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Urlakningsmetoder + Miljöanalyser, tjärasfalt (16PAH)



Syftet med lakningen: 

Få information om, hur mycket farliga ämnen som ett material, skulle 
kunna laka ut till mark och grundvatten samt komplettera den 
kemiska sammansättningen, vid miljöbedömningar.    

Urlakningsmetoder: 

Skaktest, enstegs eller tvåstegs

Ett enklare laktest, där materialet skakas olika tid med olika mängd 
vatten. Ger information om möjlig utlakning på lång sikt. 
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Urlakningsmetoder

Kolonntest, 1 eller flera uttag, 

Provet packas in i en kolonn, vatten pumpas sakta genom kolonnen, 
från botten. Metoden kallas även uppströms perkolation.

Ger information om möjlig utlakning på både kort och lång sikt.

Lakningen görs vid olika L/S-kvoter,

L/S förhållandet mellan vätska och fast material
C0 är det första lakvattnet vid perkolationstest där L/S=0,1 l/kg, ger 
utlakning på kort sikt.

Innan laktester utförs, ska provet torkas, krossas och siktas. För 
skaktest används materialet < 4 mm och för kolonntest < 10 mm
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Urlakningsmetoder
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SIS-CEN/TS 16637-3:2016
Bygg- och anläggningsprodukter – Bedömning av avgivning av farliga ämnen –
Del 3: Metod för provning av utlakning från partiklar med uppströms perkolation

Key
1	 flow direction
2	 air	lock	(optional)	
3	 eluate collection
4	 column	filled	with	construction	product	
5	 pump	
6	 leachant

Avfall som ska återvinnas

Avfall som ska deponeras

Bygg- och anläggningsprodukter
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Vilka material görs laktesterna på?



Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning av avfall 
i anläggningsarbeten - är en vägledning och 
sammanställning av lagstiftning. Handboken är inte rättsligt 
bindande och gäller ej för inblandning av avfall i  bundet 
material t.ex. asfalt eller betong. 

I handboken nämns att laktester görs enligt skaktest,       
SS-EN 12457-3 eller genom perkolationstest, SIS-CEN/TC 
14405, vilken idag heter SS-EN 14405. 

Kolonn- eller perkolationstestet anses ha bättre 
repeterbarhet än skaktestet.
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Återvinning av avfall

Vid användning av avfall, som har mindre än ringa föroreningsrisk,                 
är verksamheten inte anmälningspliktig.

Vid användning av avfall, som har ringa föroreningsrisk,                                   
är verksamheten anmälningspliktig.

Vid användning av avfall, som har mer än ringa föroreningsrisk,                      
är verksamheten tillståndspliktig. 

I handboken finns tabeller på nivåer för halter och utlakning av de 13 
ämnen eller ämnesgrupper, som anses mest kritiska för avfall. Det 
finns tabell både för avfall som har mindre än ringa föroreningsrisk 
och för deponitäckning ovan tätskikt. 
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Återvinning av avfall



NFS 2004:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier 
och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för 
deponering av avfall;

I denna föreskrift finns gränsvärden för utlakning och totalhalt av 
organiska parametrar, för deponier av inert avfall,  icke farligt 
avfall och farligt avfall.

Avfall som genereras regelbundet, skall undersökas med 
perkolationstest SS-EN 14405

Avfall som inte genereras regelbundet, t.ex. förorenad jord eller 
rivningsmassor, skall undersökas med skaktest SS-EN 12457-3 eller           
perkolationstest SS-EN 14405
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Deponering av avfall
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Bygg- och anläggningsprodukter
CEN/TC 351Construction products: Assessment of release of
dangerous substances, har tagit fram följande tekniska 
specifikationer:

 SIS-CEN/TS 16637-1:2015
Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av 
farliga ämnen - Del 1: Vägledning för provtagning och val av 
provningsmetod för utlakning
 SIS-CEN/TS 16637-2:2015
Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av 
farliga ämnen - Del 2: Metod för dynamisk provning av 
utlakning från ytor
 SIS-CEN/TS 16637-3:2016 
Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av 
farliga ämnen - Del 3: Metod för provning av utlakning från 
partiklar med uppströms perkolation.



Miljöanalyser görs dels på den kemiska sammansättningen och dels 
på lakvätska, från de olika laktesten.

Lakvätskan som tas ut, vid olika tider och vid olika koncentrationer, 
filtreras innan analys. Vilka analyser som görs beror på vad 
materialet ska användas till och vilka regler som gäller.

Vid återvinning av avfall, är det 13 ämnen eller ämnesgrupper som 
det ställs krav på.

Vid deponering av avfall, är det upp till 25 olika beståndsdelar och 
parametrar som det ställs krav på.
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Miljöanalyser
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Miljöanalyser på material för återvinning av avfall
Nivåer för halt och utlakning, enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1
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Miljöanalyser på material för deponering av avfall

Gränsvärden för deponier, enligt NFS 2004:10:
Inert avfall Icke farligt avfall Farligt avfall
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Miljöanalyser på material för deponering av avfall

Gränsvärden för deponier, enligt NFS 2004:10:

Inert avfall Icke farligt avfall Farligt avfall



Asfaltbeläggningar som tillverkats före 1975, kan innehålla 
stenkolstjära. Vid uppgrävning av gamla beläggningar, bör 
beläggningskakorna avskiljas, tills man analyserat dem. 

Halten stenkolstjära i asfaltbeläggning, kan man inte bestämma. 
Däremot analyserar man halten 16 st PAH-föreningar, som finns i 
stenkolstjära. PAH = polycykliska aromatiska kolväten

Exponering av PAH i asfaltbeläggning, sker främst vid upphettning 
och därför ska beläggning som innehåller PAH, inte återvinnas 
varmt. 

Hygieniska gränsvärden finns bara för bens(a)pyren och naftalen. 
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Tjärasfalt (16PAH)

Analysmetoder:

Indikering med spray och ev. UV-lampa

Kvantitativ analys kan utföras med GC-MS eller GC-FID

Förr delade man 16PAH i de cancerogena PAH-
föreningarna (7 st) och övriga PAH-föreningarna (9 st).

Numera delar man dem efter molekylvikt PAH-L, PAH-M 
och PAH-H.
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Tjärasfalt (16PAH)



Flera undersökningar har gjorts på lakning av asfalt, med olika halter  
PAH. Även på vägar med tjärasfalt innehållande hög PAH-halt i 
beläggningen, har endast lägre halter PAH hittats i marken runt om. 

Eftersom PAH-föreningar har låg löslighet i vatten, kan det vara 
svårt att analysera några detekterbara halter, efter utlakning.   

Enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 finns det ingen standard  
för lakning av organiska ämnen i avfall, därför har inte PAH några 
gränsnivåer efter utlakning.

En standard för lakning av organiska ämnen håller på att tas fram.
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Lakning av asfalt 


