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Maria Blom 

 

Abstract 

The purpose of this study was to determine if any amount of PAH (Polycyclic aromatic 
hydrocarbons) was leaching from the paved road surface of road 805 in Jokkmokk 
municipality. The study was also meant to determine which factors affected the leaching of 
PAH in the studied area. 
The surveyed road was divided into eight sections. Groundwater pipes were inserted into 
drilled holes, three in each section. Samples from soil, water and asphalt were collected from 
each section and analyzed for its content of PAH. The groundwater level was measured before 
each sampling. Some soil samples were analyzed for TOC (total organic carbon) and all the 
water samples for DOC (dissolved organic carbon). The results showed that PAH was 
leaching in very different amounts. There was a similarity in the amount of coal tar in the 
road surface and the amount of PAH in most sections. Although in one section the asphalt 
sample showed low amount of coal tar but high amount of PAH in the soil- and water 
samples. This anomaly could not be explained - the assumption was that the sampling had 
been incorrectly handled. The pollution in the surveyed area is assumed to be caused by the 
road surface and tire wear. Further studies are necessary to determine with certainty how 
PAH is leaching in different conditions and with different road pavements. 
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1 Inledning 

 
Asfalt består till cirka 95 % av stenmaterial och 5 % bindemedel (bitumen, stenkolstjära) 
(Townsend 1998). Bitumen framställs genom raffinering av råolja och används för att ge 
asfalten goda vägegenskaper (VTI 2017, Norrlander 2012). Stenkolstjära användes som 
bindemedel i vägbeläggningar fram till mitten av 1970-talet, då det beslutades att inte 
använda detta mer p.g.a. dess innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen, bl. a polycykliska 
aromatiska kolväten (PAH). Trots att stenkolstjäran inte används mer så finns mycket tjära 
kvar i vägar runt om i landet, både i övre slitlagret samt i underliggande bärlagren (figur 1). 
Även bitumen innehåller PAH, men i lägre halter än stenkolstjära (Townsend 1998). Ett steg i 
att spara på naturresurser är återvinning av gamla vägbeläggningar. Årligen tas 1,5 till 2 
miljoner ton asfaltsbeläggningar bort från Sveriges vägar och gator och återvinns till ny asfalt 
eller i obundna lager (Jacobsson och Granvik 2003).  
 

 
Figur 1. Skiss över en vägs uppbyggnad (Merox, 2014). 

 

2 Bakgrund  
 

2.1 PAH 
Gammal tjärasfalt innehåller alltid en viss mängd PAH (Westergren 2004). PAH är en stor 
grupp organiska ämnen, vilka består av två eller flera sammanfogade aromatiska ringar (se 
figur 2). Alla PAH är hydrofoba (vattenskyende) i olika grad och de är uppbyggda av endast 
kol- och väteatomer (Lundstedt 2003). 
 
PAH bildas vid ofullständig förbränning av kolväten. Naturliga processer är t. ex 
skogsbränder och vulkanutbrott medan antropogena källor är bl. a. förbränning av kol, ved, 
olja, avgaser från fordon samt slitage av bildäck och vägmaterial. Diffusa källor av PAH till 
miljön kommer från industrier och trafik. PAH tillkommer även genom punktutsläpp (spill, 
dumpning och läckage från processer och produkter med PAH-innehåll) där stenkolstjära 
utgör en stor källa till markförorening (Perhans 2003). Från vägkonstruktioner sker 
spridning av PAH-föroreningar till grundvatten och omgivande miljö genom damning 
och/eller vid urlakning av PAH-molekyler (Sweco 2017). 
 
PAH är alla toxiska för levande organismer, flera har cancerogena och/eller mutagena 
egenskaper vilket gör att dessa ämnen anses som miljöfarliga (Trafikverket 2014, 
Åtgärdsportalen 2015). Effekter har även dokumenterats på överlevnad, tillväxt och 
metabolism hos bland annat mikroorganismer, markväxter och vattenlevande biota 
(Delistraty 1997). Många av PAH har egenskapen att ansamlas i ryggradslösa organismer i 
vattenmiljö och anrikas då i näringskedjan. Eftersom PAH är stabila kan de spridas långt 
innan nedbrytning sker (Kemikalieinspektionen 2016). 
 
Ämnena delas in efter deras molekylvikt: låg molekylvikt (PAH-L), medeltung molekylvikt 
(PAH-M) samt hög molekylvikt (PAH-H), se tabell 1. Gemensamt för alla PAH är att de är 
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opolära och har en låg löslighet i vatten. PAH-föreningar med hög molekylvikt (PAH-H) har 
nästintill ingen förmåga att lösa sig i vatten och luft. Huvudsakligen binds dessa till partiklar 
i mark, vatten och atmosfär och transporteras således med partiklarna. Den starka 
bindningen till partiklar leder till att dessa PAH kan transporteras långväga innan de når 
jorden samt att de kan ligga partikelbundna lång tid innan de blir tillgängliga för 
nedbrytningsprocesser (Perhans 2003). 
 
PAH-föreningar med en lägre molekylvikt (PAH-L) transporteras lättare samt att de har 
lättare att omvandlas. En högre vattenlöslighet innebär att där vatten finns tillgängligt 
förekommer dessa föreningar i löst form (Lundstedt 2003). En lägre hydrofobicitet samt 
högre vattenlöslighet innebär att dessa lågmolekylära föreningar lättare bryts ner vilket leder 
till större tillgänglighet för biologiska och fotokemiska nedbrytningsprocesser (Enell et al. 
2009). Att ämnena har högre vattenlöslighet innebär en större benägenhet att lakas ut ur 
jorden med tiden (Lundstedt 2003). En lägre molekylvikt ger även en högre volatilitet vilket 
leder till att om de förekommer i jord kan en viss del av dessa föreningar avgå i gasform. 
Detta ger även att lågmolekylära föreningar är betydligt känsligare för nedbrytningsprocesser 
i atmosfären (Lundstedt 2003). PAH-föreningar tillhörande PAH-L bedöms inte ha 
genotoxiska egenskaper medan PAH-M och PAH-H räknas till cancerframkallande ämnen, 
vilket innebär att de skadar arvsmassan. 
 
Stenkolstjära har en komplex sammansättning och det är därav orealistiskt att bestämma 
halten av samtliga skadliga ämnen. Det ingår över 100 ämnen i gruppen PAH, vid analys väljs 
oftast 16 (16 PAH) av dessa ämnen ut (Jacobsson och Granvik 2003). Indelningen möjliggör 
en bättre beskrivning av PAH-föreningarnas effekter på hälsa och miljö samt hur de är 
fördelade i miljön (Naturvårdsverket 2009). Dessa 16 PAH tros vara de farligaste för hälsa 
och miljö samt att de ger även upphov till skadliga effekter som är representativa för PAH. 
Det är också störst risk att exponeras för just dessa 16 PAH (ATSDR 1995). Trafikverket 
(2014) har konstaterat att det krävs mycket höga koncentrationer av samtliga 16 PAH för att 
en akut toxicitet ska uppnås. Dock kan en låg exponeringshalt av dessa ämnen under en 
längre tid ge upphov till mutagena och cancerogena effekter.  
 
Tabell 1. Tabellen visar 16PAH indelade i molekylvikt låg (PAH-L), medeltung (PAH-M) samt hög (PAH-H). Det 
är dessa 16 PAH som oftast analyseras på grund av dess fara för hälsa och miljö. 

PAH-L PAH-M PAH-H 
Naftalen Fluoren Benso(a)antracen 
Acenaften Fenantren Krysen 
Acenaftylen Antracen Benso(b)fluoranten 
 Fluoranten Benso(k)fluoranten 
 Pyren Benso(a)pyren 
  Dibens(ah)antracen 
  Benso(ghi)perylen 
  Indeno(123-cd)pyren 
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Figur 2. Kemiska strukturformler för 16PAH, vilka är de PAH som oftast analyseras (Nilsson, 2009). 

 
Vid tillståndsklassning av grundvatten bedöms summan av 4 PAH och resulterar i en 
femgradig skala, från mycket låg halt till mycket hög halt (tabell 4). Till 4 PAH hör 
benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen samt indeno(1,2,3-cd)pyren 
(SGU 2013). Dessa ämnen hör till PAH-H (tabell 1) och räknas till cancerframkallande 
ämnen samt att de hör till de bästa indikatorerna på giftighet i livsmedel (Kuipers 2010). 
 

2.1.1 Påverkande faktorer på utlakning av PAH 

Hur PAH binds i marken beror till stor del på halten organiskt kol i marken (DOC, DOM, 
humusämnen bundna till jordmatrisen eller partiklar/kolloider av organiskt ursprung). En 
ökad halt organiskt kol i jorden gör att lakbarheten av PAH i jorden minskar. Det organiska 
materialet i olika jordar varierar vilket leder till att PAH binds olika hårt beroende på att 
hydrofobiciteten och molekylvikt varierar (Perhans 2003). Däremot ökar mobiliteten av 
PAH-föreningarna i marken om det finns löst organiskt kol i mark- och grundvatten. 
Organiska föreningar binds kraftigt till organiskt kol vilket leder till att det organiska kolet 
kan transportera organiska föreningar i marken. Halterna organiskt kol blir lägre med ökat 
djup i jordprofilen p.g.a. den nedbrytning som sker. I och med detta minskar även halterna 
PAH med ökat djup i jordprofilen. Når PAH grundvattnet ökar dock spridningen (Elert et al. 
2008). 
 
PAH blir mer mobila och kan lättare lakas ut genom att binda till kolloider, en viktig faktor 
för utlakningen är således mängden mobila kolloider i materialet. PAH adsorberas till 
kolloider och jordpartiklar vilket gör att den specifika ytan på partiklarna spelar roll. En 
större specifik yta möjliggör att en större mängd PAH kan binda till partikeln (Perhans 
2003).  
 
Även vattenhalten/fuktigheten i jorden påverkar urlakningen av PAH. En torr jord lakar ut 
mer PAH än vad en naturligt fuktad jord gör. Upp till 20 gånger mer kan en torr jord laka ur i 
jämförelse med en fuktig jord. Det gäller framförallt lågmolekylära PAH. Detta kan bero på 
att torr jord kan förändra jordens ytegenskaper så att adsorptionen av PAH till humussyror 
förändras (Daly et al. 2001). 
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Vatten som perkolerar ner genom marken för med sig partiklar, mineraler, näringsämnen, 
kolloider och organiskt material och påverkar därför spridningen av PAH. Det perkolerande 
vattnets pH-värde har en avgörande roll i lösligheten av humussyror, vilket i sin tur leder till 
att pH-värdet påverkar utlakningen av PAH. Vid basiska pH-värden blir humussyror lösliga 
(mer organiskt material lakas ut) och därmed kan mer PAH lakas ut (Perhans 2003). 

 

2.2 Områdesbeskrivning 
Undersökningsobjektet väg 805 sträcker sig mellan Vaikijaur och Kvikkjokk i Jokkmokks 
kommun, Norrbottens län (figur 3). Årsmedeldygnstrafiken beräknas på vägen vara 90 
fordon varav 5 % tung trafik (Sweco 2017). Trafikverket har på en sträcka av 71 km lagt fyra 
olika beläggningar: 

o På 1960-talet anlades ett slitlager på vägen med tjärasfalt (35 km) (sektion 1). 
o En vägsektion där befintlig tjärasfalt är förstärkt med ett lager bitumenasfalt (sektion 

3). 
o En vägsektion där tjärasfalt är nedfräst i bärlagret och täckt med bitumenasfalt 

(sektion 3b). 
o En vägsektion där endast bitumenasfalt är anlagt (underliggande lager borttagna) 

(sektion 4) (Sweco, 2017). 
o Det har även satts ut 4 sektioner med oklar historik, men där undersökning kommer 

ske angående om tjärasfalt är närvarande eller ej i dessa sektioner. 
 
Jordarter i området är enligt SGU:s kartvisare morän med inslag av sandigt älvsediment, 
vissa sträckor har inslag av blockighet (2017). 
En initial undersökning genomfördes av Sweco (på uppdrag av Trafikverket) under 2017. I 
rapporten visar resultaten på att PAH finns på den undersökta sträckan i halter som 
överskrider riktvärden för MKM (mindre känslig markanvändning). Dessa halter ligger ytligt 
och avtar med ökat djup (Sweco 2017). För att kunna koppla eventuellt samband mellan de 
olika underhållsmetoderna till PAH-halterna behövs fler provtagningar, vilket Orbicon AB i 
Luleå fått i uppdrag att genomföra. 
 

2.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna rapport är att undersöka eventuell förekomst av PAH-föroreningar i jord, 
grundvatten och asfalt på sträckan Randijaur – Seitevarekorsningen, väg 805, i Jokkmokks 
kommun. Ytterligare är syftet med rapporten att öka kunskapen om PAH och hur dessa 
sprids i miljön beroende på vägens beläggningstyp. Frågeställningar som fokuserats på i 
rapporten är: 
 

o Finns något samband mellan mängden PAH i vägbeläggningarna och urlakningen av 
PAH längs med väg 805?  

o Vilka faktorer påverkar den eventuella urlakningen av PAH från vägbeläggning till 
närliggande mark och vatten längsmed väg 805? 

o Finns förhöjda halter PAH i jord och grundvatten längs med väg 805? 
 

2.4 Avgränsningar 
Då PAH är en grupp på över hundra ämnen har jag valt att avgränsa arbetet till de 16 PAH 
som i vanliga fall analyseras på labb gällande jordprovtagning. Vattenprovtagning har 
begränsats till PAH4, som vanligen är de ämnen som analyseras vid PAH i vatten. 
Undersökningen har även avgränsats till samlingsprover gällande jordproverna. 
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3 Metod 

 
3.1 Litteratur 
Litteraturen har hämtats från Umeå universitetsbibliotek, Piteå och Luleå stadsbibliotek 
samt att Web of science har använts för att hitta vetenskapliga artiklar samt rapporter. 
Rapporter har även hämtats från Naturvårdsverket, SGU, SIG, Trafikverket och VTI för mer 
information samt referensvärden till resultatet. 
 
3.2 Sektioner  
Åtta sektioner längs väg 805 undersöktes (se figur 3). Fyra av dessa är samma som användes 
initialt i Swecos undersökning (2017) och fyra nya sektioner tillkom. Sektionernas avstånd 
från början av vägen (korsningen E45/805) anges med sträckangivelser i tabell 2. På grund 
av att nya sektioner (5 - 8) tillades efter den initiala utredningen, så är ett ökat avstånd från 
vägens början inte överensstämmande med ökat sektionsnummer. 
 

 
Figur 3. Karta över provtagningsområdet. Väg 805 är belägen strax nordväst om Jokkmokk. 

Tabell 2. Avstånd till de olika sektionerna från vägens början i korsningen E45/805. Avståndsangivelser ges i 
meter. Sektion 1-4 ingick i Swecos initiala utredning. 

Sektion Avstånd från början av väg 805 
Sektion 1 23 891 m 
Sektion 3 43 599 m 
Sektion 3b 67 385 m 
Sektion 4 71 575 m 
Sektion 5 550 m 
Sektion 6 4 600 m 
Sektion 7 11 500 m 
Sektion 8 16 300 m 

 
Sektion 2 utgick från undersökningen utförd av Sweco (2017), denna ersattes därför av 
sektion 3b. Eftersom det skett detaljprojektering på sektionerna 1, 3, 3b samt 4 så finns 
information om dess beläggningar. För sektion 5, 6, 7 och 8 finns inte denna information, 
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utan asfaltsprovernas PAH-halter får visa på om det finns tjärasfalt i dessa sektioners 
asfaltsbeläggningar. 
 
3.3 Jord- och asfaltsprover 
Jordprover togs i vardera sektionen enligt figur 4. I varje sektion sattes 4 provtagningsnivåer, 
2 på vardera sidan av vägen nämnda som A, B, D, E. Prover togs på nivåerna 0-5 cm samt 5-
15 cm. Rutornas storlek sattes till 0,5*0,5 m vilka grävdes för hand med spade och var 
belägna på 0,5 samt 1 meters avstånd från vägkanten. 5 delprov togs från varje nivå vilka 
samlades i diffusionstät påse där de skakblandades. Detta samlingsprov fördes över till 
glasburk för förvaring inför provtagning. Jordarternas täthet observerades på plats. 
 
Asfaltsprover (benämnt som C i figur 4) borrades med hjälp av borrbandvagn med rund 
sågklinga, 350 mm i diameter. En asfaltskärna togs ut och krossades med slägga. Ett 
asfaltsprov från varje sektion samlades i diffusionstät påse. Under asfalten togs jordprover 
enligt samma princip som ovan. 
 
All utrustning som kommit i kontakt med provtagen jord rengjordes mellan stickproven, 
provnivåer (etapp), provpunkter samt sektion. Detta för att undvika risken för eventuell 
korskontaminering. Proverna skickades sedan till laboratorium för analys av 16PAH. Ett 
jordprov per sektion analyserades även för TOC. 
 

 
Figur 4. Skiss över provtagning och hur etapperna delats in. A, B, D och E representerar jordprov i vägslänt 
uppdelat i två nivåer, C representerar asfaltsprov. Den lila rutan visar hur delproverna provtagits samt 
samlingsprov till glasburk (Figur från provtagningsplanen 2017). Jordprovtagningsrutorna uppmättes till 0,5*0,5 
m. Asfaltsprovets diameter mättes till 350mm. 

 

3.4 Grundvattenprover 
3 stycken grundvattenrör sattes per sektion (8 sektioner) med ett ungefärligt avstånd 3-6 
meter från vägkanten. I sektion 3 och 7 sattes även ett referensrör per sektion på större 
avstånd från vägen. 4 rör var redan befintliga efter Swecos (2017) initiala undersökning. 
Därav borrades 22 nya hål för grundvattenrör. Av de totala antalet 26 rör analyserades sedan 
9 stycken vattenprover på PAH4 i grundvattnet. 
 
Foderrörsborrning genomfördes med hjälp av borrbandvagn (Gm 85gt). Filterrör sattes ner 
på lämpligt undersökningsdjup för provtagning av grundvatten, diameter 50 mm PEH 
(miljörör). En filterspets sattes i botten för att finmaterial inte skulle ta sig in och orsaka 
igensättning av filtret. Rören tätades med sand samt bentonit och ett lock sattes ovanpå 



7 
 

röret. Rören renspumpades från finmaterial med en skakpump samma dag borrningen 
genomfördes. Ny slang användes för varje rör för att minska risken för korskontaminering. 
Provtagning av grundvatten togs 2-3 veckor efter installation av grundvattenrören. 
Nivåmätning av grundvattenytan genomfördes med ljudlod innan provtagning. En 
lågflödescell med tillhörande YSI vattenmultimeter kopplades till pumpen för mätning av pH 
och konduktivitet. Med en peristaltisk pump togs vattenprover, efter att först ha omsatts med 
cirka tre rörvolymer eller till pH-värdet och konduktiviteten stabiliserats. Proverna 
förvarades mörkt och svalt och skickades därefter till laboratorium för analys av 4 PAH. 
ALcontrol fick uppdraget att analysera proven och all hantering och transport av prov har 
skett enligt deras instruktioner. 
 

3.5 Klassning 
För att efter analys kunna avgöra om marken är förorenad när mindre känslig 
markanvändning föreligger, finns riktvärden från Naturvårdsverket (2009). Dessa visas i 
tabell 3 och är indelade efter molekylvikten för PAH. 
 
Eftersom urlakning av PAH påverkas av halten organiskt kol i jorden finns riktvärden för 
halten organiskt kol i förhållande till hur genomsläpplig jorden är. I ytligt liggande jordlager 
väntas procenthalten av organiskt kol ligga på 1 viktprocent i genomsläppliga jordarter. I 
normaltäta till täta jordarter väntas denna viktprocent vara kring 2 % (Naturvårdsverket 
2009). 
 
För att kunna bedöma om asfalt innehåller stenkolstjära eller ej finns riktvärden framtagna 
av Naturvårdsverket (2009). Asfalten räknas som fri från stenkolstjära om innehållet i 
asfalten är lägre än 70 mg PAH16/kg. Om detta värde överstigs räknas asfalten innehålla 
stenkolstjära (Lindgren 2004). SGU (2013) har tagit fram bedömningsgrunder för 
grundvatten. Tabell 4 visar tillståndsklassning och påverkansbedömning av grundvatten med 
avseende på PAH4 (benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och 
indeno(1,2,3-cd)pyren). 
 
Tabell 3. Riktvärden för PAH för förorenad mark där MKM står för mindre känslig markanvändning. Indelning i 
PAH molekylvikt från låg till hög (Naturvårdsverket 2009). 

Ämnesgrupp MKM mg/kgTS 

PAH-L, Låg molekylvikt summa 15 

PAH-M, Medelhög molekylvikt summa 20 

PAH-H, Hög molekylvikt summa 10 

 
 
Tabell 4. Tillståndsklassning och påverkansbedömning för de ämnen som finns med i SGUs bedömningsgrunder 
för grundvatten (2013). PAH4 = benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-
cd)pyren. 

Klass PAH4 μg/l Grad av påverkan Tillstånd 
1 <0,001 Ingen/obetydlig Mycket låg halt 
2 0,001-0,01 Måttlig Låg halt 
3 0,01-0,02 Påtaglig Måttlig halt 
4 0,02-0,1 Stark Hög halt 
5 ≥0,1 Mycket stark Mycket hög halt 

 

 
4 Resultat 
 
4.1 Jordprover 
Jordproverna (tabell 5) visar på varierande halter av PAH16 i de olika sektionerna. På grund 
av att PAH har olika molekylvikt vilket ger olika egenskaper, så har PAH16 indelats per 
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molekylvikt (tabell 1). I alla sektioner hittades endast låga halter av PAH-L. Dessa halter 
ligger i regel med god marginal under Naturvårdsverkets riktvärden för MKM (2009). 
Gällande PAH-M varierar halterna. Sektion 1, 3b, 6 och 8 har halter med ett medelvärde som 
överskrider riktvärdena. Sektion 3, 4, 5 och 7 har medelvärden som ligger under riktvärdena. 
PAH-H visar på medelvärden som överskrider riktvärdena i sektion 1, 3, 3b, 6, 7 och 8. 
Sektion 4 och 5 har medelvärden under riktvärden för MKM. 
 
Tabell 5. Resultat för jordprovtagning i sektion 1-8. PAH indelade efter molekylvikt angivna i mg/kg TS. 
Medelvärde markerat i blått innebär lägre värden än Naturvårdsverkets riktvärden för MKM. Orange färg innebär 
värden som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för MKM (Naturvårdsverket 2009). 

 
 
 

Sektion Prov och nivå PAH-L PAH-M PAH-H Övrigt

1 A1 0,59 15 14 Prov endast i etapp 1 pga för mycket grus och sten (gäller hela sekion 1)

1 B1 2,7 60 51 "

1 C1 5,6 97 120

1 C2 0,03 0,75 1,1

1 D1 2,5 75 62 "

1 E1 0,28 11 11 "

Medelvärde 1,95 43,13 43,18

3 A1 0,52 18 14

3 A2 Provburken gick sönder vid transport till laboratorium

3 B1 0,7 18 18

3 B2 Provburken gick sönder vid transport till laboratorium

3 C1 3,3 57 52

3 C2 0,4 14 13

3 D1 0,57 23 18

3 D2 0,17 5,9 4

3 E1 0,24 11 8,7

3 E2 0,094 3,3 2,6

Medelvärde 0,75 18,78 16,29

3b A1 2,3 50 83

3b A2 1,7 40 66

3b B1 2,3 56 86

3b B2 3,7 89 120

3b C1 <0,03 <0,05 <0,08

3b C2 <0,03 <0,05 <0,08

3b D1 0,41 9,6 20

3b D2 1,6 36 60

3b E1 4,4 100 110

3b E2 0,36 12 11

Medelvärde 2,10 <39,27 <55,62

4 A1 Provburken gick sönder vid transport till laboratorium

4 A2 <0,03 0,067 0,78

4 B1 <0,03 0,13 0,84

4 B2 Provburken gick sönder vid transport till laboratorium

4 C1 0,12 3,3 2,5

4 C2 <0,03 <0,05 <0,08

4 D1 Provburken gick sönder vid transport till laboratorium

4 D2 <0,03 0,43 1,9

4 E1 <0,03 <0,05 <0,08

4 E2 <0,03 0,18 0,82

Medelvärde <0,04 <0,60 <1,0

5 A2 <0,03 <0,05 <0,08 Mycket växtlighet och sten försvårade, endast etapp 2 provtagen

5 B1 <0,03 <0,05 <0,08

5 B2 <0,03 <0,05 0,095

5 C1 0.034 <0,05 0,12

5 C2 <0,03 <0,05 <0,08

5 D1 Provburken gick sönder vid transport till laboratorium

5 D2 Provburken gick sönder vid transport till laboratorium

5 E2 <0,03 0,067 0,47 Mycket växtlighet och sten försvårade, endast etapp 2 provtagen

Medelvärde <0,03 <0,054 <0,132
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Det generella riktvärdet för vikthalten organiskt kol (TOC) i en standardjord antas vara 2 
procent (Naturvårdsverket 2009). I området för undersökningen observerades (visuellt) 
jordarter av karaktären genomsläpplig till normaltät morän, i många sektioner med inslag av 
sten och grus. På vissa sektioner inslag av blockrik terräng. Tabell 6 visar analysresultaten av 
den procentuella andelen organiskt kol i jord från de olika sektionerna. I sektion 1, 3 och 8 
visar resultaten på de högsta halterna organiskt kol. De lägsta halterna som underskrider 
halten på 1 % är sektion 3b och 5.  
 
Tabell 6. Tabellen visar mängden organiskt kol (TOC) i varje sektion i % av torrsubstans (TS). Jordarternas täthet 
är uppskattad utifrån observationer i fält. Ett prov per sektion analyserades med avseende på TOC. 

Sektion Provbeteckning Organiskt kol (TOC) 
i % av TS 

Jordart 

1 1B1-SP 2,2 Genomsläpplig med inslag 
av sten och grus 

3 3B1-SP 2,4 Normaltät 
3b 3bB1-SP 0,41 Genomsläpplig med inslag 

av sten och grus 
4 4B1-SP 1,1 Genomsläpplig med inslag 

av sten och grus 
5 5B1-SP 0,65 Genomsläpplig med inslag 

av sten och grus 
6 6B2-SP 1,6 Normaltät till 

genomsläpplig med 
mycket synligt organiskt 
material i nivå 1. 

7 7B1-SP 1,1 Normaltät 
8 8B1-SP 2,3 Genomsläpplig med inslag 

av sten och grus 

 
 
4.2 Asfaltsprover 
Analysresultaten från asfaltsproverna (tabell 7) visar på halten stenkolstjära i beläggningen. 
Sektion 1, 3, 6, 7 och 8 visar på halter över 70 mg/kg PAH16 och innehåller därav 

6 A2 0,17 6,6 4,9 Mycket växtlighet och sten försvårade, endast etapp 2 provtagen

6 B2 1,9 53 54 "

6 C1 3,7 77 76

6 C2 0,03 0,89 2,1

6 D2 0,32 16 17 "

6 E2 0,13 5,7 6 "

Medelvärde 1,04 26,53 26,67

7 A1 0,57 19 20

7 A2 0,094 3,6 4,3

7 B1 1,3 45 47

7 B2 Provburken gick sönder vid transport till laboratorium

7 C1 1,8 32 74

7 C2 0,038 1,3 2,7

7 D1 Provburken gick sönder vid transport till laboratorium

7 D2 <0,03 2 2,6

7 E1 Provburken gick sönder vid transport till laboratorium

7 E2 0,27 12 13

Medelvärde <0,58 16,41 23,37

8 A1 3,1 78 71 Prov endast i etapp 1 pga för mycket grus och sten (gäller hela sektion 8)

8 B1 2,2 73 62 "

8 C1 0,3 8,5 15

8 C2 <0,03 0,05 0,12

8 D1 Prov endast i etapp 1. Provburken gick sönder vid transport till laboratorium

8 E1 1,6 53 49 Prov endast i etapp 1 pga för mycket grus och sten

Medelvärde <1,45 43 39,4
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stenkolstjära. Sektionerna 3b, 4 och 5 innehåller halter lägre än 70 mg/kg PAH16 och räknas 
därför som fria från stenkolstjära.  
 
Tabell 7.  Analysresultat av asfaltsprover visar om stenkolstjära är närvarande eller ej i de olika sektionerna. 

 Summa PAH16, mg/kg  

Sektion 1 3900 Innehåller stenkolstjära 

Sektion 3 2200 Innehåller stenkolstjära 

Sektion 3b 47 Fritt från stenkolstjära 

Sektion 4 50 Fritt från stenkolstjära 

Sektion 5 <5 Fritt från stenkolstjära 

Sektion 6 6000 Innehåller stenkolstjära 

Sektion 7 2700 Innehåller stenkolstjära 

Sektion 8 2800 Innehåller stenkolstjära 

 
4.3 Grundvattenprover 
Grundvattnets tillstånd och grad av påverkan med avseende på PAH bedöms, enligt SGU 
(2013), mot uppmätta halter av PAH4 vilket utgör summan av uppmätta halter av de fyra 
ämnena benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och 
indeno(123cd)pyren. Tabell 4 visar på klassificering av vattnets grad av påverkan samt 
tillstånd från mycket låg halt till mycket hög halt. Analysresultaten (tabell 8) visar på halter 
mindre än 0,04 μg/l PAH4 i alla sektioner utom i 3b. I sektion 3b har en halt på 0,084 μg/l 
detekterats, vilket här tyder på en stark påverkan av höga halter PAH4. Analysmetoden har 
en detektionsgräns på 0,04 µg/l och värden under detta kunde ej analyseras. Detta betyder 
att resten av sektionerna kan ha en påverkan från stark till ingen/obetydlig. Resultaten visar 
dock att halterna i dessa sektioner inte har någon mycket stark påverkan på grundvattnet i 
området. I sektion 8 borrades det ner till 8 meters djup men inget grundvatten fanns att 
hitta. 
 
Tabell 8. Resultat från analys av grundvatten gällande PAH4 (PAH4 = benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, 
benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren), nivå till grundvattennivå samt pH. Orangefärgat fält visar på hög 
halt PAH4 samt stark påverkan på grundvattnet enligt bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 2013). 
Detektionsgränsen vid labbanalys var 0,04 µg/l. 

Sektion Provbeteckning Summa PAH4 
µg/l 

Nivå till 
grundvatten (m) 

pH 

1 1GV2 <0,04 7,45 6,85 
3 3GV2 <0,04 3,8 6,50 
 3GV4 <0,04 5,35 6,76 
3b 3bGV2 0,084 3,30 6,52 
4 4GV2 <0,04 2,25 5,98 
5 5GV2 <0,04 1,5 5,74 
6 6GV2 <0,04 4,0 6,06 
7 7GV2 <0,04 1,60 6,46 
 7GV4 <0,04 3,40 6,51 
8 - - Inget grundvatten 

hittades efter 
borrning till 8 m. 

- 

 
Grundvattnet analyserades på löst organiskt kol (DOC), resultatet visas i tabell 9. I sektion 8 
hittades inget grundvatten, därav inget resultat. De lägsta halterna löst organiskt kol hittas i 
sektionerna 1, 3b och 7 där halterna understiger 1 mg/l vatten. Högre värden hittas i sektion 
3, 4, 5 och 6, där sektion 5 utmärker sig med ett betydligt högre värde (9,2 mg/l) än de andra 
sektionerna. 
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Tabell 9. Resultat från analys av DOC mg/l i grundvatten. Detektionsgräns vid labbanalys var 1 mg/l. 

Sektion Provbeteckning DOC mg/l 
1 1GV2 <1 
3 3GV2 1,9 
3b 3bGV2 <1 
4 4GV2 1,4 
5 5GV2 9,2 
6 6GV2 1,2 
7 7GV2 <1 
8 Inget grundvatten hittat - 

 

5 Diskussion 
 
5.1 Jordprover 
Området som undersökts klassas som mindre känslig markanvändning (MKM) vilket gäller 
för alla vägområden. I dessa områden beräknas människor uppehålla sig endast under 
begränsad tid samt ej utsättas för farlig exponering av skadliga ämnen (Naturvårdsverket 
2009). PAH16 för jordproverna kommer att diskuteras utifrån dess molekylvikt (PAH-L, 
PAH-M, PAH-H) i och med att dessa har olika egenskaper. 
 

5.1.1 PAH-L 

Alla sektioner visade på värden som underskrider riktvärdena för mindre känslig 
markanvändning gällande PAH-L. PAH-föreningar med en lägre molekylvikt har en större 
förmåga att transporteras vilket kan vara en orsak till de låga värdena, de kan ha urlakats 
från provtagningsplatserna. Dessa ämnen har även en lägre hydrofobicitet samt att de löses 
lättare i vatten, vilket leder till att de lättare bryts ner. PAH-L har därmed en större 
tillgänglighet för biologiska och fotokemiska nedbrytningsprocesser (Enell et al. 2009). Detta 
kan vara en av processerna som påverkat resultatet av PAH-L som visade på värden långt 
under riktvärdena i alla sektionernas jordprover. En högre vattenlöslighet hos PAH-L leder 
till att dessa ämnen har en större benägenhet att lakas ut ur jorden med tiden, vilket även det 
kan vara en orsak till de lägre värdena av PAH-L. Vissa av PAH-L föreningarna har även 
förmågan att kunna avgå i gasform och utsättas för nedbrytningsprocesser i atmosfären 
(Lundstedt 2003), vilket kan påverka resultatet med de låga halterna PAH-L. 
 

5.1.2 PAH-M OCH PAH-H 

De ämnen som har en högre molekylvikt har sämre förmåga att lösa sig i vatten och luft. De 
har även egenskapen att de huvudsakligen binds till partiklar i marken (Perhans 2003). Detta 
kan vara en orsak till de högre värdena för PAH-M och PAH-H i sektionerna 1, 3b, 6 och 8. I 
dessa sektioner översteg halterna av PAH-M och PAH-H riktvärdena för förorenad mark. 
Halten organiskt material i jordarna kan vara en orsak till att dessa PAH binds till partiklarna 
i marken. I sektion 1 och 8 låg värdet för TOC i jordarna över de generella riktvärdena för 
organiskt kol i ytligt liggande jordlager, vilket stärker resultatet med de höga PAH-värdena. 
 
Ingen analys har genomförts på hur mycket kolloider som funnits i jordarna på de olika 
sektionerna. Eftersom PAH binds till kolloider kan mängden kolloider i jorden påverka 
urlakningen av PAH (Perhans 2003). Är mängden mobila kolloider hög blir således 
urlakningen av PAH högre, och tvärtom. Ytterligare analys av jordens kolloidinnehåll skulle 
vara nödvändigt för att kunna avgöra om detta har någon påverkan på resultatet. 
 
De värden som urskiljer sig extra mycket är PAH-H i sektion 1, 3b och 8 där värdena uppgick 
till 43,8; 55,6 samt 39,4 mg/kg TS. Detta i relation till ämnenas riktvärden på 10 mg/kg TS. 
Sektion 1 visade historiskt ha belagts med tjärasfat och de höga halterna PAH var därav 
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väntade. I sektion 3b var halterna organiskt kol 0,41 % av torrsubstansen, vilket för jordarten 
i området är lägre än de generella riktvärdena för TOC. Därför kan de höga halterna i sektion 
3b inte relateras till hög halt av organiskt material. En orsak till spridning av PAH till mark är 
däckslitage. Detta skulle kunna vara upphov till de högre värdena i sektion 3b. Dock talar 
trafikfrekvensen på 90 bilar/dag emot detta argument. Dessutom borde däckslitaget vara 
ungefär detsamma längs med hela vägsträckan och därmed påverka ungefär lika mycket i alla 
sektionerna. I sektion 8 var halten organiskt kol 2,3 % av TS. Detta kan ha varit en orsak till 
de högre halterna PAH-M och PAH-H, då dessa ämnen binder väl till partiklar i marken 
(Perhans 2003). I sektion 3b har nedfräsning av tjärasfalt i bärlagret skett och täckts med ett 
lager bitumen. Ingen litteratur har hittats om liknande beläggningar. Enligt resultatet av 
denna undersökning verkar det som att metoden att lägga asfalt har inverkan på urlakningen 
av PAH till omgivande mark och vatten. En teori är att då beläggningarna blandats har PAH 
finfördelats i hela det undre lagret av beläggningen vilket kan ha medfört en större utlakning. 
Ytterligare undersökningar behövs på beläggningar med blandat materiel för att kunna 
avgöra om så är fallet. Då denna typ av beläggning verkar laka ur mycket PAH till 
närliggande jordar hade det varit intressant med statistik över hur vanlig denna 
beläggningstyp är i Sverige. Denna statistik har tyvärr inte kunnat tas fram på grund av 
projektets tidsbegränsning. 
 
Jacobson och Larsson (2002) har i sin undersökning analyserat prover från en vägsträcka 
som 1959 anlagts med tjärhaltig asfalt och senare påförts ett nytt bärlager (liknande sektion 
3). Deras undersökning av det obundna vägmaterialet visade att detekterbara halter av PAH 
förelåg på en relativt ytlig nivå (<0,4 m). Detta samstämmer med resultaten från de jordprov 
tagna under asfalt i sektion 3. I provtagningspunkt C1 (0-5 cm under asfalten) förekom 
värden överskridande riktvärdena för MKM gällande PAH-M och PAH-H. I provpunkt C2 (5-
15 cm under asfalten) visade resultaten på värden under riktvärdena för alla PAH. Eftersom 
PAH inte hade spridit sig längre ner i jordprofilen tyder det på att lagret som angränsar till 
asfalten har en uppsamlande effekt av PAH. Sektion 3 gav tre provresultat som översteg 
PAH-H med 14-18 mg/kg TS (gränsvärde 10 mg/kg TS) från prover tagna på sidan av vägen. 
Även dessa värden hittades i övre jordnivåerna (0-5 cm). En orsak till dessa värden kan vara 
att denna sektion visade på ett förhöjt värde av TOC i normaltät jord, vilket kan öka 
fastläggning av PAH i marken. Anledningen till dessa värden kan även bero på däckslitage 
längs vägen vilket bildar vägdamm med föroreningar som lägger sig ytligt till en början. 
 
I sektion 4 hittades endast låga halter av PAH i både närliggande jordar samt i 
asfaltsbeläggningen. Detta var väntat då denna sektion var belagd med enbart bitumenasfalt. 
De låga halterna samstämmer med resultatet från Trafikverket (2014) där en vägsträcka med 
återvinningsmassor utan inblandning av tjärasfalt provtagits. Analyserna där visade ingen 
mätbar utlakning av PAH från jordprover tagna vid sidan av vägen. Birgisdottir et al. (2007) 
har i sin rapport fastslagit att utlakning av PAH från bitumenasfalt endast sker i små 
mängder nära bitumenbelagda vägar. Även Ahrens och Depree (2010) har i sin undersökning 
kommit fram till att det finns ett samband mellan PAH-innehåll i asfalt och utlakning till 
närliggande mark. I undersökningen av väg 805 har ett samband mellan PAH-innehåll i 
asfaltsbeläggningen och utlakning av PAH kunnat ses på flera sektioner. 
 

5.1.3 Provtagning och analys 

Ett antal provburkar med jordprover gick sönder under transport till laboratorieanalys. Detta 
kan i slutändan ha gett en viss påverkan på det slutgiltiga resultatet och därmed något som 
bör beaktas när resultat utvärderas. För att undvika skadade provburkar bör noggrannare 
emballering ske vid framtida analystransporter. Om jordprover kan skickas i plastkärl 
minskas risken ytterligare för sönderslagning. 
 
I vissa sektioner var provtagning endast möjlig i en av nivåerna (1 eller 2) på grund av att det 
var för stenigt för att kunna ta ut jordprov. I sektion 6 togs endast jordprover från nivå 2, på 
grund av för mycket organiskt material i det översta lagret. I sektion 1 och 8 var endast 
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provtagning i nivå 1 möjlig på grund av för mycket grus och sten i nivå 2. Att prov inte kunde 
tas från båda nivåerna kan ha viss påverkan på det slutliga resultatet. 
 
5.2. Asfaltsprover 
Analysen av sektion 3b, 4 och 5 visade att dessa sträckors asfalt är fri från stenkolstjära. 
Resultatet av asfaltsproverna visade att sektion 1, 3, 6, 7 och 8 innehåller stenkolstjära. 
Undersökningen visade att då tjärasfalt är närvarande slår det igenom starkt i halterna av 
PAH. Proverna för dessa sektioner visar på PAH16-halter från 2200-6000 mg/kg där, 
gränsvärdet för innehållande av stenkolstjära går vid 70 mg/kg PAH16.  
 
Det resultat från asfaltsanalyserna som skiljer sig från de övriga är från sektion 3b. 
Resultaten visade en halt på 47 mg/kg PAH16, vilket indikerar att asfalten är fri från 
stenkolstjära. Historiken visar dock på att asfalten i denna sektion innehåller stenkolstjära 
som är nedfräst i bärlagret och sedan täckts med bitumenasfalt. Anledningen till att denna 
sektions asfalt visade på så låga halter PAH16 skulle kunna vara att det analyserade 
asfaltsprovet endast innehållit bitumenasfalt från det överliggande skiktet. Jordproverna 
under denna asfalt (provpunkt C) visade på låga halter PAH16 (<0,05 samt <0,08 mg/kg TS). 
Dock visade jordprovernas medelvärde för PAH-M och PAH-H på sidan av vägen (provpunkt 
A, B, D och E) i denna sektion högre halter än riktvärden för mindre känslig 
markanvändning. Att det är högre halter på sidan av vägen än under asfalten skulle kunna 
förklaras med att underlaget under asfalten är mycket hårt packat. Därav kan utlakning ej ske 
neråt, utan utlakningen sker istället mot vägkanterna. Enligt Bäckman och Larsson (1999) 
kan en förklaring till att halter av PAH16 blir låga under vägbeläggningen vara att oljegruset 
kan vara så hårt packat att mycket lite vatten kan tränga igenom materialet och därmed inte 
perkolera och föra med sig PAH ner under asfalten. Bäckman och Larsson skriver vidare att 
om det underliggande grusmaterialet är förhållandevis grovt med litet innehåll av finmaterial 
blir förmågan att binda föroreningar mindre på grund av mindre specifik yta att binda till. 
Vid fräsning granuleras materialet (Lindgren 2004). Detta kan resultera i damm till 
omgivningen. Ytligt liggande damm innehållande PAH skulle kunna vara en bidragande 
orsak till de höga PAH-värden som uppmättes i jordproverna på sidan av vägen. 
 
Jacobsson och Larsson (2002) påpekar att i gamla beläggningskonstruktioner förekommer 
ofta flera olika asfaltslager med varierande ursprung, sammansättning och lagertjocklekar. 
För PAH16 väntas de högsta halterna i konstruktioner där ett fåtal nyare lager av asfalt ligger 
över flera lager av tjärbeläggningar (liknande sektion 3). Detta gäller främst för lågtrafikerade 
vägar. Det skulle innebära att PAH-värdena från sektion 3 (befintlig tjärasfalt är förstärkt 
med ett lager bitumenasfalt) förväntat skulle vara högst av alla asfaltsprover. Sektion 3 visade 
på 2200 mg/kg PAH16 i asfalten, vilket innebär att den innehåller stenkolstjära. Dock visade 
asfaltsproverna från sektion 6 på 6000 mg/kg PAH16, vilket är betydligt högre än värden 
från sektion 3. Historiken för beläggningen i sektion 6 är oklar, men i enlighet med 
Jacobsson och Larsson (2002) borde den sektionen bestå av underliggande lager av flera 
tjärbeläggningar som sedan täcks med ett eller flera tunnare lager av ny asfalt. 
 
Någon statistik för hur vanligt det är med stort inslag av tjärasfalt i vägar i hela Sverige har 
inte kunnat hittas. Dock har Gerdin och Wikström (2005) i sin rapport undersökt vägar med 
tjärhaltig beläggning i Norrbottens län. Resultatet visade att det förekommer 1 017 000 ton 
beläggning som faller inom författarnas riskklasser 1-3. I detta fall är riskklass 1 ”låg risk för 
tjärinnehåll i små mängder” och riskklass 3 ”hög risk för tjärinnehåll i stora mängder”. 
Undersökningen av väg 805 visade på fler sträckor som innehållande stenkolstjära jämfört 
med sträckor fria från stenkolstjära. Enligt Gerdin och Wikström (2005) innehåller många 
vägar i Norrbotten tjärasfalt vilket visade sig i resultatet från väg 805. 
 
5.3 Vattenprover 
Vatten som perkolerar ner genom marken för med sig partiklar, mineral, näringsämnen, 
kolloider och organiskt material och påverkar därmed spridningen av PAH. Det perkolerande 



14 
 

vattnets pH-värde har en avgörande roll i lösligheten av humussyror vilket i sin tur leder till 
att pH-värdet påverkar utlakningen av PAH. Vid basiska pH-värden blir humussyror lösliga 
och därmed kan mer PAH lakas ut (Perhans 2003). Enligt SGU:s bedömningsgrunder för 
grundvatten (2013) är ett pH-värde på 5,5 - 6,5 ett lågt pH medan ett pH-värde på 6,5 - 7,5 
bedöms vara måttligt. Värden över dessa anses vara höga till mycket höga. pH-värden 
överstigande 10,5 medför att vattnet är otjänligt som dricksvatten. De provtagna sektionernas 
grundvatten visar på värden mellan lågt och måttligt pH (5,74 - 6,85). 
 
Detektionsgränsen för PAH i vattenproverna vid analyslaboratoriet var 0,04 µg/l vilket leder 
till att analyserade resultat under detta värde inte visas specifikt. Vad man dock kan säga om 
resultatet är att vattnet inte uppnår gränsen för ”mycket höga halter” av PAH. Om den 
gränsen nåtts hade vattnet räknats som otjänligt. Eftersom denna undersökning inte gäller 
dricksvattenuttag utan spridning av PAH längs med vägen så analyserades inte proverna på 
lägre detektionsgräns. Resultaten från sektionerna visade låga värden vilket antyder låg 
spridning till grundvattnet. 
 
Av alla sektioners värden var det endast värdet från sektion 3b som var detekterbart. Värdet 
låg på 0,084 µg/l PAH4, vilket innebär en hög halt PAH4 (stark påverkan). Värdet är så pass 
högt att en vidare undersökning av sektion 3b är nödvändig för att kunna dra några 
slutsatser. Detta värde ligger på gränsen till ”mycket starkt påverkat” (≥0,1 µg/l) 
(Naturvårdsverket 2009). Det höga värdet samstämmer med PAH16 i jordarna från sektion 
3b vilka visade på halter överskridande riktvärden. DOC i vattenprovet från denna sektion 
visade på <1 mg/l, vilket i jämförelse med de andra sektionerna är ett lågt DOC-värde. 
Eftersom PAH binder sig till organiskt material hade ett högre värde av DOC varit väntat då 
halterna av PAH4 är högst i sektion 3b.  

 
Avståndet mellan mark- och grundvattennivån påverkar värdena av PAH i grundvattnet. 
Ligger grundvattnet nära markytan är risken stor att PAH snabbare når ner till grundvattnet. 
Ligger grundvattnet på en djupare nivå kan värdena påverkas eftersom perkolationen neråt 
blir längre, således finns större möjlighet för PAH att binda till partiklar i jorden under 
transporten neråt i jordprofilen. I sektion 8 hittades inget grundvatten trots borrning ner till 
8 meters djup. Det djupast liggande grundvattnet hittades i sektion 1 på 7,45 meters nivå. 
Här överstiger halterna av PAH-M och PAH-H riktvärdena för PAH i förorenad mark på 
områden med mindre känslig markanvändning. Sektion 1 visade det högsta pH-värdet (6,85) 
medan DOC i grundvattnet visade ett lågt värde (<1 mg/l). En teori är att PAH inte har 
perkolerat ner till grundvattnet i sektion 1 på grund av den djupt liggande grundvattenytan. 
Perhans (2003) påpekar att utlakningen av PAH beror på hur snabbt vatten perkolerar 
genom marken. Om lite vatten perkolerar blir således utlakningen liten. Naturvårdsverket 
(2009) poängterar att halten organiskt kol avtar med djupet. I sektion 1 kan det djupt 
liggande grundvattnet haft påverkan på halterna DOC i vattnet och således påverka mängden 
PAH i grundvattnet. Eftersom sektionens vägbeläggning innehåller stenkolstjära förväntades 
ett högre värde PAH4 i grundvattnet. Om grundvatten hittats i sektion 8 hade det troligt visat 
höga halter PAH4 eftersom stenkolstjära finns närvarande. I sektionen finns en hög halt 
organiskt kol i marken, då jordarten i sektionen är genomsläpplig skulle detta kunna 
resultera i ett högt PAH-värde i vattnet. 
 
Den ytligaste grundvattennivån hittades i sektion 5 på 1,5 meters djup under markytan. 
PAH4 visade värden lägre än 0,04 µg/l. Det lägsta pH-värdet (5,74) hittades här. DOC låg på 
9,2 mg/l, vilket är betydligt högre än i de andra sektionernas vattenprover (<1 – 1,9 mg/l). 
Enligt Perhans (2003) binder PAH till DOC, vilket i detta fall borde gett ett högt PAH-värde 
på vattenprovet. Asfalten i sektion 5 uppvisade ett väldigt lågt PAH-värde (<5 mg/kg PAH16), 
vilket förklarar det låga PAH-värdet i vattenprovet. 
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6 Slutsatser 
Föroreningarna av PAH längs med väg 805 antas framförallt härstamma från 
vägbeläggningarna i området. Resultaten av undersökningen visar att urlakning av PAH sker 
i olika utsträckning i sektionerna. Där tjärasfalt finns närvarande är även halten PAH högre i 
jordproverna. Metodiken där gammal tjärasfalt fräses ned i bärlagret och täcks med 
bitumenasfalt (sektion 3b) verkar påverka PAH-utlakningen. Sektionen visar höga halter 
PAH i jordproverna samt i vattenprov. Asfaltsprovet i sektionen visar ”fritt från 
stenkolstjära” men historiken säger att stenkolstjära finns närvarande. Här antas analysen ha 
blivit felaktig. 
 
I och med att de flesta vattenproverna visar på halter under detektionsgränsen antas att 
spridningen till grundvattnet är låg. Endast ett prov (sektion 3b) innehåller högre värden 
som gränsar till ”mycket hög halt” och därmed en stark påverkan av grundvattnet. Detta 
värde samstämmer med de höga halterna i jordproverna för sektionen i fråga.  
 
Fler undersökningar med objekt liknande de i undersökningen av väg 805 behövs för att 
fastställa hur mobilt PAH blir under olika förhållanden och vid olika vägbeläggningar. 
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