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Förord 
Rapporten är en lägesredovisning av projektet och beskriver främst metoder för 
återvinning av tjärhaltiga massor samt de fältförsök som genomfördes 2001.  

Projektet har bedrivits i nära samarbete mellan SGI och VTI. Följande personer 
har medverkat: 

• Lennart Larsson, SGI (lakstudier) 
• Lars Bäckman, VTI (omgivningspåverkan)  
• Torbjörn Jacobson, VTI, projektledare (återvinning, asfalt) 

 
Inom projektet har följande rapporter publicerats: 
• Mellanlagring av asfalt – delrapport 4, utlakning från vägbeläggnings-

material innehållande stenkolstjära (förstudie 2000), VTI notat 49-2000 
• Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande stenkolstjära – rapport 2001 

(SGI, under tryckning) 
• Kolonnlakning av polyaromatiska kolväten ur krossade schaktmassor av 

vägbeläggning, mellanlagrade vid Tagene, Göteborg. SGI rapport 2001 
• Fem lägesrapporter under året till uppdragsgivarna och styrgruppen  

 
Projektet samfinansieras av Vägverket (huvudkontoret) och Svenska 

Kommunförbundet. Vägverket, Region Mitt, Västerås och Göteborgs kommun 
har bidragit till kostnaderna för delar av fältförsöken och vissa miljöanalyser. 
VINNOVA kommer att finansiera en del av projektet för 2002. I fältförsöken har 
flera stora entreprenörer medverkat och intresset för återvinning av tjärhaltiga 
material har varit stort hos samtliga inblandade parter. 

Kontaktpersoner har varit: 
• Åsa Lindgren, huvudkontoret, Vägverket 
• Carmita Lundin och Tord Lindahl, Svenska Kommunförbundet 
• Ingela Öhrling, Vägverket Region Mitt 
• Valter Tillgren, Västerås kommun 
• Åke Sandin, Göteborgs kommun 

 
I styrgruppen för projektet har förutom uppdragsgivarna även representanter 

för entreprenörer, kommuner, Vägverkets regioner, konsulter, KTH och Previa 
medverkat. 
 
Linköping i mars 2002, 
 
 
Torbjörn Jacobson 
Projektledare 
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Miljöpåverkan vid kall- och halvvarm 
återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor 
– Fältförsök 2001 (lägesrapport) 
av Torbjörn Jacobson och Lars Bäckman 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95 Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Bakgrund 
Årligen återvinns stora mängder gamla asfaltbeläggningar. I de flesta fall utgörs 
bindemedlet av bitumen men även stenkolstjära har tidigare använts som 
bindemedel eller vidhäftningsbefrämjande tillsats och förekommer därför i äldre 
beläggningskonstruktioner. Stenkolstjära innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen 
och beläggningsmaterial innehållande stenkolstjära klassas numera enligt 
avfallsförordningen i svensk författningssamling som farligt avfall.  
 
Syfte 
I syfte att studera miljöpåverkan vid hantering, mellanlagring och återvinning av 
tjärhaltiga beläggningsmaterial har ett FoU-program initierats för 2001–2002. 
Projektet behandlar följande områden: 
• Inventering, provtagning och bestämning av tjärinnehåll och PAH 
• Lakegenskaper 
• Återvinning – inkapsling genom inblandning av bindemedel  
• Omgivningspåverkan 
• Rikt- eller gränsvärden för PAH 
• Rekommendationer för hantering, mellanlagring och återvinning av tjärhaltiga 

material 
 

Projektets primära syfte är att bedöma vilken miljöpåverkan tjärhaltiga material 
kan ge och om kall eller halvvarm återvinning är lämpliga metoder för återvinning 
av gamla beläggningsmassor innehållande stenkolstjära. Eftersom behovet av FoU 
har varit stort inom detta område förlades de aktiviteter som berör arbetsmiljö, 
enklare metoder för att indikera tjärförekomst och möjligheterna till destruktion 
av tjärhaltiga massor till ett SBUF-projekt som finansierats av entreprenörer.  
 
Metoder för återvinning av tjärhaltiga material (inkapsling av tjära) 
Kalla och halvvarma återvinningsmetoder med inblandning av bindemedel anses 
vara lämpliga metoder för återvinning av tjärkontaminerade massor. En bra 
inkapsling av tjärpartiklarna i asfaltmassan kan fås vid dessa metoder samtidigt 
som materialen inte behöver upphettas. För att partiklarna skall få en bra 
täckningsgrad av bindemedel och asfaltmassan bli så tät som möjligt behöver 
relativt mycket bindemedel tillsättas. De bindemedel som kan vara aktuella är 
bitumenemulsion, mjukbitumen och tillsats av cement. För att minimera risken för 
utlakning bör återvinningsmassor innehållande tjära användas som bärlager under 
en tät och relativ tjock slitlagerbeläggning. Massorna bör inte läggas nära känsliga 
markområden. 

Effekten av inkapslingen kan mätas genom ytutlakningsförsök på provkroppar, 
vilket har utförts på SGI:s laboratorium i Linköping. De inledande försöken 
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visade att inblandningen av bitumenemulsion gav det bästa resultatet. En halverad 
utlakning av cancerogena partiklar erhölls medan effekten var liten på summa 
övriga PAHer.  
 
Fältförsök 2001 
För att studera miljöpåverkan vid återvinning av tjärhaltiga beläggningsmaterial 
utfördes 2001 ett antal fältförsök där bärlager av återvinningsmassor lagts som 
bituminösa bärlager under ett slitlager av asfalt. Förutom undersökningar 
kopplade till omgivningspåverkan från återvinningsmaterialen gjordes även 
arbetsmiljöstudier vid uppgrävning, krossning, tillverkning och utläggning av 
återvinningsmassorna. Den delen av studien redovisas av Previa AB. 

Försöken utfördes på följande objekt: 
• Väg 825, delen Salteå–Binböle, Ångermanland 
• Väg 90, delen Skarped–Näsåker, Ångermanland 
• Gång- och cykelbanor i Västerås 
• Schaktmassor med inslag av tjära, Tagene, Göteborg (inledande fältstudier, 

massorna planeras att användas till gång- och cykelbanor under 2002) 
 

I samtliga fall innehöll beläggningsmaterialet förhållandevis låg halt av 
stenkolstjära (eller PAH). Totalhalten av 16-PAH låg mellan 34–475 mg/kg TS. 
Materialen bestod av uppgrävda asfaltbeläggningar (schaktmassor) med inslag av 
tjära i de understa beläggningslagren. Andelen grövre partiklar med innehåll av 
tjära låg mellan 5–25 %. Huvuddelen av återvinningsmaterialet innehöll sålunda 
inte tjära. Stenkolstjära bedömdes också huvudsakligen förekomma i de grövre 
fraktionerna beroende på att de tjärkontaminerade lagren bestod av indränkt 
makadam.  

Innan återvinningsmassorna lades ut på provsträckorna utfördes i flera punkter 
per objekt referensprovtagning av befintliga vägmaterial och underliggande 
jordlager. Proven undersöktes med avseende på PAH och i vissa fall Mikrotox. På 
väg 90 togs också prov i flera lager under en äldre, nedsliten asfaltbeläggning (ca 
42 år) med tjärindränkt makadam som bärlager. I terrassmaterialet fanns mycket 
små halter av PAH och provet gav en viss mikrotoxisk respons. I övrigt låg PAH-
halterna under detektionsnivå.  
 
Fortsatta undersökningar 2002 
Under 2002 kommer borrkärnor att tas av den återvunna asfaltbeläggningen. 
Tidigare erfarenheter av kalla och halvvarma massor har visat att den här typen av 
asfalt behöver ligga en tid innan den uppnår slutlig hållfasthet. Efterpackning från 
trafiken och sommarvärmen påskyndar härdningen av asfalten. Proven kommer på 
laboratoriet att analyseras dels med avseende på materialsammansättning, 
hålrumshalt och mekaniska egenskaper, dels genom ytutlakningsförsök där 
resultatet av tjärinkapslingen kan mätas.  

Eventuell miljöpåverkan på omgivning kommer att kontrolleras främst genom 
provtagningar och analys av materialen under den återvunna asfaltbeläggningen. 
Prov tas ut i samma punkter som referensproverna togs i innan återvinnings-
massorna lades ut på vägen. Ytterligare några fältförsök kan bli aktuella under 
2002. Parallellt med laboratorieprovningarna och fältförsöken tas också en 
rekommendation fram för återvinning av tjärhaltiga massor, där bland annat 
gräns- eller riktvärden för PAH-innehåll kommer att behandlas. 



VTI notat 12-2002 7

1 Inledning 
Under första delen av 1900-talet uppvärmdes stora delar av Europa med hjälp av 
stenkol, vilket gav ett överskott på bland annat stenkolstjära som efter destillation 
ansågs mycket användbar till vägändamål. I Sverige upphörde dock användningen 
av stenkolstjära som bindemedel eller vidhäftningsmedel till vägbeläggningar 
1973 på grund av dess innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen.  

Många äldre beläggningar kan dock fortfarande innehålla ett eller flera lager 
med inslag av tjära och bör därför behandlas med varsamhet och försiktighet när 
materialet skall tas bort, mellanlagras och återvinnas. Tjärbeläggningar bör inte 
förväxlas med asfaltbeläggningar, vilka innehåller bitumen som bindemedel.  

I samband med ett FoU-projekt som behandlade miljöpåverkan vid mellan-
lagring av gamla asfaltmaterial (returasfalt) utfördes bland annat lakstudier på 
beläggningsmaterial innehållande stor andel tjära. Undersökningarna visade att 
höga halter av PAH lakades ut och lakvattnet hade även mycket hög akut-toxicitet 
(VTI notat 49-2000). Materialet bedömdes kunna ge stor miljöpåverkan om det 
hanterades på fel sätt. Undersökningarna initierade ett nytt FoU-projekt som 
behandlar miljöpåverkan vid återvinning av tjärhaltiga beläggningsmaterial varav 
en del av aktiviteterna inom detta projekt redovisas i denna rapport.  
 
 
2 Vägtjära (stenkolstjära) 
Vid upphettning av stenkol utan lufttillträde erhålls bland annat tjära som var en 
restprodukt vid gas- och koksverken. Råtjäran innehåller vatten, lätta till tunga 
oljor, beck samt fritt kol. Innan tjäran användes till vägändamål destillerades den, 
vilket medförde att vatten och lättare oljor avgick och att övriga komponenter 
delades upp i olika fraktioner. Ur fraktionerna proportionerades vägtjära (kallades 
preparerad tjära) som användes till beläggningsarbeten. Vägtjäran kunde ha stora 
variationer i sammansättning och beskaffenhet beroende på kolets ursprung, 
destillationsprocessen och fördelningen mellan olika oljor och beck. 

Ett stort antal olika beläggningstyper med vägtjära förekom fram till början av 
1970-talet. Vägtjäran (benämndes t.ex. T 35 där siffrorna beskrev viskositeten hos 
bindemedlet) förekom både som rent bindemedel, i lösning eller som emulsion. 
Även blandningar av tjära och bitumen var vanligt (asfalttjära, AT 60, 15 % 
bitumen och 85 % tjära). Följande beläggnings- och tjärtyper förekom: 

• Helindränkning med tjära (IM), T 60 
• Tjärinbränt stenmaterial (vidhäftningsbefrämjande åtgärd), T 60, ca 0,5 % 

av stenmaterialets vikt 
• Kall tjärbetong, T 60 
• Varm tjärbetong, T 65 
• Impregnering av grusväg med tjära, T 15 
• Ytbehandling med tjära, T 55–60 

 
Tillsatt mängd bindemedel varierade mellan 0,7–3,6 kg/m² beroende på 

beläggningstyp och lagertjocklek. 
Eftersom vägtjära användes under ett halvt sekel och till både slit- och bärlager 

är den här typen av beläggningslager relativt vanligt förekommande i kommuner, 
på det statliga vägnätet och i flygfält. Den vanligaste typen av tjärbundna lager var 
indränkt makadam, vilken användes som bärlager. Även ytbehandlingar och 



8 VTI notat 12-2002 

impregneringar med tjära var vanligt under efterkrigstiden när många grusvägar 
belades med dammbindande lager.  

Gemensamt för tjärbeläggningarna är att de idag förekommer längre ned i 
beläggningskonstruktionen (vanligtvis de understa lagren) och att de därför vid 
normalt beläggningsunderhåll inte utgör ett problem. Det är först när belägg-
ningen skall tas bort eller djupfräsas som de tjärhaltiga lagren riskerar komma 
med i beläggningsmaterialet som huvudsakligen går till mellanlagring för 
återvinning (returasfalt) men även deponeras på t.ex. kommunal deponi. 
 
 
3 Hälso- och miljörisker 
Vägtjära (stenkolstjära) kan innehålla relativt höga halter av hälso- och 
miljöfarliga ämnen såsom PAH (Polycykliska Aromatiska Kolväten). Vissa 
PAHer är klassificerade som cancerframkallande och har också hög giftighet för 
vattenlevande organismer. Lakvatten från tjärhaltiga beläggningsmassor bedöms 
enligt färska studier kunna ge stor negativ miljöpåverkan om inte materialet 
behandlas på ett korrekt sätt, t.ex. vid mellanlagring och återvinning. Gamla 
tjärhaltiga beläggningar eller mellanlager av beläggningsmaterial innehållande 
vägtjära kan ge upphov till en irriterande lukt (aromater), vilken kan upplevas som 
obehaglig och i förhöjda koncentrationer ge upphov till huvudvärk eller 
illamående. Om inte massorna värms upp bedöms de luftburna utsläppen av 
PAHer vara låga. Om tjärhaltiga material upphettas till höga temperaturer 
(>110°C och framför allt >160°C), t.ex. vid asfaltmassatillverkning, ökar 
luftutsläppen av PAHer markant. 

Enligt ett EU-beslut (och svenskt regeringsbeslut från 6 december 2001) har 
asfaltbeläggningar med innehåll av stenkolstjära klassats som farligt avfall 
(svensk författningssamling, avfallsförordningen, trädde i kraft 1/1-2002). Det är i 
dagsläget oklart hur haltgränserna för cancerframkallande ämnen, PAH eller 
tjärinnehåll kommer att se ut. Möjligheterna att destruera eller deponera den här 
typen av material kan i praktiken vara begränsade och mycket kostsamma varför 
återvinning kan bli aktuell. Ett villkor är dock att materialet kan hanteras och 
återvinnas på ett miljöriktigt sätt vilket kräver riktlinjer för materialhanteringen 
och återvinning. Tjärhaltiga material kan vid återvinning behöva behandlas med 
bindemedel och/eller övertäckas med tät beläggning för att inte föroreningar skall 
läcka ut.  
 
 
4 FoU-program 2001–2002 
Projektet startades upp 2001 med bland annat laboratorie- och fältstudier. 
Eftersom behovet av FoU var stort förlades de aktiviteter som berör arbetsmiljö, 
metoder för att bestämma förekomst av tjärinnehåll och destruktion av tjära till ett 
SBUF-projekt som finansieras av entreprenörerna. Inom detta projekt som 
samfinansieras av Vägverket och Svenska Kommunförbundet kommer eller har 
följande områden och aktiviteter behandlats: 
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• Insamling och karakterisering av olika beläggningsmaterial innehållande tjära 
• Lakstudier (både kolonnlakning och ytutlakningsförsök) 
• Kall och halvvarm återvinning med bindemedel 
• Omgivningspåverkan vid återvinning 
• Omgivningspåverkan av äldre tjärhaltiga beläggningslager 
• Inventering, förprovning och bestämning av tjärförekomst och PAH 
• Rikt- eller gränsvärden för PAH 
• Rekommendationer för hantering, mellanlagring och återvinning av tjärhaltiga 

material 
 
Laboratorie- och fältförsök ligger till grund för bedömningen av de effekter på 
arbetsmiljön- och omgivningen som användningen av tjärhaltiga massor 
eventuellt kan medföra. Provvägar behövs även för att studera de vägtekniska 
egenskaperna hos den här typen av beläggningsmaterial.  

Projektets primära syfte är att bedöma vilken miljöpåverkan tjärhaltiga material 
kan ge och om kall eller halvvarm återvinning är lämpliga metoder för återvinning 
av gamla beläggningsmassor innehållande vägtjära. 
 
 
5 Återvinning av asfaltbeläggningar 
Årligen återvinns stora mängder (1–2 milj. ton) gamla asfaltbeläggningar. Många 
olika tekniker har utvecklats för detta ändamål och asfaltgranulat eller 
återvinningsmassor av asfalt kan användas i ett flertal lager på de flesta typer av 
gator/vägar/flygfält. Återvunnen asfalt kan antingen tillverkas i verk eller på plats 
genom markinblandningsmetoder. Asfaltgranulat (utan inblandning av binde-
medel) används också som bär- eller förstärkningslager på lågtrafikerade gator, 
vägar samt gång- och cykelbanor.  

Asfaltåtervinning svarar på många punkter upp till de miljömål som ställts upp, 
t.ex. av Vägverket och många kommuner. Bindemedlet i asfaltbeläggningar utgörs 
av bitumen som till skillnad mot stenkolstjära innehåller mycket låga halter av 
PAH. Enligt lakstudier bedöms inte asfaltmaterial ge upphov till negativ 
miljöverkan om inte föroreningar från trafik eller annan källa förekommer 
(utsläpp av bränslen, oljor m.m. eller inblandning av tjära). Asfalt anses vara 100 
% återvinningsbart men hänsyn till åldringen av bindemedlet måste tas vid val av 
metod, bindemedel och vid proportioneringen av återvinningsmassan. Det är 
viktigt att inte tjärkontaminerade beläggningsmaterial förväxlas med asfalt även 
om det utseendemässigt ser likadant ut och har använts på samma sätt i vägen. 
 
 
6 Inkapsling av tjärhaltiga material 
6.1 Allmänt 
Kalla och halvvarma återvinningsmetoder (max 110°C) med inblandning av 
bindemedel anses vara lämpliga metoder för återvinning av tjärkontaminerade 
massor. En bra inkapsling av tjärpartiklarna i asfaltmassan kan fås vid dessa 
metoder samtidigt som materialen inte behöver upphettas.  
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För att partiklarna skall få en bra täckningsgrad av bindemedel (samt tjocka 
bitumenhinnor) och asfaltmassan bli tät behöver relativt mycket bindemedel 
tillsättas. De bindemedel som kan vara aktuella är bitumenemulsion, mjukbitumen 
och tillsats av cement. Receptet måste samtidigt beakta de vägtekniska 
egenskaperna så att inte beläggningen får försämrad prestanda jämfört med 
konventionell asfalt. Eventuellt kan stenmaterial behöva blandas in för att 
förbättra stabiliteten. Inblandning av en mindre mängd cement kan ha en positiv 
inverkan på materialets resistens mot vatten och deformationer (spårbildning) och 
därmed förbättra beläggningens beständighet samt hållbarhet. Andra faktorer 
vilka påverkar tätheten hos asfalten är packningen av massorna, asfaltgranulatets 
korngradering och dess bindemedelsinnehåll.  

För att minimera risken för utlakning bör återvinningsmassor innehållande tjära 
användas som bärlager under en tät och relativ tjock slitlagerbeläggning. 
Massorna bör inte läggas nära känsliga markområden. 

Effekten av inkapslingen kan mätas genom ytutlakningsförsök på provkroppar, 
vilket har utförts på SGI:s laboratorium i Linköping. De inledande försöken 
visade att inblandningen av bitumenemulsion gav det bästa resultatet. En halverad 
utlakning av cancerogena partiklar erhölls medan effekten var liten på summa 
övriga PAHer. Lakstudierna kommer att presenteras i en SGI rapport under våren 
2002. 
 
Sammanfattning över kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga massor: 
• En inkapslingseffekt eftersträvas 
• Mycket bindemedel och kombination av flera bindemedel 
• Bitumenemulsion, skummad bitumen, cement 
• Stenmaterialinblandning kan bli aktuellt 
• Bitumenbundet bärlager under tät beläggning 
• Skall ej användas nära känsliga markområden 
• Inkapslingseffekten kan mätas genom lakförsök på provkroppar 

(ytutlakningsförsök) 
 

 
6.3 Erfarenheter i Holland (slutet av 1990-talet) 
I många Europeiska länder har användningen av stenkolstjära i beläggnings-
sammanhang varit mycket stor och det finns fortfarande länder där tjära 
fortfarande används. I Holland t.ex. är det förbjudet att använda tjärhaltiga 
material till varm återvinning (>75ppm 10-PAH) utan istället rekommenderas kall 
återvinning. Kall återvinning rekommenderas även i Tyskland och i Schweiz. Vid 
temperaturer över 160°C anses PAH-innehållet öka markant i asfaltröken medan 
den är låg upp till 110°C. Därför bedöms potentialen för halvvarma metoder  
(50–110°C) vara stor för återvinning av tjärhaltiga massor. Enligt VTIs 
erfarenheter får asfalt tillverkad med halvvarma metoder normalt bättre prestanda 
än kalltillverkad (framför allt blir de tätare).  

Ytutlakningsförsök på provkroppar har i Holland visat att stabilisering 
(inblandning av bindemedel) med emulsion eller kombinationen emulsion + 
cement markant reducerar utlakningen av PAH. Liknande ytutlakningsstudier på 
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provkroppar utförda på SGI i Sverige (inom detta projekt) har visat att 
stabilisering med emulsion markant reducerar utlakning av summa cancerogena 
PAH. För kombinationen emulsion + cement synes dock en ökad utlakning av 
summa PAH ske medan utlakningen av summa cancerogena PAH är oförändrad, 
jämfört med utan stabilisering. Skillnaden mellan de holländska och svenska 
ytutlakningsstudierna kan bero på att de PAHer som studeras skiljer sig delvis åt 
(se tabellen nedan). Förutom valet av bindemedelstyp och bindemedelsmängd 
påverkar även valet av packningsmetod asfaltmassan skrymdensitet (täthet) när 
provkroppar skall tillverkas för laboratorieprovning. Enligt en holländsk studie 
efterliknade gyratorisk packade provkroppar bäst förhållande i fält.  

Återvinningsmassorna skall användas som bärlager under minst 70 mm 
asfaltbeläggning och inte läggas närmare än 50 cm ovan grundvattennivån. I ytan 
närmast vägkanten skall det tjärinkapslade lagret täckas med plastduk, lera eller 
annan tätning för att inte vatten skall kunna tränga in i lagret.  

Vid inventering av tjärförekomst rekommenderas provtagning av borrkärnor 
var 100:e m på vägen. Av 10 prov analyseras sedan 1–2 prov med avseende på 
totalhalt av 10-PAH (se tabell 1) genom en enkel och snabb tunnskikts-
kromatografisk analys (detektionsgränsen är 50 ppm för 10-PAH). Stenkolstjära 
anses vidare kunna migrera (tränga in) 15–25 mm i intilliggande lager, vilket 
måste beaktas om tjärkontaminerade lager skall särskiljas från övriga lager vid 
borttagningen från vägen. 

I Holland har det börjat användas termiska förbränningsanläggningar där tjäran 
i ett första steg, vid lägre temperatur, drivs ut ur beläggningsmaterialet och sedan i 
slutskedet förbränns vid högre temperatur. Enligt denna procedur anses 
stenmaterialet bibehålla acceptabel kvalitet och kan därmed återanvändas. 
 
Tabell 1 Jämförelse mellan grupperna 10-PAH (Holland) och 16-PAH. 

 
 16-PAH 10-PAH 
Naftalen: x x 
Acenaftylen: x - 
Acenaften: x - 
Fluoren: x - 
Fenantren: x x 
Antracen: x x 
Fluoranten: x x 
Pyren: x - 
Benso(g,h,i)perylen: x x 
Benso(a)antracen*: x x 
Chrysen/trifenylen*: x x 1) 
Benso(b)fluoranten*: x - 
Benso(k)fluoranten*: x x 
Benso(a)pyren*: x x 
Indeno(1,2,3-cd)pyren*: x x 
Dibenso(a,h)antracen*: x - 
* Cancerogena PAH 
1) endast chrysen 
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6.4 Kall återvinning i verk 
Kall återvinning i verk är en resurssnål teknik eftersom materialet inte behöver 
värmas upp. Genom att blandningsverken är lätta att flytta minskar också 
transportbehovet. Vid kall återvinning kan massan bestå av upp till 100 % 
returasfalt men för att få ett bra resultat är det viktigt att returasfalten först 
mellanlagras, krossas och sorteras på ett riktigt sätt. Vid kall återvinning i verk 
utgörs det nya bindemedlet normalt av bitumenemulsion. Skummat bitumen och 
mjukbitumen kan också användas. I de flesta fall tillsätts dessutom vatten och 
stenmaterial. Olika varianter av blandningsförfaranden har utvecklats för att 
massan skall bli så homogen som möjligt och för att stenmaterialet skall få en bra 
täckningsgrad. Kalla massor kan ibland bli tröga och därför inblandas vatten som 
har en smörjande inverkan på massan. Det är dock viktigt att mängden nytt 
bindemedel, vatten samt eventuell tillsats av stenmaterial tas fram efter 
förprovning på laboratoriet. Syftet är att ge massan en lämplig sammansättning för 
att säkerställa att beläggningen får god funktion.  

Kall återvinningsmassa innehåller vatten och bitumenemulsion samt granulat 
och ibland nytt stenmaterial. Emulsionsbeläggningar hårdnar med tiden, mycket 
beroende på hur snabbt materialet hinner torka ut. På så sätt har vädret och 
årstiden vid utförandet stor betydelse för den här typen av beläggningar. Vid 
blandningen i verket klibbar bindemedlet fast vid granulatet och det är ovanligt 
med bindemedelsavrinning under tillverkning och transport av massan. När 
massan packas hårdnar den. Vägytan kan dock fortfarande vara förhållandevis 
mjuk den första tiden men tål ändå normal trafik utan problem. Ytan hårdnar 
successivt när vattnet avdunstar och genom den nödvändiga efterpackningen från 
trafiken som slutligen knådar och packar vägytan. 
 

 
 
Bild 1 Modernt blandningsverk för kall återvinning. 
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6.5 Halvvarm återvinning vid verk 
Vid halvvarm återvinning i verk brukar materialet värmas upp till ca 50–80°C. 
Uppvärmningen medför att massan blir mer lättpackad och att hålrumshalten i 
beläggningen vanligen blir lägre än vid kall återvinning. Metoden kommer till sin 
fördel på hösten eftersom beläggningens prestanda åtminstone till en början blir 
bättre än för kallblandade massor. Halvvarm återvinning fungerar bra med 
granulat från halvvarm beläggning med mjukare bindemedel, men också 
återvinning av kall- eller varmtillverkade massor kan utföras med denna teknik. 

Den här typen av massor kan ibland upplevas som något tröga och svårlagda på 
grund av att det gamla bindemedlet aktiveras och blir ”klibbigt”. Förändring av 
temperaturen, inblandning av stenmaterial eller inblandning av mjukare binde-
medel kan dock förbättra massans konsistens och läggbarhet. Bindemedlet utgörs 
av mjukbitumen. Massan kan sammansättas med enbart granulat, bindemedel och 
vatten men i de flesta fall inblandas 10–30 % stenmaterial.  
 

 
 
Bild 2 Modernt blandningsverk för halvvarm återvinning. 
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7 Fältförsök 2001 
För att studera miljöpåverkan vid återvinning av tjärhaltiga beläggningsmaterial 
utfördes 2001 ett antal fältförsök. Förutom undersökningar kopplade till 
omgivningspåverkan och återvinningsmaterialen gjordes även arbetsmiljöstudier 
vid olika arbetsprocesser, såsom uppgrävning, krossning, tillverkning och 
utläggning av återvinningsmassorna. Den delen av studien redovisas av Previa AB 
(Arne Andersson). Försöken utfördes på följande objekt: 
• Väg 825, delen Salteå–Binböle, Ångermanland 
• Väg 90, delen Skarped–Näsåker, Ångermanland 
• Gång- och cykelbanor i Västerås 
• Schaktmassor med inslag av tjära, Tagene, Göteborg (inledande studier, 

materialet planeras att användas till gång- och cykelbanor under 2002) 
 

I samtliga fall innehöll beläggningsmaterialet förhållandevis låg halt av 
stenkolstjära (eller PAH). Totalhalten av 16-PAH låg mellan 34–475 mg/kg TS. 
Materialen bestod av uppgrävda asfaltbeläggningar med inslag av tjära i de 
understa beläggningslagren. Huvuddelen av massorna innehöll sålunda inte tjära 
utan andelen kontaminerade partiklar över 8 mm låg mellan 5–25 %. Tjäran 
bedömdes också huvudsakligen förekomma i de grövre fraktionerna eftersom de 
tjärkontaminerade lagren bestod av tjärindränkt makadam (sannolikt 8–32 mm).  

Asfaltmassorna som återvanns var proportionerade med relativt hög halt av 
nytt bindemedel med tanke på att de skulle användas till bärlager. Det innebär att 
hålrumshalterna i asfaltbeläggningen bör ha hamnat på förhållandevis låga nivåer 
för att vara bärlager. Bindemedlen utgjordes av emulgerad mjukbitumen 
(bitumenemulsion) eller mjukbitumen. Mjukare bindemedel ger massan en 
smidigare konsistens jämfört med styvare bindemedel och är därför lättare att 
lägga ut. Styvare bindemedel skulle annars vara mer lämpade när som i detta fall 
hög bindemedelsinblandning eftersträvas. För att massorna skulle få acceptabla 
vägtekniska egenskaper inblandades i två fall även makadam. Vid packningen på 
vägen användes både stålvals- och gummihjulsvältar. Eftersom bärlagerbelägg-
ningen innehöll emulsion eller vatten fick den ligga öppen i cirka en vecka och 
härda till (lufta ut) innan slitlagret lades.  
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7.1 Väg 825, Salteå–Binböle, Ångermanland 
Försöket utfördes i början av augusti 2001. Asfaltmassorna tillverkades i ett 
blandningsverk med ånguppvärmning, vilket medför att asfaltmassan får en 
temperatur på ca 70–80°C. Mjukbitumen (relativt mycket) och makadam 
inblandades i asfaltgranulatet och massorna tillverkades i satser på 2,5 ton. 
Massorna lades sedan ut på väg 825 mellan Salteå och Binböle i Ångermanland. 
Asfaltmassorna lades i två lager om vardera 90 kg/m². Det innebär att den totala 
tjockleken för det bitumenbundna bärlagret blev ca 8 cm. Återvinningsmassorna 
hade enligt uppgift en svag tjärlukt. Efter ca en veckas trafikering lades slitlagret, 
vilket utgjordes av 4 cm MJOG. 
 
Fakta om försöket: 

Utförande: 6–8/8-2001 
ÅDTtotal: 130–730 
Sträckans längd: 2650 m 
Vägbredd: 6 m 
Metod: halvvarm återvinning i verk  
Granulat: 0–25 mm, restbitumenhalt: 5,0 % 
Stenmaterialinblandning:  10 % 4–16 mm makadam 
Bindemedelsinblandning: 3,0 % V6000 
Total bindemedelshalt: ca 8 % 
Bärlager: 180 kg/m² (2*40 mm) halvvarm återvinning 
Slitlager: 90 kg/m² MJOG, 3,8 % bindemedel 

 
 
7.1.1 Återvinningsmaterial och tjärinnehåll  
Prov från mellanlager (uppbrutna massor, returasfalt) 
Massorna låg mellanlagrade i ett upplag nära Oringen i Ångermanland. De 
utgjordes av uppgrävda massor från gamla E4:an. Vid uppgrävningen kom 
förutom asfaltmaterial även en del bärlagergrus med i massorna. Enligt 
bedömning med UV-lampa och sprayfärg förekom ett lager av tjärindränkt 
makadam i asfaltkakorna. I övrigt bestod de av olika asfaltlager. Från upplaget 
som användes till försöket togs riktade prov (där hög halt av tjära befarades) av 
beläggningsstycken. De analyserades med avseende på totalhalt av 16-PAH och 
enskilda 16-PAH samt bindemedelshalt och kornkurva. Analyserna (GC-analys) 
gjordes av ALcontrol i Nyköping. Den inledande provberedningen utfördes på 
VTI. Två delprov per material extraherades med xylen varvid ett extrakt 
bestående av bindemedel (bitumen och tjära) och lösningsmedel erhölls. Genom 
detta förfarande kan en större mängd granulat analyseras (ca 5 kg) och även de 
grövre partiklarna kommer med i provet. Vid ALcontrols laboratorium kan endast 
material mindre än 20 mm analyseras och provmängden är begränsad. Utifrån 
uppgifter om provets vikt, andelen bindemedel, vatteninnehåll och mängden 
extrakt har halten 16PAH räknats fram. Samma förfarande som beskrivs ovan har 
använts genomgående i denna undersökning.  
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Prov från krossat beläggningsmaterial (asfaltgranulat) 
I samband med tillverkningen av återvinningsmassorna togs tio prov av krossade 
beläggningsmassor (asfaltgranulat). På ett samlingsprov av dessa bestämdes 
totalhalten av 16-PAH, enskilda 16-PAH samt bindemedelshalt och kornkurva.  

Samtliga analyser redovisas i tabell 2 och figur 1. 
 
Tabell 2 PAH-analys på beläggningsmaterial, väg 825. 

Ämne (PAH) Uppbruten 
beläggning 

Krossad 
beläggning 

 mg/kg TS mg/kg TS 
Naftalen: 3,8 0,9 
Acenaftylen: 0,4 0,5 
Acenaften: 7 1,9 
Fluoren: 15 3,0 
Fenantren: 66 16,4 
Antracen: 18,5 5,2 
Fluoranten: 57 27,2 
Pyren: 42,5 20,0 
Benso(g,h,i)perylen: 9,5 4,4 
Benso(a)antracen*: 29,5 11,2 
Chrysen/trifenylen* 1): 25,5 12,8 
Benso(b)fluoranten*: 24 12,0 
Benso(k)fluoranten*: 9 4,0 
Benso(a)pyren*: 17,5 8,4 
Indeno(1,2,3-cd)pyren*: 13,5 5,2 
Dibenso(a,h)antracen*: 3 1,6 
Summa cancerogena 
PAH (* ovan) 

122 55 

Summa övriga PAH 219 80 
Summa 16PAH 341 135 
1) Chrysen och trifenylen går ej att särskilja enligt denna metod 
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Figur 1 Kornstorleksfördelningen och bindemedelshalt på beläggningsmaterial, 
väg 825, Salteå–Binböle. 



VTI notat 12-2002 17

Proven bedöms innehålla PAH (måttlig mängd) från stenkolstjära. Summan av 
16-PAH ligger mellan 135–341 mg/kg torrsubstans med det högsta värdet från det 
prov som togs i mellanupplaget på uppbruten beläggning. Denna provtagning var 
riktad mot massorna i den del av upplaget som efter inventering med UV-lampa 
och sprayfärg bedömdes ha högst tjärinnehåll. Det relativt låga värdet på provet 
av krossade massor pekar mot att tjärkontaminerat material under utlastning och 
krossning blivit utblandat, vilket verkar var rimligt. Upplag med krossade massor 
av returasfalt har tidigare visat sig erhålla relativt låg variation i kornstorleks-
fördelning och bindemedelsinnehåll genom den homogenisering som sker när 
materialen bearbetas och blandas om.  

Skillnaden är förhållandevis stor i bindemedelshalt och kornstorleksfördelning 
om provet från upplaget jämförs med krossade massor. I upplaget togs riktade 
prov av tjärhaltigt material, i detta fall indränkt makadam. Den typen av 
beläggning innehåller hög stenhalt och låg bindemedelshalt, vilket kornkurvan 
och bindemedelshalten visar. 
 
7.1.2 Referensprovtagning på obundna lager under beläggningen 
Innan återvinningsmassorna lades ut på vägen togs prov på befintliga, 
underliggande obundna vägmaterial. Prov togs på olika nivåer i två punkter, 
sektion 11/198 och 9/600 (tabell 3). Sektion 11/198 ligger i den norra delen av 
ombyggnadssträckan på en nordöstlig sluttning ner mot Binböle. Terrängen 
förefaller vara relativt torr. Den gamla vägkroppen var inte utskiftad vilket tyder 
på att bärigheten har bedömts vara tillfredsställande. Vissa delar av den gamla 
beläggningen var inte heller helt bortgrävd. Materialet i det första provet (djup: 
15 cm) bestod av ett gammalt bärlager, i det andra (djup: 45 cm) en blandning av 
gammalt bär- och förstärkningsmaterial och i det tredje (djup: 80 cm) var 
materialet siltigt. Vid sektion 9/600 ligger vägen i något sidlutande läge med en 
våtmark sydost om vägen. Den gamla vägkroppen och undergrunden har utskiftats 
ned till 180 cm djup och ersatts med ett grovt krossmaterial (bergbank). På detta 
har påförts ett nytt bärlager. Två prov togs dels i ytan på bärlagret, dels på 50 cm 
djup i krossmaterialet. Vid provtagningen i krossmaterialet medtogs endast 
finkornigt material. Noterbart är att krossmaterialet har en finkornhalt i 
storleksordningen 1 %. 

Proven har analyserats med avseende på innehåll av 16-PAH. Fullständiga 
analysresultat redovisas i bilaga 1. Summa 16-PAH, summa cancerogena PAH 
och summa övriga PAH redovisas i tabell 3. PAH-halterna är genomgående 
mycket låga och inte i något prov ligger halterna över detektionsgräns. Ett prov 
från km 11/198, djup 45 cm, som provades med avseende på toxicitet med hjälp 
av Microtox-metoden (metodbeskrivning i bilaga 2), visade sig vara lågtoxiskt.  
 
Tabell 3 PAH-innehåll i obundna material vid väg 825. 

Sektion
Djup (cm) 15 45 80 0 50
Provbeteckning 825 1:1:1 825 1:2:1 825 1:3:1 825 2:1:1 825 2:2:1

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
PAH, summa 16 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
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

11/198 9/600
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7.2 Väg 90, Skarped–Näsåker, Ångermanland 
Försöket utfördes i slutet av augusti 2001. Asfaltmassorna tillverkades i ett 
kallblandningsverk med kontinuerlig blandningsprocess. Förutom tillsats av 
bindemedlet, vilket utgjordes av bitumenemulsion, inblandades makadam och 
vatten. De kalltillverkade massorna lades som bärlager på en 300 m lång sträcka 
på väg 90. Efter ca en veckas trafikering påfördes slitlagret som också bestod av 
kalltillverkade återvinningsmassor (dock utan innehåll av tjära).  
 
Fakta om försöket: 

Utförande: 30/8-2001 
ÅDTtotal: 1200 
Sträckans längd: 300 m 
Vägbredd: 9 m 
Metod: kall återvinning i verk  
Granulat: 0–25 mm, 6 % restbitumenhalt 
Stenmaterialinblandning:  30 % 14–25 mm makadam 
Bindemedelsinblandning: 3,0 % BE60M/V6000 
Total bindemedelshalt: ca 8 % 
Bärlager: 90 kg/m² (40 mm) kall återvinningsmassa 
Slitlager: 90 kg/m² kall återvinning, 3,6 % emulsion 

 
 
7.2.1 Återvinningsmaterial och tjärinnehåll 
Prov från mellanlager (uppbrutna massor, returasfalt) 
I samband med förstärkningsarbetena på väg 90 har befintliga beläggnings-
material återvunnits till ny asfalt och lagts tillbaka på vägen. Massorna till 
försöket kom från de avsnitt där tjära förekom i den gamla beläggningen. Ca 1000 
ton uppgrävda massor med inslag av tjära lagrades separat på dukar, täckta med 
presenningar i ett mindre upplag nära vägen. Från upplaget togs prov av 
beläggningsstycken. Ett samlingsprov analyserades med avseende på totalhalt av 
16-PAH och enskilda 16-PAH samt bindemedelshalt och kornkurva. Analyserna 
redovisas i tabell 4 och figur 2. 
 
 
Prov från krossat beläggningsmaterial (asfaltgranulat) 
I samband med tillverkningen av återvinningsmassorna togs tio prov av krossade 
beläggningsmassor (asfaltgranulat). På ett samlingsprov kommer totalhalten av 
16-PAH, enskilda 16-PAH samt bindemedelshalt och kornkurva att bestämmas.  

Provet av uppbrutet beläggningsmaterial bedöms innehålla PAH från 
stenkolstjära. Summan av 16-PAH ligger på 382 mg/kg TS. Enligt VTIs erfaren-
heter hittills av tjärkontaminerade material kan halten av 16-PAH ligga mellan 
50–5300 mg/kg TS. De lägsta värdena har uppmätts på schaktmassor från 
uppgrävda gator medan de högre värdena härrör från fräsgranulat av relativt tunna 
beläggningar med flera lager (stor andel av hela lagret) av tjära som bindemedel. 
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Tabell 4 PAH-analys på de beläggningsmaterial som användes till väg 90. 
 
Ämne (PAH) Uppbruten beläggning
 mg/kg TS 
Naftalen: 10,6 
Acenaftylen: 0,3 
Acenaften: 16,4 
Fluoren: 27,7 
Fenantren: 99,3 
Antracen: 25,3 
Fluoranten: 54,8 
Pyren: 37,6 
Benso(g,h,i)perylen: 7,2 
Benso(a)antracen*: 26,4 
Chrysen/trifenylen*: 26,4 
Benso(b)fluoranten*: 19,2 
Benso(k)fluoranten*: 7,2 
Benso(a)pyren*: 13,0 
Indeno(1,2,3-cd)pyren*: 8,9 
Dibenso(a,h)antracen*: 2,1 
Summa cancerogena PAH 
(* ovan) 

103 

Summa övriga PAH 279 
Summa 16PAH 382 
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Figur 2 Kornstorleksfördelningen och bindemedelshalt på beläggnings-
material, väg 90, Skarped–Näsåker. 
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Kornkurvan och bindemedelshalten påminner om ABT16. Andelen grovt 
stenmaterial är relativt liten. Enligt uppgift från entreprenören fanns minst tre 
lager av asfalt på vägen varav det undre utgjordes av tjärkontaminerad beläggning 
(sannolikt IM).  
 
7.2.2 Referensprovtagning på obundna lager under beläggningen 
De tjärhaltiga återvinningsmassorna lades ut på en 300 m lång sträcka mellan 
sektion 2/500 och 2/800. Större delen av sträckan ligger i en låg skärning i 
sandigt-siltigt material. I omgivningen förefaller förhållandena vara torra med 
mycket tallskog. Grundvattennivån ligger sannolikt relativt djupt eftersom det i 
närheten av sträckan finns några djupa raviner som påverkar grundvattennivån. 
Innan återvinningsmassorna påfördes togs referensprov på underliggande obundna 
material i två punkter (sektion 2/580 och 2/720). I båda punkterna togs prov i ytan 
på nytt bärlager, på 20 cm nivån på gammalt bärlager, på 50 cm nivån på gammalt 
förstärkningslager (grusig sand) och på 70 cm nivån på sandigt undergrunds-
material. 
 

 
Bild 3 Referensprovtagning på obundna lager innan återvinningsmassorna 
påfördes. 
 
Proven har analyserats med avseende på innehåll av 16-PAH. Fullständiga 
analysresultat redovisas i bilaga 1. Summa 16-PAH, summa cancerogena PAH 
och summa övriga PAH redovisas i tabell 5 (sektion 2/580) och tabell 6 (sektion 
2/720). Halterna av PAH är genomgående mycket låga och i endast ett prov 
överstiger halterna detektionsgräns. Noterbart är att detta prov (km 2/580, djup: 
20 cm) är taget i det gamla bärlagret som legat direkt under det tjärhaltiga 
materialet. Två prover från sektion 2/580, som provades med avseende på 
toxicitet enligt Microtox-metoden, klassades som lågtoxiska (bilaga 2). 
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Tabell 5 PAH-innehåll och toxicitet enligt Microtox-metoden i obundna 
material vid provsträcka på väg 90, provgrop 1. 
 

 
 
Tabell 6 PAH-innehåll i obundna material vid provsträcka på väg 90, prov-
grop 2. 
 
Sektion 2/720 

Djup (cm) 0 20 50 70 

Provbeteckning 90 2:1:1 90 2:2:1 90 2:3:1 90 2:4:1 

  mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 

PAH, summa 16  <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

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

PAH, summa övriga <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
 
 
7.2.3 Provtagning under gammal tjärhaltig beläggning 
Enligt uppgift från entreprenören byggdes den aktuella sträckan av väg 90 år 
1959, dvs. för ca 42 år sedan. I samband med ombyggnaden utskiftades det 
bundna lagret, som delvis innehöll tjärhaltigt material, och nytt bärlager påfördes 
på det gamla bärlagret. Inom ombyggnadssträckan, som omfattar ca 10 km, finns 
dock partier där inte hela det bundna lagret utskiftats och inget nytt bärlager 
påförts. Det är sträckor där inga skador förekommit och där bärigheten därför 
bedömts vara tillfredställande. För att se om det under de 42 åren förekommit 
någon lakning av det tjärhaltiga materialet togs prov på de underliggande obundna 
vägmaterialen på en plats där delar av det tjärhaltiga materialet fanns kvar. Prov 
togs på nivån 25 cm på bärlager (gammalt), på nivån 45 cm på en blandning av 
bär- och förstärkningslager samt på nivån 80 cm på siltigt material med inslag av 
sand. 
 

Sektion
Djup (cm) 0 20 50 70
Provbeteckning 90 1:1:1 90 1:2:1 90 1:3:1 90 1:4:1

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
PAH, summa 16 <0,5 0,57 <0,5 <0,5
PAH, summa cancerogena <0,2 0,34 <0,2 <0,2

PAH, summa övriga <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

Microtox Lågtoxiskt Lågtoxiskt

2/580
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Bild 4 Provtagning på obundna lager under gammal tjärhaltig beläggning. 
 
Proven har analyserats med avseende på innehåll av 16-PAH. Fullständiga 
analysresultat redovisas i bilaga 1. Summa 16-PAH, summa cancerogena PAH 
och summa övriga PAH redovisas i tabell 7. PAH-halterna är mycket låga och i 
endast ett prov överstiger halterna detektionsgräns. Noterbart är att detta prov har 
tagits relativt djupt (80 cm) och under lager där ingen detekterbar PAH kunnat 
noteras. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att materialet på 80 cm 
nivån är betydligt finkornigare än de överliggande lagren, vilket gör att 
benägenheten för fastläggning är betydligt större på den nivån. Detta bekräftas 
även av att toxiciteten enligt Microtox-metoden är högre i det finkorniga 
undergrundsmaterialet (bilaga 2). 
 
Tabell 7 PAH-innehåll och toxicitet enligt Microtox-metoden i obundna 
material under gammal tjärhaltig beläggning på väg 90. 
 

 

Sektion
Djup 25 45 80
Provbeteckning 90 3:1:1 90 3:2:1 90 3:3:1

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
PAH, summa 16 <0,5 <0,5 0,67
PAH, summa cancerogena <0,2 <0,2 <0,2

PAH, summa övriga <0,3 <0,3 0,54

Microtox Otoxiskt Otoxiskt Låg-måttligt 
toxiskt

6/500
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7.3 Gång- och cykelbanor i Västerås 
Försöken utfördes i mitten av september 2001. På ett antal gång- och cykelvägar 
inom Västerås Kommun (Erikslunds industriområde och Talltorpsgatan) lades 
kalla återvinningsmassor med innehåll av stenkolstjära. Asfaltmassorna tillverka-
des i ett kallblandningsverk med kontinuerlig blandningsprocess. Förutom tillsats 
av bindemedlet, som utgjordes av bitumenemulsion, inblandades vatten. Inget 
makadam tillsattes massorna i detta försök. Asfaltmassorna lades ut i två lager. 
Efter en till två veckor påfördes slitlagret som utgjordes av varm massa, ABT8. 
Sammanlagd beläggningstjocklek blev ca 12,5 cm.  
 
Fakta om försöket: 

Utförande: vecka 37 och 38, 2001 
Sträckornas 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 bindemedelshalt: ca 6 % 
Bärlager: 200 kg/m² (2 * 50 mm) kall återvinningsmassa 
Slitlager: 50 kg/m² ABT8 (25 mm) 

 
Arbetsreceptet framgår av bilaga 3. En fotodokumentation över försöket ges i 
bilaga 2.  
 
 
7.3.1 Återvinningsmaterial och tjärinnehåll 
Prov från mellanlager (uppbrutna massor, returasfalt) 
Materialet kom ursprungligen från schaktar på Vargbogatan i Västerås där tjära 
påträffades i beläggningen. Ca 1000 ton uppgrävda massor lagrades separat på ett 
centralt beläget mellanupplag. I massorna förekom även inslag av stenmaterial 
från underliggande lager. I ett tidigt skede testades ett antal beläggningsstycken 
med avseende på tjärförekomst (med sprayfärg och UV-lampa): Tjära påträffades 
i undre delen av beläggningen (två lager av grov- resp. finmakadam) och det fanns 
asfaltkakor där halva beläggningslagret bestod av tjärhaltigt material (bild 5). 
Ytterligare ett antal beläggningsstycken krossades ned till ett samlingsprov som 
analyserades med avseende på totalhalt av 16-PAH och enskilda 16-PAH samt 
bindemedelshalt och kornkurva. Andelen grövre partiklar (11,2–31,5 mm) 
innehållande tjära var ca 10 vikt-%.  
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Bild 5 Tjärkontaminerat beläggningsstycke från Vargbogatan, Västerås. Provet 
är sprayat med vit färg baserat på lösningsmedel och belyst med UV-ljus. Den 
gula färgförändringen markerar förekomst av stenkolstjära. 
 
Prov från krossat beläggningsmaterial (asfaltgranulat) 
I samband med krossningen av schaktmassorna togs fyra prov av asfaltgranulatet. 
På ett samlingsprov av dessa bestämdes totalhalten av 16-PAH, enskilda 16-PAH 
samt bindemedelshalt och kornkurva.  

Samtliga analyser redovisas i tabell 8 och figur 3. 
 
Tabell 8 PAH-analys på de beläggningsmaterial som användes i Västerås. 
 
Ämne (PAH) Uppbruten 

beläggning 
Krossad  

beläggning 
 mg/kg TS mg/kg TS 
Naftalen: 0,7 1,7 
Acenaftylen: 1,3 0,9 
Acenaften: 1,2 6,2 
Fluoren: 3,4 12,6 
Fenantren: 31,4 92,7 
Antracen: 7,8 23,0 
Fluoranten: 38,1 87,0 
Pyren: 26,9 59,0 
Benso(g,h,i)perylen: 9,6 14,9 
Benso(a)antracen*: 19,1 39,3 
Chrysen/trifenylen*: 19,5 36,5 
Benso(b)fluoranten*: 22,4 39,3 
Benso(k)fluoranten*: 8,1 13,5 
Benso(a)pyren*: 15,0 25,8 
Indeno(1,2,3-cd)pyren*: 13,7 17,7 
Dibenso(a,h)antracen*: 2,7 4,8 
Summa cancerogena PAH 
(* ovan) 

100 177 

Summa övriga PAH 120 298 
Summa 16PAH 221 475 
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Proven bedöms innehålla PAH (måttlig mängd) från stenkolstjära. Summan av 
16-PAH ligger mellan 221–475 mg/kg TS med det högsta värdet från det prov 
som togs på krossat beläggningsmaterial. Skillnaderna i PAH-halt mellan de två 
provtagningarna kan delvis förklaras av att bindemedelsinnehållet skiljer sig åt 
mellan proven. Resultaten visar att det kan vara vanskligt att ta ut representativa 
prov från främst upplag med uppbrutna massor där variationerna i material-
sammansättning och tjärinnehåll kan vara mycket stor. Vid krossningen sker en 
omblandning och homogenisering av materialen vilket medför att prov av 
krossgranulatet sannolikt bäst återspeglar PAH-innehållet i materialet. Vid 
inventering av tjärförekomst (alltså provning i ett tidigt skede) bör provtagningen 
göras på borrkärnor. 
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Figur 3 Kornstorleksfördelning och bindemedelshalt på beläggningsmaterial, 
Västerås. 
 

Massorna innehåller mycket finmaterial och relativt liten andel av grövre 
partiklar. Både kornkurvorna och de låga bindemedelshalterna tyder på 
inblandning av förhållandevis mycket obundet material i samband med 
uppgrävningen av asfaltbeläggningen. Andelen stenmaterial i materialet större än 
11,2 mm ligger på 60 % enligt okulär bestämning.  
 
 
7.3.2 Referensprovtagning på obundna lager under beläggningen 
Innan återvinningsmassorna lades ut på GC-vägarna togs referensprov på 
underliggande obundet bärlager. Inom Erikslunds industriområde togs prov både 
vid Traversgatan och Linblocksgatan. Vid vardera gatan togs prov i en punkt på 
två olika nivåer. Vid Talltorpsgatan togs ytliga prov på bärlagret i två punkter 
(bild 6). 
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Bild 6 Referensprovtagning av  obundet bärlager på GC-väg vid Talltorpsgatan. 
 

Proven har analyserats med avseende på innehåll av 16-PAH. Fullständiga 
analysresultat redovisas i bilaga 1. Summa 16-PAH, summa cancerogena PAH 
och summa övriga PAH redovisas i tabell 9. Summahalterna av PAH överstiger 
inte i något prov detektionsgräns. 

 
Tabell 9 PAH-innehåll i referensprov på obundet bärlager på GC-vägar i 
Västerås. 
 

 
 

Lokal
Provtagn.djup (cm) 0-5 5-9 0-6 6-11 0-6 0-6
Provbeteckning 1 2 3 4 6 7

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
PAH, s:a 16 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

PAH, s:a cancerog. <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
PAH, s:a övriga <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

Traversgatan Linblocksgatan Talltorpsgatan
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7.4 Undersökning av tjärinnehåll i krossade belägg-
ningsmassor från Tagene, Göteborg 

7.4.1 Inledning 
Ett antal prov på asfaltgranulat har tagits vid täkten i Tagene, Göteborg. De har 
undersökts med avseende på tjärförekomst, totalhalt av PAHer, bindemedels-
innehåll och kornkurva. Proverna togs dels under krossningen av beläggnings-
massorna (returasfalten), dels från mellanupplaget av färdig produkt. I samband 
med krossningen av massorna togs 14 riktade prov med stark lukt av stenkolstjära. 
I mellanupplaget togs dessutom genom slumpmässig provtagningsförfarande två 
större prov (ett i vardera upplaget). I det senare fallet finns material till lakförsök 
och vägmaterialtekniska undersökningar om så önskas. 
 
7.4.2 Bestämning av tjärförekomst med hjälp av UV-lampa 
För att se hur stor del av massorna (andelen partiklar) som var kontaminerat med 
stenkolstjära undersöktes samtliga prov genom UV-metoden. Vid denna metod 
belyses ett vitsprayat prov av beläggningsmaterial med UV-lampa (vid två 
frekvensområden) och om tjära förekommer erhålls en färgförändring på ytan 
(gulgrönt ljus). Av tabell 10 framgår antalet kontaminerade partiklar i proven. 
Endast partiklar större än 11,2 mm har undersökts. 
 

 
Bild 7 Utrustning för indikering av tjära (UV-lampa + färg). 
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Tabell 10 Andel tjärkontaminerade partiklar i krossade beläggningsmassor. 
 
Prov 
nr. 

Tidpunkt för 
provtagning 

Totala ant. 
partiklar (st)

Kontaminerade 
partiklar (st) 

Andel kontaminerade 
partiklar i provet (%) 

     
 Tisd. 11.20 180 6 3,3 
1 11.50 210 6 2,9 
 13.05 150 10 6,7 
 13.45 140 6 4,3 
2 14.10 150 20 13,3 
 15.30 250 11 4,4 
     
 Onsd. 07.35 170 9 5,3 
3 10.30 220 17 7,7 
 11.30 180 10 5,6 
 12.20 210 10 4,8 
     
4 Torsd. 1) 160 14 8,8 
 13,15 230 10 4,3 
 14.00 180 8 4,4 
 14.30 150 8 5,3 
     
5 Upplag A 160 10 6,3 
6 Upplag B 140 6 4,3 
     
Medelvärde:    5,8 
Minvärde:    2,9 
Maxvärde:    13,3 
1) Märklappen gick ej att läsa fullständigt 
 
Andelen tjärkontaminerade partiklar större än 11,2 mm varierade mellan  
2,9–13,3 % (medelvärde: 5,8 %). Vid bestrålningen med UV-lampan uppvisade 
partiklarna innehållande tjära ett måttligt utslag enligt den färgskala som följer 
med provutrustningen. Tyvärr så vägdes ej proverna varför andelen kontamin-
erade partiklar räknat i viktprocent saknas. Senare undersökningar har visat på 
stor skillnad mellan partikel- och vikt-%. Om indränkt makadam (grova partiklar) 
förekommer i massorna kan detta få stor betydelse.  
 
7.5.3 Totalhalt av PAH 
Sammanlagt sex prov från materialet i Tagene analyserades med avseende på 
totalhalt av 16PAH och enskilda 16PAH. Analyserna (GC-analys) gjordes av 
ALcontrol i Nyköping. Den inledande provberedningen utfördes på VTI. Två 
delprov per material extraherades med xylen varvid ett extrakt bestående av 
bindemedel (bitumen och tjära) och lösningsmedel erhölls. Genom detta 
förfarande kan en större mängd granulat analyseras (ca 3 kg) och ingen 
begränsning för grövre partiklar föreligger. Vid ALcontrols laboratorium kan 
endast material mindre än 20 mm analyseras och provmängden är begränsad. 
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Utifrån uppgifter om provets vikt, andelen bindemedel, vatteninnehåll och 
mängden extrakt har halten 16PAH räknats fram vilka redovisas i tabell 11. 
 
Tabell 11 PAH-analys på prov från Tagene. 
 
 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 
 mg/kg 

TS 
mg/kg 

TS 
mg/kg 

TS 
mg/kg 

TS 
mg/kg 

TS 
mg/kg 

TS 
Naftalen 0,8 1,3 2,0 1,5 0,8 1,0 
Acenaftylen 0,4 0,5 0,6 1,2 0,4 0,4 
Acenaften 0,7 0,8 1,5 0,9 0,6 0,6 
Fluoren 1,6 2,2 3,8 2,7 1,7 1,9 
Fenantren 11 12 20 15 9,1 8,2 
Antracen 3,0 3,2 5,9 4,3 2,6 2,4 
Fluoranten 14 14 19 17 12 10 
Pyren 12 11 14 13 9,4 7,8 
Benso(a)antracen* 6,4 6,5 8,8 7,7 5,8 4,7 
Chrysen*/trifenylen 7,0 6,5 8,5 7,7 5,8 5,1 
Benso(b)fluoranten* 6,1 6,8 7,9 7,7 6,2 5,1 
Benso(k)fluoranten* 2,7 2,4 2,9 2,8 2,0 1,8 
Benso(a)pyren* 4,8 4,7 6,5 5,7 4,3 3,5 
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 3,6 3,2 4,1 4,0 2,6 2,3 
Benso(g,h,i)perylen 3,0 2,9 3,5 3,4 2,3 2,1 
Dibenso(a,h)antracen* 0,6 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 
Summa cancerogena PAH 
(* ovan) 

31 31 40 37 27 23 

Summa övriga PAH 47 48 70 59 39 34 
Summa 16PAH 78 79 110 96 66 57 
 
Samtliga prov bedöms innehålla PAH (måttlig mängd) från stenkolstjära. 
Summan av 16PAH ligger mellan 57–110 mg/kg torrsubstans med de lägsta 
värdena från de prov som togs i upplaget (57–66 mg/kg). De riktade proven 
(massor som luktade mest) innehåller 78–110 mg/kg. Innan en bedömning av 
eventuell miljöpåverkan vid mellanlagring eller återvinning görs föreslås 
utlakningsstudier genom kolonnlakning av asfaltgranulatet taget från upplagen. 
Proverna från slutprodukten i mellanupplaget bör vara mer representativa för 
krossmassorna än de prov som togs enligt riktad provtagning. 
 
7.5.4 Bindemedelshalt och kornkurva 
Bindemedelshalten och kornstorleksfördelningen på extraherat granulat bestämdes 
på prov 1–6. Resultaten redovisas i figurerna 4 och 5. 
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Figur 4 Kornstorleksfördelningen på asfaltgranulat, prov 1–6. 
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Figur 5 Kornstorleksfördelningen på asfaltgranulat, prov 1–6. 
 
Massorna verkar vara mycket homogena med liten variation i kornkurva och 
bindemedelshalt. Kornkurvan liknar ABT16 men med inslag av grövre sten-
material (ca 10–15 % stenmaterial större än 16 mm). Bindemedelshalten ligger 
mellan 4,3–4,7 % (medelvärde: 4,5 %), vilket visar att beläggningsmaterialet 
delvis blivit uppblandat med stenmaterial. Kommunala mellanupplag som oftast 
består av uppgrävda massor (schaktmassor) brukar ha ett bindemedelsinnehåll på 
mellan 4,0–5,0 % medan fräsgranulat av toppbeläggningar hamnar på 5,0–6,5 %. 
Bindemedlet brukar också vara mera åldrat i de kommunala upplagen (äldre 
beläggningar).  



VTI notat 12-2002 31

8 Slutsatser av fältförsök 
Av hittills genomförda fältförsök och laboratorieundersökningar kan följande 
slutsatser dras: 
• PAH-halterna i de obundna referensproven är mycket låga. Vid en förnyad 

provtagning bör det alltså vara möjligt att påvisa eventuell utlakning från 
återvinningsmassorna.  

• De prov som togs under en äldre asfaltbeläggning med tjärindränkt makadam 
visar att i terrassmaterialet fanns spår av PAH liksom en viss toxicitet. I övriga 
material låg PAH-halterna under detektionsgräns. 

• PAH-halterna i återvinningsmassorna ligger på förhållandevis måttliga nivåer, 
34–475 mg/kg TS, beroende på den utblandning och homogenisering som sker 
när massorna krossas och mellanlagras. 

• Andelen tjärkontaminerade partiklar är relativt få i förhållande till hela 
materialet och de förekommer huvudsakligen i de grövre fraktionerna. 

• Det är svårt att ta ut representativa prov på uppgrävda massor i upplag – skall 
provtagningen vara riktad eller skall slumpmässigt utvalda prov tas. 
Provtagning på krossade massor är sannolikt det bästa sättet för att beskriva 
PAH-innehållet i hela materialet. Vid inventeringen, vilken utförs på ett 
betydligt tidigare stadium, bör bestämningen av tjärinnehåll eller PAH göras 
på borrkärnor. 

• Enligt tidigare studier av beläggningsmaterial i vägen kan PAH-halterna i 
tunna och koncentrerade tjärkontaminerade lager ligga mellan  
1000–5000 mg/kg TS. 

• Damm och rökgaser innehöll mycket låga halter av PAH enligt Previa:s 
undersökningar. 

• Asfaltmassorna hade ingen eller svag lukt av tjära. 
• De tjärhaltiga massorna uppförde sig på samma sätt som konventionella 

återvinningsmassor av asfalt under produktion och utläggning. 
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9 Planerade provningar 2002  
Under 2002 (ca ett år efter utförandet av provsträckorna) kommer borrkärnor att 
tas av beläggningen. Tidigare erfarenheter av kalla och halvvarma massor har 
visat att den här typen av asfalt behöver ligga en tid innan den uppnår slutlig 
hållfasthet. Efterpackning från trafiken och sommarvärmen påskyndar härdningen 
av asfalten. Proven kommer på laboratoriet att analyseras dels med avseende på 
materialsammansättning, hålrumshalt och mekaniska egenskaper, dels genom 
ytutlakningsförsök där resultatet (effekten) av tjärinkapslingen kan mätas.  

Eventuell miljöpåverkan på omgivning kommer att kontrolleras främst genom 
provtagningar och analys av underliggande, obundna material. Om fritt vatten 
förekommer i diken eller i mark nära vägen tas även vattenprov. Proven tas ut i 
samma punkter som referensproverna togs i innan återvinningsmassorna lades. 
Provtagningen planeras till sommaren 2002. Analyserna kommer att omfatta 
16PAH och Mikrotox. 

Eventuellt kommer ytterligare fältförsök att göras under 2002. I Göteborg 
planeras återvinning av asfaltgranulat med lågt innehåll av tjära (<50 mg/kg TS). 
Materialet är tänkt att användas till obundna lager under tät beläggning på gång- 
och cykelvägar. I detta fall inblandas inte bindemedel i massorna. Lakförsök på 
laboratoriet har visat att risken för utlakning är liten vid lågt PAH-innehåll. Ett 
försök med återvinning av tjärkontaminerat material med högt PAH-innehåll 
kommer eventuellt också att genomföras.  

På äldre, nedslitna (sönderspruckna) vägar med lager av tjärhaltiga belägg-
ningsmaterial kommer prov att tas på de underliggande obundna lagren för att se 
om PAH eller andra toxiska ämnen eventuellt kan ha läckt ut i omgivningen. 
Provtagningar på jord- och stenmaterial i anknytning till äldre vägar med tjära kan 
vara ett bra komplement till fältförsöken för att bedöma lakrisken i tjärkonta-
minerade beläggningar. Åldern på de här beläggningarna är minst 30 år (ibland 
mycket längre) så påkänningar från vatten, trafik och klimat bör vid det laget ha 
varit utslagsgivande. Om inte gamla, bindemedelsrika tjärbeläggningar, vilka 
tidigare användes både som slit- och bärlager i tunna lager, läckt ut hälso- och 
miljöfarliga ämnen (trots mycket höga totalhalter av PAH) måste risken för 
läckage i välkontrollerade återvinningsmassor av asfalt med lågt PAH-innehåll 
vara minimalt. 

Parallellt med laboratorieprovningarna och fältförsöken tas också en 
rekommendation fram för återvinning av tjärhaltiga massor, där bland annat 
gräns- eller riktvärden för PAH-innehåll kommer att behandlas. Den delen av 
projektet beräknas vara klart till slutet av 2002. 
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