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Stålslagg i asfaltbeläggning – Fältförsök 2005 – 2012 

av Nils-Gunnar Göransson, VTI och Torbjörn Jacobson, Trafikverket 

VTI 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Vid tillverkning av stål tillsätts kalk och dolomit som slaggbildare. Det innebär att slagg 

erhålls som biprodukt. Stålslagg används i många länder till bundna och/eller obundna 

lager i vägkonstruktioner. Denna rapport behandlar slagg från stålverket i Smedje-

backen, EAF-slagg (Electric Arc Furnace), som ballast i asfaltbeläggning. Goda 

erfarenheter finns från Halmstad och Laholm där EAF-slagg använts till slitlager på 

högtrafikerade gator/vägar sedan början av 1990-talet. I Danmark har EAF-slagg från 

Smedjebacken använts frekvent i cirkulationsplatser och vägar/gator med intensiv trafik.  

Slaggen från Smedjebacken har goda mekaniska egenskaper. Kornen blir efter 

krossning i flera steg kubiska men behåller samtidigt sin skrovliga yta genom 

porositeten, vilket innebär att asfaltbeläggningen får en mycket god stabilitet. Genom att 

slaggen innehåller fri kalk i lämplig mängd (<0,5 %) blir beständigheten mot vatten 

mycket bra. För att eliminera risken för svällning lagras den utomhus i cirka ett år. 

Slaggen från Smedjebacken har god volymbeständighet. Metallinnehållet avskiljs innan 

slaggen krossas och siktas till lämpliga sorteringar. Sorteringar större än 4 mm används 

normalt till asfaltbeläggning. Slaggen har hög densitet (hög halt av järnoxid), vilket 

tillsammans med ytporerna noga måste beaktas vid proportioneringen av asfaltmassan. 

Bindemedelshalten är lägre i slaggasfalt än konventionell asfalt. 

Ett antal provsträckor med stålslagg i slitlager, ABS11, utfördes i Dalarna under åren 

2005–2008. Vid Smedjebacken (2005) och Borlänge (2006) lades slaggasfalt i cirkula-

tionsplatser. På väg 68 norr om Horndal (2007) utfördes en 300 meter lång provsträcka. 

Ett större objekt med stålslagg, ABS11, lades på väg 50 mellan Grängesberg och 

Ludvika (2008). I det objektet inblandades 20 procent porfyr i asfaltmassan. För att 

reducera bulleremissioner har stålslagg använts på Skälbyvägen i Järfälla kommun, 

Swedrain8 (2010) samt i en provsträcka med dränerande asfalt, ABD11 (övre lagret i en 

dubbeldrän) på E4, Husqvarna (2010). Ytterligare en sträcka med ABT16, innehållande 

slagg i samtliga fraktioner, har testats på en gruvväg i Garpenberg (2011) med hög 

andel tung trafik. Flera av objekten har stor trafikvolym eller hög andel av tunga fordon. 

Provsträckorna har årligen okulärt följts upp med skador i fokus. Vid några tillfällen har 

makrotextur, spårdjup och jämnhet undersökts. Tillgängliga laboratorieundersökningar 

för respektive objekt samt data om trafik och vägtyp redovisas också i rapporten. 

Sammanfattningsvis visar uppföljningarna att slaggasfalten fungerat mycket bra. Under-

sökningarna av asfaltmassa och asfaltbeläggning visar på mycket goda egenskaper 

ifråga om stabilitet, styvhet och beständighet, vilket gör den särskilt lämplig för utsatta 

ytor. Även slitstyrkan har visat sig vara acceptabel för svenska förhållanden med 

dubbdäckstrafik vintertid. Inga beläggningsrelaterade skador såsom stensläpp, sprickor 

eller andra defekter har observerats på i undersökningen ingående objekt. Slaggasfalten 

har som förväntat god friktion. Bullerreduktion ligger för täta eller halvtäta asfalt-

beläggningar cirka 1 decibel lägre än för jämförbara sträckor med konventionell asfalt. 
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Steel slag in asphalt concrete – Test sections 2005 – 2012 

by Nils-Gunnar Göransson, VTI and Torbjörn Jacobson (Swedish Transport 

Administration) 

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 

SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 

Summary 

During the manufacturing process of steel, lime and dolomite are added as fluxes. These 

then combine with some of the melted impurities and form a slag byproduct. In many 

countries steel slag is used in both bound and unbound road construction layers. This 

report discusses the use of the byproduct from the steel mill in Smedjebacken, EAF 

(Electric Arc Furnace) slag, as an asphalt aggregate. Good experiences with such a 

material can be found in Halmstad and Laholm, where EAF slag has been used in 

surface courses on high traffic volume roads since the beginning of the 1990s. In 

Denmark, EAF slag from Smedjebacken is frequently used in roundabout construction 

and on roads with intensive traffic. 

The slag from Smedjebacken has good mechanical properties. The aggregate, after 

crushing in several steps, has a cubic form but still retains a rough surface texture due to 

its porous nature. This results in a very stable asphalt road surface. The slag contains a 

suitable amount of free lime (<0.5%), so resistance against water permeability is very 

good. To help eliminate any risk of swelling, aggregate is stored outdoors for about a 

year. The slag from Smedjebacken has good volumetric stability. Metal content is 

separated off before the slag is crushed and graded into appropriate aggregate fractions. 

Aggregate size greater than 4 mm is normally used for asphalt surfacing materials. The 

slags high density (high content of iron oxide) and surface porosity must be carefully 

considered during the design of the surfacing material. Slag asphalt binder content is 

lower than conventional asphalt. 

A number of test sections, where steel slag was used as a surface course, ABS11 (SMA) 

aggregate, were constructed in Dalarna between 2005 and 2008. At Smedjebacken 

(2005) and Borlänge (2006), slag asphalt was used in roundabout construction. On Road 

68, north of Horndal (2007), a 300 metre long test section was constructed. A larger 

project using steel slag, ABS11, was carried out on Road 50 between Grängesberg and 

Ludvika (2008). In this project, the asphalt mix contained 20 per cent porphyry 

aggregate. To reduce traffic noise emissions, steel slag asphalt (Swedrain8) was used in 

Skälbyvägen, Järfälla (2010,) and in a test section with drainage asphalt (ABD11 - 

upper layer in a double drain construction) on the E4, Husqvarna (2010). Another 

section, constructed with an ABT16 (dense-graded asphalt concrete) containing slag in 

all fraction sizes, has been tested on a mine access road, with a high volume of heavy 

traffic, at Garpenberg (2011). Many of the test sections are subjected to high traffic 

volumes or have high proportions of heavy vehicles. 

Test sections have been visually inspected for defects each year. On a few occasions, 

macro texture, rut depth and evenness have also been investigated. Laboratory test 

results, traffic data, and road information are also presented in the report. 

In summary, the inspections have shown that the slag asphalt has performed very well. 

Investigations of the asphalt mix and road surface have shown very good results in 

terms of stability, stiffness and durability. This makes the material particularly suitable 
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for vulnerable areas. Even durability is deemed acceptable for Swedish winter 

conditions which involve the use of studded tyres. No defects, such as stone loss, 

cracking or other surface type defects were observed during the inspection surveys. The 

slag asphalt, as expected, provided good friction values. Noise reduction levels, for 

dense or semi-dense asphalt were about 1 dB lower when compared with similar 

sections with conventional asphalt surfacing. 
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1 Stålslagg i asfaltbeläggningar 

Stålslagg används i många länder till ballast i asfaltbeläggningar. I t ex England har den 

använts i mer än 60 år. Förutom till asfaltbeläggningar används stålslagg även till 

ytbehandlingar, bär- och förstärkningslager samt som ersättning för sandningssand vid 

halkbekämpning. Slaggasfalt anses ha många fördelar jämfört med naturmaterial, t ex 

bra friktion, stabilitet och beständighet. Stålslagg ger god vidhäftning till bitumen, även 

vid närvaro av vatten. På grund av innehåll med kalciumoxid och magnesiumoxid 

behöver inte vidhäftningsmedel tillsättas i asfaltmassan. En nackdel är att transporterna 

av ballast och asfaltmassa blir dyrare pga. slaggens höga korndensitet. Porositeten och 

den höga korndensiteten gör att speciella hänsyn måste tas vid proportioneringen. 

I den europeiska standarden (SS-EN 13043) för ballast och filler får industriellt 

framtagna material såsom EAF- och BOF-slagg (Basic Oxygen Furnace) i likhet med 

naturmaterial användas till asfaltbeläggningar eller ytbehandlingar på vägar, gator, 

flygfält och andra trafikerade ytor.  

1.1 Beredning av stålslagg till asfaltballast 

Innan stålslaggen kan användas till beläggningsändamål måste järn och metallskrot 

sorteras bort från massorna. De måste även krossas och sorteras på ett lämpligt sätt så 

att rätt kvalitet erhålls. Efter grovkrossning går finfraktionen efter magnetisk avskiljning 

vidare till en spindelkross följt av en Rotopaktor för kubisering med nedkrossning av 

svaga partiklar (selektiv krossning). För att inte den fuktiga slaggen ska sätta igen 

maskorna i siktarna används ofta gummisiktar med hög frekvens. 

Stålslagg måste innan den bearbetas ligga i upplag och oxidera/hydratisera i ca ett år. 

Under denna tid tar den upp fukt och sväller något beroende på halten av fri CaO och 

MgO. Det bör tilläggas att halten fri kalk är förhållandevis låg i EAF-slagg (<0,5 %) 

men den kan variera mellan olika stålverk beroende på typ av process i 

ståltillverkningen.  

1.2 Erfarenheter av slaggasfalt i Sverige och Danmark 

I Halmstad och Laholm har huvudsakligen slaggasfalt använts till slitlager av typen 

ABS11. Användningen sker i sorteringarna 4/8 och 8/11 mm. Slaggasfalt har 

huvudsakligen använts på utsatta ytor, t ex i cirkulationsplatser och utmed trafikleder 

med intensiv trafik. Erfarenheterna från Halmstad och Laholm visar att asfaltbeläggning 

innehållande EAF-slagg är mycket hållbar (16 års livslängd har uppnåtts). En nackdel 

kan vara att ytan förblir mörk jämfört med asfalt med ljust stenmaterial. Asfaltmassa 

med stålslagg anses normalt vara svårare att lägga ut för hand p g a. att asfaltmassan är 

tung och trög att bearbeta.  

I Danmark har EAF-slagg använts i drygt 25 år. Den lagras, bearbetas och siktas upp i 

sorteringar vid en speciell anläggning utanför Roskilde. EAF-slagg används 

huvudsakligen till slitlagermassor typ ABT och ABS men även till bindlager och 

ytbehandling, dock i mindre omfattning. I beläggningar med stålslagg kan ljust 

stenmaterial blandas in för att vägytan skall uppfylla kraven för ljusreflektion. I 

Danmark används slaggasfalt på vägar med stora påkänningar eller mycket trafik, t ex 

cirkulationsplatser eller tungt trafikerade gator och vägar. Slaggasfalt har även använts 

direkt på vägar med cementbetong. Sprickorna i fogarna kom tillbaka men i övrigt 

uppstod inga direkta skador. Livslängder på 15–16 år uppnåddes. Stålslagg används 

även till ytbehandling. Ballasten är av sortering 5/8 mm och denna typ av ytbehandling 

används både på villagator och på högtrafikerade vägar (god poleringsresistens) utan 

risk för blödningar. 
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1.3 Beskrivning av stålslagg från Smedjebacken 

Vid stålverket i Smedjebacken, Ovako Bar, tillverkas stål från skrotråvara. 

Tillverkningen sker via smältning i ljusbågsugn (LB) och färdigställande i skänkugn. I 

ljusbågsugnen tillsätts kalk (CaO) och dolomit (CaO, MgO) som slaggbildare. Vid båda 

processerna bildas slagg som biprodukt. I ljusbågsugnen bildas de största mängderna, ca 

60 000 ton årligen. Slaggen från ljusbågsugnen siktas och magnetsepareras så att 

användning kan ske. Huvuddelen av den slagg som produceras levererades tidigare till 

ett danskt företag för användning som asfaltballast. En stor mängd finns dock lagrat på 

Ovako Bars slaggdeponi, ca 400 000 ton. Numera sker här även krossning. LB-slagg 

benämns i tekniska anvisningar och standarder som EAF-slagg (Electric Arc Furnace 

slag). Även vid stålverket i Hofors (Ovako Hofors) erhålls denna typ av slagg. 

EAF-slagg består, liksom alla typer av slagg, av mineraler innehållande olika 

kombinationer av huvudsakligen kalcium, magnesium, kisel och järn. Små mängder av 

övriga legeringsmetaller återfinns också bundna i mineralen, vilket gör att de inte lakas 

ut. 

Dessutom förekommer mycket små mängder fri kalk, CaO, och fri magnesiumoxid, 

MgO. Dessa expansiva ämnen förekommer dock i relativt låga halter (<0,5 %). 

Materialet är basiskt med ett pH-värde omkring 10. 

EAF-slaggen från Ovako är REACH-registrerad (kemikalieförordningen) och alla 

tester, som genomförts inför registreringen, har visat att slaggen ur alla synpunkter är 

ofarlig för människa och miljö, dvs den är inte klassificerad. 
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2 Egenskaper för stålslagg och slaggasfalt 

Utifrån litteraturstudier och inledande laboratorieförsök har stålslagg och slaggasfalt av 

EAF-typ visat sig ha följande egenskaper: 

Utmärkande egenskaper för stålslagg 

• Korndensiteten är hög – ca 3,6 kg/dm³ 

• Har ibland något högre bindemedelsabsorption än konventionella stenmaterial 

p g a. en större mängd ytporer, vilket medför en högre specifik yta 

• Materialet har en lämplig kornform och relativt bra mekaniska egenskaper. 

• Bra volymstabilitet, vilket medför liten risk för svällning under förutsättning att 

slaggen lagrats en tid 

• Högre fuktinnehåll än konventionella material p g a. porerna 

• Slagg måste upphettas mer i torktrumman än konventionella stenmaterial p g a. 

hög halt av järnoxid med god värmeledningsförmåga 

Utmärkande egenskaper för slaggasfalt 

• Mycket god resistens mot deformationer 

• Mycket hög styvhetsmodul 

• Utmärkt resistens mot stripping (vatten tvättar bort bindemedel från ballasten), 

vilket ger hög vattenbeständighet 

• Sämre bearbetbarhet vid handläggning p g a att asfaltmassan är tung och styv 

• Termiska egenskaper –asfaltmassan svalnar långsammare jämfört med 

konventionell asfalt  

• Bra friktion och god resistens mot polering 

• Bullerreducerande egenskaper (effekt av ytporerna) 

• Vägytan förblir mörk p g a att slaggen är mörk 

• Sprickor ger ej upphov till sten- eller bruksförluster (bra vidhäftning 

bindemedel/ballast) 

Vid proportioneringen av slaggasfalt tas hänsyn till materialets höga korndensitet och i 

viss mån även dess porositet. Om volymförhållandena mellan ballast och bitumen skall 

bli detsamma som för konventionella stenmaterial måste bindemedelshalten i 

viktprocent minskas. En viss kompensation för porositeten innebär några tiondelar 

högre bindemedelshalt. Normalt riktvärde är att tillsätta ca 0,5 procentenheter (vikt) 

mindre bindemedel i slaggasfalt än i konventionell asfalt. 

En viktig fråga är om slaggpartiklarnas porositet kan ha en viss värmeisolerande effekt 

på vägytan, vilket i så fall skulle kunna innebära ökad risk för frosthalka. Faktorer som 

talar emot ökad risk för frosthalka är att stålslagg har hög värmeledningsförmåga, 

genom sitt innehåll av metaller, vilket inte gynnar värmeisolering. Dessutom används 

slaggasfalt i relativt tunna, ytliga lager, vilket ytterligare minskar risken för isolering av 

markvärme Genom att partiklarna har en skrovlig yta erhåller slaggasfalt också bra 

friktionsegenskaper gentemot gummidäck. 

Enligt uppgifter från Danmark, Tarco Vej (numera ingående i Munck Gruppen a/s) 

vilka arbetat med slaggasfalt i mer än 20 år, har EAF-slagg från stålverket i 

Smedjebacken haft en homogen kvalitet under åren. Det basiska slaggmaterialet anses 

passa bra ihop med bituminösa bindemedel som är sura. Den långa livslängden hos 

slaggbeläggningar på utsatta platser uppges även bero på lämplig kornform och god 

hållfasthet. Om bärighetsrelaterade sprickor uppstår ger de inte upphov till vidare 

skador och måste därför inte åtgärdas omedelbart. Stålslaggen hamnade i bästa klassen i 

expansionstest enligt EU-normen. Porositeten ligger mellan 0,5 och 1 % enligt ASTM-

test. Porerna kommunicerar inte med varandra men något bindemedel sugs in när 

massan kallnar. Slaggasfalt proportioneras med något högre hålrumhalt (1 procentenhet) 
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och lägre bindemedelshalt (0,5 procentenheter) än konventionell massa p g a 

partiklarnas porositet och höga densitet. 
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3 Försöksverksamhet med slagg från stålverket i 
Smedjebacken 

Ett antal provsträckor med stålslagg i slitlagret, ABS11, utfördes i Dalarna under åren 

2005-2008. Vid Smedjebacken (2005) och Borlänge (2006) lades slaggasfalt i 

cirkulationsplatser. På väg 68 norr om vid Horndal (2007), utfördes en ca 300 m lång 

provsträcka. Ett större objekt belades utmed väg 50 mellan Grängesberg och Ludvika 

(2008). I det objektet inblandades 20 % porfyr i asfaltmassan. 

För att reducera bulleremissioner har stålslagg använts på Skälbyvägen i Järfälla 

kommun, Swedrain8 (2010). Även en provsträcka med dränerande asfalt, ABD11, 

utmed E4 förbi Huskvarna (2010), har utförts i bullerreducerande syfte. 

En ABT16 med slagg i samtliga fraktioner har testats på en gruvväg i Garpenberg 

(2011). Den tunga trafiken ger upphov till mycket stora påkänningar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att alla objekten utsätts för stora påfrestningar genom 

dubbdäcksavnötning och/eller trafik med tunga fordon. 

3.1 Cirkulationsplats i Smedjebacken 

Under hösten 2005 (2005-09-30 och 2005-10-03) utfördes ett försök med slaggasfalt i 

Smedjebacken. Ca 80 – 90 kg/m² av ABS 11 med EAF-slagg lades som slitlager i en 

nybyggd cirkulationsplats utmed väg 266. Som bärlager valdes AG 22 på den 

ombyggda delen emedan befintlig beläggning fick ligga kvar på äldre delar som behölls. 

Trafikflödet bedöms vara ca 2 200 fordon per riktning varav ca 10 % är tunga. I 

samband med försöket togs prov på stålslaggen och asfaltmassan. Även borrkärnor togs 

ut från färdig beläggning. Ytans makrotextur bestämdes med ”sandfläcksmetoden”. 

Typ av asfaltmassa 

 ABS11 med bitumen 100/150, kornkurva enligt ATB VÄG 

 Stålslagg i fraktionerna 4/8 och 8/11 mm  

 Andelen slagg i asfaltmassan var 72 vikt-% av den totala mängden ballast 

 Material < 4 mm kom från NCC Roads täkt i Gustafs 

 Stålslaggen hade beretts vid Tarco Vejs anläggning i Danmark (390 ton) 

 Inblandning av fibrer och cement (1 %) 

Enligt arbetsreceptet låg bindemedelshalten på 5,8 % och Marshallhålrummet på 3,6 

vol.-%. 

Prestanda för stålslaggen 

På NCCs laboratorium har stålslaggen analyserats med följande resultat: 

 Korndensitet: 3,62 g/cm3 

 Kulkvarnsvärde: 7 (analysfraktion 8-11,2 mm) 

 Micro-Devalvärde: 6 

 Los Angelesvärde: 11 

 Flisighetsindex: 3 

Enligt provningarna hade slaggen bra kvalitet och fick enligt Trafikverkets anvisningar, 

ATB VÄG, användas på det högtrafikerade vägnätet. Noterbart är det låga värdet på 
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flisighetsindex. Det innebär att andelen flisiga korn i materialet är mycket låg. En 

inverkande faktor är att materialet har kubiserats vid materialberedningen i Danmark. 

3.1.1 Utförande 

Temperaturen i asfaltmassan låg vid utläggningen på ca 165°C. Utläggning och 

packning skedde med konventionell utrustning. Vid det handarbete som krävdes var den 

mycket tung och styv att arbeta med. Omgivande lufttemperatur var låg, ca +3°C. 

Asfaltmassan upplevdes som homogen och inte speciell separationsbenägen vid 

utläggningen. Vid asfaltverket konstaterades att nivågivarna i lagringsfickorna 

påverkades av stålslaggen (sannolikt p g a. innehållet av järnoxid och metaller). En 

provblandning i verket rekommenderas innan full produktion startas upp. 
 

  

  

  

Figur 1 Foton från utförandet av ABS 11 med slaggasfalt i cirkulationsplatsen vid 

Smedjebacken hösten 2005 (Kenneth Lind, NCC/Trafikverket). 
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3.1.2 Kontroller 

Vid asfaltverket togs ett antal prov av asfaltmassa för analys på laboratorium. Vid 

NCC:s laboratorium bestämdes bindemedelshalt, kornkurva, hålrumshalt, 

bindemedelsåldring, nötningsresistens (Prall) och vattenkänslighet enligt 

pressdragprovning. På VTI bestämdes styvhetsmodul och deformationsresistens enligt 

dynamisk kryptest.  

Kornkurva och bindemedelshalt 

Kornstorleksfördelningen avvek inte nämnvärt från arbetsreceptet. Bindemedelshalten 

låg på 5,6 % (5,5, 5,8 respektive 5,6, jämfört med arbetsreceptets 5,8 %). 

Hålrumshalt 

Hålrumshalten för Marshalltillverkade provkroppar hamnade på 2,9 vol.-%, gentemot 

arbetsrecepts 3,6 vol.-%. 

Bindemedlets åldring 

I samband med tillverkningen och utläggningen av asfaltmassan analyserades bitumenet 

med avseende på dess förändring av mjukpunkt och penetration. Resultatet redovisas 

nedan. 

Tabell 1 Bindemedlets åldring under produktionen. 

Mjukpunkt Penetration 

Verk 1) Massa 2) Beläggning 3) Verk 1) Massa 2) Beläggning 3) 

43,0 46,4 43,0 111 106 - 4) 

1) Prov taget av bitumen strax före inblandning i verket 
2) Återvunnet bitumen från asfaltmassa vid verket 
3) Återvunnet bitumen från asfaltmassa taget vid vägen 
4) Det återvunna bindemedlet räckte inte för analys 

Bindemedlet synes inte ha åldrats (hårdnat) onormalt mycket även om en viss 

förhårdning har skett enligt provet taget vid verket. Provet som togs vid utläggningen på 

vägen påvisar ingen åldringseffekt. Ett förnyat prov (borrkärnor) kommer att tas 2006 

för att klarlägga om risk för åldring föreligger. 

Mekaniska egenskaper, beständighet och slitstyrka för provkroppar 

Proverna till pulserande kryptest, SS-EN 12697-25:2005, och styvhet, SS-EN 12697-

26:2012, är tillverkade med gyratorisk packningsutrustning. Vid övriga analyser är 

proverna instampade enligt Marshall. Resultaten redovisas nedan. 
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Tabell 2 Sammanställning över mekaniska egenskaper och beständighet (VTI). 

Skrym-
densitet 
[g/cm3] 

Hålrums- 
halt 

[vol.-%] 

Pulserandek
ryptest 
[µε] 

 Skrym- 
densitet 
[g/cm3] 

Hålrums- 
halt [vol.-%] 

Styvhet 
 

[MPa] 

2,906 1,6 5100  2,891 2,1 8361 

2,909 1,5 7900  2,920 1,1 8716 

2,923 1,0 4600  2,904 1,7 8270 

2,932 0,7 5400  - - - 

2,924 1,0 5400  - - - 

Medelv.    Medelv.   

2,919 1,2 5700  2,908 1,6 8449 

 

 

Figur 2 Resultat från pulserande kryptest. 

 

Figur 3 Resultat från styvhetsmodultest (+10°C). 

Hållfastheten är mycket hög enligt utförda tester. Stabiliteten (medelvärdet av 5 prov) 

hamnade på 5 700 µε och styvhetsmodulen (medelvärde av 3 prov) på nära 9 000 MPa. 

I viss mån har resultaten påverkas av att asfaltmassan blivit mycket välpackad i den 

gyratoriska utrustningen. På borrkärnor brukar hållfastheten initialt bli lägre men ökar 

med tiden genom trafikens efterpackning och den oxidering/åldring (förhårdning) som 

sker av bitumenet. Slaggasfalten bedöms ha fått högre hållfasthet än vad motsvarande 

beläggning med stenmaterial brukar uppnå. 
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Resistensen mot vatten, SS-EN 12697-12:2008, är mycket god med ITSR-värde på 

98 %. Asfaltbeläggningar med konventionella stenmaterial brukar inte få så höga 

värden. Även pressdraghållfastheten är mycket hög hos slaggasfalten vilket förklaras av 

den höga vidhäftningen mellan ingående material. 

Tabell 3 Pressdraghållfasthet och vattenkänslighet (NCC). 

Skrym-
densitet 
[g/cm3] 

Torrt 
 

[kPa] 

 Skrym-
densitet 
[g/cm3] 

Vått 
 

[kPa] 

2,880 2251  2,865 2349 

2,890 2514  2,890 2412 

2,872 2325  2,883 2360 

2,890 2523  2,874 2557 

2,892 2574  2,894 2322 

Medelv.   Medelv.  

2,885 2437  2,881 2400 

Vattenkänsligheten, ITSR är 2400/2437 =98 [%] 

 

 

Figur 4 Resultat från provning av pressdraghållfasthet (+10°C). 

Borrkärnor 

På borrkärnor tagna under senhösten 2005 har skrymdensitet, hålrumshalt samt slitage 

enligt Prall, SS-EN 12697-16:2004, bestämts (NCC), resultaten redovisas nedan. 

Tabell 4 Prallslitage, Smedjebacken. 

Skrymdensitet [g/cm3] Prallslitage [cm3] 

2,786 33,7 

2,768 - 

2,837 32,0 

2,792 28,9 

2,784 28,0 

2,764 - 

Medelv.  

2,789 31 
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Medelvärdet för Prall låg på 31 cm³. Det innebär att slitstyrkan är medelgod. För 

cirkulationsplatsen i Smedjebacken bedöms slitstyrkan vara tillräcklig hög med tanke på 

trafikvolymen, hastigheten och det faktum att spårbundenheten i cirkulationsplatser är 

tämligen låg. Skrymdensiteten var något lägre för dessa prov jämfört med övrig 

provning vilket bör ha inverkat negativt. 

Tabell 5 Analys av borrkärnor tagna hösten 2005. 

Skrymdensitet [g/cm3] Kompaktdensitet [g/cm3] Hålrumshalt [vol.-%] 

2,842 2,965 4,1 

2,879 2,955 2,5 

Medelv:   

2,861 2,960 3,3 

 

Hålrumshalten låg för borrkärnorna på 3,3 vol.-% (4,1 och 2,5 vol.-%) jämfört med 3,6 

vol.-% för arbetsreceptet.  

Texturmätning 

Cirka ett år efter utläggning av slaggasfalten (2006) bestämdes vägytans makrotextur 

genom ”sandfläcksmetoden”, SS-EN 13036-1:2010, Mean Texture Depth (MTD). En 

förnyad mätning med lasermätbil, ISO 13473-1, Mean Profile Depth (MPD) utfördes 

sex år senare (2012). MTD som mäter hela texturdjupet ligger ca 20 % över MPD. Det 

senare måttet mäter texturen i det övre skiktet av asfaltytan. Resultaten framgår av 

nedanstående tabell. 

Tabell 6 Makrotextur enligt ”sandfläcksmetoden” (MTD) respektive laser (MPD). 

MTD 2006 

Vänster spår Mellan spår Höger spår 

1,11 0,97 1,01 

 

MPD 2012, söder och norrut 

Vänster spår Mellan spår Höger spår 

0,78 (s=0,10) 0,82 (s=0,10) 0,77 (s=0,08) 

 

MPD 2012, väster och österut 

Vänster spår Mellan spår Höger spår 

0,77 (s=0,13) 0,75 (s=0,10) 0,73 (s=0,12) 

Medelvärdet för makrotexturen låg 2006 på ca 1 mm (MTD) och 2012 på 0,8 mm 

(MPD). Texturen ligger jämförelsevis ungefär på samma nivå vid de två mätningarna. 

Det är ett förhållandevis lågt värde som visar att ytan är relativt slät och tät.  

Okulär besiktning i juni 2006 

Ytorna såg täta och homogena ut. Trafikerade ytor i hjulspåren hade något mindre 

skrovlig karaktär och var mörkare än ytorna som inte erhållit så mycket trafik. Jämför 

makrotexturen som enligt sandfläcksmetoden var 0,9 mm i hjulspåren utanför 

hjulspåren 1,1 mm. 
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Vägyta i hjulspår 

 
Vägyta mellan hjulspår 

Figur 5 Foton från besiktningen i juni 2006 

Okulär besiktning 2007 

Ytorna var efter två års trafik i stort sett oförändrade. Inga skador förekom. Stenlossning 

kan ofta vara ett problem på dylika platser. Makrotexturen (MTD) låg fortfarande på ca 

1 mm. 

 

Figur 6 Foto från besiktningen 2007, Vägytan i hjulspår. 
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Okulär besiktning 2009 

Ytorna var efter fyra års trafik fortfarande oförändrade. Inga skador kunde observeras. 

Makrotexturen (MTD) låg fortfarande på ca 1 mm.  

Okulär besiktning 2011 

Vid besiktningen efter sex års trafik kunde sprickor observeras i mittskarven mellan 

läggardragen. Inga slaghål eller materialförluster utmed skarvarna syntes dock. En 

uppfattning är att skarvarna bör tätas innan materialförluster i beläggningen uppstår. 

Enstaka tjälsprickor hade också uppkommit efter vintern 2010/2011. Makrotexturen var 

oförändrad. 

 

  

Figur 7 Foton från besiktningen 2011. 

Okulär besiktning 2012 

Vid besiktningen efter sju års trafik noterades att mittskarven och de tjälsprickor som 

tidigare uppkommit delvis förseglats. I övrigt var beläggningen oförändrad, dvs. inga 

bärighetsbetingade eller övriga beläggningsskador observerades. Makrotexturen bedöms 

också vara oförändrad.  

 

  

Figur 8 Foton från besiktningen 2012. 
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3.2 Cirkulationsplats i Borlänge 

Under sommaren 2006 (natten mellan 7 och 8 juli 2006) utfördes ett slitlager med 

slaggasfalt i Borlänge. En ABS11 med EAF-slagg lades i en större, högtrafikerad, 

cirkulationsplats på väg 50/70. Två läggningsdrag som går runt i cirkulationsplatsen. 

Arbetsreceptet var i stort sett detsamma som vid objektet i Smedjebacken. Trafikflödet 

bedöms vara ca 10 300 fordon per riktning varav ca 8,7 % är tunga och hastigheten är 

begränsad till 60 km/h. 

Typ av asfaltmassa 

 ABS11 med bitumen 100/150 

 Stålslagg i fraktionerna 4/8 och 8/11 mm 

 Cement blandades in som vidhäftningsmedel 

 Andelen slagg i asfaltmassan var 72 vikt-% av totala mängden ballast 

 Material <4 mm kom från NCC Roads täkt i Gustafs 

 Stålslaggen hade beretts vid Tarco Vejs anläggning i Danmark 

 Fibrer ingick i receptet 

Enligt arbetsreceptet låg bindemedelshalten på 5,8 % och hålrummet enligt Marshall på 

3,0 vol.-%.  

Prestanda för stålslaggen 

På NCC:s laboratorium analyserades stålslaggen med följande resultat: 

 Korndensitet: 3,67 g/cm3 

 Kulkvarnsvärde: 8,4 (analysfraktion 8/11,2 mm) 

 Micro-Devalvärde: 7 

 Los Angelesvärde: 15 

 Flisighetsindex: 4 
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3.2.1 Utförande 

Temperaturen i asfaltmassan låg på ca 165°C vid utläggningen. Utläggning och 

packning utfördes med konventionell utrustning. Omgivande lufttemperatur var ca 

+15°C. Asfaltmassan upplevdes som homogen och inte speciell separationsbenägen. 

 

 
 

  

Figur 9 Foton från utförandet av ABS 11 med slaggasfalt i cirkulationsplatsen vid 

Borlänge sommaren 2006. 

3.2.2 Kontroller 

Vid asfaltverket togs ett antal prov ut för analys på laboratorium. Vid NCC:s 

laboratorium bestämdes bindemedelshalt, kornkurva och hålrumshalt enligt Marshall.  

Kornkurva och bindemedelshalt 

Kornstorleksfördelningen avvek inte nämnvärt från arbetsreceptet. Bindemedelshalten 

låg på 5,6 %, gentemot receptets 5,8 %. 

Hålrumshalt 

Enligt Marshalltillverkade provkroppar låg hålrumshalten på 2,7 vol.-%, gentemot 

receptets 3,0. 
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Bindemedlets åldring 

Bindemedlet verkar inte ha åldrats, förhårdnat nämnvärt efter det asfaltmassan 

tillverkades i verket och tills den lagts ut på vägen. 

Tabell 7 Bindemedelsåldring under asfaltproduktion. 

Mjukpunkt 

Bitumen 1) Massa 2) Massa 3) 

- 48,6 47,0 

1. Prov taget i bitumentank strax före inblandning i verket 
2. Återvunnet bitumen från asfaltmassa taget vid verket 
3. Återvunnet bitumen från asfaltmassa taget vid vägen 

Mekaniska egenskaper, beständighet och slitstyrka för provkroppar 

Provkroppar av asfaltmassa instampades genom Marshallpackning. De undersöktes med 

avseende på pressdraghållfasthet, vattenkänslighet (ITSR) och Prallslitage. Resultatet 

redovisas nedan i tabellform. 

Tabell 8 Pressdraghållfasthet och vattenkänslighet (NCC). 

Skrym-
densitet 
[g/cm3] 

Torrt 
[kPa] 

 Skrym-
densitet 
[g/cm3] 

Vått 
[kPa] 

2,898 2480  2,887 2557 

2,868 2229  2,896 2514 

2,908 2572  2,869 2353 

2,868 2315  2,888 2333 

2,896 2431  2,900 2625 

Medelv.   Medelv.  

2,888 2406  2,888 2476 

Vattenkänsligheten, ITSR är 2476/2406 =103 [%] 

Resistensen mot vatten är mycket god med ITSR-värde på drygt 100 %. Även 

pressdraghållfastheten är mycket hög. Värdena är jämförbara med resultaten från 

försöket i Smedjebacken. 

Tabell 9 Prallslitage, cirkulationsplats i Borlänge. 

Skrymdensitet [g/cm3] Prallslitage (cm3] 

2,890 - 

2,868 24,9 

2,865 26,1 

2,903 - 

2,878 23,6 

2,868 22,9 

Medelv.  

2,870 24 

Medelvärdet för Prall låg på 24 cm³. Det innebär att slitstyrkan är god och bättre än vid 

cirkulationsplatsen i Smedjebacken. Skrymdensiteten låg i nivå med vad laboratorie-

provningen från Smedjebacken uppvisade. 
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Texturmätning 

Makrotexturen, MPD mätt med laser, låg på en något lägre nivå i cirkulationsplatsen i 

Borlänge jämfört med Smedjebacken, 0,6 jämfört med 0,8 mm. 

Tabell 10 Makrotextur (MPD) från lasermätning 2012. 

Körfält Vänster spår Mellan spår Höger spår 

K1 0,62 (s=0,04) 0,62 (s=0,03) 0,63 (s=0,06) 

K2 0,60 (s=0,02) 0,64 (s=0,03) 0,62 (s=0,04) 

Okulär besiktning 2007 

Efter ett års trafik var ytan tät, mörk och oskadad. Inga deformationer eller tendenser till 

stenlossning kunde observeras. Asfaltmassan var något tätare proportionerad för 

cirkulationsplatsen i Borlänge än den i Smedjebacken (gäller även gentemot sträckan 

norr om Horndal på Rv68, se kap. 5.3). 

  

Figur 10 Foton från besiktning i juni 2007,cirkulationsplats Borlänge. 

Okulär besiktning 2009 

Efter 3 års trafik var ytan fortfarande tät, mörk och oskadad. Inga deformationer eller 

tendenser till stenlossning kunde observeras. Asfaltmassan är som tidigare sagts något 

tätare proportionerad än den i Smedjebacken. Texturen bedöms vara oförändrad. 

Okulär besiktning 2011 

Efter 5 års trafik var ytan oförändrad och oskadad. Texturen bedöms vara oförändrad. 

En mindre tjälspricka observerades. 
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Figur 11 Foton från besiktning i juni 2011,cirkulationsplats Borlänge. 

Okulär besiktning 2012 

Efter 6 års trafik var ytan fortfarande tämligen oförändrad och oskadad. Inga 

deformationer eller tendenser till stenlossning kunde observeras. Den mindre tjälspricka 

som tidigare observerats hade inte utvecklats nämnvärt. Några mindre fogsprickor hade 

uppstått. 

 

  

Figur 12 Foton från besiktning i augusti 2012, cirkulationsplats Borlänge. 

3.3 Riksväg 68, norr om Horndal 

Under hösten 2007 utfördes slitlagerbeläggning med slaggasfalt på väg 68 i Dalarnas 

län mellan Horndal och gränsen mot Gävleborgs län. En ABS11 med EAF-slagg lades 

på en sträcka av 288 m i sydlig körriktning. Arbetsreceptet var inriktat mot en något 

öppnare massa än som var fallet vid försöken i Smedjebacken och Borlänge. Slaggen 

hade vid detta försök sorterats, krossats och siktats vid Ovakos upplag utanför 

Smedjebacken (se nedanstående foto). ÅDT utgörs av ca 2 200 fordon i båda riktningar 

och den tunga trafiken utgörs av hela 21 %.  
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Figur 13 Upplag med varierande sortering EAF-slagg utanför Smedjebacken. 

Typ av asfaltmassa 

 100 kg/m2 ABS11 med bitumen 100/150 

 Stålslagg i fraktionerna 4/8 och 8/11 mm 

 Cement inblandades som vidhäftningsmedel tillsammans med fibrer 

 Andelen slagg i asfaltmassan var 71 vikt-% av totala mängden ballast 

 Material <4 mm kom från NCC Roads täkt i Gustafs 

 Stålslaggen hade krossats vid upplaget i Smedjebacken 

Prestanda för stålslaggen 

På NCCs laboratorium har stålslaggen analyserats med följande resultat: 

 Korndensitet: 3,78 g/cm3 (obs. högre värde än vid Smedjebacken och 

Borlänge) 

 Kulkvarnsvärde: 6,6 (analysfraktion 8/11,2 mm) 

 Los Angelesvärde: 11 

 Flisighetsindex: 1 

 Krossytegrad: 100 % 

3.3.1 Utförande 

Problem med regnigt väder tillstötte vid utförandet, vilket kan ha inverkat negativt på 

ytans homogenitet och utseende. 
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Figur 14 Foton från utförandet hösten 2007 vid väg 68 norr om Horndal. 

3.3.2 Kontroller 

Vid asfaltverket togs ett antal prov av asfaltmassa för analys på laboratorium. Vid 

NCCs laboratorium bestämdes bindemedelshalt, kornkurva och hålrumshalt. 

Kornkurva och bindemedelshalt 

Kornstorleksfördelningen avvek inte nämnvärt från arbetsreceptet i de finare 

fraktionerna. Andelen slagg i massan blev ca 3 procentenheter högre än vad som 

arbetsreceptet föreskrev. Bindemedelshalten låg på 5,7 %. 

Hålrumshalt 

För Marshalltillverkade provkroppar låg hålrumshalten mellan 1,6 och 2,3 vol.-%. 

Mekaniska egenskaper, beständighet och slitstyrka för provkroppar 

Provkroppar packades enligt Marshall. De undersöktes med avseende på skrymdensitet, 

pressdraghållfasthet och vattenkänslighet (ITSR). Resultatet redovisas nedan i 

tabellform. 

Tabell 11 Pressdraghållfasthet och vattenkänslighet (asfaltmassa). 

Skrym-
densitet 
[g/cm3] 

Torrt 
[kPa] 

 Skrym-
densitet 
[g/cm3] 

Vått 
[kPa] 

2,990 2381  3,037 2428 

3,035 2005  3,009 2097 

3,016 2217  3,028 2154 

2,999 2205  3,009 2169 

3,033 2348  3,003 2059 

Medelv.   Medelv.  

3,033 2231  3,017 2181 

Vattenkänsligheten, ITSR är 2181/2231 =98 [%] 

Resistensen mot vattenpåverkan är mycket god med ett ITSR-värde på 98 %. Även 

pressdraghållfastheten är hög. Värdena är dock något lägre jämfört med resultaten från 

Borlänge och Smedjebacken. 
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Medelvärdet för Prall låg på 25 cm³. Det är ungefär liknande värde som vid 

cirkulationsplatsen i Borlänge men något bättre än vid Smedjebacken.  

Tabell 12 Prallslitage, väg 68, Horndal (borrkärnor). 

Skrymdensitet [g/cm3] Prallslitage [cm3] 

2,994 24,6 

2,971 - 

3,019 22,1 

3,000 27,3 

3,002 - 

2,996 24,5 

Medelv.  

3,002 25 

Bullermätning 

Ett år efter utförandet av slitlagerbeläggningen gjordes en bullermätning utmed 

provsträckan. I jämförelse med referensbeläggningen som utgjordes av ABS11 med 

konventionell ballast erhöll stålslaggen 1 dB bullerreduktion enligt CPX-metoden (i 

samverkan med Tekniska Universitetet i Gdansk, TUG). 

Texturmätning 

Makrotexturen (MPD) som mättes 6 år efter läggningen är lägre i hjulspåren än mellan 

beroende på en viss bindemedelsuppträngning där belastning från den tunga trafiken 

sker. Värdena ligger inte på kritiska nivåer, vilket anses vara värden som understiger 

0,4. M.a.o. föreligger inga friktionsproblem. Den inhomogenitet som finns avspeglas i 

den högre standardavvikelsen för MPD. 

Tabell 13 Makrotextur (MPD) från lasermätning 2012. 

Körfält Vänster spår Mellan spår Höger spår 

Södergående 0,83 (s=0,10) 0,98 (s=0,17) 0,73 (s=0,13) 

Okulär besiktning 2007 

En del bindemedelsseparationer förekommer även efter en vinters trafikering. De 

bedöms ej orsaka kritiska värden för friktion. 

Okulär besiktning 2011 

Feta fläckar består, vilket gör att ytan upplevs som tämligen inhomogen. 

 



 

VTI notat 19-2013  29 

 

 

Figur 15 Foto från besiktningen 2011 vid väg 68 Horndal. Slaggsträckan till vänster. 

Okulär besiktning 2012 

Efter 6 års trafik var ytan oförändrad. Inga deformationer eller tendenser till stenloss-

ning kunde observeras. Vägytan är fortfarande något flammig (inhomogen) på grund av 

omväxlande fetare och något magrare ytor. Sannolikt var bindemedelshalten i asfalt-

massan något för hög (0,1 % ?). 

  

Figur 16 Foton från besiktningen 2012 vid väg 68 Horndal. Slaggsträckan ligger till 

vänster. 

3.4 Riksväg 50, Grängesberg – Ludvika 

Sommaren 2008 utfördes en ABS11 med stålslagg utmed riksväg 50 mellan 

Grängesberg och Ludvika. Stålslaggen användes i sortering 4/8 och 8/11. Ca 20 % 

porfyr inblandades i sortering 8/11. ÅDT utgörs av ca 5 900 fordon i båda riktningar 

och den tunga trafiken utgörs av 14,2 %, vilket kan anses normalt för denna typ av väg. 

Hastigheten är begränsad till 90 km/h förutom några kortare avsnitt med 70 km/h som 

högsta tillåtna hastighet. 

Uppgifter om asfaltbeläggningen 

 ABS11 

 Stålslagg i sortering 4/8 och 8/11 

 Inblandning av 20 % porfyr i 8/11 
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Figur 17 Foton från utförandet 2008 på väg 50 utanför Ludvika. 

 

  

Figur 18 Foton från besiktningen 2011 på väg 50 utanför Ludvika. Lägg märke till att 

stenmaterialet slitits fram. 

Texturmätning 

Makrotexturen, MPD, har något högre värden jämfört med de andra ytorna i försöks-

serien. Detta har sin orsak i inblandningen av porfyr i fraktion 8/11. I de flesta fall är 

texturen något lägre i hjulspåren än i vägmitt, beroende på den tunga trafikens påverkan. 

Tabell 14 Makrotextur (MPD) från lasermätning 2012. 

Körfält Vänster spår Mellan spår Höger spår 

Norrut, södra delen 0,96 (s=0,07) 0,96 (s=0,10) 0,91 (s=0,08) 

Norrut, norra delen 0,90 (s=0,07) 0,99 (s=0,10) 0,93 (s=0,11) 

Söderut, norra delen 0,88 (s=0,07) 0,98 (s=0,10) 0,86 (s=0,07) 

Söderut, södra delen 0,97 (s=0,08) 0,93 (s=0,10) 0,85 (s=0,07) 

Okulär besiktning 2012 

Inga beläggningsskador förekommer på objektet, förutom några mindre obetydliga 

partikelsläpp. I ytan kan en mindre mängd rundade metallpartiklar skönjas. 
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Figur 19 Foton från besiktningen 2012 på väg 50 utanför Ludvika. 

3.5 Gruvväg vid Garpenberg 

Vid Garpenbergs gruva i Bergslagen utfördes 2011 en asfaltbeläggning med ABT 

respektive AG innehållande 100 % stålslagg. Transporterna på denna väg utgörs av 

tunga malmtransporter. Vid besiktningen 2012 observerades inga skador på vägen 

(deformationer, sprickor, stensläpp eller liknande). Enligt uppgift har slaggasfalt klarat 

sig bra och bättre än konventionella asfaltbeläggningar på utsatta ytor med stort antal 

tunga fordon och truckar i kombination med låga hastigheter och stora vridmoment, 

t e x på lastplaner för stål eller timmer. Potentialen för slaggasfalt med hög stabilitet och 

beständighet torde vara stor inom detta område. 

 

  

Figur 20 Foton från besiktningen 2012 på en transportväg inom Garpenbergs 

gruvområde. ABT 16 och AG 22 med 100 % stålslagg från Smedjebacken. 

3.6 Europaväg 4, förbi Husqvarna 

Under sommaren 2010 utfördes ett antal provsträckor med öppen, bullerreducerande 

beläggning på E4 vid Husqvarna. En sträcka med dubbeldrän innehållande stålslagg 

från Smedjebacken i det övre lagret ingår som en del i provet. Uppföljningar utförda av 

VTI visar att den bullerreducerande förmågan varit god. Efter ett års trafik har en 

reducering med 8 decibel registrerats och efter 2 års trafik en reducering med 7 decibel 

när en jämförelse med en referens av ABS görs. 
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Okulär besiktning 

Ingen stenlossning eller andra skador har observerats på provsträckan innehållande 

stålslagg i det övre lagret. Provvägen kommer att följas upp av VTI under de närmaste 

åren.  

 

  

Figur 21 Foton från besiktningen 2011 på provsträckan med stålslagg, E4 Husqvarna. 

 

  

Figur 22 Foton från besiktningen 2012 på provsträckan med stålslagg, E4 Husqvarna. 

3.7 Kommungata i Skälby (Järfälla, Stockholm) 

Peab Asfalt har utfört en provväg med en lågbullerbeläggning (Swedrain) på 

Skälbyvägen i Järfälla utanför Stockholm. Syftet är att studera finkornigare belägg-

ningstyper med något förhöjd hålrumshalt. För att klara beständigheten har polymer-

modifierat bitumen använts i kombination med vidhäftningsbefrämjande medel. För att 

ytterligare reducera bulleralstring, men även förbättra beständigheten, har ballast av 

stålslagg testats. Provvägen innehåller följande sträckor: 

 Swedrain 8, stålslagg 2/8 mm 

 Swedrain 8, konventionell ballast 

 ABS 16, referens, polymermodifierat bindemedel, kulkvarnsvärde < 7 

Skälbyvägen har en ÅDT på 12 000 fordon per dygn. Andelen tunga fordon är relativ 

låg, dock förekommer lokal busstrafik. Hastigheten var från början 50 km/h men har 

under 2012 sänkts till 40 km/h. Vägbredden är 7 meter och är utförd med kantsten 
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Egenskaper för asfaltbeläggningen 

Resultaten visar att Swedrain med stålslagg har en mycket god beständighet, hållfasthet 

och även bra nötningsresistens trots att den maximala kornstorleken inte är större än 

8 mm. 

Tabell 15 Laboratorieresultat från Peab. 

Kontroll Swedrain 8, stålslagg ABS 16, referens 

Hålrumshalt [vol.-%] 5 1,8 

Draghållfasthet, [kPa] 3322 2407 

ITSR, [%] 91 90 

ITSR, frys-tö, [%] 97 93 

Prall, [g/cmᴲ] 29 23 

Bullermätning 

Bullermätningar har utförts av Skanska med en mikrofon monterad dels vid ett person-

bilsdäck och dels vid ett däck som tunga fordon använder. Av de tre provsträckorna 

uppvisade Swedrain 8 innehållande stålslagg de lägsta uppmätta bullervärdena. 

Skillnaden i partikelstorlek har betydelse för bullerreduktionen (uppskattas till ca 2 dBA 

mellan 8 och 16 mm). Stålslaggen uppvisar en viss bullerreduktion. Vid högre hastighet 

hade sannolikt skillnaden varit större. 

Tabell 16 Resultat från bullermätningar utmed Skälbyvägen. 

Ljudnivå [dBA] Swedrain 8, 
stålslagg 

Swedrain 8, 
konventionell ballast 

ABS 16, 
referens 

År 2010  89,7 93,4 93,1 

År 2011  91,7 92,5 94,3 

Friktionsmätning 

I beläggningen utförd med stålslagg observerades efter första vinterns dubbdäcksslitage 

vissa mindre rundade metallkorn. För att undersöka om friktionen påverkats utfördes en 

mätning hösten 2011 enligt VVMB 104. Resultaten visade mycket hög våtfriktion, 

mellan 0,80 och 0,90. Slaggasfalt är internationellt uppmärksammad för goda friktions-

egenskaper och den höga resistensen mot polering. 

Texturmätning 

Sommaren 2012 utfördes en mätning av makrotextur, MPD, med VTI:s lasermätbil. 

Makrotexturen uppvisar tämligen höga värden för en beläggning med övre partikel-

storlek 8 mm. Detta är en effekt av proportionering som är inriktad mot ett dränerande 

slitlager med bullerreducerande egenskaper (hålrumshalt 5 %). Resultatet redovisas i 

nedanstående tabell. 

Tabell 17 Makrotextur (MPD) från lasermätning år 2012. 

Riktning Vänster spår Mellan spår Höger spår 

Österut 0,84 (s=0,04) 0,84 (s=0,09) 0,87 (s=0,07) 

Västerut 0,87 (s=0,06) 0,97 (s=0,06) 0,89 (s=0,05) 
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Okulär besiktning 2011 

Efter 1 års trafik observerades inga skador på sträckorna innehållande stålslagg. Ytan 

var tät, homogen och mörk men inte slät. Kontrasterna mellan körbanan och 

vägmarkering/trottoarer var tydliga och tilltalande i avseende på trafiksäkerhet. 

 

  

Figur 23 Foton från besiktningen 2011 på Swedrain 8 innehållande stålslagg. 

Skälbyvägen i Järfälla. 

Okulär besiktning 2012 

Beläggningen med stålslagg var oförändrad vid besiktningen 2012 jämfört med året 

innan. Inga defekter observerades och vägbanan gav fortsatt ett gott intryck. 
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4 Slutsatser och fortsatta tester 

Stålslagg används framgångsrikt i många länder till bundna och/eller obundna lager i 

vägkonstruktioner. Goda erfarenheter finns sedan tidigare från Halmstad och Laholm 

där EAF-slagg använts till slitlager på högtrafikerade gator/vägar sedan början av 1990-

talet. I Danmark har EAF-slagg från Smedjebacken använts frekvent i cirkulations-

platser och vägar/gator med intensiv trafik.  

Slaggen från Smedjebacken har generellt goda mekaniska egenskaper. Kornen blir efter 

krossning i flera steg kubiska men behåller samtidigt sin skrovliga yta genom 

porositeten, vilket innebär att asfaltbeläggningen får en mycket god stabilitet. Genom att 

slaggen innehåller fri kalk i lämplig mängd (<0,5 %) blir beständigheten mot vatten 

mycket bra. Slaggen har hög densitet (hög halt av järnoxid), vilket tillsammans med 

ballastens ytporer noga måste beaktas vid proportioneringen av asfaltmassan.  

De provsträckor med stålslagg i slitlager, ABS11, som anlades i Dalarna under åren 

2005-2008 har samtliga fungerat mycket bra efter de krav som ställdes i form av 

stabilitet, styvhet och beständighet. Även slitstyrkan har visat sig vara acceptabel för 

svenska förhållanden med dubbdäckstrafik vintertid. Inga beläggningsrelaterade skador 

såsom stensläpp, sprickor eller andra defekter har observerats på i undersökningen 

ingående objekt. Slaggasfalten har som förväntat god friktion.  

Bullerreduktionen ligger för täta eller halvtäta asfaltbeläggningar med stålslagg på ca 1 

decibel jämfört med konventionell asfalt, vilket är en fördel främst vid användning inom 

tätbebyggda områden. 

Under maj månad år 2013 kommer stålslagg att testas i VTI:s provvägsmaskin med 

avseende på förmågan att motstå dubbdäcksavnötning. Kontroll av eventuell alstring av 

hälsofarliga partiklar, PM10, kommer även att ske under försökets gång. 

Att potential finns för ökad användning synes klarlagt enligt de resultat som hittills 

framkommit. Ett behov av fortsatt forskning och utveckling finns för nyttjandet av 

produkten optimalt för framtiden. 
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Bilagor, Kartor och vägytemätning 2012 

Bilagorna innehåller kartor med trafikdata över provsträckorna samt tabeller med ett 

urval data från vägytemätningarna såsom ojämnhet, spårdjup och makrotextur. Ett urval 

digitala bilder från vägytemätningen visas avslutningsvis. 
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Cirkulationsplats i Smedjebacken, väg W66 

 

 

Bedömt flöde i cirkulationsplatsen utan stödmätning, Ådt: 2 200; Tung -%: 10,0 

  

Länk 3/4: Ådt: 4 122, T-%: 12,1 

Länk 1/6: Ådt: 5 226, T-%: 9,6 

Länk 9/10: Ådt: 169, T-%: 11,8 

Länk 7/12: Ådt: ? 
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Vägytemätning 2012-09-10 

Länk Riktning Distans IRI_vänster IRI_höger Spårdjup_max17 Spårdjup_max15 MPD_vänster MPD_mitten MPD_höger 

1 W66 infart 

 

              

1 Söderut 136               

1 Söderut Medel: 2,88 2,86 3,60 2,28 0,84 0,91 0,82 

1 Söderut Stdav: 2,92 2,26 1,78 0,77 0,07 0,04 0,11 

1 Söderut Var: 102% 79% 49% 34% 8% 4% 14% 

  
W66 i 

cirkulation                  

2 Söderut 50               

2 Söderut Medel: 2,98 2,81 3,73 3,07 0,85 0,85 0,85 

2 Söderut Stdav: 0,71 0,44 1,27 1,05 0,03 0,04 0,02 

2 Söderut Var: 24% 16% 34% 34% 3% 4% 2% 

  
W66 

utfart                  

3 Söderut 144               

3 Söderut Medel: 1,83 1,68 7,22 5,09 0,64 0,70 0,66 

3 Söderut Stdav: 1,50 1,47 1,72 1,39 0,04 0,08 0,09 

3 Söderut Var: 82% 87% 24% 27% 7% 12% 13% 

Länk Riktning Distans IRI_vänster IRI_höger Spårdjup_max17 Spårdjup_max15 MPD_vänster MPD_mitten MPD_höger 

4 W66 infart 

 

              

4 Norrut 139               

4 Norrut Medel: 1,63 1,66 4,63 3,68 0,77 0,93 0,70 

4 Norrut Stdav: 0,55 0,84 1,34 0,91 0,06 0,15 0,04 

4 Norrut Var: 34% 51% 29% 25% 8% 16% 6% 

  
 W66 i 

cirkulation                 

5 Norrut 52               

5 Norrut Medel: 2,17 3,37 2,75 2,20 0,87 0,79 0,85 

5 Norrut Stdav: 0,12 0,26 0,38 0,52 0,05 0,05 0,09 

5 Norrut Var: 5% 8% 14% 24% 6% 7% 11% 

  
W66 

utfart                  

6 Norrut 141               

6 Norrut Medel: 1,64 1,76 6,94 5,15 0,68 0,72 0,71 

6 Norrut Stdav: 1,17 1,19 1,58 1,19 0,10 0,13 0,05 

6 Norrut Var: 72% 68% 23% 23% 15% 18% 8% 
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Vägytemätning 2012-09-10 

Länk Riktning Distans IRI_vänster IRI_höger Spårdjup_max17 Spårdjup_max15 MPD_vänster MPD_mitten MPD_höger 

7 
Smedjegatan 

infart 

 

              

7 Västerut 53               

7 Västerut Medel: 2,70 1,89 8,05 5,85 0,53 0,57 0,53 

7 Västerut Stdav: 1,48 0,54 2,09 1,82 0,03 0,05 0,03 

7 Västerut Var: 55% 28% 26% 31% 6% 9% 5% 

  I cirkulation                 

8 Västerut 52               

8 Västerut Medel: 4,48 5,09 5,00 4,20 0,83 0,83 0,84 

8 Västerut Stdav: 1,48 1,72 1,62 1,60 0,08 0,13 0,12 

8 Västerut Var: 33% 34% 32% 38% 10% 16% 15% 

  
Björsjövägen 

utfart                  

9 Västerut 29               

9 Västerut Medel: 4,16 3,03 6,85 4,60 0,71 0,78 0,70 

9 Västerut Stdav: 1,58 1,81 3,96 2,62 0,08 0,03 0,04 

9 Västerut Var: 38% 60% 58% 57% 11% 4% 6% 

Länk Riktning Distans IRI_vänster IRI_höger Spårdjup_max17 Spårdjup_max15 MPD_vänster MPD_mitten MPD_höger 

10 
Björsjövägen 

infart 

 

              

10 Österut 28               

10 Österut Medel: 3,10 3,82 5,30 4,50 0,83 0,77 0,70 

10 Österut Stdav: 1,68 1,73 0,78 0,49 0,30 0,27 0,15 

10 Österut Var: 54% 45% 15% 11% 37% 35% 22% 

  I cirkulation                 

11 Österut 52               

11 Österut Medel: 4,68 4,06 5,47 4,50 0,86 0,85 0,87 

11 Österut Stdav: 1,10 1,48 4,41 3,29 0,06 0,07 0,09 

11 Österut Var: 24% 36% 81% 73% 7% 8% 10% 

  
Smedjegatan 

utfart                 

12 Österut 51               

12 Österut Medel: 2,75 2,00 7,03 5,03 0,85 0,72 0,74 

12 Österut Stdav: 168% 70% 369% 324% 15% 8% 11% 

12 Österut Var: 61% 35% 52% 64% 17% 11% 15% 
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Länk 1, W66 infart söderut  

 

Länk 4, W66 infart norrut 

 

 

Länk 7, Smedjegatan, infart  

 

Länk 10, Björsjövägen, infart 
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Cirkulationsplats i Borlänge, väg W50/W70 

 

 

Bedömt flöde i cirkulationsplatsen utan stödmätning: Ådt: 10 300, Tung -%: 8,7 

  

Ådt: 9 941, T-%: 9,7 

Ådt: 9 660, T-%: 10,0 

 

Ådt: 7 704, T-%: 7,8 
Ådt: 7 752, T-%: 7,9 

Ådt: 10 799, T-%: 10,7 

Ådt: 10 120, T-%: 9,6 

? 

? 
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Vägytemätning 2012-09-10 

Länk Riktning Distans IRI_vänster IRI_höger Spårdjup_max17 Spårdjup_max15 MPD_vänster MPD_mitten MPD_höger 

  

Start 
Backaviadukten 

W50/70 
västerut                 

K1 Runt 270               

K1 Runt Medel: 2,42 3,04 3,80 3,40 0,62 0,62 0,63 

K1 Runt Stdav: 0,68 1,12 1,71 1,55 0,04 0,03 0,06 

K1 Runt Var: 28% 37% 45% 46% 6% 4% 9% 

Länk Riktning Distans IRI_vänster IRI_höger Spårdjup_max17 Spårdjup_max15 MPD_vänster MPD_mitten MPD_höger 

K2 Runt 248               

K2 Runt Medel: 2,29 1,69 9,78 9,30 0,60 0,64 0,62 

K2 Runt Stdav: 0,83 0,51 1,80 2,05 0,02 0,03 0,04 

K2 Runt Var: 36% 30% 18% 22% 4% 4% 6% 

 

 

Länk K1, W50/60 infart österut 
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Riksväg 68, norr om Horndal 

Ca 6,5 km norr om samhället, riktning söderut 

(längd 288 m, slut 503 m norr om Stjärnsundsvägen) 

 

 
  

Ådt: 2 175, T-%: 21,0 
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Vägytemätning 2012-09-13 

Länk Riktning Distans IRI_vänster IRI_höger Spårdjup_max17 Spårdjup_max15 MPD_vänster MPD_mitten MPD_höger 

1 Söderut 288        

1 Söderut Medel: 1,12 1,12 5,38 3,09 0,83 0,98 0,73 

1 Söderut Stdav: 0,49 0,36 0,81 0,39 0,10 0,17 0,13 

1 Söderut Var: 43% 33% 15% 13% 13% 18% 18% 

 

 

Strax före starten av länk K1, W68 söderut 
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Riksväg 50, Grängesberg – Ludvika 

Start vid 90-skylt till 70-skylt, två länkar ca 4560 + 4540 m 

 

  
  

Ådt: 5861, T%: 14,2 
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Vägytemätning 2012-09-10 

Länk Riktning Distans IRI_vänster IRI_höger Spårdjup_max17 Spårdjup_max15 MPD_vänster MPD_mitten MPD_höger 

2 Norrut 4556               

2 Norrut Medel: 0,87 0,84 5,6 4,2 0,96 0,96 0,91 

2 Norrut Stdav: 0,50 0,52 0,9 0,8 0,07 0,10 0,08 

2 Norrut Var: 58% 62% 15% 20% 8% 11% 9% 

Länk Riktning Distans IRI_vänster IRI_höger Spårdjup_max17 Spårdjup_max15 MPD_vänster MPD_mitten MPD_höger 

3 Norrut 4536               

3 Norrut Medel: 0,85 0,94 7,06 5,59 0,90 0,99 0,93 

3 Norrut Stdav: 0,31 0,38 1,65 1,58 0,07 0,10 0,11 

3 Norrut Var: 37% 41% 23% 28% 8% 11% 12% 

Länk Riktning Distans IRI_vänster IRI_höger Spårdjup_max17 Spårdjup_max15 MPD_vänster MPD_mitten MPD_höger 

6 Söderut 4537               

6 Söderut Medel: 0,95 0,94 6,66 5,30 0,88 0,98 0,86 

6 Söderut Stdav: 0,47 0,50 1,19 1,28 0,07 0,10 0,07 

6 Söderut Var: 49% 53% 18% 24% 8% 10% 8% 

Länk Riktning Distans IRI_vänster IRI_höger Spårdjup_max17 Spårdjup_max15 MPD_vänster MPD_mitten MPD_höger 

7 Söderut 4558               

7 Söderut Medel: 1,01 0,92 7,06 5,53 0,97 0,93 0,85 

7 Söderut Stdav: 0,45 0,45 0,83 0,88 0,08 0,10 0,07 

7 Söderut Var: 44% 49% 12% 16% 8% 11% 8% 

 

 Start 90-skylt norrut, norr om Hällsjövägen 

 90km/h: 4400m 

 70km/h: 575m 

 90km/h: 825m 

 70km/h: 975m 

 90km/h: 2340m 

 Stopp 70-skylt 

 70km/h:1960m 
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Kommungata i Skälby (Järfälla, Stockholm) 

Skälbyvägen mellan Orgonavägen och Bronsvägen, längd ca 395 m 
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Vägytemätning 2012-09-13 

Länk Riktning Distans IRI_vänster IRI_höger Spårdjup_max17 Spårdjup_max15 MPD_vänster MPD_mitten MPD_höger 

1 Österut 398               

1 Österut Medel: 0,83 1,05 8,4 6,0 0,84 0,84 0,87 

1 Österut Stdav: 0,31 0,50 1,1 0,4 0,044 0,086 0,068 

1 Österut Var: 38% 47% 13% 7% 5% 10% 8% 

Länk Riktning Distans IRI_vänster IRI_höger Spårdjup_max17 Spårdjup_max15 MPD_vänster MPD_mitten MPD_höger 

4 Västerut 393               

4 Västerut Medel: 1,30 1,66 7,9 5,1 0,87 0,97 0,89 

4 Västerut Stdav: 1,46 1,53 1,3 0,8 0,056 0,063 0,049 

4 Västerut Var: 113% 92% 16% 16% 6% 7% 5% 

 

 

Länk 2, W50, start norrut  

 

Länk 3, W50, norrut 

 

 

Länk 6, W50, söderut 

 

Länk 7, W50, söderut 
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