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1 INLEDNING

Den slagg som bildas vid förbränning av hushållsavfall har a llt mer 

kommit t ill användning i vägsammanhang utomlands medan i Sverige 

erfarenheterna än så länge är begränsade. VTI har i slutet på 70-talet 

u tfört en laboratoriestudie av slagg från Lövstaanläggningen (VTI 

Meddelande 180) och senare av slagg från SYS AV, Malmö sam tidigt som 

fältm ätningar gjorts på provsträckor innehållande slagg i förstärknings- 

lager, utförda i Malmö hamn och inom SYSAVts område (VTI Meddelan

de 413). Nyligen har också e tt  examensarbete gjorts vid Luleå Tekniska 

Högskola, Institutionen för Restproduktteknisk (Reinkjöp 1985).

I föreliggande översikt beskrivs först de vägtekniska egenskaperna hos 

slaggen och senare diskuteras erfarenheter av praktisk användning. 

Påpekas måste dock a tt m ateria let har varierande egenskaper och 

beteckningen slagg är egentligen inte helt relevant eftersom  m ateria let 

inte bildats av smälta som ex. metallurgiska slagger (Kurth 1982). I VTI 

Meddelande 413 har därför termen förbränningsrest använts (j fr  eng. 

"incinerator refuse" e ller "incinerated residue").

M iljöproblem i samband med användning av slagg från sopförbränning 

tas inte upp i denna sammanställning.

Sammansättningen hos slaggen beror på faktorer som ingående avfa lls- 

sammansättning, som kan bl a variera med årstiden, förbränningsteknik 

och driftförhållanden. I vissa länder inblandas flygaskan från rökgas

rening och även produkter från avsvavlning kan bli aktuella i fram tiden. 

Egenskaperna hos slaggen beror även i hög grad på efterbehandlingen 

såsom magnetisk avskiljning av järnskrot, siktning, avvattning, "åldring" 

av m ateria let i upplag m.m. Prufer (1969) beskriver t o m  eftersin tring 

av slagg för att öka dess kva lite t som byggnadsmaterial. Sintringen 

kräver dock en kolhait i ingångsm aterialet på minst 10%, annars måste 

bränsle tillsättas. Denna process torde vara ovanlig.

2 VÄG TEKNISKA EGENSKAPER HOS SLAGG

2.1 Gradering och sammansättning
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Slaggen är i allmänhet välgraderad (j fr  figur 1) och uppfyller i jäm fö

relse med svenska väganvisningar (B Y A  84) kraven på förstärkningsla- 

germ ateria l. B YA  innehåller även krav på maximal lerhalt och halt 

organiskt m aterial men det är osäkert om dessa krav är tillämpbara fö r 

slaggen.

R oe (1976) har studerat variationerna hos slagg, producerad från olika 

engelska anläggningar genom provtagningar tim m e per tim m e, dag per 

dag och vecka per vecka. Variationernas bedömdes som förvånansvärt 

små.

Slaggen är m ycket heterogen t ill sam mansättningen och i grövre 

m aterial finns rik ligt med glasfragm ent (o fta  sintrat ej skärande 

m ateria l) och järnskrot (om magnetavskiljning inte utförs) men även 

andra m eta ller som aluminium m.m. Kornform erna är m ycket kom

plexa, förutom flis ig t och stängligt m aterial finns även poröst sådant.

Slaggen innehåller oförbränt m aterial av varierande kvantitet beroende 

på förbränningsprocess och glödgningsförlusten anses vara en v iktig 

kvalitetsparam eter. I USA har man föres lag it (Collins 1978) en k lassifi

cering varvid för vägändamål bäst lämpat m aterial bör ha en glödg- 

ningsförlust <5% och oläm pligt >10%. Bestämningen görs vid 950°C. I 

Schweiz (VSS 1975) har man rekommenderat en glödgningsförlust <5% 

medan i Danmark <10% (tem p. 1000°C) anses tillräck lig  enligt Schmith 

(1985).

Reinkjöp (1985) har bestämt glödgningsförlusten för slagger från några 

svenska anläggningar vid två  tem peraturer:

V ikt-%  vid

500°C 950°C

SYSAV, Malmö if.l 5.8

UKAB, Uppsala 1.8 2.1

SKAFAB, Lövsta 6.2 10.7
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Figur 1 Kcrnfördelningar och motsvarande packningskurvor (tung 
laboratorieinstampnipg) för några svenska slagger (Reinkjöp 
1985).
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Glödgningsförlusten, bestämd vid en re la tiv t låg temperatur, kan vara 

mest relevant e ftersom  den inte påverkas av sönderdelningen av karbo-

nat, vissa salter m.m. (Bauchard 1977, 1983). Några undersökningar, där

man korrelerat ex. slaggens packnings- och bärighetsegenskaper med 

glödgningsförlusten, är inte kända.

2.2 T jä lf ärlighet

Graderingen hos slaggen antyder a tt den är föga  tjä lfa rlig , något som 

även fram kom m it från tjä llyftn ingsförsök (Toussaint 1982). VTI har 

tid igare provat slagg från Lövsta och funnit denna icke tjä lly ftande (j fr  

Meddelande 180). K ap illariteten  bestämdes t ill 1.2 m. Försök har även 

gjorts i Danmark (Schmith 1985) med slagger från olika anläggningar 

och man har funnit a tt m ateria let är inte tjä lly ftande. Naturm aterial 

med likartade graderingar var i rege l mer tjä lfa rliga  än slagg.

2.3 Packningsegenskaper

Vid tung laboratorieinstampning (SIS 027109) har man erhållit nästan 

horisontella samband mellan vattenkvot och torr skrymdensitet med 

svenska slagger provade av VTI och Reinkjöp (j fr  figur 2). Resultaten 

antyder a tt slaggen är ganska okänslig för packningsvattenkvot, men så 

verkar inte vara fa lle t  i rea liteten  (j fr  mom 2.4 och 2.5). Schwab och 

P reg l (1978) har också funnit a tt slagg från Wien är föga  känslig för 

vattenkvot vid packningsförsök (lä tt instampning har utförts). Vid andra 

utländska försök har man ibland erhållit mer definerade optim ala 

packningsvattenkvoter. H irt (1984) rekommenderar att man gör pack

ningsförsök i den större CBR-cylindern (0  15 cm) istä llet för normal 

instampniongscylinder. Packningsenergin blir då m itt emellan lä tt och 

tung instampning. För förstärkningslager och m aterial högre än 60 cm 

under terrassytan krävs 100% packningsgrad, för längre ned liggande 

m aterial 95% packningsgrad.

Praktiska erfarenheter från vägbyggnad visar dels a tt slaggen bör 

utläggas vid en bestämd vattenkvot, dels axt den är svårpackad beroen

de på fjädrande egenskaper och kräver därför hög packningsinsats. 

Vattenkänsligheten hos slaggen beskrivs närmare i mom 2.4 och 2.5.
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Bärighetsmätningar (jfr  figurer 2 och 3) visar att stab iliteten  går snabbt 

förlorad om en bestämd vattenkvot överskrids. H irt (1984) benämner 

därför slaggen "Schönw etterm aterial". Slaggen innehåller svaga partik

lar men nedkrossningen vid vältning utgör inget större problem.

I Danmark har slagg ibland levererats vid a llt fö r hög vattenkvot, v ilket 

inneburit utläggningsproblem (Schmith 1985). I Frankrike har man också 

konstaterat (Bauchard 1977) a tt bärigheten hos utlagt m aterial blir 

m ycket dålig om optimal utläggningsvattenkvot överskrids med endast 

2% (jfr  dessutom mom 2.5 beträffande självbindning). Man säger a tt 

vattenkvoten vid utläggning är m ycket v iktig, däremot verkar e tt vä lta t 

slagglager ej vara särskilt vattenkänslig.

2.4 Bärighetsegenskaper

I Sverige utförs vanligen inga laboratorieprovningar med avseende på 

bärighet (s tab ilite t) hos obundna m aterial, utan läm pligheten bedöms i 

allmänhet från siktningskurvan, halten ler och organiskt m aterial samt 

för sand (s.k. B -m aterial) även från kapillariteten.

Utomlands utför man o fta  s.k. CBR-provning (ASTM  D 1883) fö r bedöm

ning av stabiliteten  hos obundna m aterial. Det är fråga  om en penetra- 

tionsprovning med empirisk förankring. Egenskaper som skjuvhållfasthe- 

ten samt de elastiska och permanenta deform ationerna bestäms mer 

sällan genom triaxialprovning m.m. Förstnämnda egenskap bedöms 

mindre viktig vid väglager. Den elastiska deform ationen och E-modulen 

kan också erhållas vid bärighetsprovning av vägkonstruktioner, t ex med 

fa llv ik t.

Det är m otiverat a tt utföra mer om fattande laboratorieprovningar än 

van ligt med m aterial som har dåligt kända egenskaper. VTI har således 

u tfört både CBR-provning och bestämt elastisk deform ation genom s.k. 

SEB-försök (VTI Rapport 31). Vid en jäm förelse med resultaten från 

olika länder är det dock nödvändigt att bl a bedöma packningsinsatsen, 

eftersom  stabiiitetsegenskaperna starkt påverkas av denna faktor.

Bärighetsmätningar ute på vägen med fa llv ik t har främ st gjorts i
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Danmark, men även av VTI vid undersökning av skadade provsträckor i 

Malmö (jfr  mom 2.4.2). I vissa andra länder har man använt sig av 

statisk plattbelastning.

2.4.1 CBR-värden

Enligt VTI:s erfarenheter med svenska slagger, som ej behandlats genom 

magnetavskiljning, kan CBR-värdet vara ovan ligt högt, sannolikt be

roende på de m ycket oregelbundna partiklarna som erbjuder stort 

motstånd mot penetration. Slagg från SYSAV hade således CBR-värdet 

209 vid packningsvattenkvot och 130 e fte r  4-dygns vattenlagring (i 

enlighet med amerikansk norm). Som jäm förelse kan sägas a tt man 

utomlands i rege l anser a tt e t t  bärlagerm ateria l e fte r  vattenm ättning 

bör ha CBR-värde >80-100. En sådan jäm förelse av slagg och naturma

teria l är dock föga  relevant.

Enligt schweizisk rekommendation ska CBR-värdet hos slagg lämplig 

t ill vägar vara >80 vid instampningsvattenkvot, men man kräver sam ti

d igt att värdet inte ska försämras vid vattenm ättning och frysning 

(j fr  mom 2.5). I Frankrike har man få tt  fram  CBR-värden mellan 30 och 

120 men man har inte fasts tä llt något undre gränsvärde.

Låga CBR-värden på <40 redovisas för danska slagger (Schmith 1985), 

men man har här använt sig av lågt packningsarbete (lä tt instampning, 

som i rege l används vid provning av underbyggnadsmaterial snarare än 

överbyggnadsm aterial). De danska slaggerna verkar även ha låg halt 

grova partiklar i jäm förelse med de svenska.

Vid undersökning av slagg från Wien (j fr  mom 3.1) har man även använt 

sig av lä tt instampning. CBR-värdena, erhållna vid ganska låga vatten 

kvoter (2- 10%), var 60-80.

H irt (1978) redovisar schweiziska erfarenheter från CBR-provningar av 

slagger där järn först magnetavskiljts. Vid lä tt instampning blev CBR- 

värdet 50-70 och vid tung instampning 80-100. Engelska slagger har 

CBR-värden mellan 45-145 vid tung instampning (R oe  1977).
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2.4.2 Elasd^kjDchjiermanentjdeformaUon

Den elastiska deform erbarheten hos e tt väglager karakteriseras genom 

E-moduien, som också ingår som parameter vid analytisk vägdimensio- 

nering. Vid dansk undersökning har E-modulen bestämts i laboratoriet 

genom både triax ia l- och konsolideringsförsök i ödom eter, men också 

framräknats från resultaten från fallviktsm ätningar på vägkonstruktio- 

ner. Vid triax ia l- och konsolideringsförsöken erhölls E-moduler 40-90 

resp 50-100 MPa, medan från fallviktsmätningarna framkom E-moduler 

80-100 MPa. Modulvärdena för konventionella danska förstärkningsma- 

teria l sägs vara av samma storleksordning. E-moduler kan dock inte 

betraktas som en oföränderlig materialkonstant utan beror i hög grad på 

faktorer som vattenkvot (låga värden vid vattenm ättning) och spän

ningsförhållandet (modulvärdet ökar med spänningen, dvs i praktiken 

med tjockleken på överlagrande väglager).

Vid VTI har E-modulen framräknats i laboratoriet genom SEB-försök på 

prov som utsatts för tung instampning (VTI Meddelande 180). Med 

"åldrad" slagg från Lövsta (ingen magnetavskiljning) erhölls 100 MPa vid 

12% vattenkvot och med "färsk" slagg 60 MPa. Bärigheten visade sig 

dock vara starkt avhängig av packningsvattenkvoten och förhållandet 

kompliceras dessutom av att en självbindning kan ske vid gynnsamma 

förhållanden (j fr  mom 2.5). Med slagg från SYSAV erhölls vid motsva

rande provning E-modulen 76 MPa vid 12% vattenkvot (VTI Meddelande 

413). M ateria let verkade täm ligen "färskt".

I jäm föreise med naturmaterial karakteriseras slagg av e tt  högt CBR- 

värde i förhållande t ill E-modul. De oregelbundna partiklarna utövar 

tydligen e tt  stort motstånd vid penetrationsförsöket, men tenderar a tt 

fjädra vid belastningförsöket. CBR-värdet kan vara särskilt högt för 

slagg där järnskrot ej avskiljts. Slaggen karakteriseras av hög skjuvhåll- 

fasthet, dvs motståndskraft mot sådan deform ation som för t ill brott 

(ex. skred vid fylln ingar).

Den permanenta deformationen hos slagg har beräkrats i Danmark från 

upprepat belastningsförsök i triaxialapparat varvid värdet 0.5% erhölls 

e fte r  50000 lastväxlingar. Samma värde sägs gälla för grusmaterial.
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Enligt vägerfarenheter från Sverige verkar det också som slaggens 

fjädrande förm åga, snarare än tendensen t ill permanent deform ation, är 

karakteristisk för m ateria let (j fr  även nedanstående erfarenheter från 

Malmö).

Slaggens bärighet har även testats vid direkta mätningar på packat 

m aterial. I Wien har man vid statisk piattbelastning på slaggfylln ing 

funnit E-moduler 17, 59 och 70 MPa vid första, andra resp tred je 

belastningen. Resu ltatet från andra belastningen används i Österrike för 

kontroll av bärighet hos utlagt m aterial. Det erhållna värdet sägs 

motsvara det hos bärlagergrus. (Den stora skillnaden mellan l:a  och 2:a 

belastningen tyder dock på dålig packning av fyllningen). E-moduler vid 

statisk plattbelastning har även bestämts i Frankrike och Schweiz 

varvid värden 50-80 MPa resp 95-150 MPa erhållits. De rel. höga 

värdena på schweizisk slagg kan bero på viss självbindning (j fr  mom 

2.5).

Enligt Chee (1978) kan en vägkonstruktion innehållande förbränningsrest 

visa högre deflektion  (sämre bärighet) än en motsvarande konstruktion 

med naturmaterial. Man har i Frankrike också haft funderingar på att 

vid användning av slagg göra asfaltbeläggningen mer flex ib e l (använd

ning av mjukare bindemedel m.m.). Farwer (1978) säger också a tt man 

ibland observerat a tt siagglager i Hamburgtrakten inte helt m otsvarat 

förväntningarna bärighetsässigt. Enligt H irt (1978) har man dock i 

Schweiz inte märkt några skillnader i deflektion  vid bärighetsmätningar 

på vägar med och utan slagglager.

VTI har u tfö rt fa llviktsbelastning på fram grävt förstärkningslager i 

provsträckor, både inom Malmö hamn och inom SYSAV:s område (VTI 

Meddelande 413). E-modulen var i det första  fa lle t  96-102 MPa och i 

det senare fa lle t  53 MPa. I det senare fa lle t  ligger dock vägen på en 

fylln ing bestående av sopor. Förstärkningslager av sand (B -m ateria l) 

som provades för jäm förelse hade högre värden, 160 resp 125 MPa. 

Vattenkvoten i slaggen var högre (ca 20%) än läm plig utläggningsvat- 

tenkvot (ca 12%) en ligt packningsförsök (jfr  mom 2.3). Sanden hade 

däremot lägre vattenkvot em igt motsvarande bedömning.
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Yd
g /cm3

W  %

CBR1
C8R2
c b r 3
( 4) 
(30)

nach Verdichtung 
nach Wasserlagerung 
nach Frost-Tauzyklus 
nach 4 Tagen 
nach 30 Tagen

Figur 2 CBR-försök med slagg från Zürich som utsatts för olika 
lagring före  provning (H irt 1984).
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Asfa ltlagren  hade krackelerat i samband med den första tjällossningen. 

Någon spårbildning var ej märkbar. VTI har ej medverkat vid byggandet 

av provsträckorna och tyvärr saknas data från utläggningen av slaggen, 

t ex av sådana viktiga fak torer som vattenkvoten, ev. "åldring" av 

slaggen m.m. Dessutom ligger slaggen delvis på plastduk, som förhind

rat dräneringen. Fram grävt m aterial hade höga vattenkvoter, upp till 

20%, t ill skillnad från den 12% som bedömts lämplig från laboratorie- 

försök. Erfarenheterna från dessa tungt trafikerade provsträckor kan 

därför inte användas fö r en bedömning av slaggens läm plighet. V äg för- 

söken antyder dock a tt vattenkänsligheten kan vara e tt  problem och 

slaggen bör användas med försik tighet vid hög trafikbelastning.

2.5 Kemiska reaktioner som påverkar slagg

Nybildad slagg har b liv it släckt i vatten och är a llt fö r  blöt för a tt direkt 

kunna läggas ut och vältas utan avvattning i upplag är nödvändig. 

Sam tidigt sker även kemiska reaktioner som ger ökad beständighet, ex. 

oxidation av m etaller, nedbrytning av oförbränt organiskt m aterial 

m.m. Järn, men också aluminium (i kombination med andra m eta ller), 

kan oxidera under stark volymsförökning. Gragger (1982) nämner också 

svällning beroende på bildning av alkalisilikater, sulfoaluminater m.m. 

Han menar att några månaders lagring i upplag inte är tillräck lig  och 

rekommenderar att lagra slagger ca 2 veckor under vatten, tydligen fö r 

a tt utlösning av salter ska kunna ske. Något sådant förfarande är dock 

inte känt från praktiken. Bauchard (1983) har funnit a tt exoterm a 

reaktioner sker i slaggen beroende på att vid förbränningen bildad 

osläckt kalk och kalciumkarbid reagerar med vatten.

Försök som gjorts med brun (oxiderad) "åldrad" slagg och "färsk" svart 

slagg vid VTI visar a tt den förstnämnda har bättre vägtekniska egenska

per (VTI Meddelande 180), jfr  även nedan.

Enligt Toussaint (1982 och H irt 1984) bör en tunn asfaltbeläggning inte 

läggas direkt på slagg e ftersom  skador kan ske genom svällningen av 

obeständiga beståndsdelar. E tt 5-10 cm tjock t obundet lager av natur

m aterial bör läggas på slaggen för att ta upp svällningarna. I Holland 

har man även observerat a tt järn kan oxidera under beläggningen och ge
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svällningsskador (Kroonder och Wilms 1977).

En konsekvens av bl a innehållet av vattenlösliga salter är a tt slagg kan 

ha vissa självbindande egenskaper. Enligt Prüfer (1969) kan de högalka

liska slaggsorterna vara hydrauliskt bindande, bl a beroende på innehåll 

av dikalciumsilikat. Enligt schweizisk rekommendation (VSS 1975) ska 

t o m  slagg ha en viss självbindning för att vara användbar t ill vägända- 

mål. Man kräver således att CBR-värdet vid instampningskvot ska vara 

minst 80 men öka såväl vid 4 dygns vattenm ättning som vid frysning och 

upptining (j fr  tabell 1). H irt (1984) ger kom pletterande schweiziska 

erfarenheter med slagg. Figur 2 visar resultat med m aterial från 

Zürich. CBR-värdet ökar med vattenlagring och frystöväxling. Ju längre 

tid slaggen vattenlagras desto högre stab ilite t får man. Sam tidigt visar 

figur 2 a tt slaggen bör packas vid en ganska väldefinerad vattenkvot för 

att god bindning ska erhållas. CBR-värdena är låga vid höga vattenkvo

ter (>14% i aktuellt fa ll).

Bosse (1981) har inte kunnat finna någon sådan självbindning hos slaggen 

vid västtyska undersökningar. Han menar att orsaken t ill a tt schweizisk 

slagg binder är a tt man som regel blandar slaggen med den sam tidigt 

bildade flygaskan som är rik på vatten lösliga salter. I Västtyskland 

särdeponeras däremot som regel flygaskan. Den är m iljömässigt skadli

gare än slaggen beroende på halten urlakningsbara ämnen. Toussaint 

(1982) har inte heller funnit någon självbindning hos västtysk slagg 

enligt återkommande plattbelastningsförsök på vägkonstruktioner.

I Frankrike har man funnit vid provborrning i några vägkonstruktioner 

a tt slaggen (m ateria l från två anläggningar i Paris-trakten) har haft en 

påtaglig självbindning (Bauchard 1977). Borrkärnor med tryckhållfasthe- 

ter på ca 5 MPa har erhållits med slagg som legat sex år i vägen. 

Bindningen anses bero på bildningen av e ttr ing it (e tt  vattenhaltigt 

mineral, s.k. "cem entbacill", som innehåller kalcium, aluminium och 

sulfat). Laboratorieundersökningar visade dessutom att slaggen svällde i 

samband med bindningsreaktionen, något som är typiskt vid e ttr in g it- 

bildning. Karakteristiskt för de franska slaggerna var också de höga pH- 

värdena (11.7-11.8). Svällningen var dock obetydlig om finm ateria lhal- 

ten i slaggen är mindre än 5%. Bauchard anser att man inte kan
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tillgodogöra sig bindningsreaktionen vid bedömning av slaggens läm plig

het som vägm ateria l utan denna utgör en extra säkerhetsfaktor.

Laboratorieundersökningar, utförda vid VTI med svenska slagger från 

två anläggningar, ger även vissa kom pletterande upplysningar om själv

bindningens natur. "Å ldrad" och "färsk" slagg (brun resp svart) från 

Lövsta har således undersökts en lig t SEB-metoden. E-modulen vid olika 

vattenkvot har dels bestämts dels för prov direkt e fte r  instampning, 

dels för prov som lagrats 28 dygn i fuktrum före  provbelastning. 

Resu ltatet fram går av figur 3. "Å ldrad" slagg har en påtaglig självbind

ning och E-modulen ökar från ca 80 MPa t ill ca 160 MPa. Självbind

ningen sker dock endast inom e tt  m ycket begränsat vattenkvotsin ter- 

vail, v ilket kan vara förklaringen t ill a tt denna e ffek t ibland har varit 

svår a tt påvisa. Likartad tendens har även erhållits vid schweizisk 

undersökning (figur 2). "Färsk" slagg har mindre benägenhet a tt binda, 

även om en viss tendens är skönjbar. Enligt uppgift innehåller slaggen 

inte flygaska. Magnetavskiljning av järn har inte utförts och det är 

m öjligt att självbidningen delvis kan vara av samma natur som vid 

lateritjordar, rika på järnhydroxid (jfr  också "skenhälla" i svenska 

podsolprofiler).

En mer begränsad undersökning har gjorts med slagg från SYSAV. 

Graden av "åldring" är dock okänd. Vid en instampningsvattenkvot på 

12%, lämplig för utläggning av slaggen, blev E-modulen 76 MPa. E fter 

lagring i fuktrum under 28 dygn ökade E-modulen t ill 172 MPa, dvs en 

påtaglig bärighetsökning har skett. Inverkan av vattenkvot har inte 

studerats på samma sätt som fö r Lövstam ateria let. Någon självbindning 

har dock inte kunnat konstateras i slagg som använts i provsträckor i 

Malmö hamn (VTI Meddelande 413). Denna slagg var också enligt 

provgrävning a llt fö r  fuktig för självbidning (jfr  figur 3).
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3 ERFARENH ETER  AV SLAGG I VÄG LAG ER

3.1 Bankfyllnadsmaterial

Ganska få  undersökningar har gjorts av slagg i bankfyllningar, troligen 

beroende på a tt de mängder som produceras är täm ligen små 

(Toussaint 1982). Enligt Collins (1978) har man tid igare i USA använt sig 

av slagg på e tt  okontrollerat sätt, särskilt under andra världskriget. 

Slagg finns bl a som fyllnad under vissa gator i New  York. I nyligen 

utkommen brittisk standard (BS 6543:85), angående användning av rest

produkter, säger man att slaggen lämpar sig som fyllnadsm aterial i 

vägsammanhang. I Frankrike (Parisom rådet) anser man att slaggen 

lämpar sig till fylln ingar, förutom  vid den allra största trafikbelast

ningen (klass T|, jfr  tabell 2).

En provfylln ing med höjden ca 1.2 m har byggts i Wien (Schwab och 

P reg l 1978). Slaggen var inte sorterad och hade varierande vattenkvot 

vid utläggning (4-10%). Fyllningen lades ut i tre  ca 40 cm tjocka lager 

och packades endast med en 15 tons bandtraktor. Inverkan av antal 

överfa rter studerades. Fyllningens stab ilite t undersöktes sedan genom 

plattbelastning och slagsondering. Det verkar dock som e ffek t iv  pack

ning inte kunde åstadkommas, ens e fte r  15 överfarter, eftersom  pack- 

ningsgraden varierade mellan 78 och 92% av lä tt instampning. (D et 

förmodas a tt slaggens fjädrande egenskaper gör sig särskilt m ycket 

gällande vid utläggning av höga bankar, egen anm.) P lattbelastn ing- och 

sonderingsförsöken visade dock a tt slaggen lämpar sig som bankfyll

nadsmaterial och a tt m ateria let lämpligen bör klassas som e tt grusma

teria l av genom snittlig kva lite t.

H irt (1978) anser a tt främ st sådana slagger, som inte bearbetats genom 

magnetavskiljning och siktning, bör användas i fylln ingar medan "föräd

lade" slagger bör användas i vägöverbyggnader. Brand (1977) beskriver 

framgångsrik användning av slagg från gamla upplag, och därmed av 

varierande kva lite t, vid utbyggnad av e tt  industriområde i Ohio.
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3.2 Ostabiliserade bär- och förstärkningslager

Erfarenheter av användning av slagg utan bindemedel finns från fle ra  

länder. Man har i Västtyskland t ex använt slaggen både som bär- och 

förstärkningslager, i allmänhet för lä tt trafikerade vägar, gång- och 

cykelvägar m.m. Scholz 1966, von Becker 1980, Toussaint 11982, Kurth

1982). Ett speciellt användningsområde är som lager under betongsten 

(2-5 cm sättsand måste påföras slaggen). I Hamburg, där man har brist 

på naturmaterial, har man speciellt intresserat sig för slaggen. Man har 

genom bl a provvägsförsök kommit fram  t ill a tt m ateria let duger som 

e tt undre bärlager i gatukonstruktioner utom vid de högsta tra fikbelast

ningarna. M ateria let ges en ekvivalensfaktor på 1.25, v ilket i Hamburg 

innebär att 25 cm slagg kan ersätta 20 cm bärlager av krossat natursten 

eller 25 cm grusbärlager.

I England har man studerat förbränningsslagg främ st genom laboratorie- 

försök (R oe 1976). Man har funnit att slaggen lämpar sig förutom  i 

bankfyllnader som förstärkningslager ("subbase") av typ 2 enligt brittisk 

specifikation (typ 1 är högklassigare och motsvarar närmast svenskt 

bärlagergrus). Slagg har använts i en ringa trafikerad väg med gott 

resultat. Nyligen utkommen brittisk "restproduktstandard" (BS 6543:85) 

är föga  detaljerad i fråga om aktuell slagg.

I Schweiz har man ge tt ut rekommendationer för slagg som vägm ateria l 

(tabell 1). H irt (1984) ger dock kom pletterande erfarenheter. Man 

kräver a tt slaggen har självbindande egenskaper en ligt CBR-provning 

(jfr  mom 2.5). Den packningsinsats man använder vid provning ligger 

mellan lä tt och tung instampning. Magnetavskiljning och siktning ska 

utföras. Enligt Schuler (1984) är dock många anläggningar a llt fö r  små 

för a tt ha egna sorteringsverk varför inhyrning av mobila sådana 

föreslås. Vattenkvoten hös m ateria let får vara m axim alt 16% fö r att 

vatten  ej ska dräneras från slaggen vid hantering.

I USA har man lokalt använt slaggen som förstärkningslager (Collins 

1978). I Florida har man förseglat ytan hos utlagt m aterial med 

bitumenmembran för a tt förhindra dammning men också va tten in filtra 

tion.
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Inom Parisom rådet måste naturmaterial transporteras långa vägar och 

man försöker därför utnyttja bl a förbränningsslagger (Bauchard 1977,

1983). Dessa kan användas i förstärkningslager, såvida finm aterialhalten 

<0.08 mm) är mindre än 10- 12% och glödgningsförlusten, bestämd vid 

400°C, mindre än 5%. Magnetavskiljning och förlagring i upplag utförs 

och det är m ycket v ik tig t a tt vattenkvoten i leverera t m aterial inte är 

mer än 2% över den optimala. Man avråder ifrån a tt använda m ateria let 

i bärlager, annat än vid m ycket ringa trafik , såvida någon form av 

stabilisering inte utförs. Man defin ierar kraven på slagg i tabell 2.

Tabell 1 Schweizisk rekommendation (VSS 1975) för egenskaper hos 
slagg, lämplig för vägändamål. som jäm förelse har b ifogats 
varden erhållna vid VTI med slagg (ej magnetavskild) från 
SYSAV (VTI Meddelande 413).

Impfehlungen VSS Ober die Vervendung von Kehrkhfschlscke Förbränningsrest
imsfrassenbau in 'S t r a s s e  und Verkehr Kr. 10/75 sysav

Rohschlacke Aufbereitung ^  aufbercilete Schlacke ingen magnet-
lSchUtV . . M . I . » , - W b , . roU O  0u2lita- klorS [hrm en! “t '

— A u sb ran d
-  Tragfähigkeit

•  Ausbrandqualitäl

Glühverlust oiu 51 < 5 %  8%

•  Tragfähigkeil (scoUekhische Matwialcigentchallcn)

Anteil < 0.02 mm $ 1 0 %  <0.074 mm ca 10%
Maiimalkern SO so mm
Vasserge half 16 % 12% optimal vattenkvot
CBR< Tragfik'qkett >, 80 Vc >80
CBRj.'CBRj Vsjfw sicblhtat *)/ i»0 <1.0 *)
CBR3 :CBRt FrosiitobJiiäfc ir 1.C e j  besrämt
Ramngewicht l o a  ~  I k t l m *  e j  bestämt

Verdicktet ^  1.8 t/w* 1.78 enl .  tung instamp-
ning

•  Anwendungsbereich bez. Grundvassergtfährdung
A b d a n d  b is  

Max. Schütthöhe G ru n d * aucnpiejel

Sc.hu frzxo oe
Ione A 30cm v 3 m

B C0 cm ir 2 m
C ICO cm —

*) Hårdna&e konstaterad enligt S E B - p r o v m n g .



Tabell 2 Rekommendationer för användning av slagg från sopförbränning i Parisområdet 
(Bauchard 1977).

Användnings
område

Korn för
delning

Halt 
<0.08 mm

%

Glödgningsförlust 
på mat. <20 mm

400°C 1000°C

Los Angeles- 
hållfasthet

Inverkan av vattenkvot, w, nat=naturlig
opt=optimal

wnat wopt + 2 wnat 
<wopt + 2 <wnat >wmättnad 

<wmättnad

Magnetavskiljd 
slagg, ej sta
biliserad

terrassyta D ej bestämd <30 2) <20 2) <30 2) Inga problem Inga problem Risk för vat-
(högst tra fik 
klass T 2)

förstärknings 0/20-0/40 3) <20 2) <1.5 2) <10 2) <40

vid transport 
och utläggning

vid transport, 
utläggning möj
lig e fte r  va t
tenavrinning på

tenavskiljning, 
- utläggning möj 

lig  e fte r  av
vattning på

lager, (högst 
trafikklass T 2)

förstärknings
lager och bär
lager vid låg 
trafik  (T 3-T 4)

0/20-0/40 Zf) 
välgraderad

<5 ? ? <40

vägen. vägen. Kont
rollera att 
det inte blir 
några sanitära 
olägenheter 
vid omröring 
av slaggen

Kom mentarer:

1) Erfarenheter får visa om även icke magnetavskiljd slagg kan användas.
2) Ovanstående erfarenheter härstammar från Parisområdet, det kan finnas regionala 

skillnader.
3) Avmagnetiserad slagg får i regel direkt lämplig kornfördelning t ill förstärkningslager 

(e fte r  bortsortering av annat grovt m aterial).
4) Som 3) men kontrollera dessutom att den vältade överytan ej innehåller m aterial som 

förstör vidhäftningen till beläggningen. Svällningen är minimal om finm ateria lhalten är 
<5%.

(Trafikklasser T enligt fransk vägkatalog, ju lägre index desto större tra fik .)
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En västtysk rekommendation rörande användning av förbränningsslagg 

är utannonserad men har ännu ej erhållits.

Bland de mest om fattande undersökningarna av slagg i vägar har gjorts i 

Danmark (Schmith 1985). Man har använt slaggen i e tt f le rta l vägar och 

gator (med låg tra fik ), gång och cykelvägar m.m. Befin tliga  vägar, 

innehållande slagglager, har inventerats genom bärighetsmätningar med 

fa llv ik t (j fr  mom 2.4.2), profileringar m.m. Några avvikelser från kon

ventionellt uppbyggda vägar kunde inte konstateras. Dessutom gjordes 

ganska om fattande laboratorieförsök. På grundval av gjorda undersök

ningar rekommenderas slagg (flygaska ej inblandad) som förstärknings- 

lager om följande krav uppfylls:

maximal kornstorlek 50 mm

finm ateria lhalt (<0.075 mm) <9%

glödgningsförlust ( 1000°C ) <10%

vattenkvot vid utläggning wopt i3%

Schmith ger rekommendationer t ill uppbyggnad av vägar, innehållande 

obundna lager av förbränningsslagg för mindre och mellanstora (figur 4 

och 5) vägar på en "norm al" undergrund. Förbränningsslaggen läggs 

antingen under e tt  bärlagergrus ("stab ilt grus") e ller direkt under 

asfaltbundna lager vars tjocklek i så fa ll måste ökas. Slaggen anses vara 

användbar även vid ganska höga trafikm ängder, upp till 8000 fo r 

don/dygn. Vägkonstruktionerna har fram tagits genom datorberäkning 

varvid slaggens E-modul satts t ill 70 MPa (Ö vriga modulvärden och 

trafikdata fram går av tabell 3).

Tabell 3 Förutsättningar använda vid dimensionering av mellanstora 
projekt (Schmith 1985).

Trafikmaengde 1500,5000, 8000
Lastbilanael (%) 10
Årlig vaskst (%) 2
Materialer (E (MPa))

Underbund 30
Grus 300
GAB, h <  10 cm 2000
GA8. h >  10 cm 3000
Asfaltbeton 2000
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Ingen
trafik

Let
trafik

<10 lastbi
lar/dygn

2 PA* 
5GAB1

35 IR

3 AB 
8GAB1

40 IR

2 PA*
5 GABI

14 SG

30 IR

3 AB
4 GABI

12 SG

30 IR

2 PA* 3 AB 2 PA*

15 GABI* * 12G ABI** 8 GABI

Middel
19 SG

trafik 45 IR 45 IR

<100 lastbi
lar/dygn

30 IR

2 PA*
11 GABI

35 IR

3 AB 
5 GABI

19 SG

35 IR

PA = Pulverasfalt
AB = Asfaltbeton
GAB I =  Grusasfaltbeton I
SG = Stabilt grus
Ir =  Forbraendmgsovnsslagge

* 2 cm PA kan erstattes af en overfladebehandling

** En bitumen med pen 100 antages Anvendes pen 60 vil asfalttykKelsen reduceres 
med en cm.

Figur 4 Rekommenderade överbyggnader vid mindre projekt 
(Schmith 1985).
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Figur 5

a b + g a b  Trafik/dygn
(10% lastbilar)

IR

1500

AB + GAB

IR

5000

AB =  asfaltbeton
GAB = grusasfaltbeton I
SG = stabilt grus
IR = forbraendingsovnsslagge

AB + GAB

IR

8000

Rekommenderade överbyggnader för medelstora projekt 
(Schmith 1985).
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3.3 Slitlagergrus

Scholz (1966) rekommenderar användning av välgraderad slagg som 

slitlager i lågtra fikerade vägar i kombination med hygroskopiska salter 

som kalciumklorid. Dammningsproblem kan på så sätt undvikas. Liknan

de användning rapporteras från Holland (Kroonder och Wilms 1978) samt 

USA (Collins och Ormsby 1978).

Toussaint (1978) nämner att slagg 0-15 e ller 0-20 mm använts i Väst

tyskland som obundet slitlager på privatvägar, industriytor m.m. A v  

estetiska skäl bör slaggen ibland täckas med e tt tunt lager naturmate

rial. Slaggen är lämplig specie llt på dåliga undergrunder tack vare dess 

höga inre friktion . Det är i sådana fa ll fördelak tigt a tt använda en 

något grövre sortering under det framsiktade finkornigare slitiagret.

3.4 Kalkstabilisering av slagg

Ett patenterat förfarande finns i USA varvid slagg stabiliseras med 2- 

10% kalk t ill s.k. "Chem pac" (Graedinger 1978). För ovanlighetens skull 

ska glödgningsförlusten vara hög, >10%. En tryckhållfasthet på ca 

5 MPa kan erhållas e fte r  180 dygn för sådan blandning. En kemisk 

reaktion (sönderdelning av bl a kalciumkarbid) sker under gasutveckling 

varför asfaltbeläggning inte om edelbart ska påföras slagglagret.

Även Collins m fl (1977) har studerat stabilisering av slagg med kalk 

e ller kalk+flygaska (från kolpulvereldning). Läm pligt m aterial ska ha 

minst följande tryckhållfastheter (lagring 7 dygn vid 38°C ):

Pantankar m f l  (1982) har gjort en ekonomisk analys av förutsättningar

Tryckhållfasthet, MPa
Stabiliseringsmedel Medel m ått lig t ill Lä tt trafik ,

stark tra fik parker ingsytor

Kalk > 2.1 > 1.5
Kalk+flygaska > 2.8 >2.1
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att använda sig av slagg i USA t ill förstärkningslager, men man 

förutsätter att slaggen är tillsa tt 6% kaik genom verkblandning. Man 

kommer fram  t il l  a tt sådan slagg skulle kunna konkurrera med naturma

teria l i 3 t ill 5 storstadsregioner i USA.

3.5 Cem entstabilisering av slagg

Ganska olika uppgifter finns i litteraturen angående m öjligheter a tt 

cem entstabilisera slaggen, något som kan bero på skillnader i slaggens 

sammansättning, men också på den använda cementsorten. I Holland har 

man t o m  märkt a tt slagg från samma anläggning, men producerad 

olika dagar, kan reagera m ycket olika med cem ent (Pinjenburg 197S). 

Kemiska analyser av slaggen har inte kunnat klarlägga orsaken. 

Kroonder och Wilms (1977) har i Holland g jort laboratorieförsök varvid 

ganska varierande resultat erhölls, troligen beroende på variationer i 

slaggens kemiska sammansättning. Man anser dock a tt vissa slagger kan 

stabiliseras med 5-8% cem ent. I brittisk standard (BS 6543:85) säger 

man att cem entstabilisering inte är lämplig beroende på risker för 

reaktioner av cem ent med bl a glas och aluminium. Enligt H irt (1984) 

får man vid laboratorieprovning svällningar i regel hos provkroppar 

bestående av med lågt hålrum och som lagras lu fttä tt. Vid vattenlagring 

blir svällningen mindre. Vid e tt fä ltförsök  med cem entstabiliserat 

bärlager har svällningar inte konstaterats.

Ibland har man dock få tt  ganska goda resultat vid stabilisering med 

cement. Enligt Toussaint (1982) erhålls i regel normenliga hållfastheter 

med slaggcem ent (obs! slaggen i cem entet utgörs av mald hyttsand från 

masugn), däremot ej med portlandcement. 28-dygns tryckhållfastheter 

på 7-8 MPa har erhållits med cem enthalter på 6-9%, dvs ganska höga 

halter i jäm förelse med vad som behövs för stabilisering av naturgrus. 

Gragger (1978) anser a tt slagglager på grund av sin fjädrande förm åga 

bör stabiliseras i sin övre del med 3-5% hydrauliskt bindemedel. Kurth 

(1982) redovisar i korthet a tt man i K re fe ld  byggt en provväg där slagg, 

stabiliserad med 50-60 kg/m3 slaggcem ent, använts som bärlager, Inga 

skador har observerats. S laggcem ent är mer beständig mot sulfat m.m. 

salter än portlandcement.
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I Frankrike har man gjort provvägsförsök varvid slagg, stabiliserad med 

antingen 3 eller 5% cement, använts som bärlager (Bauchard 1978). 

S lagglagret var 20 cm tjockt, beläggningen bestod av asfaltbetong av 

5 cm tjocklek och trafikbelastningen var 200 lastbilar/dygn. P rov

sträckan med den lägre cem entkvoten gick snabbt sönder medan den 

med högre cem entkvot endast hade smärre skador e fte r  5 år. Dessa 

skador anses bero på dålig vidhäftning mellan slaggbärlager och belägg

ning.

I Schweiz har man byggt en provfylln ing med cementinbiandad slagg 

(Gottschall och Edelman 1985). Slaggen behandlas med låg halt cem ent 

(ca 14 kg/m2 som motsvarar ca 2-3 vikt-% ) genom markinblandning med 

fräs t ill 40 cm djup. En 7-dygnshållfasthet på 1.5 MPa eftersträvades, 

men i praktiken erhölls stor spridning (0.5-6.5 MPa). Både portlandce

ment och sulfatbeständig cem ent provades och även den förstnämnda 

bedömdes användbar. Sådan cementbehandlad slagg anses användbar i 

förstärkningslager.

3.6 Slagg som betongballast

Användning av slagg i betong har ge tt varierande resultat. Pilny och 

Hiese (1967) beskriver försök a tt fram ställa betong (även lättbetong) 

från slagg. Betong av klasser B 160, 225 och 300 enligt västtysk norm 

kunde fram ställas med "vin terslagg" som var bättre än "sommarslagg". 

E-modulen hos betongen var lägre än hos motsvarande hållfasthetsklass 

med naturballast. Andra fysikaliska egenskaper ansågs tillfredsställan

de. Denna slagg var dock speciell eftersom  man nämner att den utsatts 

för en sintringsprocess. Lauer (1979) har fram stä llt betongblock med 

hållfastheten 28 MPa och som annars uppfyllde kraven i ASTM C 90. 

Alkalik iselsyrareaktioner (beroende på glasfragm ent) anses vålla vissa 

problem men är kontrollerbara, t ex genom puzzolana tillsatser.

I Holland (Anonym 1981) har man gjort provvägsförsök där en 26 cm 

tjock betongplatta fram ställts av 1500 kg slagg, 360 kg slaggcem ent och 

160 kg vatten per m3. Betongen lades ut på en dålig undergrund med 

hyvel och vältades. Trckhållfastheten var e fte r  14 dygn 15 MPa och 

böjdraghållfastheten 2.7 MPa. Man beräknar att vid en hjullast på 6 ton
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motsvarar den 26 cm tjocka beläggningen en "norm albetong" med 18 cm 

tjocklek.

3.7 Slagg i bituminöst bundna lager

Enligt Scholz (1966) använder man i Holland bitumenbunden förbrän- 

ningsslagg som beläggning på gång-, cykelvägar och diverse hårdgjorda 

ytor. Kroonder och Wilms (1977) nämner a tt kraven på Marshallstabili

te t och fly tvärde  uppfyllas med bitumenbunden slagg. Halten bindeme

del bör vara 5-7%, vid tillsats av natursand kan dock halten sänkas till 

4-6%. Hålrummet blir dock ganska högt. Man har dock observerat att 

järnbitar kan oxidera i beläggningen och ge upphov t ill svällning. Det 

bituminöst bundna m ateria let kan användas antingen som bärlager e ller 

s litlager. Vid större trafikbelastn ing bör en ytbehandling (med natur

m ateria l) påföras för a tt slaggen ska fungera i beläggningen.

I Parisom rådet har man funnit a tt en parkeringsyta, uppbyggd med slagg 

under en tunn asfaltbeläggning, få tt  oestetiska svällningsskador 

(Bauchard 1978). K luge m f l  (1980) anser a tt e tt  ca 5 cm tjock t lager av 

naturmaterial måste påföras slaggen fö r a tt kompensera för sväll- 

ningen. Kurth (1982) menar a tt slaggen ej får läggas direkt under en 

asfaltbeläggning som är tunnare än 18 cm.

Man har i USA särskilt instresserat sig för slagg som m aterial i 

bitumenbundna lager i trakter med brist på naturmaterial (Collins och 

Ormsby, Ledbetter 1979). En annan orsak är a tt man anser att bitumen- 

stabiliseringen stoppar urlakningen av m iljö fa rliga  ämnen (W alter 1976). 

Försök har gjorts med m ateria let både i bär lager och slitlager, utom i 

de mest trafikerade vägarna. Bindemedeishalten blir dock ganska hög, 

likaså hålrummet i vä lta t m aterial. En användning i asfaltbundet bärla

ger är tekniskt sett m öjlig (Pavlovich, m f l  1979). Vidhäftningsmedel, 

t ex kalk, bör dock tillsättas. Energiåtgången vid torkningen av slaggen 

är högre än med naturmaterial. C iesielski (1980) har funnit a tt asfa ltbe

tong t ill s litlager endast kan fram ställas om slaggen blandas med 50% 

naturmaterial.

Användningen av slagg i bituminöst bundna lager bedöms som
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oekonomisk vid svenska förhållanden och även tekniskt sett vansklig.

4 BEDÖMNING

Förbränningsrest kan ha mycket varierande egenskaper och Gragger 

(1982) säger a tt det knappast finns någon annan restprodukt där 

åsikterna angående läm plighet går så mycket isär. Använder man 

slaggen i lätt trafikerade vägar, parkeringsytor, cykel- och gångvägar, 

t illfä lliga  transportvägar m.m. tycks dock erfarenheterna vara goda. 

H irt (1978) nämner i sin generalrapport vid den l:a  restproduktkon

ferensen i Paris att magnetavskild och siktad slagg lämpar sig i sådana 

fa ll, särskilt t ill förstärkningslager men användning i bärlager verkar 

även vara m öjlig. De danska erfarenheterna, pekar i samma riktning 

men man anser sig kunna tillå ta  slaggen även vid ganska höga tra fikvo

lymer (Schmith 1985).

Laboratorieprovningar har visat att slaggen kan ha CBR-värden och E- 

moduler jäm förbara med e ller ibland t o m  bättre än hos konventionella 

förstärkningsm aterial. Vattenkänsligheten kan dock vara hög och va t

tenkvoten måste därför kontrolleras noga hos utlagd slagg. I vissa 

länder har man visat a tt alkaliska slagger kan få  en viss självbindning 

men denna egenskap är a llt fö r osäker för a tt tillgodoräknas m ateria let.

Beroende på risken för svällning av obeständiga beståndsdelar, men 

också dålig packning pga slaggens fjädrande förm åga, bör man inte 

lägga en tunn asfaltbeläggning direkt på m ateria let, utan e tt övre 

bärlager av naturmaterial bör påbyggas. Enligt erfarenheter från Köln 

lämpar sig slaggen väl som underlag under betongsten.

Slaggen anses lämplig som bankfyllnadsmaterial, speciellt på dålig 

undergrund beroende på den höga inre friktionen. En hög packningsin- 

sats krävs dock, särskilt vid utläggning av tjocka lager.

Stabilisering med cement, främ st (masugns)slaggcement, verkar vara 

m öjlig av vissa slaggsorter, men noggranna undersökningar måste göras 

i varje enskilt fa ll och slaggens variab ilite t beaktas. Cem entkvoten bör 

vara högre än i e tt naturmaterial med motsvarande kornfördelning.
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Asfaltstabilisering av slagg, e ller ännu bättre blandningar av slagg och 

naturmaterial, har visats vara tekniskt m öjlig men bedöms som ekono

miskt orealistisk.

Slagg kan verka korroderande pä m etaller och betong (specie llt om 

flygaska inblandats) även om dessa egenskaper är ännu dåligt undersök

ta (Toussaint 1982). Enligt schweiziska erfarenheter (H irt 1984) verkar 

slagg korroderande på m eta ller men påverkar ej polym erer, bitumen- 

överdrag och icke armerade betongkonstruktioner.
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