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MELLANLAGRINGAV ASFALT 

UTLAKNING FRÅN UPPBRUTEN ASFALT- DELRAPPORT 1 

FÖRORD 

Önskemål om enhetliga direktiv för hur mellanupplag för asfaltmassor skall utformas 
har framförts av både kommuner/väghållare och entreprenörer. Vägverket har därför 
uppdragit åt VTI och SGI att utföra en förstudie rörande "Mellanlagring av asfaltmas
sor". Föreliggande rapport utgör en delredovisning av denna förstudie innefattande en 
kunskapsöversikt om utlakning från asfalt samt egna lakförsök av ett asfaltmaterial. 
Förstudien har, förutom denna rapport, också omfattat framtagandet av en informations
folder med rekommendationer för mellanlagring av asfalt. 

Föreliggande rapport vänder sig främst till personer med naturvetenskaplig bakgrund 
som i sin verksamhet, eller på annat sätt, kommer i kontakt med mellanlagring av asfalt. 
Rapporten behandlar inte andra miljöaspekter i samband med mellanlagring av asfalt än 
utlakning av organiska och oorganiska ämnen. 

Förstudien har finansierats gemensamt av Vägverket, Svenska kommunförbundet, Luft
fmisverket och Fortifikationsverket. 

Huvudförfattare är Lennart B. Larsson (SGI). Lars Bäckman (VTI) har skrivit kapitel 1 
och har tillsammans med Per Lindmark (SGI) bidragit med underlag och synpunkter till 
rapporten. I en referensgrupp har ingått medarbetare från Vägverket, Svenska kommun
förbundet, Luftfmisverket, Fortifikationsverket, Naturvårdsverket och FAS (Föreningen 
för asfaltbeläggningar i Sverige). 

Linköping i januari 1998 

Lennart B. Larsson 
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SAMMANFATTNING 

I väghållningens kretsloppsanpassning ingår återvinning av asfalt som en naturlig och 
nödvändig del. Så långt det är möjligt skall asfaltmassor återvinnas, framförallt till nya 
vägbeläggningar. För att möjliggöra en optimal återvinning är det nödvändigt att ha 
mellanlager i avvaktan på erforderliga resurser och lämpliga objekt. I ett mellanlager 
ligger material normalt sett upplagt i 1-5 år. Den uppgrävda asfalten ligger upplagd i 
högar av varierande storlek. När nederbördsvatten infiltrerar genom högarna löses en del 
föroreningar ut från asfalten och transporteras iväg med vattnet till underliggande mark. 
I den aktuella studien, som ingår som en del i ett projekt om mellanlagring av asfalt, har 
utlakningen från asfalt studerats. Uppdraget utgörs av en litteraturgenomgång av tidiga
re utförda studier och av ingående utlakningsförsök på ett uppgrävt asfaltmaterial. 

Med tanke på den omfattande användningen av asfalt visar litteraturgenomgången på 
förvånansvärt :fa utförda lakstudier. De projekt som genomförts visar emelleiiid på för
hållandevis samstämmiga resultat: Utlakningen av tungmetaller och organiska ämnen är 
ej anmärkningsvärd (med tillägget att endast ett :fatal organiska ämnen undersökts). Ut
lakningen av tungmetaller varierar framförallt med det naturliga stenmaterialets sam
mansättning. När det gäller organiska analyser är det främst P AH som analyserats, med 
mycket låga halter som följd. Utlakningen från asfalt, baserad på bitumen, betraktas inte 
som något stort miljöproblem i den genomgångna litteraturen. Däremot kan naturligtvis 
asfalt som är förorenad av spill eller någon typ av avfall ge upphov till negativ miljöpå
verkan. 

I föreliggande laboratoriestudie utfördes flera olika typer av lakförsök på en uppfräst 
asfalt från RV 40. Ett lakvatten analyserades med en så kallad total scanning, vilket in
nebär att ca 150 organiska ämnen detekterades. Resterande lakvatten analyserades på ett 
urval organiska och oorganiska ämnen. 

Resultaten visade att utlakade halter och mängder i huvudsak var mycket låga från ko
lonnutlakning. De flesta enskilda organiska ämnena i kolonnlakvattnen var under detek
tionsgränsen, med undantag för naftalener, acetofenon, toluen, etylbensen och xylen, 
vilka var detekterbara. EGOM ("totalhalt" organiska ämnen) lakades ut i en total 
mängd, vilket endast kan ske på mycket lång sikt, av 60,5 mg/kg asfalt. Den mest rele
vanta jämförelsen med utlakning från uppbruten asfalt m a p oorganiska ämnen är an
tagligen att jämföra med utlakning från naturliga jordmaterial, framförallt morän. Tyvän 
finns det endast ett begränsat jämförelsematerial, men det som finns visar att utlakning
en av tlmgmetaller från den undersökta asfalten ligger inom samma haltintervall som 
moräner. Om metallhalterna i lakvattnet från den undersökta asfaltenjämförs med na
turliga halter i opåverkade referensvatten från tex sjöar visar det sig att förhöjningen av 
koppar är upp till ca 60 ggr, kadmium upp till ca 30 ggr samt för nickel, bly och zink 
upp till ca 10 ggr. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte finns något i den aktuella undersök
ningen av ett asfaltmaterial som indikerar att utlakningen av oorganiska och organiska 
ämnen innebär stor påverkan på miljön. Eftersom så pass :fa undersökningar utförts är 
det emellertid befogat att utföra lakstudier på flera olika typer av asfaltmaterial, bl a 
äldre typer av asfalt innehållande stenkolstjära. 
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1. BAKGRUND 

Intresset för asfaltåtervinning har ökat markant på senare år på gmnd av dels de miljö
mässiga och ekonomiska fördelar som återvinningstekniken erbjuder, dels att tillgången 
på fräs- och uppgrävda massor ökat. Gammal asfaltbeläggning är förhållandevis enkel 
att återvinna. Det går lätt att gräva eller fräsa bort asfalt från vägen, den kan krossas och 
malas utan problem och den kan återvinnas på ett flertal sätt. Planerade deponeiings
skatter kommer också att ge återvinningstekniken ett viktigt ekonomiskt incitament. 
Återvinning av gammalt asfaltmaterial innebär att resurser sparas och att deponerings
behovet reduceras. Metoderna är i de flesta fall mycket flexibla och väl anpassade för 
småskalig verksamhet nära vägen, vilket innebär att transportbehovet kan begränsas. 

De gamla asfaltmassorna kan dock behöva krossas, malas, sorteras och måste ibland 
även lagras en tid (av praktiska skäl) innan de kan återvinnas. På senare år har därför 
mellanupplag (återvinningsteiminaler) för gamla beläggningar börjat dyka upp mnt om i 
landet. En huvudfråga har då varit om asfaltupplag kan ge utlakningsproblem och vilka 
krav som i så fall bör ställas på mark- och grundvattenförhållandena vid asfaltupplag. 
Syftet med denna rapport är att ta fram ett faktaunderlag om utlakning av organiska och 
oorganiska ämnen från asfalt, vilka kan ligga till gmnd för rekommendationer angående 
utformning och drift av mellanupplag. 

1.1 Mellanlagring av asfalt 

Med mellanlagring avses tillfällig lagring av återvunna asfaltmassor i avvaktan på 
lämpliga objekt och att nödvändiga resurser frigörs. Det praktiska lagringsbehovet lig
ger nonnalt mellan 3 och 5 år. Två olika typer av upp lagsplatser förekommer. I det ena 
fallet görs mellanlagring på en tillfälligt iordninggjord plats, ofta i direkt anslutning till 
ett vägföretag, som efter lagringen i möjligaste mån återställs till urspnmgligt skick. I 
det andra fallet görs mellanlagring på en permanent iordninggjord plats tex kommunal 
återvinnings terminal. 

Mellanlagring av asfalt nämns inte i den bilaga till Miljöskyddsförordningen som anger 
vilka verksamheter som kräver tillstånd och för vilka det räcker med anmälan. Däremot 
nämns "uppläggning av fast avfall eller något aimat fast ämne". Denna "verksamhet" 
delas upp i fallen att risken för förorening är "1inga11 resp. "ej ringa". Är risken "ej ringa" 
krävs tillstånd av länsstyrelsen. Det förmodligen absolut vanligaste är att mellanlagring 
av asfalt bedöms som ringa risk. För detta gäller alltså att anmälan ska göras till berörd 
kommun. 

Mellanlagring berörs också av andra lagar som Vattenlagen (VL) och Plan- och Byggla
gen (PBL). Noterbart är att det normalt krävs byggnadslov för etablering av lagrings
plats. 
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1.2 Sammansättning av asfalt 

En asfaltbeläggning består av ca 94-97 viktprocent stenmaterial (mineral) och 3-6 vikt
procent bituminöst bindemedel. För att förbättra egenskaperna hos asfalten förekommer 
ibland smä1Te tillsatser av fibrer, polymerer, vidhäftningsmedel, emulgatorer, fluxmedel, 
kalkstensfiller, gummipulver eller gummigranulat. Exempel på bituminösa bindemedel 
är bitumen, naturasfalt, bitumenlösning, polymermodifierat bitumen och bitumenemul
sion. Gamla asfaltbeläggningar (före 1975) kan också innehålla tjära som bindemedel 
eller vidhäftningsmedel. 

Det finns ett stort antal olika typer av bitumenbundna lager med olika egenskaper och 
varierande sammansättning med avseende på stenmaterial, bindemedel och tillsatser. 
Varmblandad asfalt med hårdare bindemedel dominerar i södra Sverige medan halv
varm och kalltillverkad asfalt med mjukare bindemedel är den vanligaste beläggning
stypen i no1Ta Sverige. Cirka hälften av det belagda vägnätet har en ytbehandling som 
slitlager. Med tiden bryts eller slits bitumenbundna lager ned, bland annat beroende på 
att bindemedlet åldras, vilket innebär att gammal asfalt behöver ":fräschas" upp med nytt 
bindemedel när det är dags att återvinna den. 

1.3 Återvinning av asfalt 

Återvinning av asfalt kan göras med kall, halvvarm eller varm teknik antingen i verk 
eller direkt på vägen. Återvinning på vägen innebär att befintlig beläggning åtgärdas på 
plats genom markinblandning (fräsning, stabilisering, remixing) av bindemedel eller 
massa. Vid återvinning i asfaltverk tas återvinningsmassan fram genom att asfaltgranu
latet verksblandas med bindemedel eller massa. I båda fallen kan även vatten, mjukgöra
re och stenmaterial behöva tillsättas. 

Kall- och halvvarm återvim1ing i verk och varm återvinning på vägen är de dominerande 
metoderna idag. Om misstanke finns att asfalten innehåller tjära (risk för "blue smoke"
PAH-föreningar) eller bindemedlet är alltför åldrat (förstyvat) bör varm återvinning 
undvikas. Återvinningsmassor kan användas som bär-, justerings- och slitlager på alla 
typer av vägar. För ett bra resultat krävs dock provtagningar och förprovningar samt 
kompetenta entreprenörer och lämpliga utrustningar. 

V aim återvinning av asfalt innebär att återvinningsmassan har en temperatur över 
120°C. Varm återvinningsmassa består normalt av asfaltgranulat som blandas med varm 
nytillverkad massa och ibland tillsats av bindemedel och stenmaterial. Asfaltgranulatet 
kan inblandas kallt eller varmt och andelen asfaltgranulat kan variera mellan 10-50 % 
beroende på metod och massatyp. 

Halvvarm återvinning av asfalt innebär att asfaltgranulatet ( eller beläggningen) upp
vä1ms till temperaturer mellan 50-120°C (vanligen 50-80°C). Det nya bindemedlet ut
görs oftast av mjukbitumen eller bitumenemulsion och ibland tillsätts stenmaterial och 
vatten. Vid halvvarma metoder går 100 % granulat att återvinna. 
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Kall återvinning av asfalt innebär att asfaltgranulatet inte värms upp. Det nya binde
medlet utgörs vanligen av bitumenemulsion och 100 % av granulatet går att återvinna. 

2. LITTERATURSTUDIE 

Karakterisering av material och bedömning av deras potentiella miljöpåverkan baseras 
normalt på bl a resultat från standardiserade lakförsök. I huvudsak är sådana tester fram
för allt fokuserade på utlakning av oorganiska ämnen. Forskning pågår emellertid för att 
erhålla kunskap som kan ligga till grund för lämpligt standardiserat tillvägagångssätt 
avseende lakning även av organiska ämnen. 

Av genomförd litteratursökning avseende lakning av asfalt har framkommit att endast 
ett fåtal undersökningar har utförts och att dessa indikerar i de flesta fall liten utlakning 
av ämnen från asfalt. 

Thorsenius (1996) har genomfört en studie av asfalts lakegenskaper. Tre s01iers fräsas
falt lakades i kolom1er. De flesta grundämnen lakade ut i mycket låga koncentrationer. 
Endast mangan och i några fall kadmium lakade ut i betydande halter. Därtill lakade 
kalium ut i höga halter. Tillsats av salt eller syra ökade utlakning av de flesta ämnena. 
PAR-halterna (polyaromater) var generellt sett mycket låga. Ingen signifikant skillnad i 
utlakning kunde ses mellan nytt och gammalt material, dock tycktes mer finfördelat 
material, generellt sett, laka ut mer än grövre material. 

Sammanfattningsvis visade denna studie, enligt författaren, att risken för höga halter i 
lakvatten från upplag med fräsasfalt är liten, men att dessa studier bör kompletteras med 
försök under naturliga förhållanden. I studien ingick även en litteratursökning och för
fattaren konstaterade att väldigt lite funnits vad gäller utlakning av asfalt. 

Utöver litteratur funnen i Thorsenius (1996) presenteras nedan ytterligare litteratur som 
har framkommit i föreliggande rapports litteratursökning. 

Ett års lakning av asfalt med tre olika ursprung, placerade utomhus i var sin lysimeter 
om vardera 0,22 m3, har utförts av Hulten och Norin (1997). Lakvattnen och regnvattnet 
analyserades på valda oorganiska ämnen, pH, alkalinitet och konduktivitet. Därtill tm
dersöktes bl a asfaltens kornstorleksfördelning. Två av de tre lysimetrarna fylldes med 7 
år gammal asfalt, varav den ena (A3) nyligen uppbrutits och den andra (Al) mellanlag
rats under 7 månader innan försöksstart. Båda hade under de 7 åren utsatts för ca 3 7 000 
respektive 36 000 fordon/dag. Den tredje asfalten (A2) var nyproducerad. 

Resultaten visade att alla asfalttyperna hade hög buffringskapacitet, pH omkring 7,5 i 
utgående vatten, vilket motsvarade en höjning av uppskattningsvis ca 3 pH-enheter. Ca, 
Fe, Mn och Cu analyserades kontinuerligt och man fann att den asfalt (A3) som togs 
direkt från vägen uppvisade störst utlakad mängd av dessa. Lakvattnet analyserades map 
Cd, Cr, Co, Hg, Ni, Pb och Pt under den tid som 50 mm (l/m2) passerade lysimetrarna 
A2 och A3. Halterna av dessa ämnen låg alla under Svensk dricksvattennorm (Co och Pt 
ej angivna). Baserat på att Zn-innehållet var ca 7 ggr högre i de initialt erhållna lakvatt
nen jämfört med efter att 50 mm passerat erhölls indikation på att lakvattnens innehåll i 
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inledningsskedet skulle kunna överskrida Svensk dricksvattenkriteria m a p Pb, Cd och 
Ni. 

Kjeldsen och Grundtvig (1995) konstaterar att ytterst få lakstudier av organiska ämnen 
från avfall har publicerats och däiiill att det inte finns standardiserade metoder för lak
ning av flyktiga organiska ämnen. 

Houdt van et al. (1991) undersökte lakegenskaper av olika typer av vägbyggnadsmateri
al (bl a krossad asfalt) med avseende på bl a P AHer (EP A, 16 P AH). Man sönderdelade 
materialen m ha frysteknik till< 0,2 mm, skakade materialen med vatten, LIS 5, under 
4 timmar varefter lakvätskan centrifugerades och analyserades. Processen upprepades 
varigenom man fann ytterligare lakbara P AHer. Den första laksekvensen gav alltså inte 
maximalt utlakbara P AHer. Asfalten innehöll maximalt 29 mg P AH/kg TS och gav max 
170 µg P AH/1 lakbart P AH under den första sekvensen och max 22 µg P AH/1 under den 
andralaksekvensen. 

Wahlström et al. (1994) sammanfattar erfarenheter under början av 90-talet av organiska 
laktester av bl a asfalt. Man drar bl a slutsatsen att det eventuellt inte kommer att vara 
möjligt att ta fram en och samma standardmetod för lakning av alla typer av organiska 
ämnen. Man anser vidare att förfarandet vid lakning av organiska äinnen kan utnyttja 
grundprincipema för lakning av oorganiska ämnen men behöver därutöver specialanpas
sas till typ av organiskt material som skall studeras, i avsikt att minimera förångning, 
adsorption och nedbrytning. Man har vidare erfarit att centrifugering är att föredra fram
för filtrering av lakvatten innehållande bl a P AHer och att höga och låga pH kan ge ökad 
utlakad mängd av flertal P AHer, jämfört med neutralt pH (P AH-förorenad jord under
söktes). Sambandet mellan pH och utlakning är dock inte lika tydligt för organiska 
opolära ämnen (tex P AH) som för oorganiska ämnen (vår kommentar). 

Minnesota Dept. ofTransportation (1996) har undersökt kvaliteten av avrinningsvatten 
från bl a upplagrad bitumenbeläggning. Det bituminösa materialet lades upp utomhus 
som en konformad hög, 6,1 m i diameter, på ett tätt material. Under drygt ett år tilläts 
regnvatten sippra genom högen med avrinning till en provtagningsanordning. Man fann 
att halter av P AH i erhållet lakvatten från detta material låg nära eller under detektions
gräns. Av de ämnen (Ca, Fe, K, Mg, Na, Al, As, Cr, Cl, V) som analyserades överskred 
inget medianvärde, förutom eventuellt för krom ( osäkerhet i valensvärde ), riktvärdena i 
"Minnesota Regulatory Guidelines" för ytvatten. 

1985 undersöktes i Danmark (laCour, 1986) riskerna med att förorena grundvatten med 
ämnen som tvättades ut av regnvatten från upplagrad gammal asfalt. Accelererad lak
ning av gammal uppbruden asfalt utfördes i labskala. På basis av detta lakvattens inne
håll av P AHer och fenol drogs slutsatsen att det inte fanns anledning att definiera gam
mal uppbruten asfalt som kemiskt avfall och att risk att förorena grundvatten med äm
nen från sådan lagrad asfalt inte tycktes föreligga. 

Vid en senare undersökning analyserades halter av valda organiska parametrar i lakvat
ten (16 lokaliteter), grundvatten (4 lokaliteter) och jord (2 lokaliteter) vid upplagsplatser 
för gammal asfalt i Danmark (Olsen och Bisgaard, 1992). I lakvattnen fann man max 
240 µg/1 av fenoler med typisk nivå mindre än 10 µg/1, max 87 mg/1 av totalt extraher-
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bart (olja och fett) med typisk nivå 0,01-1,0 mg/1 och max 2,3 µg/1 av PAHer med ty
pisk n,ivå mindre än 2 µg/1. Bly analyserades i dessa vatten och låg på en typisk nivå av 
mindre än 50 µg/1 (max 220 µg/1). I grundvattnen analyserades maximalt 6 µg/1 av fenol 
med en nonnal fenolhalt av 0-2 µg/1, varav de flesta gnmdvattnen hade fenolhalter un
der detektionsgräns. Kresoler, xylenoler och BTX (bensen, toluen, xylen) låg under de
tektionsgräns. Koncentrationen av totalt extraherbart (olja och fett) låg normalt i inter
vallet 0,02-0,3 mg/1 (max 0,32 mg/1) och för mineralolja 0-0,05 mg/1. 

Analyser av jord gjordes på två lokaliteter. På en lokalitet detekterades halter av totalt 
extraherbart (olja och fett) 77±12 mg/kg och mineralolja 13±5 mg/kg. Ingen PAR, fenol 
och BTX kunde detekteras vid lokaliteterna. Författarna sammanfattar att det kunde 
konstateras att ingen av lokaliteternas grundvatten var kraftigt förorenat eller att det där 
fanns förorening som entydigt kunde tillskrivas asfalten som sådan (ev. alternativt ut
släpp från arbetsfordon på plats). 

3. UTFÖRDA UTLAKNINGSFÖRSÖK 

Asfalten levererades till SGI under sensommaren -97 från Vägverket Väst. Den kom 
från riksväg 40 mellan Granåsmotet och Ryamotet, där den legat ca 11 år, och var av 
storlek mindre än 8 mm. 

Undersökningen avser utlakning av valda oorganiska och organiska ämnen. Lakförsö
ken har utförts på SGis ackrediterade laboratorium och analyser av erhållna lakvatten 
har utförts av Svensk Grundämnesanalys AB (SGAB) och Miljölaboratoriet i Nyköping 
AB. 

Vanligtvis relateras lakförsök till LIS-kvoten, vilken definieras som den mängd lakvat
ten (Liquid) som varit i kontakt med en viss mängd material (Solid). Om kännedom 
föreligger avseende upplagda massors geometriska och klimatologiska parametrar (bl a 
vattenomsättningen i massorna och upplagets utfonnning) kan LIS-skalan omvandlas 
till en tidskala. Försöken kan härigenom ge en uppfattning om hur utlakningen förändras 
med tiden. 

De flesta av de fåtal funna undersökningar som hittats i litteratursökningen, avseende 
lakning av organiska ämnen från varierande förorenat material (tex asfalt), har utförts 
med LIS upp till 10 för kolonn och upp till LIS 100 för skaktest. Mellanlagring av asfalt 
innebär att asfalten sannolikt inte ligger lagrad mer än några år. Beroende av mellanlag
ringens utfonnning bör ändå LIS inte komma att överstiga 1-2 vid en sådan lagring. Det 
är då av större betydelse att undersöka utlakningsförloppet mer ingående upp till detta 
intervall än att undersöka samma antal prov upp till LIS 10 eller högre. Kolonnlakning
en har i den här undersökningen härav designats för att få god information av ett utlak
ningsförlopp som kan motsvaras av vad som kan komma att ske från en tillfälligt mel
lanlagrad uppbruten asfalt. 
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3.1 Material och metoder 

Lakförsöken utförs i rnmstemperatur med avjoniserat vatten med samma temperatur. 
Lakvatten från testerna har samtliga analyserats och slutbestämts avseende oorganiskt 
substansinnehåll med ICP-AES eller ICP-MS och med bl a GC-FID och GC-MS vad 
gäller organiska ämnen (se separat bilaga). 

3.1.1 Totalhalter (kemisk sammansättning) 
Vid denna analys bestäms det undersökta materialets totalinnehåll. Oorganiska änmen i 
materialet görs tillgängliga för analys med ICP-teknik genom att materialet initialt ut
sätts för en kombination av upplösning med litiumboratsmälta och bombuppslutning i 
salpetersyra. Totalhalter har här endast bestämts m a p oorganiska ämnen. 

3.1.2 Totalt tillgänglighetstest, TT 
Den totalt utlakbara mängden av olika ämnen, d v s den mängd som kan laka ut då 
komstorlek, alkalinitet, koncentrationsskillnader eller tid inte begränsar utlakningen, 
bestäms genom ett sk totalt tillgänglighetstest (TT). Detta förfarande är standardiserat 
för oorganiska ämnen och har här modifierats för lakning av även organiska ämnen i 
asfalt. 

3.1.2.1 Oorganiskt 
Detta reguljära test utförs som skakförsök där material, malt i torrt tillstånd till mindre 
än 125 µm, lakas i två steg vid LIS 100. pH hålls konstant under lakningarna; pH7 under 
3 timmar i första steget och pH4 under 4 timmar i andra steget, genom tillsats av salpe
tersyra. 

3.1.2.2 Organiskt 
Organiska lakförsöket utförs på i princip samma sätt som den oorganiska lakningen. 
Skillnaden består bl a i att materialet mals till mindre än ( <) 125 µm i avjoniserat vat
ten i tät behållare för att minimera avgång av flyktiga produkter. Vattnet ingår därefter 
i det vatten som används under lakningen. pH4 hålls konstant med tillsats av salpeter
syra (0, 1 M) och materialet lakas under 24 timmar i första steget. Efter centrifugering, 
som utförs för att erhålla vatten med partiklar< 0,45 µm, lakas det fasta mateiialet un
der ytterligare 24 timmar vid pHl0 vilket hålls konstant med natriumhydroxid (0,1 M), 
varefter det även här följs av centrifugering. Lakbehållaren fylls inför varje steg med 
kvävgas och det avjoniserade vattnet är syrefritt. Lakbehållaren är täckt med folie och 
tillsluten med teflonproppar för att minimera kemisk nedbrytning och avgång av ev. 
flyktiga föreningar. Erhållna lakvatten slås samman, kyls till 4 ± 2 °C och analyseras m 
a p organiska ämnen normalt inom 6 dagar. 

3.1.3 CEN-lakning 
Utlakningens beroende av vattenomsättningen, dvs tidsberoendet, undersöks översikt
ligt i ett sekventiellt skakförsök enligt den s.k. CEN-metoden. Analys av CEN-lakvatten 
har här endast utförts m a p oorganiska änmen. 
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3.1.3.1 Oorganiskt 
Siktat material < 4 mm plus material som initialt är 4-8 mm och som krossas till < 4 mm 
skakas i en "end over end"-apparat med avjoniserat vatten (pH5,6) vid LIS 2. Lakväts
kan avskiljs och filtreras 0,45 µm varefter materialet tillsätts ytterligare vätska motsva
rande det ackumulerade förhållandet LIS 10. Vid LIS 2 skakas materialet i 6 timmar och 
vid LIS 10 skakas materialet i 18 timmar. 

3.1.4 Kolonnutlakning 
Utlakningens tidsmässiga beroende av vattenomsättningen i asfalten i ursprnnglig fom1 
(ej malt, krossat, siktat) studerades genom kolonnförsök. Kolonnlakning ger ofta en god 
men något konservativ beskrivning av utlakningens tidsberoende i fullskala. Lakstudien 
utförs med helt vattenmättat prov med ackumulerade LIS-kvoter under vilken redoxpo
tential och pH inte regleras. 

Kolonn fylls helt med osiktat material och utsätts för simulerat surt regn bestående av 
avjoniserat vatten. Detta vatten har pH5,6 vid lakning av oorganiska ämnen och ytterli
gare sänkt till pH4 med svavelsyra i fallet organisk lakning. Vattnet pumpas in i kolon
nen underifrån genom teflonslang från en tät behållare ( ett mycket litet hål finns dock 
för tryckutjämning). Kolonnförsöken utförs under fullständigt vattenmättade förhållan
den. Vatten som passerat kolo1men samlas upp i behållare vid förbestämda LIS, centri
fugeras (inget filter används i kolonnen) centrifugeras för att erhålla vatten med paiiiklar 
< 0,45 µm, varefter klarfasen analyseras på valda änmen. 

3.1.4.1 Oorganiskt 
Från kolonn av plexiglas med innerdiameter av 0,05 meter och höjd 0,3 meter fylld med 
produkt samlas lakvatten upp i plastflaskor och analyseras med avseende på valda äm
nen, pH och elektrisk konduktivitet. Prover togs i detta test ut för analys vid LIS
värdena 0,11, 0,30, 0,79, och 2,14. 

3.1.4.2 Organiskt 
Vid denna lakning användes glaskolonn med innerdiameter 0, 1 meter och höjd 1,4 me
ter. Kolonnen fylldes helt med 13,6 kg asfalt varefter avjoniserat syrefritt vatten, sänkt 
till pH4 med svavelsyra, tillsattes underifrån genom kontinuerlig pumpning från en be
hållare som var fylld med kvävgas innan vattenpåfyllning och under det kontinuerliga 
uttaget. Erhållet lakvatten samlades upp i härför avsedda flaskor (kvävgasfyllda), centri
fugerades, varefter vattenfasen analyserades med avseende på valda änmen, samlingspa
rametrar, pH och elektrisk konduktivitet. Prover togs i detta test ut för analys vid LIS
värdena 0,15, 0,31, 0,77 och 1,80. Kolonnen är täckt med folie och tillsluten med te
flonproppar för att minimera kemisk nedbrytning och avgång av ev. flyktiga föreningar. 
Erhållna lakvatten kyls till 4 ± 2 °C och analyseras m a p organiska ämnen normalt inom 
6 dagar. 
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4. RESULTAT 

Valda delar av erhållna resultat presenteras som tabeller och diagram i texten. De full
ständiga resultaten finns som analysprotokoll i separat bilaga. Nedan redovisas totalhalt 
och resultat från laktestema för valda element och molekyler och avslutningsvis i rela
tion till varandra för några valda ämnen. Ytterligare jämförelser erhålls i kapitel 5, ned
an. 

4.1 Totalhalter oorganiskt 

Analysprotokoll från SGAB (separat bilaga) anger innehållet i prov från asfalten av bl a 
vanliga huvudkomponenter. Resultaten visar att asfalten till största delen består av 
grundämnena kisel, aluminium, magnesium, järn, kalcium, kalium, mangan, natrium, 
fosfor och titan, vilket är förväntat eftersom asfalt består till ca 95 % av naturliga berg
artsmineral. Ingen av dessa halter överstiger i betydande grad halter i naturliga svenska 
jordar (Melkerud et al., 1992). Innehåll av övriga analyserade ämnen beskrivs även i 
Diagram 1. 

Vid en jämförelse med naturliga halter av tungmetaller, exklusive arsenik (As), kadmi
um (Cd), och kvicksilver (Hg), är halten nickel (Ni) särskilt uttalad och motsvarar ca en 
tiopotens högre än motsvarande halter i regionens (västra Sverige) jordar. Halten av 
wolfram (W), ligger ca 4 ggr högre än motsvarande halter i regionens jordar (Melkerud 
et al., 1992). Halten As ligger inom det intervall som uppmätts för moräner och jordar i 
landsbygd och tätort. Hg ligger ca 4 ggr högre än uppmätt maxvärde för ytliga sedi
mentjordar i tätort och ca 1,5 ggr högre än uppmätt maxvärde för moräner i tätort (NV 
rapport 4640). Vid en jämförelse med Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark, 
NV rapport 4638, (i vilken bl a As, Cd och Hg ingår) ligger halten Hg och Ni i den 
analyserade asfalten över respektive riktvärde för känslig markanvändning, men under 
motsvarande riktvärde för mindre känslig markanvändning med grundvattenskydd. 
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Totalhalter av grundämnen i asfaltprov 
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Diagram 1. Totalhalter av oorganiska ämnen i asfaltprov 

4.2 Totalt tillgängligt 

Totalt tillgänglighetstest avspeglar den totalt tillgängligt lakbara mängden av ämnen på 
mycket lång sikt. För de organiska ämnena gäller detta under förutsättning att de inte 
bryts ned i asfalten på biologisk eller kemisk väg innan utlakning. Eftersom nedbrytning 
av organiska ämnen i ett längre tidsperspektiv kan ske i mer eller mindre omfattning bör 
utlakade mängder ses som konservativa. 

4.2.1 Oorganiska ämnen 
Resultat från tillgänglighetstestet redovisas i Tabell 1 och i Diagram 2. Sammantaget 
uppvisar huvudkomponenterna lakbarhet inom intervallet ca 1-6 % av totalinnehållet, 
Tabell 1 och Diagram 3. Bland de övriga uppvisar kadmium (Cd) och nickel (Ni) störst 
procentuell lakbarhet (ca 57 % respektive ca 19 %). 

Tabell 1. Totalhalter och totalt tillgängligt i mg/kg asfalt och i % av totalhalt. 

!Ämne jTot.halt jTT j¾ utlak. !Ämne jTot.halt jTT j¾ utlak. 

Ca 19900 1300 6,49 Co 7,74 0,328 4,24 

Fe 29400 410 1,39 Cr 74,2 <0,1 <0,14 
K 31200 1460 4,68 V 76,7 <2 <2,6 
Mg 8260 372 4,50 Cu 19,4 0,9 4,64 
Na 20100 144 0,718 Hg 3,42 0,023 0,667 
s - <32 - Mn 867 16,4 1,90 
Al 67800 163 0,24 Ni 139 25,8 18,6 
As 0,324 <0,2 <62 Pb 7,68 0,312 4,06 
Ba 695 11,3 1,63 Zn 62,9 4,7 7,47 

Cd 0,049 0,028 56,5 

I 
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Totalt tillgängligt 
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Diagram 2. Totalt tillgängliga lakbara mängder från asfalten. 
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Diagram 3. Procentandel av totalinnehåll potentiellt tillgängligt för lakning. 

4.2.2 Organiska ämnen 
Som nämnts ovan utförs detta test för att få en uppfattning av hur stor potential ett mate
rial har att laka ut ämnen under mycket lång sikt. Valda pH i lakvattnen har styrts av 
målsättningen att uppnå maximal utlakning av P AHer (Wahlström et al. , 1994). 
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En omfattande analys av organiska ämnen i lakvatten från detta test har utförts. Förutom 
analys av förvalda kolväten (PAHer och bensen, toluen, etylbensen och xylen; de fyra 
sistnämnda beteckas nedan BTEX), samlingsparametrarna extraherbart gaskromatogra
ferbart (EGOM) och extraherbara halogena organiska ämnen (EOX), har två typer av 
kvalitativ screeninganalys utförts. 

I det första screeningtestet analyserades upparbetat prov med högupplösande GC med 
masspektrometri (HRGC/MS). "Full Scan Spectra" upptogs i masstalsområdet 18 till 
350 amu. Masspektra av de mest dominerande föreningarna inom detta område tolkades 
mot datoriserat biblotek från National Bureau of Standards och tabellerat register "Re
gistry of mass special data", vilka båda totalt innehåller över 130 000 organiska före
ningar. Härifrån har ca 150 föreningar kunnat identifierats i lakvattnet med varierande 
sannolikhet (se separat bilaga), bl a metylerade aldehyder, metylerade ketoner och me
tylerade alkoholer. Utöver dessa ämnen och utöver de av NV specificerade P AHerna har 
fyra molekylmässigt små ämnen kunnat bestämmas kvantitativt: 1-metylnaftalen, bi
fenyl, 2-metylnaftalen, acetofenon. Av dessa fyra ämnen förekommer de tre första bl a i 
diesel men normalt inte i bensin, medan acetofenon finns i bl a tyngre oljor. Inget av de 
ämnen som identifierats motsvarade fenol. 

I det andra screeningtestet analyserades lakvattnet med GC/NPD teknik m a p organiska 
kväveföreningar, speciellt organiska aminer, av Miljölaboratoriet i Nyköping AB. En 
"full scan"-körning med HRGC/MS utfördes av analysföretaget för att påvisa enskilda 
kväveföreningar. Den NP-detektor som användes av laboratoriet är mycket känslig för 
kväve-/fosfor-föreningar, men erhållna analyserade halter i lakvattnet var, enligt analys
företaget, så låga att enskilda kväveföreningar inte kunde påvisas. Totalhalten av kväve
/fosfor-föreningar i lakvattnet kunde däremot bestämmas till 15 µg/1. 

I provsvaret från den första screeningen har bl a vissa kväveföreningar kunna identifie
rats med varierande sannolikhet, se separat bilaga. Dessa ämnen består emellertid av 
betydligt mindre molekyler än de vidhäftnings- och emulgatorämnen som översändes av 
Akzo Nobel. 

Resultat från det organiska tillgänglighetstestet redovisas delvis i Tabell 2 och i sin hel
het i den separata analysbilagan. I Tabell 2 anges bl a totalt utlakade mängder/kg asfalt, 
beräknade ur erhållna halter. Bland de förvalda PAHerna sammanföll benso(a)antracen 
och chrysen delvis som en topp i analyslaboratoriets kromatogram. Härav anges sum
man av dessa ämnens halter/mängder. 

Halterna för BTEX ligger under detektionsgräns i erhållet lakvatten, vilket motsvarar 
mindre än 0,2 mg bensen/kg asfalt och mindre än 13 mg av summa toluen, etylbensen, 
och xylen/kg asfalt. 

Av de cancerogena P AHerna är det främst benso( a)antracen/chrysen som gör sig gällan
de; 25 µg totalt tillgängligt/kg asfalt_: Av de övriga P AHerna uppvisar naftalen störst 
total tillgänglighet, ca 390 µg/kg asfalt. 

Eftersom erhållna halter av BTEX, EOX, vissa halter av de cancerogena P AHerna och 
av övriga PAHer ligger under detektionsgräns går det inte att fastställa exakt utlak-
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ningspotential av dessa. Av erhållna värden fås att 1 kg asfalt har potential att under 
mycket lång sikt laka ut mindre än 50 µg av summa cancerogena P AH och mindre än 
475 µg övriga P AH, båda enligt definition i NV rapport 4638. Hur mycket mindre går 
inte att klarlägga. 

Totalt utlakbara mängder av 1-metylnaftalen, 2-metylnaftalen, bifenyl och acetofenon är 
0,16, 0,17, 0,06 respektive 0,10 mg/kg asfalt. Summa totalt utlakbart extraherbart gask
romatograferbart (EGOM) är 60,5 mg/kg asfalt. Summa totalt utlakbara extraherbara 
halogena organiska ämnen (EOX) är <18 mg/kg asfalt. 

Tabell 2. Totalt utlakbara halter och mängder av organiska ämnen från asfalt. 

Förening Halt, µg/1 Beräknat totalt utlakat i 
µg/kg asfalt 

Summa kromatograferbart, EGOM 340 60,5·103 

Extraherbara organiska halogener, EOX <100 Al <18·103 

Organiska kväve/fosforföreningar 15 2,7·103 

Bensen <1 Al <0,2·103 

Toluen <2 Al <0,4·103 

Etylbensen <2 Al <0,4·103 

Xylen <3 Al <0,5·103 

1-Mety lnaftalen 0,92 164 
2-Metylnaftalen 0,94 167 
Bifenyl 0,32 57 
Acetofenon 0,57 101 
Naftalen 2,2 392 
Acenaftylen 0,19 34 
Acenaften 0,032 5,7 
Fluoren 0,069 12 
Fenantren 0,095 17 
Antracen <0,01 Al <2 
Fluoranten <0,02 Al <4 
Pyren 0,035 6,2 
~Benso(a)antracen*, chrysen* 11 0,14 25 
Benso(b )fluoranten* <0,03 Al <5 
Benso(k)fluoranten* <0,02 Al <4 
Benso( a)pyren* <0,04 Al <7 
Indeno(l ,2,3-cd)pyren * <0,03 Al <5 
Benso(g,h,i)perylen <0,02 Al <4 
Dibenso( a,h )antracen * <0,02 Al <4 
Summa cancerogena P AH (*märkta ovan) <0,28 <50 
Summa övriga PAH <2,7 <475 
11 I: Benso(a)antracen, chrysen: summan redovisas av laboratoriet då kromatogrammet 

gav delvis överlappande toppar. 
Al Detektionsgräns. 
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4.3 GEN-lakning, oorganiska ämnen 

Resultat från det seriella skakförsöket, det s k CEN-testet, redovisas i sin helhet i Tabell 
4 och i den separata bilagan. Utlakade mängder (mg/kg asfalt) av utvalda detekterade 
grundämnen redovisas i Diagram 4 och i Diagram 6 - Diagram 13. 

Av huvudkomponenterna uppvisar natrium (Na), kalium (K) och kalcium (Ca) störst 
utlakning, ca 28 mg/kg, 15 mg/kg respektive ca 9 mg/kg vid LIS 2, med ca 1,4-3,2 
gånger högre ackumulerade mängder i vid LIS 10. Magnesium (Mg) uppvisar störst 
ökning av ackumulerad utlakad mängd, från 2 mg/kg vid LIS 2 till 49 mg/kg vid LIS 10. 
Aluminium (Al) ökar med en tiopotens, från ca 1 mg/kg vid LIS 2. 

Av de analyserade spårämnena lakas mangan (Mn) ut med 0,12 mg/kg vid LIS 10, kop
par (Cu), zink (Zn) och nickel (Ni) med ca 0,03-0,04 mg/kg. Arsenik lakar ut ca 0,0001 
mg/kg vid LIS 2 och <0,0005 mg/kg vid LIS 10. Halterna av Zn, bly (Pb), krom (Cr), 
arsenik (As) och vanadin (V) låg under detektionsgräns vid LIS 2 och de tre sistnämnda 
även vid LIS 10. 

En jämförelse mellan skakförsöken vid LIS 2 och LIS 10 ger i samtliga fall högre utla
kade mängder vid det högre LIS-värdet, vilket är naturligt eftersom LIS-axeln kan sägas 
motsvara en tidskala där de ackumulerade utlakade mängderna ökar med tiden. pH i 
lakvattnet från CEN-lakningen var något basiskt och varierade mellan 7,4-7,8. 

GEN-lakning av några valda grundämnen 

'0 10 
Ol
s:: 

:a:l 
-+--Al 

E -Mn 
'0 
a:l.::.::_ --cu 
a:l Ol 

:;:: .::.::::, -a, 
-o Ee

0,1 

0,01 .. _;. -=.. ~ -t-- Ni 

-1!!1-- Hg 
~ 111 
::, 
E 
::, 0,001 

---!!!-Cd 

.::.:: 
u 
<( 

0,0001 +----+-----t-----1---------i-------i 

0 2 4 6 8 10 

us 

Diagram 4. CEN-utlakade mängder av valda grundämnen som funktion av 
viktförhållandet mellan vätska och fast fas. Vid LIS I Ovar det reella 
värdet för Cd lägre än angivet värde (detektionsgräns). 



SGI 1998-01-20 Dnr 3-9703-155 18 (33) 

4.4 Kolonnutlakning 

Undersökningar avseende utlakning av ämnen under naturliga förhållanden tar minst ett 
år, normalt flera år, att utföra. Kolonnutlakning är designat i avsikt att under laborativa 
förhållanden och under betydligt kortare tid få en acceptabel uppfattning om ett materi
als lakegenskaper under naturliga förhållanden. Vid jämförelse mellan kolonnlakning 
och fältlakning (naturliga förhållanden) har kolonnlakning i ett flertal fall visat sig ge 
något konservativa resultat. 

4.4.1 Oorganiska ämnen 
Värden på bl a halter av utlakade gnmdämnen redovisas i Tabell 3 och i den separata 
bilagan. Ackumulerade utlakade mängder från kolonnförsöken redovisas i Tabell 4, Di-
agram 5 och i Diagram 6 - Diagram 13. 

Tabell 3. Analysresultat från kolonnförsöken. 

/S 0,11 0,3 0,79 2,14 
rovnummer 7420 7421 7422 7427 

pH 7,8 7,3 7,4 7 
Konduktivitet mS/m 25 °C 59,4 32,8 19,62 9,43 
Sulfat mg/1 69,7 31,0 27 2 
Cl mg/1 67,9 24,9 15,9 0,95 
Ca mg/1 13,1 12,2 8,86 7,99 
Fe mg/1 0,052 0,023 0,0381 0,0515 
K mg/I 18,4 16,3 10,6 5,93 
Mg mg/1 3,93 2,49 2,53 1,91 
Na mg/1 91 52,5 24,1 5,24 
s mg/I 12,9 5,3 0,89 
Al ug/1 85,9 106 11 
As ug/1 

a ug/1 97,3 17 10, 
Cd ug/1 0,855 0,802 0,246 
Co ug/1 0,798 0,312 0,119 
Cr ug/1 0,919 1,22 0,751 
Cu ug/1 40,8 15,9 6,01 2,36 
Hg ug/1 1,06 1,06 0,43 0,0835 

n ug/1 25,8 33,6 23,3 11,6 
ug/1 42,9 38,9 21,6 5,62 
ug/1 1,64 1,1 2,89 0,422 

Zn ug/1 12,6 23,9 10,5 4,18 
V ug/1 

Reellt värde lägre än angivet, detektionsgräns. 
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Av resultaten från kolonnlakningen framgår att en mycket liten del av de grnndämnen 
som är totalt tillgängliga (jämför med resultat från det totala tillgänglighetstestet, TT
testet, ovan) lakar ut under kolonnförsökens LIS-förhållanden. Mangan (Mn) och nickel 
(Ni) lakar ut motsvarande de ackumulerade mängderna 36 µg/kg asfalt respektive 30 
µg/kg asfalt, zink (Zn) och koppar (Cu) 17 respektive 14 µg/kg asfalt, kadmium (Cd) 
och bly (Pb) ca en 10-potens lägre och kvicksilver (Hg) ca 0,6 µg/kg asfalt. Arsenik 
(As) och vanadin (V) låg under detektionsgräns i alla kolonnprov, så även krom (Cr) i 
ett (LIS 0,3) av fyra kolonnprov vilket ger utlakad krommängd mindre än ca 2 µg/kg 
asfalt. 

Inga anmärkningsvärda värden avseende ledningsförmåga och pH (Tabell 4) erhölls 
under försöken. Emellertid visar erhållna pH-värden i utgående lakvatten att asfalten har 
en buffrande fönnåga ( dvs pH i ingående vatten höjs när det kommer i kontakt med as
falten, kapitel 3 .1 ). Denna effekt kan minska utlakning av gnmdämnen som har en ten
dens att öka sin löslighet vid låga pHn (surt regn). 

Valda, kolonnutlakade, element från asfalt. 

-Ni 

Zn 

-lil--As 

-•-Pb 

--er 

-cd 
-;1.-Hg 

0,5 1,5 2 2,5 
Reella värden för As och Cr lägre än angivna LIS(detektionsgräns) 

Diagrarn 5. Ackumulerade mängder av valda oorganiska ämnen från 
kolonnutlakning av asfalt. 

4.4.2 Organiska ämnen 
I Diagram 14 - Diagram 16 och i Tabell 4 redovisas kolonnutlakade ackumulerade 
mängder av valda organiska ämnen. 

Utlakade ackumulerade mängder av PAHer (Naturvårdsverkets 16 PAHer) ligger samt
liga under detektionsgräns vid samtliga LIS, med undantag för naftalen som vid LIS 
0,15 detekterades 0,02 µg/kg asfalt, vilket motsvarar 0,015 µg/1. Föreslaget riktvärde för 
summa "övriga PAHer", i vilka naftalen ingår, i gnmdvatten vid förorenade bensinsta
tioner är 10 µg/1 (NV och SPL 1997). 
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Fenol i lakvatten vid LIS 0,15 har inte kmmat påvisats; detektionsgräns ca 1 µg/1. 

Vid LIS 0,31 är utlakade ackumulerade mängder av bensen, etylbensen och xylen mind
re än 0,020 µg/kg asfalt. Erhållna värden av toluen i vattnen från kolonnlakningen kan 
vara något för höga eftersom toluen, enligt anlitat laboratorium, kan ha funnits i deras 
laboratorieluft vilket kan ge påverkan på resultatet om analyserade halter är så låga som 
detekterats här. 

Av de 4 kolväten som valts utifrån indikationer från inledande screeningtest (GC/MS) 
uppvisar acetofenon störst utlakad ackumulerad mängd, 1,1 µg/kg asfalt vid LIS 1,8. 
Ackumulerade mängder av övriga tre kolväten (1-metylnaftalen, 2-metylnaftalen och 
bifenyl) är mindre än 0,02 µg/kg asfalt vid LIS 1,8. 

De utlakade halterna av extraherbart gaskromatografiskt material, EGOM, motsvaras av 
mängderna 36 µg/kg asfalt vid LIS 0,15 och 76 µg/kg asfalt vid LIS 0,31. 

Kolonnutlakat EOX, extraherbara organiska halogenföreningar, ligger under detektions
gränsen 5 µg/1, dvs mindre än 0,75 µg/kg vid LIS 0,15 och mindre 1,6 µg/kg vid LIS 
0,31. 

Inför analys av kol01mvattnen kontaktades Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Stock
holm, vilka producerar de kväveföreningar som används som vidhäftnings- och emul
gatorer i asfalt. Akzo Nobel översände 4 olika provextrakt av dessa föreningar (varje 
extrakt var en mix av strukturellt likartade föreningar, polyaminer) till Miljölaboratoriet 
att användas som referenssubstanser vid analys av lakvattnen. Därtill erhölls förslag till 
provberedning och analysförfarande från Akzo Nobel. Enligt analysföretaget var emel
lertid förslaget fokuserat på produktkontroll. En "full scan"-körning med HRGC/MS 
utfördes då av analysföretaget för att påvisa enskilda kväveföreningar. Den detektor som 
användes av laboratoriet är mycket känslig, men erhållna analyserade halter i lakvattnet 
var, enligt analysföretaget, så låga att enskilda högmolekylära kväveföreningar inte 
kunde påvisas (se separat bilaga). Detektionsgränsen var ca 1 µg/1 vatten. 

5. JÄMFÖRELSE AV RESULTAT 

Vid en miljömässig karakterise1ing av tex asfalt kan ingå att undersöka dess tidsbero
ende lakegenskaper. En uppfattning av dessa egenskaper kan erhållas vid en jämförelse 
av resultat från t ex kolonnförsök med resultat från t ex tillgänglighetstester och total
halt. Utlakade mängder från kolonnlakning och/eller CEN-lakning avser att avspegla 
naturliga lakförlopp under en relativt begränsad tid medan tillgänglighetstesterna av
speglar maximalt utlakbart under en mycket lång tidsperiod. Om t ex kolonnresultaten 
sätts i relation till TT-resultaten erhålls hur stor andel av det totalt tillgängliga som lakar 
ut under en relativt kort initial tidsperiod. Därtill ger TT-resultaten hur stor andel av 
totalinnehållet som är totalt tillgängligt. 
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5.1 Oorganiska ämnen 

I Tabell 4 jämförs erhållna resultat från de olika lakförsöken. Utlakningsförloppen för 
aluminium, kadmium, kvicksilver, nickel, bly, zink, koppar och klor, bl a som funktion 
av LIS, presenteras i Diagram 6 - Diagram 13. 

En stor del, ca 57 %, av asfaltens kadmiuminnehåll var totalt tillgängligt för lakning. 
Utlakad mängd kadmium, Diagram 7, gav betydligt lägre värden under CEN-lakningen 
jämfört med kolonnlakningen. Ca 1 % (0,3 µg/kg) av totalt tillgängligt (TT) kadmium 
hade kolonnutlakat ut vid LIS 0,3 och ca 4 % vid LIS 2,14. 

Ca 0, 7 % av asfaltens kvicksilverinnehåll var totalt tillgängligt för lakning. Utlakad 
mängd kvicksilver, Diagram 8, var betydligt högre vid högre LIS under CEN-lakningen 
jämfört med kolonnlakningen. Ca 1,4 % (ca 0,3 µg/kg) av totalt tillgängligt lakade ut 
under kolom1studien vid LIS 0,3 och ungefär det dubbla vid LIS 2,14. 

Ca 19 % av totalinnehållet av nickel var totalt tillgängligt för lakning. CEN-utlakningen 
och kolonnutlakningen vid högre LIS gav ungefär samma mängder, Diagram 9. Ca 0,05 
% (12 µg/kg) av totalt tillgängligt hade lakat ut från kolonnen vid LIS 0,3 och något mer 
än det dubbla vid LIS 2,14. 

4 % av blyet i asfalten var totalt tillgängligt för lakning. 0,12 % (ca 0,4 µg/kg) av totalt 
tillgängligt hade lakat ut vid LIS 0,3 och ca 6 ggr mer vid LIS 2, 14, Diagram 10. 

Ca 1,4 % (12 mg/kg) av totalt tillgängligt klor lakade ut från kolonn vid LIS 0,3 och det 
dubbla vid LIS 2,14, Diagram 13. 

Vid en jämförelse av erhållna lakvattenhalter med bakgrundsvärden av valda grundäm
nen i andra vatten (Naturvårdsverket, 1990) framgår att halterna av Cd i lakvatten från 
kolonnlakningen av asfalten är förhöjda upp till ca 30 ggr, Cu förhöjda upp till ca 60 
ggr, Zn upp till 8 ggr, Pb upp till 7 ggr och Ni upp till ca 10 ggr. Utlakade halter av and
ra viktiga metaller som As och V är lägre än motsvarande detektionsgräns och Cr
halterna ligger under eller i nivå med naturliga bakgrundshalter. 

Jämförs erhållna halter från kolonnlakningen med riktvärden och gränsvärden för rå
vatten från ytvattentäkter enligt Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten (SL V FS 
1993:35) erhålls att kvicksilverhalterna ligger upp till ca 10 ggr högre än riktvärdet och i 
nivå med gränsvärdet. Halterna av kadmium ligger upp till ca 8,5 ggr högre än motsva
rande riktvärde men upp till nivå för gränsvärdet. Kalium och aluminium ligger i nivå 
med riktvärdena för motsvarande ämnen. Övriga erhållna kolommtlakade halter av 
grundämnen ligger under både riktvärde och gränsvärde (i de fall båda värdena förelig
ger i kungörelsen). 
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Tabell 4. Totalinnehåll, totalt tillgängliga mängder (TT) och beräknade 
ackumulerade mängder från CEN- och kolonnlalming. 

Parameter Enhet Tot.innehåll TT CEN CEN Kolonn Kolonn 

Provm 7072 7415 7411 7412 7420 7421 7422 7427 

LIS 200 2 10 0,11 0,30 0,79 2,14 

pH 7,4 7,8 7,8 7,3 7,4 7,0 

L.f. mS/m 12,70 11,85 3,52 59,4 32,8 19,62 9,43 

a mg/kg 19,9E3 l,29E3 9 29,48 1,44 3,76 8,10 

mg/kg 29,4E3 410 0,118 4,646 0,006 0,010 0,029 
mg/kg 31,2E3 l,46E3 14,6 37 2,02 5,12 10,3 
mg/kg 8,26E3 2,04 49,16 0,43 0,91 2,15 

a mg/kg 20,1E3 27,6 39,44 10,0 20,0 31,8 
s mg/kg 8,14 11,22 2,83 
Al mg/kg 67,8E3 

As mg/kg 
Ba mg/kg 
Cd mg/kg 
Co mg/kg 
Cr mg/kg 
Cl mg/kg 
Cu mg/kg 19,4 0,9 0,0188 0,0372 45E-4 75E-4 
Hg mg/kg 3,42 0,0228 0,00386 0,0083 12E-5 32E-5 53E-5 
Mn mg/kg 867 16,4 0,0103 0,120 28E-4 92E-4 21E-3 36E-3 

mg/kg 139 25,8 0,0114 0,0269 47E-4 12E-3 23E-3 30E-3 
Pb mg/kg 0,00337 18E-5 39E-5 18E-4 24E-4 
Zn mg/kg 
V mg/kg 
Sulfat mg/kg 

Reellt värde mindre än angivet värde (detektionsgräns). 

Vid en jämförelse mellan erhållna medianvärden beskrivna i rapportenMinnesota Dept. 
ofTransportation (1996), nämnd i kapitel 2 ovan, och medelvärde av de två första er
hållna halterna från kolonnutlakningen i föreliggande rapport, erhölls 2-4 ggr högre 
halter av kalcium, magnesium och krom, mer än 7 ggr högre halter för arsenik och tre 
tiopotenser högre för järn, jämfört med erhållna halter från kolonnlakningen. Halterna 
av kalium, natrium, aluminium och klorid låg lägre jämfört med kolonnvärdena. pH var 
något högre och konduktiviteten låg 8 ggr högre jämfört med erhållna kolonnvärden. 
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Diagram 6. Resultat avseende totalhalt, totalt tillgängligt (TT), CEN-lakning och 
kolonnlakningför aluminium (Al). 
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Diagram 7. Resultat avseende totalhalt, totalt tillgängligt (TT), CEN-lakning och 
kolonnlakningför kadmium (Cd). Reella CEN-värden vid LIS 10 lägre än 
angivet; detektionsgräns. 
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Diagram 8. Resultat avseende totalhalt, totalt tillgängligt (TT), CEN-lalming och 
kolonnlalmingför kvicksilver (Hg). 
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Diagram 9. Resultat avseende totalhalt, totalt tillgängligt (TT), CEN-lakning och 
kolonnlakningför nickel (Ni). 



SGI 1998-01-20 Dnr 3-9703-155 25 (33) 

Bly 

"C 
s:: 

10 T;---------------------0, 

:('(S 

E 
"C 
(1S 

-Totalhalt~('(S Cl 0,1z~ --TT:::, --
"C Cl 

C1S E 0,01... - - CEN 
~ 

-1!1--- kolonn 

ooo, I~ ~ 
0,0001 +-------t--------1----------< 

0,1 10 100 

us 

Diagram I 0. Resultat avseende totalhalt, totalt tillgängligt (TT), CEN-lakning och 
kolonnlalalingför bfy (Pb). Reella CEN-värden lägre än angivna; 
detektions gräns. 
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Diagram I I. Resultat avseende totalhalt, totalt tillgängligt (TT), CEN-lakning och 
kolonnlakningför zink (Zn). Reella CEN-värden lägre än angivna; 
detektions gräns. 
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Diagram 12. Resultat avseende totalhalt, totalt tillgängligt (TT), CEN-lakning och 
kolonnlakning för koppar (Cu). 
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Diagram 13. Resultat avseende totalhalt, totalt tillgängligt (TT), CEN-lakning och 
kolonnlakningför klor (Cl). 

5.2 Organiska ämnen 

I Tabell 5 och i Diagram 14 - Diagram 16 jämförs beräknade utlakade mängder från TT
och kolonnlakning av valda organiska summaparametrar och ämnen. 
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En mycket liten andel av totalt tillgängliga P AHer (16 utvalda) lakade ut från kolonn 
upp till LIS 1,80. Hur liten andel går inte att fastställa då halterna i lakvattnet från ko
lom1en låg under detektions gräns för alla P AHema, med undantag för naftalen vid LIS 
0,15 som där låg över detektionsgräns. Naftalen lakade ut 0,015 µg/1 vid LIS 0,15 (mot
svarande 0,002 µg/kg). 

Eftersom BTEX halterna i vissa lakvatten låg under detektionsgräns kan ingen bestämd 
andel av dessa i förhållande till TT fastställas, förutom toluen som lakade ut >0,01 % av 
TT vid LIS 0,31. 

0,31 % av det totalt tillgängliga EGOM (summa kromatograferbart organiskt material) 
lakade ut från kolonn upp till LIS 0,31. 

Extraherbara organiska halogener ligger under detektionsgräns, både vad gäller totalt 
tillgängligt och kolonnutlakat. 

I lakvattnen från TT-testet kunde endast summan av organiska kväve-/fosforföreningar 
(N/P-föreningar) erhållas. Erhållet summavärde 3 mg/kg innefattar alla typer av orga
niska ämnen som i1mehåller kväve/fosfor, även naturligt existerande. Inga enskilda N/P
föreningar var alltså detekterbara i detta vatten. I1mehållet i vatten från kolonnlakningen 
jämfördes med 4 standarder med kväveföreningar (varje standard innehöll en mix av 
strukturellt likartade högmolekylära föreningar) som erhölls av Akzo Nobel Surface 
Chemistry AB, Sthlm och som, enligt dem, används som tillsatsmedel i asfalt. Erhållna 
utlakade halter/mängder av dessa föreningar låg under detektionsgränsen 1 µg/1 för varje 
enskild förening, motsvarande lägre än 0,15 µg/kg asfalt vid LIS 0,15. 
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Tabell 5. Totalt utlakbara tillgängliga mängder (TT) och utlakade ackumulerade 
mängder i µg/kg asfalt från kolonn av analyserade organiska ämnen, 
samt i % av totalt tillgängligt. < innebär att det reella värdet är mindre 
än det angivna p g a motsvarande halter ligger under detektionsgräns. 

Provnr 710-51 7476 7481 7506 7519 
Laktest TT Kolonn Kolonn Kolonn Kolonn 
LIS 178 0,15 0,31 0,77 1,80 
pH 7,8 7,5 7,9 
Lednings förmåga 49,6 36,1 10,83 
mS/m25 °C 

Totalt till- Acc. Acc. Acc. Acc. Kolonnutlakat vid an-
gängligt utlakat utlakat utlakat utlakat givet LIS, i % av TT 

Enhet µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg ~tg/kg % 

:E kromatograferbart, 6,l •E4 36 76 0, 13 vid LIS 0,31 
EGOM 
Extraherbara org. halo- <2•E4 <0,75 <1,55 (<>0,009 vid LIS 0,31) 
gener, EOX 
Organiska N/P-fören. 2,7•E3 <0,15 21 

Fenol <0,15 
Bensen <178 <0,0075 <0,016 (<>0,009 vid LIS 0,31) 
Toluen <356 0,024 0,043 >0,01 vid LIS 0,31 
Etylbensen <356 0,0083 <0,016 (<>0,005 vid LIS 0,31) 
Xylen <534 0,012 <0,020 (<>0,004 vid LIS 0,31) 
1-Mety }naftalen 164 <0,0015 <0,0031 <0,0077 <0,018 <0,01 vid LIS 1,8 
2-Metylnaftalen 167 0,0027 <0,0043 <0,0089 <0,019 <0,01 vid LIS 1,8 
Bifenyl 57 <0,003 <0,0046 <0,0092 <0,020 <0,03 vid LIS 1,8 
Acetofenon 101 0,98 1,01 1,06 1,12 1,10 vid LIS 1,8 
Naftalen 392 0,0023 <0,0039 <0,0085 <0,019 <0,005 vid LIS 1,8 
Acenaftylen 33,8 <0,003 <0,0046 <0,0092 <0,020 <0,06 vid LIS 1,8 
Acenaften 5,70 <0,003 <0,0046 <0,0092 <0,020 <0,3 vid LIS 1,8 
Fluoren 12,3 <0,003 <0,0046 <0,0092 <0,020 <0,2 vid LIS 1,8 
Fenantren 16,9 <0,0045 <0,0093 <0,019 <0,029 <0,2 vid LIS 1,8 
Antracen <1,78 <0,0045 <0,0077 <0,012 <0,023 (<>l vid LIS 1,8) 
Fluoranten <3,56 <0,003 <0,0046 <0,019 <0,024 (<>0,7 vid LIS 1,8) 
Pyren 6,23 <0,003 <0,0046 <0,0092 <0,020 <0,3 vid LIS 1,8 
:Z: 11 Benso(a)antracen*, 24,9 <0,009 <0,014 <0,023 <0,044 <0,2 % vid LIS 1,8 
chrysen* 
Benso(b )fluoranten* <5,34 <0,003 <0,0046 <0,014 <0,024 (<>0,5 % vid LIS 1,8) 
Benso(k)fluoranten* <3,56 <0,003 <0,0046 <0,014 <0,024 (<>0,7 % vid LIS 1,8) 
Benso(a)pyren* <7,12 <0,003 <0,0062 <0,011 <0,021 (<>0,3 % vid LIS 1,8) 
Indeno( 1,2,3-cd)pyren * <5,34 <0,0015 <0,0031 <0,0077 <0,018 ( <>0,3 % vid LIS 1,8) 
Benso(g,h,i)perylen <3,56 <0,0015 <0,0031 <0,0077 <0,018 (<>0,5 % vid LIS 1,8) 
Dibenso( a,h)antracen * <3,56 <0,0015 <0,0031 <0,0077 <0,018 ( <>0,5 % vid LIS 1,8) 
* :E cancerogena P AH <49,8 <0,021 <0,035 <0,077 <0,15 (<>0,3 % vid LIS 1,8) 
:E övriga P AH <475 <0,028 <0,047 <0,098 <0,19 (<>0,04 % vid L/S 1,8) 

.. 0:E Benso(a)antracen, chrysen. summan redovisas av laboratonet for TT-vatten da motsvaran
de kromatogram gav delvis överlappande toppar. Separerade värden för kolonn i den separata 
analysbilagan. 
2/ Enskilda högmolekylära kväveföreningar. 

1/ 
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Diagram 14. Totalt tillgängliga mängder och kolonnutlakade ackumulerade mängder 
av naftalen och 2-metylnaftalen i de lakvatten motsvarande ämnen 
uppvisat halter över detektionsgräns. 
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.l:i:::.l:1:::- 0, 1 Il(,) ~ C') Kolonn, xylen 
~<( ';. :i

::i- 0,01 • ~ Kolonn, 
0,001 etylbensen 

0 0,5 1 1,5 2 

us 

Diagram 15. Totalt tillgänglig mängd av acetofenon och kolonnutlakade 
ackumulerade mängder av acetofenon, toluen, xylen och etylbensen i de 
lakvatten motsvarande ämnen uppvisat halter över detektionsgräns. 
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EGOM och organiska N/P-föreningar 

100000 <,------------
"'C "'C -
(U C) ±:: 
I.. s:::: (U 10000 ~TT,EGOM 
Cl) :cu -- E U'> ~ (U TT, N/PE "'C c, 1000 
~ (U .:a:: föreningar, totalt 
,:.::.:.::-
() (U C) 

100<( ;:; :i _.__ Kolonn, EGOM ~-
10 

0 0, 1 0,2 0,3 

us 

Diagram 16. Totalt tillgängliga mängder och kolonnutlakade ackumulerade mängder 
av EGOM och totalt tillgängliga mängder av organiska N/P-föreningar 
(endast värden över detektionsgräns är angivna). 

6. DISKUSSION, SLUTSATSER 

6.1 Oorganiska ämnen 

Den miljömässiga karakteriseringen av asfalten visar att utlakningen av spårämnen från 
CEN-, och kolom1försöken är mycket liten i förhållande till mängd totalt tillgängligt. 
CEN-lakningen gav i några fall (Cu, Hg och Al) något högre utlakade mängder än ko
lonnutlakningen och något lägre utlakade mängder för andra grundämnen (tex Cd och 
Ni). Om asfalten är tänkt att mellanlagras under en relativt kort tidsrymd (LIS <2) bör 
kolonnstudie prioriteras framför CEN-lakning. 

Vid en jämförelse av erhållna lakvattenhalter med bakgrundsvärden av valda grundäm
nen (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) i andra vatten ( opåverkade referenssjöar och rinnande 
vatten; urspnmgligt tillstånd) (Naturvårdsverket, 1990) framgår att halterna av Cd i lak
vatten från kolonnlakningen av asfalten är förhöjda upp till ca 30 ggr, Cu förhöjda upp 
till ca 60 ggr, Zn upp till 8 ggr, Pb upp till 7 ggr och Ni upp till ca 10 ggr. Utlakade 
halter av andra viktiga metaller som As och V är lägre än motsvarande detektionsgräns 
och Cr-halterna ligger under eller i nivå med naturliga bakgrundshalter. 

Jämförs erhållna halter från kolonnlakningen med riktvärden och gränsvärden för rå
vatten från ytvatten täkter enligt Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten (SL V FS 
1993:35) erhålls att kvicksilverhalterna ligger upp till ca 10 ggr högre än riktvärdet och i 
nivå med gränsvärdet. Halterna av kadmium ligger upp till ca 8,5 ggr högre än motsva
rande riktvärde men upp till nivå för gränsvärdet. Kalium och aluminium ligger i nivå 
med riktvärdena för motsvarande ämnen. Övriga erhållna kolonnutlakade halter av 
grundämnen ligger under både riktvärde och gränsvärde (i de fall båda värdena förelig-
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ger i kungörelsen). Ingen hänsyn är här tagen till möjlig utspädning av lakvattnet av bl a 
regnvatten. 

Erhållna lakvattenhalter bör i första hand jämföras med resultat från lakningar av refe
rensmaterial. Tyvärr har endast ett fåtal lakningar på sådana material utförts. Dessa un
dersökningar har utförts på ett prov av naturgrus och på tre olika naturliga moräner från 
södra Sverige. Naturgruset har undersökts med CEN-metoden medan lakning av morä
nerna är genomförda med en äldre metod, men bör ändå kunna utnyttjas för en jämfö
rande bedömning av asfaltens lakvatten. Vid en jämförelse med det CEN-lakade natur
gruset uppvisar asfalten vid LIS 2 och/eller LIS 10 utlakade mängder (mg/kg asfalt) av 
Fe, (As), Co, (Cr), Pb, och Zn som är lägre eller i nivå med naturgruset. Al, Ba, Cd, Cu, 
Hg, Mn och S är förhöjda upp till 2 ggr jämfört med naturgruset, medan utlakad mängd 
Ni är förhöjd ca 7 ggr, jämfört med naturgruset. Referensundersökningen av naturliga 
moräner omfattar analyser av As, Cd, Cr, Cu, Ni och Pb i lakvatten vid LIS 4. De 
mängder som detekterats i lakvatten från asfalten ligger samtliga inom eller under det 
intervall som uppmätts för moränerna. 

Vid en jämförelse mellan lysimeterlakning (stora mängder material lakas utomhus under 
naturliga förhållanden under ett till flera år) och kolonnlakning av andra material (asfalt 
ej testat) har kolonnlakvattens oorganiska innehåll i ett flertal fall visat sig ge konserva
tiva, dvs högre, värden. 

6.2 Organiska ämnen 

Riktvärden av organiska ämnen i grundvatten vid förorenade bensinstationer har nyligen 
föreslagits av Naturvårdsverket (NV och SPI, 1997). Vid en jämförelse med erhållna 
halter i vatten från kolonnlakningen av asfalt ligger bensen och summan av toluen, etyl
bensen och xylen minst två tiopotenser lägre än föreslagna riktvärden av motsvarande 
ämnen i grundvatten. Även summan av cancerogena P AHer och summan av övriga 
P AHer i alla vattnen från kolonnlakningen ligger under föreslagna riktvärden för mot
svarande P AHer i grundvatten. Fenol i lakvatten från kolonn var ej påvisbart med de
tektionsgräns av ca 1 µg/1. 

Riktvärden i grundvatten och dricksvatten för 1-metylnaftalen, 2-metylnaftalen, bifenyl 
och acetofenon föreligger ännu ej i Sverige. Av dessa fyra ämnen förekommer de tre 
första bl a i diesel men normalt inte i bensin medan acetofenon finns i bl a tyngre oljor. 
Erhållna halter av de tre första ämnena i lakvattnen ligger under detektions gräns i alla 
kolonnlakvatten, förntom vid LIS 0,15 där halten av 2-metylnaftalen är 0,018 µg/1 vilket 
är i samma storleksordning som halten naftalen vid nämnda LIS och minst ca 16 ggr 
lägre än motsvarande värde för summan av toluen, etylbensen och xylen (TEX). Dessa 
tre (TEX) har tillsammans summahalt i lakvattnen från kolonn som är långt under före
slagna tillåtna svenska riktvärde av TEX i grundvatten, 60 µg/1 (NV och SPI, 1997). Var 
och en av TEX är högre rankad än 2-metylnaftalen i CERCLAs prioritetslista över de 
275 högst rankade miljöfarliga ämnena som förekommer i de nationellt prioriteringslis
tade förorenade områdena i USA (National Priority List) (CERCLA, 1997). Detta indi
kerar att den utlakade halten av 2-metylnaftalen ej utgör någon risk för människa och 
miljö. 
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Acetofenon detekterades i alla kolonnlakvatten, med högsta halt 6,5 µg/1 vid LIS 0,15. 
Det har inte gått att utvärdera erhållna resultat för acetofenon då inga gränsvär
den/riktvärden i vatten och t ex cancerogena effekter på människa har hittats under litte
ratursökningen. Ämnet ärt ex inte upptaget i amerikanska CLP Target Compound Lists 
för vatten (Superfimd, EPA, 1997). Vad gäller kroniska effekter uppskattar US EP A att 
det inte är troligt att en konsumtion av acetofenon motsvarande referenskoncentrationen 
0,1 mg/kg/dag ger kroniska (exklusive cancerogena) effekter (US EPA, 1997). För en 
individ på 70 kg innebär det att ca 1000 liter av det aktuella lakvattnet kan intas per dag 
för att denna referenskoncentration med avseende på acetofenon skall uppnås. 

I NV rapport 4103 föreslås 4 µg EOX/1 som gränsvärde i stabiliserat vatten ( dvs vatten 
som under minst 28 dagar utsatts för nedbrytningsaktivitet av mikroorganismer tagna 
från avloppsvatten, sk ymp) vilket ligger strax under erhållen detektionsgräns för lak
vattnen (<5,0 µg EOX/1) och som inte utsatts för ymp. I Förorenade områden (1996) 
anges bakgnmdsvärden och gradering av påverkan för de organiska summaparametrama 
EGOM och EOX grundat på erfarenheter från en försöksinventering under 1994-95 av 
grundvatten (för EOX även ytvatten). Olika haltintervall av dessa parametrar i grund
vatten/ytvatten motsvarar indikationer av varierande föroreningspåverkan. Om vatten 
från kolonnlakningen av asfalten skulle motsvara grundvatten ligger erhållna halter av 
EGOM i dessa vatten inom det angivna intervallet "stor föroreningspåverkan" (ca 13 ggr 
högre än uppmätta bakgrundshalter). Jämförelsen är inte helt relevant eftersom denna 
förutsätter att ingen utspädning av lakvattnet sker när det kommer i kontakt med grund
vattnet och att lakvattnet släpps ut till grundvattnet utan att först passera ovanliggande 
jord (vilket kan resultera i lägre halter när lakvattnet når grundvattnet på grund av bl a 
nedbrytning). Erhållna lakvattenhalter av EOX ligger under detektionsgräns. I NV rap
port 4103 beskrivs STORK-projektet (stabila org. ämnen från kem. ind.) i vilket under
söktes halter av EGOM (och EOX) i vatten från industrier till recipient. Vid denna jäm
förelse ligger erhållna lakvattenhalter från kolonn av EGOM (240-250 µg/1) i den undre 
delen av intervallet för dessa utsläpp till recipienter ( erhållen detektions gräns för EOX 
ligger inom samma intervall). 

Analys av högmolekylära kväveföreningar (bl a polyaminer) uppvisar halter och acku
mulerade mängder av enskilda föreningar från kolonnlakningen som ligger under detek
tionsgränsen 1 µg/1 (motsvarande 0, 15 µg/kg asfalt). 

Föreliggande undersökning omfattar en typ av asfalt och visar att denna lakar ut små 
mängder av valda enskilda ämnen. Vilka ämnen som orsakat erhållna nivåer av summa
parametern EGOM är inte känt. Förutom de kvantitativt bestämda ämnena i samma lak
vatten kan i EGOM också hypotetiskt ingå bl a de metylerade aldehyder, metylerade 
ketoner och metylerade alkoholer som kvalitativt påvisades i TT-lakvattnet. Framtida 
analyser av lakvatten från asfalt kan vid behov kombineras med någon typ av toxici
tetstest för att få en uppfattning av EGOM-innehållets eventuella toxicitet. 

För att kunna dra generella slutsatser avseende asfalts lakegenskaper måste fler under
sökningar av andra representativa asfalttyper utföras. Kolonnlakning synes vara en 
lämplig undersökningsmetod, men bör i något fall kompletteras med fältmässig lakning 
under naturliga förhållanden. 
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