningsprocessen. Med 
hjälp av en ny laborativ metod har rökgaser från olika typer av returasfalt (varav tjärasfalt 
var ett material) studerats (Wik 2013, Enell et al. 2012).    
 
Lakning av PAH från asfaltsgranulat och utlakning från väg 

Som redan beskrivits tidigare i den här rapporten hittas låga halter av PAH intill vägar 
(Johnsen et al. 2005; Phil och Raaberg, 2000) och uppkomsten kan ha flera olika källor 
(utlakning från asfalten, avgaser från trafiken eller slitage av bromsbelägg, gummi, asfalt 
från slitlagret, samt atmosfärisk deposition). Det har även visats att halterna PAH i mark intill 
vägar med tjärasfalt är högre jämfört med mark intill vägar belagda med vanlig asfalt 
(bitumen-baserad asfalt). I en studie av Münch (1993) hittades 10 gånger högre PAH-halter 
i marken vid sidan av vägar som belagts med tjärasfalt jämfört med vägar belagda med 
bitumen-baserade asfalt. Men om dessa högre halter beror på utlakning från vägen, eller 
det faktum att tjärasfalten har varit öppen för trafik, vilket orsakat nötning och spridning av 
tjärinnehållande partiklar till marken intill vägen, har inte utretts. Även åldern på vägen 
påverkar vilka halter som hittas i marken. Phil och Raaberg (2000) visade detta i en studie 
av två danska vägavsnitt som utsatts för trafik olika länge (4 respektive 20 år) där PAH-
halter var över de danska riktvärdena för jord (>1,5mg/kg för summa 7-PAH2) i marken intill 
den äldre vägen, medan halterna var under riktvärdena i markprover bredvid den yngre 
vägen.     
 
Det finns relativt få vetenskapliga studier publicerade som ger information om hur stor del av 
PAH som hittas i jorden som kommer från utlakning av asfalten. Birgisdottir et al., (2007), 
har med hjälp av laktestresultat och modellsimuleringar gjort uppskattningar på hur stort 
bidraget av PAH från lakning från bitumenbaserad asfalt kan vara. Deras 
scenarioberäkningar indikerade att endast en begränsad del av den totala halten PAH i de 
testade bitumen-baserade asfaltsmaterialen lakas ut på 25 år (0,004-1,1 % av fem 
undersökta PAH, vilket motsvarade endast 0,5 mg/m2). Därför drogs slutsatsen att det är 
högst osannolikt att de PAH-halter som hittats i danska jordar intill vägar (över de danska 
riktvärdena för jord) beror på utlakning av PAH från vägens asfaltsbeläggning. De 
undersökta asfaltsmaterialen innehöll dock endast 0,53-3,5 mg/kg 16-PAH vilket är tre 
tiopotenser lägre än de vanligen rapporterade halter i tjärasfalt.  
 

2Summa 7-PAH = summan av Fluoranten, Benso(b)fluoranten, Benso(k)fluoranten, 
Benso(j)fluoranten, Benso(a)pyren, Dibenso(a,h)antracen, och Indeno(1,2,3-cd)pyren. 
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I en riskbedömning baserad på totalhalter och probabilistisk modellering av ett vägavsnitt 
undersöktes utlakning av PAH från flera olika typer av asfaltsmaterial (McNally et al., 2012). 
Ett av materialen var en krossad tjärasfalt och i jämförelse med nyproducerade bitumen-
baserade asfaltsgranulat visade utförda batch-laktester att tjärasfalten lakade ut tre gånger 
högre halter av PAH (3,2 µg/l 16-PAH i jämförelse med 0,8-1,0 µg/l). Perkolationstester 
visade dock på ännu högre halter (ännu ej publicerade resultat). Modellsimuleringarna 
indikerade att efter 18 års infiltration av regnsvatten var den ackumulerade utlakade 
mängden mellan 0,1 - 9 mg/m2 PAH (för de enskilda PAH) från vägen då den bestod till  
100 % av tjärasfalt, medan från de övriga materialen var utlakningen minst två tiopotenser 
lägre. Baserat på dessa resultat drogs slutsatsen att återanvändning av tjärasfalt i 
vägkonstruktioner ska föregås av platsspecifik riskbedömning och analys av totala och 
lakbara mängder av PAH. Det bör noteras att den tillämpade modellen inte tog hänsyn till 
nedbrytning, sorption eller utspädning av PAH.  
 
Riskerna med att mellanlagra returasfalt som innehåller höga halter av PAH-16 utomhus 
utan skydd för infiltration av regn förefaller höga. Ett fältförsök på ett upplag av returasfalt i 
Tjeckien har nyligen visat att betydande nivåer av PAH kan laka ut i samband med att 
vatten infiltrerar upplaget (Licbinsky et al., 2012). Lakvattnet från upplaget innehöll till en 
början höga halter av acenaften (6,3 µg/l), fluoranten (3,3µg/l) och pyren (2,5µg/l). Vid en 
senare provtagning hittades högre halter av krysen (0,74 µg/l), benso(b)fluoranten (0,58 
µg/l) och benos(a)antracen (0,47 µg/l). Värt att notera är även att laktester utförda på 
material från upplaget inte gav upphov till lika höga halter; t ex fluoranten (0,2µg/l) och 
pyren (0,25µg/l). Om mellanlagring av tjärasfalt planeras bör effekterna av utlakningen till 
mottagande miljöer/recipienter utredas och åtgärder som de i exemplet med 
mellanupplagret vid väg 348 i Brattsjö i denna sammanställning vidtas. Det vill säga 
upplaget placeras på ett tätt underlag, eventuellt lakvatten omhändertas, renas och 
kontrolleras, innan det släpps vidare till recipient. Ytterligare åtgärd kan vara att lagra 
tjärasfalten under tak så att infiltrationen minimeras.  
 
Hur stor andel av den totala halten PAH lakar ut? 

Flera studier där utlakning av PAH från asfalt har studerats över tid visar att endast en 
mindre andel av totalhalten av de organiska föroreningarna är tillgängliga för lakning. Det är 
därför önskvärt att kunna designa ett s.k. tillgänglighetstest för att kunna uppskatta hur stor 
denna fraktion är för olika material, istället för att använda tidskrävande perkolations- eller 
ytutlakningstest. Comans och Roskam (2002) föreslog användning av ett L/S (Liquid to 
Solid ratio) på 100 L/kg och ett högt pH och hög halt av organiskt material i lakvätskan för 
att uppskatta tillgängligheten av PAH. Metodens princip bygger på att höga halter av 
organiskt material gör att en större andel av PAH kan gå i lösning. Slutsatsen av deras 
försök var dock att större delen av de organiska fraktionerna (PAH-fraktionen) kan bli 
tillgänglig bara lakvätskan (eller lösningsmedlet) är tillräckligt ”starkt”. I Re-Road testades ett 
annat tillgänglighetstest (skakförsök med cyclodextrinextrakt) som har visat sig lämpligt för 
att uppskatta tillgänglig fraktion av organiska föroreningar i förorenade jordar (Cuypers et al. 
2002). Precis som i Comans och Roskam försök var slutsatsen att större delen av PAH-
fraktionen var tillgänglig för utlakning i de testade asfaltsmaterialen (varav ett var tjärasfalt). 
Detta innebär teoretiskt att högre halter och större andel utlakad mängd (än de som 
vanligen uppmätts i laktester och fältförsök) skulle kunna uppstå i markvattenmiljöer med 
stor tillgång på organiskt material. Det vill säga infiltration av humusrikt vatten till en 
obunden konstruktion eller upplag skulle kunna kraftigt öka riskerna för utlakning.     
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Partiklar och ångor 

I föreliggande rapport har fokus legat på att bedöma omgivningspåverkan från utlakning och 
transport av PAH från återvunnen tjärasfalt, men det är viktigt att komma ihåg att andra 
miljö- och hälsorisker kan uppstå under andra delar av den återvunna tjärasfaltens livscykel. 
En betydande partikelspridning kan uppstå vid t ex fräsning av materialet och särskilt vid 
ogynnsam väderlek som stark vind (Wik, 2013; McNally et al 2012).  
  
Spridningen av PAH är även starkt kopplad till spridningen av partiklar. Förutom att partiklar 
kan nötas av från vägen och spridas till omgivningen (t ex innan slitlagret påförts) finns risk 
för spridning av partiklar under själva återvinningsprocessen då man fräser upp asfalten, 
bearbetar eller mellanlagrar den. Hur mycket partiklar som frigörs kan variera kraftigt och 
beror på hur produktionen, hanteringen och hur förvaringen av returasfalten utförs samt på 
de åtgärder som vidtagits för att motverka utsläpp av partiklar. Väderleksförhållanden, 
såsom nederbörd och vindhastighet, har också stor inverkan på spridningen (Wik 2013, 
McNally, 2012).  
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Bilaga 1 till Miljöuppföljningar av återvunnen tjärasfalt 

”Bilaga 7 Kartor” 

(Bilaga till VTI utlåtande 729, 2005 ”Omgivningspåverkan vid återvinning av 
tjärhaltiga beläggningsmaterial. Resultat från fältundersökningar 2001-
2004.”) 
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Bilaga 7 

Kartor med provtagningssektioner och provpunkter 

1 

Väg 90, Skarped–Näsåker, etapp 1, provtagningslokaler för fast 

material (sektioner) och vatten 

Brunn 

Grundvrör 

2/580 

2/720 



Bilaga 7 

Kartor med provtagningssektioner och provpunkter 

  2 

Väg 825, Salteå-Binböle, provtagningslokaler för fast material 

(sektioner) och vatten 

 

 
 

Brunn 

Grundvrör 

11/198 

9/600 



Bilaga 7 

Kartor med provtagningssektioner och provpunkter 

  3 

Väg 348, Bredbyn-Kubbe, provtagningslokaler för fast material 
 

 

4/200 

6/050 

9/900 

12/000 

12/050 



Bilaga 7 

Kartor med provtagningssektioner och provpunkter 

  4 

Väg 348, Kubbe-Solberg (södra delen), provtagningslokaler för vatten 
 

 
 

Anundsjö-Näs 4:26 

Norrflärke 

Kommunal 
vattentäkt 

Grundvrör 1:1 

Grundvrör 2:1, 2:2, 2:3 



Bilaga 7 

Kartor med provtagningssektioner och provpunkter 

  5 

Väg 348, Kubbe-Solberg, provtagningslokaler för fast material och 

mellanupplag 
 

 

4/925

6/500

Mellanupplag

13/500

17/300

4/925

6/500

Mellanupplag

13/500

17/300



Bilaga 7 

Kartor med provtagningssektioner och provpunkter 

  6 

Väg 348, Kubbe-Solberg, provtagningslokaler för vatten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundvrör, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5

Seltjärn 1:66

Seltjärn 1:57

Selsmo 1:23

Selsta 1:6

Selsta 1:9

Åbosjö 1:43
Åbosjö 1:12

Seltjärn 1:46/6:1

Grundvrör, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5

Seltjärn 1:66

Seltjärn 1:57

Selsmo 1:23

Selsta 1:6

Selsta 1:9

Åbosjö 1:43
Åbosjö 1:12

Seltjärn 1:46/6:1

Grundvrör, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5

Seltjärn 1:66

Seltjärn 1:57

Selsmo 1:23

Selsta 1:6

Selsta 1:9

Åbosjö 1:43
Åbosjö 1:12

Grundvrör, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5

Seltjärn 1:66

Seltjärn 1:57

Selsmo 1:23

Selsta 1:6

Selsta 1:9

Åbosjö 1:43
Åbosjö 1:12

Seltjärn 1:46/6:1
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