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VTI notat 19-2015   

Förord 

Denna undersökning ingår i projektet ”Slagphalt” (55016) finansierat av Vinnova och ingår i SIO-

programmet "Metalliska material", Projektet hanteras via Jernkontoret (stålindustrins bransch- 

organisation). Projektledare för hela projektet är Lotta Lind. 

Laboratorieundersökningarna har utförts på VTI, där Hassan Hakim och Abubeker Ahmed utfört alla 

mätningar av dynamisk kryptest och skjuvhållfasthet. Undertecknad har ansvarat för proportionering 

och blandning av alla asfaltmassor, medan Tomas Halldin med flera, tillverkat provplattorna och 

borrat ur provkropparna. Andreas Waldemarsson har utfört provberedning före test av dynamisk 

kryptest och skjuvhållfasthet.  

Ett särskilt tack till NCC som utfört borrningen av proverna i fält. 

 

Linköping, maj 2015 

 

Leif Viman 

Projektledare 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvalitetsgranskning 

Extern peer review har genomförts av projektgruppen inom projekt ”Slagphalt”. Leif Viman har 

genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Björn Kalman har därefter granskat 

och godkänt publikationen för publicering. De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är 

författarens/författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

Quality review 

External peer review was performed by the project group in project “Slagphalt”. Leif Viman has made 

alterations to the final manuscript of the report. The research director Björn Kalman examined and 

approved the report for publication. The conclusions and recommendations expressed are the 

author’s/authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an authority. 
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Sammanfattning 

Utvärdering av slagg som ballast i asfaltbeläggning – Stabilitet och skjuvegenskaper hos 

slaggasfalt  

av Leif Viman (VTI) 

 

Slagg som ballast i asfalt har tidigare undersökts både i laboratorium och genom olika vägförsök. 

Främst har dessa undersökningar avsett slitlagerbeläggningar eftersom man funnit att många slagger är 

mycket nötningsresistenta och har även visat positiva egenskaper som ballast i bullerdämpande 

beläggningar. 

I detta projekt som är ett delprojekt i ett större Vinnovafinansierat projekt har undersökningarna 

istället inriktats på stabilitetsegenskaper hos asfaltbundna bind- och bärlager. Borrkärnor från tre 

vägobjekt har undersökts, där slaggasfalten utsatts för mycket tung trafik vid in- och utfarter till två 

olika stålindustrier och ett objekt där slaggasfalten ligger i en rondell. Dessa beläggningar är 10-15 år 

gamla. Utöver dessa försök har även bindlagerbeläggning av typen ABb 16 med 70/100 bitumen 

tillverkats på laboratorium av slagg från 10 olika stålproducenter samt en referens med konventionell 

ballast.  

De analyser som utförts är dynamisk kryptest enligt FAS metod 468 och skjuvhållfasthet enligt metod 

utvecklad på VTI. Skjuvhållfastheten har undersökts vid olika temperaturer och frekvenser 

(belastningshastigheter), vilket gör det möjligt att presentera resultaten i så kallade Masterkurvor. 

Fördelen med denna typ av komplexa undersökningar är att man kan bedöma hur beläggningarna 

fungerar under olika årstider och vid olika trafikhastigheter. 

Resultaten från både borrkärnorna och laboratorieproverna av bindlager har visat att asfalt med slagg 

som ballast ger stabila beläggningar och är mycket lämpliga på särskilt utsatta ytor som rondeller, 

trafikljus och busshållplatser, där man har stora skjuvpåkänningar.  
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Summary 

Evaluation of slag as aggregate in asphalt mixes –Stability and shear test of slag asphalt 

by Leif Viman (VTI) 

 

 

Slag as aggregate in asphalt mixes has previously been studied both in the laboratory and through 

different road tests. Primarily, these studies have meant wearing courses because it has been found that 

many slags is highly abrasion resistant and has also shown positive characteristics as aggregate in 

noise-reduction pavements. 

In this project which are a subproject of a larger Vinnova-funded project are the study focused on 

stability characteristics of binder and base mixes. Drilled cores from three road objects have been 

studied, where the slag asphalt is exposed to very heavy traffic at the entrance of two different steel 

industries and one object where the slag asphalt is located in a roundabout. These pavements are 10-15 

years old. In addition to these test binder course of the type AC16 with 70/100 bitumen has been 

produced in the laboratory with slag from 10 different steel producers and one reference with 

conventional aggregate. 

The analysis carried out is dynamic creep according to FAS Method 468 and shear strength according 

to method developed at VTI. The shear strength was investigated at different temperatures and 

frequencies (load speeds), which make it possible to present the results in so-called master curves. The 

advantage of this type of complex research is to assess the function of the pavement at different 

seasons and different traffic speed. 
 

The results from both cores and laboratory samples has shown that asphalt mixes with slag as 

aggregate provides stable pavements that are suitable on particularly sensitive surfaces such as 

roundabouts, traffic lights and bus stops, which have large shear stresses. 
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1. Bakgrund 

Inom stålindustrin framställs stålprodukter för olika ändamål. Oavsett vilka råvaror eller vilken 

processteknik man använder eller vilka stålkvaliteter som framställs erhålls alltid någon form av slagg. 

Av mängden producerad slagg i Sverige används över 80 % i olika applikationer. En av de 

applikationer där slagg ofta används är konstruktioner; t ex vägkonstruktioner där många olika slagger 

uppvisar goda egenskaper både som bundna och obundna material. Det finns ändå ett stort intresse 

inom stålindustrin att ytterligare öka användningen av slagg genom att ständigt söka nya 

applikationsmöjligheter.  

Slagg från ståltillverkning i ljusbågsugn (LB-slagg) är välkänd för att ha många egenskaper, som gör 

den mycket användbar som ballast i asfalt. Slaggens alkaliska egenskaper tillsammans med de sura 

egenskaperna hos bitumen ger bra vidhäftning mellan ballast och bindemedel, vilket har en positiv 

inverkan på beständigheten. Slaggens skrovliga yta ger också bra skjuvhållfasthet hos asfalten. 

Slaggasfalt har dessutom, tack vare sin porositet, bättre friktion och bullerdämpande egenskaper än 

asfaltsbeläggningar med konventionell ballast. 

I Sverige är användningen trots detta hittills mycket begränsad, även om ett antal provsträckor med 

LB-slaggasfalt har lagts och följts upp under upp till 6 år. Dessa har visat på mycket goda egenskaper i 

fråga om stabilitet, styvhet, beständighet och bullerreduktion.  

Som bakgrund till undersökningarna i denna rapport finns bl.a. två rapporter från VTI som beskriver 

ett antal fältförsök under åren 2005-2012 och en kunskapsöversikt från 2008 om slaggasfalt. [Ref 1 

och 2].  

Slutsatserna i dessa rapporter är att slaggasfalten fungerat mycket bra vid de olika försöken. 

Undersökningarna av asfaltmassa och asfaltbeläggning visar på mycket goda egenskaper ifråga om 

stabilitet, styvhet och beständighet, vilket gör den särskilt lämplig för utsatta ytor som 

cirkulationsplatser mm. Även slitstyrkan har visat sig vara bra för svenska förhållanden med 

dubbdäckstrafik vintertid. Inga beläggningsrelaterade skador såsom stensläpp, sprickor eller andra 

defekter har observerats på de objekt som följts upp. Slaggasfalten har som förväntat god friktion. 

Bullerreduktion för täta eller halvtäta asfaltbeläggningar är cirka 1 decibel större än för jämförbara 

sträckor med konventionell asfalt, men den viktigaste egenskapen i en bullerreducerande beläggning är 

slaggens goda vidhäftningsegenskaper. 

Jernkontoret (JK), stålindustrins branschorganisation, har genomfört ett projekt (JK projekt 55014) för 

att bygga upp kunskaper inom detta område, där VTI studerat både slitageegenskaper och 

partikelbildning på ett antal slagger. Med resultaten från det projektet söktes och beviljades 

Jernkontorets teknikområde, TO55, medel från Vinnova för fortsättning på forskningen om 

slaggasfaltens egenskaper och JK projekt 55016, SLAGPHALT startade 2014-10-01. 

I denna rapport redovisas resultat från prover som dels borrats ur tre olika vägobjekt med slaggasfalt 

och analyserats avseende dynamisk kryptest och dels tillverkats på laboratorium och analyserats 

avseende kryptest och skjuvhållfasthet. Hela projektet SLAGPHALT kommer att redovisas i tre 

rapporter där denna rapport utgör delrapport B: 

A. Sten- och Pralltester [Ref 3] 

B. Stabilitet- och skjuvegenskaper hos slaggasfalt, ABb 16 

C. Slitagetester i VTIs provvägsmaskin, ABS 11 och ABS 8 
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Följande företag har levererat slagger till försöken på VTI: 

 Uddeholms AB, Hagfors  

 Höganäs Sweden AB, Höganäs 

 Outokumpu Stainless AB, Avesta  

 SSAB Merox AB, Oxelösund 

 Vargön Alloys AB, Vargön 

 Ovako Bar AB, Smedjebacken 

 Ovako Sweden AB, Hofors 

 Befesa ScanDust AB, Landskrona 

 Sandvik Materials Technology AB, Sandviken 

 

Alla, utom en av slaggerna i undersökningen, är REACH-registrerade produkter. För en godkänd 

registrering krävs att ett material genomgår ett program av oberoende utförda tester avseende alla 

miljö- och hälsoaspekter. Alla de tester som genomförts för registreringen har visat att ingen av 

stålindustrins slaggtyper är klassificerad, dvs. ingen slagg har visat några egenskaper som är farliga för 

människors hälsa eller miljön [Ref 4].  

All typ av ballast som ingår i en asfaltbeläggning måste vara CE-märkt. 
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2. Syfte 

Syftet med detta Vinnovaprojekt är att bygga upp kunskapen inom området slaggasfalt, dels genom 

studier av slitageegenskaper och partikelbildning i VTIs provvägsmaskin (PVM) och dels avseende 

olika slaggers ballastegenskaper och asfaltegenskaper genom laboratorieförsök.  

I denna rapport redovisas laboratorieundersökningar av stabilitet och skjuvhållfasthet, utförda på 

laboratorietillverkade prover, hos 10 olika slaggtyper från olika stålföretag och stabilitetstester på 

borrprover från 3 objekt i "verkligheten" (10-15 år gamla). 

Målsättningen är att få ökad användning av slagger genom den förståelse av betydelsen av rätt 

materialhantering som resultaten från alla provningar förhoppningsvis ger både stål- och 

asfaltindustrin, men också att sänka miljöbelastning genom att använda biprodukter, kortare 

transporter och tunnare beläggningar och eventuellt längre livslängd. 
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3. Provning av borrkärnor från tre vägobjekt 

För att få en uppfattning om hur slaggasfalt fungerar över tiden utfördes borrning på 3 objekt som var 

10-15 år gamla. Dessa slitlagerbeläggningar hade utförts med slagg som ballast och två av dem ligger 

inom industriområden i Oxelösund (Merox) och Vargön (Vargön Alloys), medan den tredje ligger i en 

rondell i Smedjebacken (Figur 1-3). Alla tre beläggningarna trafikeras fortfarande, men ytan i 

Oxelösund har lagts över någon gång för ganska många år sedan, så att slaggasfalten där idag ligger 

som ett bindlager.  

Det bedömdes som mycket intressant att i inledningen av detta projekt studera hur tillståndet för dessa 

påverkats över tiden. NCC fick uppdraget att borra ut provkroppar för bestämning av dynamisk 

kryptest. För att få en uppfattning om beläggningstyp och packningsgrad analyserades provkropparna 

även avseende bindemedelshalt, kornkurva och hålrumshalt. Provytorna har ingen tydlig spårbunden 

trafik varför det är svårt att avgöra hur mycket borrkärnorna påverkats av den efterpackning som 

trafiken orsakar.  

 

      

 

 

Figur 1. Borrning hos Merox i Oxelösund. 
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Figur 2. Provyta hos Vargön Alloys. 

 

 

 

Figur 3. Rondell i Smedjebacken med slagg från Ovako Bar (bild från studiebesök av 

slaggproducenter, Trafikverket och VTI). 
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3.1. Grunddata för beläggningarna 

Eftersom det saknas uppgifter om beläggningstyperna för dessa tre objekt har bindemedelshalt, 

kornkurva och hålrumshalt bestämts på borrkärnorna. Resultaten visar att beläggningarna består av 

ABS 11 och 16, där bindemedelshalterna ligger drygt 0,5 % under de kalkylvärden som anges i 

Trafikverkets regelverk TRVKB 10 Bitumenbundna lager [Ref 5] (Tabell 1). Detta verkar rimligt med 

tanke på att slagg ofta har högre densitet än konventionell ballast, vilket innebär lägre 

bindemedelshalter för att bibehålla samma volymförhållanden mellan ballast och bitumen. 

Hålrumshalterna ligger i paritet med kraven för ABS-beläggningarna (Tabell 2). Kornkurvorna 

redovisas i Figur 4. Två av beläggningarna ligger i underkant av hålrumskravet vilket är rimligt med 

tanke på den efterpackning som trafiken orsakar medan den tredje visar anmärkningsvärt höga 

hålrumshalter efter så många år. Kornkurvan för denna beläggning ligger också något utanför gränsen 

för godkänd ABS. Uppgifter saknas dock om vilka hålrumshalter beläggningen hade vid 

utläggningstillfället. 

Tabell 1. Trafikverkets krav enligt TRVKB 10 Bitumenbundna lager. 

Beläggningstyp Bitumen* Bindemedelshalt Hålrumshalt 

ABS 16 
160/220 

70/100 

5,8 % 

6,0 % 
2,0 - 3,5 % 

ABS 11 
160/220 

70/100 

6,0 % 

6,2 % 
2,0 - 3,5 % 

*/det saknas uppgifter om vilka bitumenkvalitet de undersökta beläggningarna hade. 

Tabell 2. Bindemedelshalt och hålrumshalt på borrkärnorna från de tre objekten. 

Vägobjekt Beläggningstyp Bindemedelshalt Skrymdensitet Kompaktdensitet Hålrumshalt 

Oxelösund ABS 16 5,1 % 2,678 2,892 7,4 % 

Vargön ABS 16 5,3 % 2,847 2,902 1,9 % 

Smedjebacken ABS 11 5,3 % 2,913 2,967 1,8 % 

 

 

Figur 4. Kornkurvor för de tre objekten. 
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3.2. Dynamisk kryptest 

Stabilitetsegenskaperna har undersökts genom bestämning av dynamisk kryptest enligt FAS Metod 

468. För denna provning måste provkropparna vara minst 60 mm tjocka. Eftersom beläggningslagren i 

dessa tre objekt var tunnare måste två provkroppar läggas på varandra (Figur 5), vilket innebär att det 

av fyra provkroppar blev resultat från två provningar per objekt. I Tabell 3 nedan redovisas enskilda 

värden samt medelvärde per objekt samt ett s.k. 30-dagarsvärde (Se nedan). Resultatet bedöms som 

provkroppens deformation efter 3600 cykler uttryckt i µε (mikrostrain). Man kan även få en 

uppfattning om stabilitetsutvecklingen genom att titta på kryphastigheten, dvs. den linjära delen av 

kurvan, där initialdeformationen är borträknad (Figur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Preparering och riggning av borrkärnor för dynamsik kryptest (Oxelösund prov 3 och 4). 

 

Tabell 3. Resultat på dynamisk kryptest för samtliga borrkärnor. 

Prov Tjock- 
lek 

Diameter Skrymdensitet  
Mg/m³ 

Kryp-
hastighet 

Krypmodul 
vid n=3600 

Töjning, (n=3600) 
µε 

  mm mm 1 2 /n MPa Enskilda Medel 30 dagar 

OX1 & OX2 58,8 149,2 2,756 2,797 0,15 20,78 4811 
4791 14457 

OX3 & OX4 58,6 149,1 2,756 2,737 0,22 20,96 4771 

SM1 & SM2 57,4 149,2 2,951 2,942 0,39 11,24 8896 
8693 26232 

SM3 & SM4 57,1 149,2 2,954 2,934 0,35 11,78 8490 

VA1 & VA2 58,7 148,9 2,820 2,821 0,14 21,54 4641 
4628 13965 

VA3 & VA4 58,6 149,0 2,836 2,826 0,06 21,67 4615 
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Figur 6. Dynamisk kryptest för borrkärnor från 3 objekt. Kurvorna visar aktuella provresultat medan 

siffror inom parentes avser ålderskorrigerade värden.  

 

Resultaten visar att beläggningarna är stabila, särskilt ytorna i Oxelösund och Vargön med värden runt 

5 000 µε. Räknar man om dessa till 30-dagarsvärden hamnar man på 14 000 – 15 000 µε medan 

beläggningen i Smedjebacken hamnar på 26 000 µε. (Se nedan för förklaring till 30-dagarsvärden). 

I samband med utläggning av beläggningen i Smedjebacken gjordes omfattande laboratorie-

undersökningar som finns redovisade i ett VTI notat från 2008 [Ref 2], där framgår uppgifter om 

beläggningen samt resultat på vissa mekaniska egenskaper, t.ex. dynamisk kryptest på 5 000 µε på 

gyratoriskt instampade provkroppar. Denna typ av laboratorietillverkade provkroppar har tidigare visat 

sig ge mellan 2-3 gånger bättre värden än borrkärnor från väg. Detta visar att det är svårt att direkt 

jämföra prover med olika ålder och tillverkningssätt. 

 

Ålderskorrigering (30-dagarsvärde) 

Alla asfaltbeläggningar styvnar med tiden beroende på bindemedlets oxidation, därför behövs en 

omräkningsmodell när prover med olika ålder ska jämföras. Syftet med 30-dagarsvärdet är att räkna 

om resultatet med hänsyn till ålder efter utläggning. Principen finns beskriven i Trafikverkets 

rådsdokument [Ref 6]. Denna matematiska modell beskriver hur stabiliteteten ökar över tiden från 

utläggning till en ålder av 30 dagar. Med denna modell kan man även bakåträkna så att prover som är 

betydligt äldre kan räknas om till dessa 30-dagarsvärden. I vårt fall har vi bedömt att beläggningarna 

är 10 år gamla. Detta stämmer för beläggningen i Smedjebacken, de övriga objekten kan vara betydligt 

äldre, men vi har valt att använda samma ålderskorrigering, även om dessa kanske snarare är 15-20 år 

gamla. Omräkningen påverkas mest för ”färska” prover så om proverna är 10 eller 15 år gamla spelar 

en mindre roll vid dessa omräkningar. Denna beräkningsmodell är framtagen för konventionella 

stenmaterial och bitumen. Vid användning av slagg, som i detta fall och/eller användning av andra 

bitumen, t.ex. polymerbitumen, kan ge ett annat samband, men detta har ännu inte undersökts.  
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3.3. Kommentarer till provresultaten 

Dessa borrkärnor är tagna från mer än 10 år gamla beläggningar. Den okulära bedömningen av 

borrkärnorna visar att de klarat dessa år mycket bra, både vad gäller stabilitet och vidhäftning.  

Provningen av dynamisk kryptest visar att de är mycket stabila med värden mellan 5 000- 10 000 

mikrostrain. Några provkroppar innehöll sprickor som kan påverka utvärderingen negativt. 
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4. Provning av laboratorietillverkade prov med olika slagger  

För att få en uppfattning om stabilitetsegenskaperna hos slaggasfalt jämfört med asfaltbeläggning 

utförd med konventionell ballast, har bindlagerbeläggning, ABb 16 70/100, med 10 olika 

slaggmaterial, tillverkats och testats avseende dynamisk kryptest och skjuvhållfasthet. I fraktionerna 

<4 mm och som referensmaterial har granitiskt bergkrossmaterial från NCCs täkt i Skärlunda använts. 

Tidigare har fokus lagts på slaggasfalt i slitlager pga. slaggens goda slitstyrka (även kopplat till låg 

partikelbildning) och bullerreducerande egenskaper. Syftet med denna undersökning är att utvidga 

detta synsätt och studera stabilitets- och skjuvegenskaper hos asfaltbundna bind- och bärlager.  

4.1. Framtagning av prover 

För tillverkning av bindlagerbeläggning siktades slaggmaterialen först upp i fraktionerna 4-8, 8-11,2 

och 11,2-16 mm och proportionerades tillsammans med granitiskt bergkrossmaterial i fraktion 0-4 mm 

från bergtäkten i Skärlunda och bindemedel 70/100 till beläggningstypen ABb 16. Även för 

referensprovet har material från Skärlunda använts, då i alla fraktioner från 0 till 16 mm. Vid 

proportioneringen togs hänsyn till slaggmaterialens ofta högre densitet samt dess porositet. Hög 

densitet innebär lägre bindemedelshalt, medan hög porositet innebär högre bindemedelshalt. Med 

utgångspunkt från Trafikverkets krav (kalkylvärden) har bindemedelshalten justerats med avseende 

både på densiteten och porositeten. Bindemedelshalten beräknades med hänsyn till korndensiteten 

enligt formeln: 

𝐵𝑖𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑠ℎ𝑎𝑙𝑡 =
kalkylvärde∗2,65 

 ballastdensitet
, där 2,65 Mg/m3 är genomsnittsvärde för svensk berggrund 

och porositeten bedömdes genom att bestämma vattenabsorptionen för de olika slaggerna enligt EN 

1097-6. Detta ger en uppfattning om bindemedelsbehovet för respektive slagg. För de material som 

uppvisade störst absorption ökades bindemedelshalten med 1 % och med 0,5 % för de med något lägre 

absorption medan några inte bedömts ha högre porositet än konventionella material och därför inte 

justerats avseende bindemedelshalten. (Se Tabell 4).  

Tabell 4. Bestämd vattenabsorption och bedömd bitumenkompensation pga. Porositet. 

Slagg 

Vattenabsorption  

% 

WA48 

Bedömd 

bitumenkompensation 

m.h.t. Porositet, % 

11 Skärlunda 1,1% ±0 

1 Ovako Hofors 1,5% ±0 

7 Vargön 1,7% ±0 

8 Merox, LD 2,2% +0,5 

6 Ovako, Bar 2,3% +0,5 

10 Uddeholm 3,0% +0,5 

5 Merox, Hyttsten 3,1% +0,5 

3 Outokumpu 3,7% +1 

2 Sandvik 4,2% +1 

4 Befesa 4,3% +1 

9 Höganäs 4,4% +1 

 

Resultaten framgår av Tabell 5. För att optimera varje blandning bör även kornkurvan beräknas efter 

volym istället för vikt. Detta har inte gjorts i detta fall eftersom syftet i detta delprojekt har varit att 

studera egenskaperna hos olika slagger jämfört med konventionell ballast snarare än att optimera för 

varje slaggprodukt. Detta har inneburit att de flesta blandningarna blivit lite för torra. För en mer 
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korrekt jämförelse mellan olika slaggprodukter skall varje slagg proportioneras (mix design) med flera 

bindemedelshalter. Detta låg utanför projektets ramar för denna etapp. 

 

Tabell 5. Sammanställning av densitet och porositet hos saggmaterialen. 

Nr Slagg Korndensitet 
Mg/m3 

Bindemedels-
halt, % 

bindemedelsjustering 
med hänsyn till** 

Använd  

slagg Blandning* enl. TRVKB densitet porositet B-halt, % 

1 Ovako Hofors 3,57 3,13 5,0 -0,8 0 4,2 

2 Sandvik 2,54 2,58 5,0 0,1 1 6,1 

3 Outokumpu 2,83 2,75 5,0 -0,2 1 5,8 

4 Befesa 2,67 2,66 5,0 0,0 1 6,0 

5 Merox, Hyttsten 2,67 2,66 5,0 0,0 0,5 5,5 

6 Ovako, Bar 3,67 3,16 5,0 -0,8 0,5 4,7 

7 Vargön 3,22 2,96 5,0 -0,5 0 4,5 

8 Merox, LD 3,51 2,66 5,0 0,0 0,5 5,5 

9 Höganäs 3,43 3,06 5,0 -0,7 1 5,3 

10 Uddeholm 3,58 3,13 5,0 -0,8 0,5 4,7 

11 Skärlundaref 2,64 2,66 5,0 0,0 0 5,0 

*/ blandning innebär densiteten på den proportionerade blandningen av slagg och konventionell ballast 

**/porositeten justerad med hänsyn till vattenabsorption 

 

I ballaststandarden EN 13043 ”Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och 

andra trafikerade ytor” [Ref 7] finns krav på vattenabsorption, där syftet är att undvika frostkänsliga 

material, inte för att kompensera för bindemedelsbehovet. Vi använde vattenabsorption som en hjälp 

att bedöma porositeten och därmed bindemedelsbehovet i våra slaggblandningar. Efter packning av 

proverna konstaterades att de flesta provkropparna fick alltför höga hålrumshalter, vilket tyder på att 

bindemedelskompensationen med hänsyn till porositet blev för liten i slaggblandningarna. 

 Tillverkning av provplattor 

Materialen, proportionerade enligt Trafikverkets regelverk och med hjälp av uppgifterna i Tabell 5, 

värmdes till +160 °C och blandades i en laboratorieblandare av tvångsblandartyp (Figur 7). Inga 

vidhäftningsmedel har tillsatts eftersom proverna skulle testas tämligen omgående (1-2 veckor gamla). 

Blandningstiden var ungefär 60-90 sek. Vid tillverkningen av plattorna återuppvärmdes massorna till 

ca +150 °C och packades med en stålvalsvält enligt VTIs metod (Figur 8). Detta är samma metodik 

som används vid tillverkning av prover till VTIs provvägsmaskin. Ur dessa plattor togs sedan 

borrkärnor med diameter 150 mm för bestämning av dynamisk kryptest och skjuvhållfasthet (Figur 9). 

 

  
 

Figur 7. Asfaltblandare av tvångsblandartyp (satsstorlek max 50 kg). 
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1. påfyllning av massa i formen 

 

2. utjämning av massan 
 

 

3. vältning 
 

4. färdig platta 
Bild 4 

Figur 8. Tillverkning av asfaltplattor på VTI. 

 

 

   

Figur 9. Exempel på provkroppar av bindlager, ABb 16, utborrade från de tillverkade asfaltplattorna. 
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 Bestämning av hålrumshalt 

Av de erhållna hålrumshalterna från de tillverkade plattorna framgår tydligt att proportioneringen inte 

lyckats fullt ut. Hålrumshalterna i Figur 10 har beräknats med hjälp av skrymdensitet på Marshall-

provkroppar och teoretisk kompaktdensitet. Enligt Trafikverkets regler för bindlagerbeläggning, ABb 

16, ska hålrumshalterna ligga mellan 3,0 -5,0 %. För att göra en korrekt proportionering måste prover 

med olika bindemedelshalter tillverkas, normalt genom Marshallpackning, för att bestämma 

hålrumshalterna på de olika provkropparna och sedan välja den bindemedelshalt som ger rätt 

hålrumshalt. Inom detta projekt fanns inte utrymme att göra denna proportionering. Tydligen 

underskattades bindemedelstillskottet baserat på slaggernas porositet vilket innebar att proverna fick 

för låg bindemedelshalt och därmed för höga hålrumshalter. 

  

 

Figur 10. Hålrumshalter på aktuella bindlagerbeläggningar. 
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4.2. Dynamisk kryptest 

Denna provning har utförts på alla blandningar med slaggasfalt samt referensen med konventionell 

ballast enligt samma metod som beskrivits i avsnitt 3.2 ovan. Resultaten visar att slaggmaterialen 

ligger mellan 7 000-15 000 µε och referensen med konventionell ballast (granit) ligger på 12 800 µε. 

(Figur 11-13). Enligt Trafikverkets råd [Ref 6] klarar flera av slaggerna de tuffaste kraven för 

bindlager (”Extrem påkänning”). Med extrem påkänning avses söderbackar, trafikljus, busshållplatser 

mm där tung trafik har låg fart och är mycket spårbunden. Referensen och övriga slagger klarar kravet 

<2 000 ÅDTk.tung. (Andel tung trafik ligger normalt runt 10 % vilket i detta fall innebär vägar med en 

trafikmängd på 20 000 per körfält). (Tabell 6).  

  

Tabell 6. Trafikverkets tekniska råd Vägkonstruktion enligt TRVR Väg, TDOK 2011:267. 

 

 

 

 

 

Figur 11. Dynamisk kryptest på ABb 16 med olika slagger som ballast och en referens. 
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Figur 12. Töjning efter 3600 pulser och standardavvikelse på ABb 16 med olika slagger som ballast 

och en referens.   (sorterade efter töjningsnivå). 

 

Nästan alla slaggerna visar lägre kryphastighet än provet med konventionell ballast, vilket innebär att 

stabiliteten försämras långsammare för slaggerna. Det är också möjligt att enskilda provresultat kan 

förbättras genom mer genomarbetad proportionering. Den initiala deformationer relateras till 

utförandet vid tillverkning och utläggning/packning av en beläggning medan tillväxten av 

deformationen relateras till massans egenskaper och dess komponenters egenskaper, t.ex. slaggens 

fysikaliska och kemiska egenskaper och dess bindningar till bindemedlet. Det framgår i Figur 13 att 

kryphastigheten är mycket god för så gott som alla slaggerna jämfört med referensprovet. 

 

 

Figur 13. Kryphastighet och standardavvikelse på ABb 16 med olika slagger som ballast och en 

referens. (sorterade efter kryphastighet). 
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4.3. Skjuvhållfasthet 

Denna provning har utförts enligt metod utvecklad på VTI [Ref 8 och 9]. Den innebär att 

provkropparna limmas mellan två stålplattor och belastas i två riktningar. En statisk last som 

”klämmer ihop” provkroppen och en pulserande last vinkelrätt mot den statiska lasten som ger en 

skjuvpåverkan på provkroppen (Figur 14). 

 

 

 

 

 

            
 

 

Figur 14. Utrustning för skjuvprovning vid VTI. (Den gröna pilen beskriver den horisontella statiska 

lasten och den blå den vertikala dynamiska lasten). 

I denna undersökning har provningen utförts vid flera temperaturer och frekvenser (belastnings-

hastigheter). I Figur 15-16 visas exempel på resultat för slagg nr 3 och referensen. I Figur 15 jämförs 

skjuvmodulen för dessa två material och i Figur 16 jämförs fasvinkeln. Skjuvmodulen beskriver 

förhållandet mellan skjuvspänning och töjning medan fasvinkeln eller fasförskjutningen är en 

parameter som beskriver materialets motstånd mot permanenta deformationer under olika 

förekommande belastningar i fält, främst beroende på bindemedlets elasticitet och viskositet vid olika 

temperaturer. Fasförskjutningen mellan spännings- och töjningssignaler varierar mellan 0 till 90 

grader. En fasförskjutning med 0 grader tyder på att materialet är perfekt elastiskt, ingen risk för 

permanent deformation. En fasförskjutning på 90 grader tyder på att materialet är perfekt visköst. Den 

kan deformeras (flytas) under sin egen vikt. Detta gör att viskositeten vid största fasförskjutnings-

vinkel kan användas vid beräkning av viskositeten hos massan och karaktärisering av massa-

beläggningar. 

Med hjälp av dessa resultat kan asfaltbeläggningen karaktäriseras genom s.k. masterkurvor som 

speglar hur beläggningen klarar trafikbelastningen under olika klimatförhållanden.  

Reologiska egenskaper, såsom skjuvmotstånd, viskositet och permanenta deformationer, är viktiga 

egenskaper hos beläggningar särskilt för utsatta platser som trafikkorsningar, busshållplatser mm.  
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Figur 15. Jämförelse av skjuvmodul vid olika temperaturer och frekvenser för slagg nr 3 och 

referensen. 

 

 

 

 

Figur 16. Jämförelse av fasvinkeln vid olika temperaturer och frekvenser för slagg nr 3 och 

referensen. 
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 Förklaring av masterkurvor 

För att förklara uppbyggnaden av masterkurvorna har några figurer tagits fram som visar grunderna 

för dessa masterkurvor (Figur 17-18). I figurerna redovisas skjuvmodulen och fasvinkeln för ett 

material vid olika frekvenser och temperaturer. Om dessa kurvor parallellförskjuts horisontellt (en 

skiftfaktor, T, beräknas för fasförskjutning av varje temperaturmätning till en referenstemperatur) till 

höger och vänster tills de kommer i kontakt med varandra, bildas gemensamma linjer, så kallade 

masterkurvor. Det finns olika beräkningsmodeller för framtagning av masterkurvor. I detta fall har 

Arrheniosmodellen använts.  

Masterkurvor är ett bra hjälpmedel för att beskriva ett materials egenskaper under olika belastnings- 

och temperaturförhållanden på ett idealiskt sätt. Man utgår från en temperatur i det infällda 

diagrammet i Figur 17 för bestämning av skiftfaktorn (T) som sedan multipliceras med frekvens (f) 

beräknad från trafikhastighet (approximativt f = 1/V, där V är trafikens hastighet i km/h). Frekvensen 

är i Hz. Materialegenskaperna kan bestämmas vid rådande förhållanden i fält med avseende på 

temperaturer och trafikhastighet för optimering av val av beläggning. 

 

 

 

Figur 17. Uppbyggnad av masterkurva för skjuvmodulen vid olika temperaturer och frekvenser. 
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Figur 18. Uppbyggnad av masterkurva för fasvinkeln vid olika temperaturer och frekvenser. 

 

Här följer två figurer där beläggningarna med de 10 olika slaggmaterialen och referensen är 

redovisade i masterkurvor. I Figur 19, avseende skjuvmodul, kan man se att de flesta beläggningarna 

bestående av slagg som ballast har en flackare kurva än referensen, detta visar att de klarar variationer 

i frekvens och temperatur bättre än referensen med konventionell ballast. Detta innebär att de fungerar 

bättre än konventionell ballast över hela registret med olika temperaturer och frekvenser (trafik-

hastigheter). Vid höga temperaturer och låga frekvenser (vänstra sidan av figuren/ masterkurvan) när 

risken är stor för spårbildning visar slaggbeläggningarna högre moduler med andra ord bättre motstånd 

mot sprickor än referensmassan. Vid låga temperaturer och höga frekvenser (högra sidan av figuren) 

visar de flesta slaggbeläggningarna lägre moduler/styvhet vilket innebär mer flexibel och därmed 

bättre motstånd mot sprickor (tål större deformationer innan den spricker)  

Det innebär således mindre risk för spårbildning vid höga temperaturer och mindre risk för sprickor 

vid låga temperaturer för slaggbeläggningarna jämfört med referensen.  

Ofta kan beläggningsegenskaper påverkas bara på ena sidan genom tillsatser. Flera av slagg-

beläggningarna visar en tydlig effekt på båda sidor. Det förbättrar stabiliteten och sänker risken för 

sprickor enligt den här undersökningen. Resultaten från masterkurvor för fasvinkel (Figur 20) 

förstärker slutsatserna från masterkurvor för skjuvmoduler (Figur 19). Lägre toppvärde på fasvinkeln 

och/eller när toppvärde inträffar vid lägre frekvenser innebär att materialet är mindre känslig för 

spårbildning (Figur 20). Många av massorna tillverkade med slagg visar lägre topp värde än 

referensmassan. Det tyder på att slaggmassorna är mer elastiska och har bättre motstånd mot 

spårbildning. 
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Figur 19. Masterkurva för skjuvmodulen hos de 10 slaggmaterialen och referensen. 

 

 

Figur 20. Masterkurva för fasvinkeln hos de 10 slaggerna och referensen. 
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 Omräkning till viskositet 

Asfaltbeläggningars reologiska egenskaper är väsentlig vid utvärdering av beläggningars tillstånds-

förändring under fältförhållanden. Skjuvhållfasthet och viskositet hos beläggningar är goda indikatorer 

för materialets motstånd mot deformationer och spårbildning. Asfaltmaterial visar normalt ett specifikt 

maximum värde för fasförskjutning, vilket är av intresse vid karakterisering av asfaltbeläggningar. 

Asfaltens motstånd mot deformationer är minst när fasförskjutningen är maximum varför materialet 

karakteriseras genom viskositeten vid maximum fasförskjutning. Hög viskositet tyder på att materialet 

har goda stabilitetsegenskaper. Figur 21 visar viskositeten vid 40°C. De flesta slaggbeläggningar visar 

ungefär samma viskositet i jämförelse med referensmassan. Dock bör det erinras att slaggbeläggningar 

inte har optimerats vid proportioneringen. Troligen kan slaggbeläggningar förbättras genom en 

noggrann proportionering. En slaggbeläggning, nr 7, visar extremt hög viskositet vid +40°C. 

Beläggning Nr 7 har betydligt högre skjuvmodul vid höga temperaturer och låga frekvenser än de 

övriga beläggningar. Dessa slutsatser bör dock säkerställas genom en ny undersökning innan slutlig 

slutsats dras. 

 

  

Figur 21. Viskositet beräknad med hjälp av skjuvmodul och fasvinkel. 

 

 Omräkning till styvhetsmodul 

Det är även möjligt att räkna om skjuvmodul till styvhetsmodul under förutsättning att materialet är 

perfekt elastiskt. Det kan antas vara korrekt vid låga temperaturer och höga frekvenser, men man är 

ofta intresserad av egenskaperna vid höga temperaturer och låga frekvenser för att motverka 

spårbildning. Man ska därför vara försiktig vid användning av samband mellan styvhet och 

skjuvmodul. Vi bedömer att osäkerheten kring denna omräkning är för stor för att ge några relevanta 

värden på styvhetsmodul.  

4.4. Kommentarer till provresultaten 

Resultaten för dessa laboratorietillverkade prover visar att många av de provade slaggmaterialen har 

en stor potential att ge stabila beläggningar. Tydligast framgår detta när man studerar kryphastigheten 
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provkroppar inte optimerats avseende proportioneringen, vilket bl.a. inneburit ojämna ytor på vissa 

provkroppar, kan initialdeformationen ha påverkat resultaten negativt (Figur 22). Ännu tydligare har 

skjuvprovningen visat att slaggmaterial är mindre temperaturkänsliga än referensmassan. Slagg-

massorna visar högre skjuvmoduler vid höga temperaturer där risken är stor för spårbildning och lägre 

moduler vid låga temperaturer och höga frekvenser då risken är stor för sprickor i jämförelse med 

referensen. 

 

Figur 22. Exempel på provkroppar som ingått i analyserna. (Slagg nr 1 och 3).  

 

4.5. Förslag på fortsatt arbete 

För att verifiera försöken i denna rapport bör undersökningen kompletteras med att asfaltmassorna 

optimeras för varje enskilt slaggmaterial innan provningen upprepas. Vilket bl.a. innebär: 

 

 Volymproportionering av kornkurvan 

 Bestämning av optimal bindemedelshalt, som tar hänsyn till slaggens ofta höga densitet och 

porositet, genom exempelvis Marshallproportionering vid tre olika bindemedelshalter 

 Upprepa provningar enligt denna rapport och delrapport A, beroende på om slaggen ska 

användas som ballast till slitlager eller bind- och bärlager. 
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5. Slutsatser 

Både för dynamisk kryptest och skjuvhållfasthet har slaggasfalten visat positiva resultat jämfört med 

prov med konventionell ballast trots att någon systematisk proportionering inte har utfört inom det här 

arbetet. 

Borrproverna från de tre vägobjekten har visat att dessa beläggningar har mycket god stabilitet med 

värden mellan 5 000-10 000 mikrostrain. Även resultaten på dynamisk kryptest på de nytillverkade 

laboratorieproverna visar goda stabilitetsvärden mellan 7 000-15 000 mikrostrain. Borrkärnorna från 

de 3 objekten är 10-15 år gamla och har därmed, pga. trafikpackning och bitumenåldring erhållit bättre 

stabilitetsvärden än de nytillverkade laboratorieproverna.   

Masterkurvorna från skjuvförsöken visar att asfaltbeläggningarna med slagg som ballast fungerar 

bättre än konventionell ballast över hela registret med olika temperaturer och frekvenser (belastnings-

hastigheter). Slaggmaterial är tydligen mindre temperaturkänsliga än referensmassan eftersom de visar 

högre skjuvmoduler vid höga temperaturer, där risken är stor för spårbildning, och lägre moduler vid 

låga temperaturer och höga frekvenser, då risken är stor för sprickor, i jämförelse med referensen. Det 

innebär således mindre risk för spårbildning vid höga temperaturer och mindre risk för sprickor vid 

låga temperaturer för slaggbeläggningarna jämfört med referensen.   

Slaggbeläggningars lägre temperaturkänslighet än referensmassan är en viktig egenskap som bör 

undersökas vidare. 
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