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SAMMANFATTNING 

Undertecknad har på uppdrag av GAFS – Gjutasfaltföreningen i Sverige gjort 

arbetshygieniska mätningar vid läggning av gjutasfalt i ett parkeringsgarage i Solna med 

måttlig självdragsventilation. Jämförelse har gjorts med gjutasfalt där massatemperaturen 

sänkts ca 20°C genom tillsats av vax. Vid försöken genomförde NCC Roads AB/Binab det 

praktiska arbetet med utläggningen av gjutasfalten. Undersökningarna omfattar mätning av 

oljerök och PAH-er i andningszonen. Avgången av lätt- och medelflyktiga organiska 

föreningar har också mätts direkt över den nylagda gjutasfalten. 

 

Mätningarna visar att exponeringen för oljerök minskar med ca 45 % vid 20 graders 

temperatursänkning. Trots ventilationen överskrids nivågränsvärdet för oljedimma (oljerök) 

även vid sänkt massatemperatur och särskild mekanisk ventilation på arbetsplatsen är därför 

nödvändig. 

 

Exponeringen för PAH-er är mycket låg och sjunker ytterligare med lägre temperatur på 

asfaltmassan. Detsamma gäller lätt- och medelflyktiga organiska föreningar (VOC-ämnen) 

som avgår från den nylagda gjutasfalten.  Halterna av PAH-er och VOC-ämnen ligger långt 

under befintliga nivågränsvärden. 

 

Huskvarna 2011-05-23 

 
Håkan Thorén 
Arbetsmiljöingenjör 
HTEK Miljö 
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BAKGRUND OCH SYFTE 

Att lägga gjutasfalt inomhus är ett mycket fysiskt krävande arbete och dessutom innebär det 

ofta en kraftig exponering för asfaltrök. Genom att tillsätta vax (Asphaltan A) kan 

temperaturen på massan sänkas och därmed bör exponeringen för asfaltrök minska. 

 

Denna mätning har som syfte att undersöka i vilken mån exponeringen för asfaltrök minskar 

om vax tillsätts i massan så att temperaturen på massan kan sänkas. Undersökningen har 

också som syfte att undersöka om additivet, vid de arbetstemperaturer som tillämpas, 

påverkar exponeringen för polycykliska aromatiska kolväten och om avgången av lätt- och 

medelflyktiga organiska föreningar (VOC-ämnen) kolväten från asfaltmassan påverkas.  

 

ARBETSPLATSFÖRHÅLLANDEN 

Gjutasfalten lades ut i ett garage i källarvåningen på Korta gatan 2-4 i Solna. Garaget nås 

genom en nerfart från Torggatan på baksidan av Korta gatan. Lastbilen med asfalt var 

uppställd utanför garageporten, varifrån asfalten transporterades in med en truck närmare 

läggningsplatsen. Asfalten i trucken tömdes upp i skottkärror som tömdes succesivt på 

läggningsplatsen, där en man rakade ut asfalten. En man justerade med ett läggarträ och 

gasolvärmare ut asfalten vid kanterna och alla skarvar. Förutom detta arbete sandade han 

asfalten och glättade den. Asfaltläggningen utfördes i samma garage båda mätdagarna med 

garageporten öppen och en brandlucka öppen längst in i läggningslokalen. Andra dagen då 

asfalten hade vaxtillsats stängdes brandluckan under 30 min (11.30 – 12.00), då asfalt-

läggningen annars skulle gjorts direkt i luftdraget mellan garageport och brandlucka och givit 

för bra förutsättningar för asfalten med vaxtillsats.  

 

Båda mätdagarna var asfaltmassa av samma typ (BPGJA 8), där recept nr 23 kördes första 

dagen och recept nr 26 innehållande vax kördes andra dagen. Asfalttemperaturen låg på 221 - 

240°C vid tömning i skottkärrorna första mätdagen då börtemperaturen var 225°C. Andra 

mätdagen med vaxtillsats i asfaltmassan låg motsvarande temperatur på 206 - 213°C och då 

var börtemperaturen var 205°C. Detta innebär att asfalttemperaturen var lite för hög båda 

dagarna.  
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PROVTAGNING OCH UTFÖRANDE 

Mätningen lades upp så att asfalt-/oljeröken samlades upp i andningszonen dels på en av de 

som kärrade ut asfalten och dels på den som jämnade, sandade och glättade asfalten. Olje-

/asfaltröken samlades upp på ett glasfiberfilter genom vilket luft sögs med ett flöde på ca 2 

lit/min.  

 

De polycykliska aromatiska kolvätena (PAH-erna)samlades upp på en OVS-provtagare med 

XAD-2 absorbent genom vilken luft också sögs med en flödeshastighet om ca 2 lit/min. PAH-

erna fångades också upp i andningszonen, men då på den andre personen som kärrade asfalt 

och på den som rakade ut asfalten vid tömning av kärrorna. 

 

För att fånga upp lättflyktiga eller medelflyktiga organiska föreningar togs två stycken 

dubbelprov med Tenaxrör varje dag ca 0,5 m över den alldeles nylagda gjutasfalten. Proverna 

togs under 25 – 30 min och för att inte riskera att missa något väsentligt ämne togs det ena 

provet i dubbelprovet med en lufthastighet på ca 0,20 l/min och det andra med 0,05 – 0,06 

l/min. Andra mätdagen togs proverna på exakt samma sätt som första dagen för att få 

jämförbara resultat. 

  

Dagen efter d.v.s. 2011-03-23 skickades samtliga prover till SP, Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut i Borås för analys som tog emot proverna 2011-03-24. 

Analysmetoderna framgår av bifogade analysprotokoll. 
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PROVTAGNINGSDATA  

Oljerök (asfaltrök) 

Mätpersonens arbetsuppgift 

Ej vaxtillsats  
2011-03-21 

Vaxtillsats  
2011-03-22 

Prov Provtagningstid Prov Provtagningstid 
Transporterar asfalten med 

skottkärra från trucken och 

tömmer succesivt ut på golvet   

1 
09.24 – 14.45* 

264 min 
3 

08.20 – 13.40* 

222 min 

Jämnar med läggarträ och 

gasollåga, sandar och glättar 
2 

09.24 – 14.55* 

271 min 
4 

08.20 – 13.45* 

247 min 

 

PAH-er 

Mätpersonens arbetsuppgift 

Ej vaxtillsats  
2011-03-21 

Vaxtillsats  
2011-03-22 

Prov Provtagningstid Prov Provtagningstid 
Transporterar asfalten med 

skottkärra från trucken och 

tömmer succesivt ut på golvet   

1EV 
09.24 – 14.45* 

265 min 
3V 

08.20 – 13.40* 

214 min 

Rakar ut gjutasfalten 2EV 
09.24 – 14.45* 

265 min 
4V 

08.20 - 13.40* 

212 min 

 

VOC-ämnen (lätt- och medelflyktiga organiska föreningar) 

 
Ej vaxtillsats  
2011-03-21 

Vaxtillsats  
2011-03-22 

Prov Provtagningstid Prov Provtagningstid 
Provtagning ca 0,5 m över 

nylagd asfaltyta 

10 och 

11 

11.05 – 11.35 

30 min 

14V och 

15V 

08.55 – 09.25 

30 min 

Provtagning ca 0,5 m över 

nylagd asfaltyta 

12 och 

13 

13.55 – 14.22 

27 min 

16V och 

17V 

12.20 – 12.45 

25 min 

  
* = Provtagningen avstängd vid raster och driftstopp 
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RESULTAT 

Oljerök 

(asfaltrök) 

Ej vaxtillsats Vaxtillsats Hygieniskt 

gränsvärde 
(µg/m3) 

Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 

(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

3,3 3,0 1,9 1,6 NGV = 1,0 

 

Nedanstående bild taget på filterprov 2 och 4 där det genom det vänstra filtret har pumpats 

542 liter luft då massa utan vax kördes och genom det högra filtret har pumpats 501 liter luft 

då massa med vax kördes.   

 
 

PAH-er 
 

Ej vaxtillsats Vaxtillsats 
Hygieniskt 
gränsvärde 

(µg/m3) 
Prov 1EV Prov 2EV Prov 3V Prov 4V 

(µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) 

Naftalen 1,4 1,7 1,3 1,2 NGV = 50 000 
KTV = 80 000 

Acenaftylen 0,1 0,2 0,1 0,2 - 
Acenaften 1,0 1,2 1,0 0,9 - 
Fluoren 1,3 1,4 1,0 0,8 - 
Fanantren 2,3 3,1 1,6 1,8 - 
Antracen 0,2 0,4 0,2 0,2 - 
Fluoranten 0,3 0,5 0,2 0,3 - 
Pyren 0,9 2,0 0,9 0,9 - 
Benzo(a)antracen <0,2** <0,2** <0,2** <0,2** - 
Crysen <0,2** <0,2** <0,2** <0,2** - 
Benzo(b)fluoranten <0,2** <0,2** <0,2** <0,2** - 
Benzo(k)fluoranten <0,2** <0,2** <0,2** <0,2** - 
Benzo(a)pyren <0,2** <0,2** <0,2** <0,2** NGV = 2 

KTV = 20 
Dibenzo(ah)antracen <0,2** <0,2** <0,2** <0,2** - 
Benzo(ghi)perylen <0,2** <0,2** <0,2** <0,2** - 
Indeno(123cd)pyren <0,2** <0,2** <0,2** <0,2** - 
Summa mätbar PAH 7,5 10,5 6,3 6,3 - 
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VOC-ämnen (lätt- och medelflyktiga organiska föreningar) 

 
Ej vaxtillsats Vaxtillsats 

Hygieniskt 
gränsvärde 

(mg/m3) 

Prov 10 och 11 Prov 12 och 13 Prov 14V och 15V Prov 16V och 17V 

(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

TVOC 3,6 4,5 3 2,2 - 

bensen 0,03 0,02 < 0,01** < 0,01** NGV = 1,5 
KTV =9,0 

Toluen 0,05 0,08 0,05 0,02 NGV = 200 
KTV = 400 

 
** = Under detektionsgränsen  NGV = Nivågränsvärde KTV = Korttidsvärde  
 

KOMMENTARER 
Temperatursänkningen om ca 20°C på massan som har varit möjlig p.g.a. vaxtillsatsen 

innebär att oljeröksexponeringen minskar ca 45 %. Vaxtillsatsen innebär också att 

asfaltmassan får lägre viskositet, så att utkärrningen och rakningen kräver mindre fysisk 

aktivitet och därmed minskar andningsfrekvensen och inhalationen av oljerök.  

 

Trots att temperaturen på asfaltmassan har kunnat sänkas och rökigheten minskat överskrids 

nivågränsvärdet för oljedimma (oljerök). Mätningarna visar således att självdragsventilationen 

ej var tillräcklig men ingen av de anställda använde de fläkt- och filterförsedda hjälmar som 

man fått ut för att skydda sig. Läggning av gjutasfalt inomhus i nästan helt slutna lokaler 

innebär således att man måste ordna med särskild tilluft typ tunnelfläktar till arbetsplatsen och 

där detta är omöjligt måste personlig skyddsutrustning användas så att inandningsluften 

filtreras.   

 

Generellt sett är exponeringen för de 16 vanligaste PAH-erna låg och långt under hygieniska 

gränsvärdena även vid den högre massatemperaturen.   

 

När det gäller lätt- och medelflyktiga organiska föreningar är det mycket låga halter som 

uppmätts. Sänkning av massatemperaturen minskar också avgången av dessa föreningar från 

massan. 

 
 
Bilagor Analysrapport FX 106907 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås 






