
 

 

PM 

ÅF Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51  

Telefon +46 10 505 00 00, www.afconsult.com 

Org.nr 556185-2103, VAT nr SE556185210301 

  Sida 1 (1) 

Handläggare 

Olof Johansson Ström 
Mottagare 

Falkenbergs Kommun 
Rådhustorget 3C  
311 80 Falkenberg 

  

Tel 

010 505 31 44 
Mobil 

0703 87 11 60 
E-post 

olof.johansson.strom@afconsult.com 
 

Datum 

2017-12-18 

 

Asfaltsprovtagning Morup 23:1, 
Falkenbergs Kommun 

1 Inledning och syfte 
ÅF Infrastructure AB (ÅF) har på uppdrag av Falkenbergs kommun genomfört kontroll 

av asfalt genom fältanalys på fastigheten Morup 23:1, i Morup. Provtagningarna har 

genomförts inför planerade markarbeten på fastigheten där delar av asfalten kan 

komma att avlägsnas. 

ÅF:s organisation för detta projekt har varit följande: 

Uppdragsansvarig och kvalitetsgranskning: Björn Oscarsson Gardbring  

Handläggare och fältingenjör: Olof Johansson Ström 

2 Genomförande 
Fältundersökningarna genomfördes 2017-12-15. Ett asfaltsprov uttogs på vardera av 

de identifierade asfaltsytorna på området. Totalt uttogs 50 asfaltsprover som 

sprayades med färg för identifikation av förekomst av tjärasfalt. Uttagna asfaltsprover 

lämnades efter på-sprayning under några minuter för att tillåta sprayen att reagera 

med asfalten. Därefter kontrollerades färgen på asfaltssprayen och en bedömning av 

utslaget gjordes och nedtecknades i fältprotokoll.  

3 Slutsats 
Vid fältundersökningarna har 50 asfaltsytor och lagningar identifierats och provtagits 

på den berörda fastigheten. Av dessa uppvisar 3 ingen indikation på att innehålla 

tjärasfalt. Ytterligare 28 av de uttagna proverna indikerar på låga halter av 

stenkolstjära. Slutligen uppvisar 18 prover måttliga halter av stenkolstjära samt 1 prov 

tydliga tecken på innehåll av tjärasfalt. 

Denna fältbedömning är inte jämförbar med en kemisk analys av proverna, då dessa 

ger en faktisk halt stenkolstjära i asfalten. För att säkerställa bedömningen bör ett 

antal prover uttas och skickas in för kemisk analys. Detta i syfte att verifiera halterna 

av stenkolstjära på området. 

ÅF bedömer att det troligtvis endast är en mindre mängd asfalt inom området som 

uppvisar förhöjda halter av stenkolstjära. 
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