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Förord
Det här examensarbetet behandlar möjligheten att använda avloppsslam som tätskiktsmaterial
på deponier. Det har utförts på Scandiaconsult Sverige AB i Sundsvall och vid Avdelningen
för geoteknik, Luleå tekniska universitet under våren 2002.

Examensarbetet är en del av civilingenjörsutbildningen Samhällsbyggnadsteknik vid Luleå
tekniska universitet.

Ett jätte stort tack till min handledare på Scandiaconsult Sverige AB, Josef Mácsik samt till
min laboratoriehandledare och examinator vid Luleå tekniska universitet, Kerstin Pousette för
all hjälp jag har fått.

Jag vill även tacka Gunilla Edmark, Karolina Isaksson och Anna Stenlund på Sundsvall
Vatten AB, Hans-Erik Olsson och Lena Forsström på Reko, Thomas Forsberg på Geotekniska
laboratoriet vid Luleå tekniska universitet samt alla medarbetare på Scandiaconsult Sverige
AB i Sundsvall.

Sundsvall i juni 2002

Stina Lenströmer
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Sammanfattning
1999 antogs ett nytt EG-direktiv om deponering av avfall. Därmed har de tekniska kraven på
deponier skärpts. I Sundsvallsområdet finns idag ca 40 gamla deponier som ska sluttäckas pga
att de inte uppfyller EG-direktivets krav. Stora mängder täckmassor krävs för att sluttäcka alla
deponier. Det är kostsamt att använda syntetiska material eller naturmaterial som tätskikt. Det
råder dessutom en viss brist på lämpligt naturmaterial.

Idag är det svårt att hitta avsättning för avloppsslam, vilket medför att stora mängder
deponeras. Vid deponering erläggs en deponeringsavgift. Dessutom kommer ett förbud mot
deponering av organiskt material 2005. Om materialet ifråga används vid t ex sluttäckning av
deponier befrias materialet från deponeringsavgiften. Ett alternativ kan vara att använda
avloppsslam som tätskikt. Avloppsslam har låg genomsläpplighet vilket krävs av ett
tätskiktsmaterial.

Det här examensarbetet har utförts på Scandiaconsult Sverige AB i Sundsvall samt på
Avdelningen för geoteknik vid Luleå tekniska universitet. Syftet har varit att undersöka
möjligheten att använda avloppsslam som tätskikt på deponier. En litteraturstudie och en
laboratoriestudie har utförts.

I laboratoriestudien har avloppsslam från två reningsverk, Fillanverket och Tivoliverket som
drivs av Sundsvall Vatten AB, undersökts med avseende på dess hållfasthet och
genomsläpplighet. Flygaska har använts som tillsatsmedel i avloppsslammet från Tivoliverket
för att öka hållfastheten. Prover med 10, 20 respektive 30 TS% flygaska har tillverkats. Inget
tillsatsmedel har tillsatts till avloppsslammet från Fillanverket. Försök har utförts på
avloppsslamprover direkt efter tillverkning, och efter att proverna har härdat 7 och 28 dygn.

Resultaten visar på att genomsläppligheten är låg för samtliga prover. Permeabiliteten ligger
kring 10-10 m/s för alla prover. Det är lägre än 10-9 m/s vilket krävs för ett tätskikt på en
deponi med icke farligt avfall.

Avloppsslam har låg skjuvhållfasthet som ökar ju längre härdningstiden är. Den högsta
odränerade skjuvhållfastheten avloppsslammet från Fillanverket uppnår är ca 3-5 kPa. Det är
för lågt för att detta avloppsslam ska kunna användas som tätskikt på deponier.
Avloppsslammet med befintlig TS-halt och utan tillsatsmedel uppvisar dålig hållfasthet samt
att det är svårhanterligt vid packning och utläggning. Vid det här laboratorieförsöket uppvisar
Fillanslammet lägre TS-halt än vad som förväntats, vilket innebär att resultatet påverkas
negativt med avseende på hållfastheten.

Den högsta odränerade skjuvhållfastheten som avloppsslammet från Tivoliverket uppvisar är
ca 12-13 kPa. Dessa värden uppmättes för prov som blandats med 20 TS% flygaska, har
härdat i 28 dygn samt har utsatts för en belastning motsvarande 20 kPa under härdningstiden.
Utan belastning uppnås en skjuvhållfasthet på ca 10 kPa för avloppsslam från Tivoliverket
med 30 TS% flygaska inblandat och en härdningstid på 28 dygn. Även stabiliserat
avloppsslam från Tivoliverket har låg hållfasthet. Det går inte använda som tätskikt på slänter
på deponier. På plana ytor finns det förutsättningar för att det kan användas som tätskikt.

Det rekommenderas att i fortsatta försök blanda in mer stabiliseringsmedel för att öka
skjuvhållfastheten ytterligare. Här bör hänsyn tas till att permeabilitetsvärdet inte får överstiga
10-9 m/s.
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Abstract
1999 a new law from the Europe Union about disposal of waste passed. The new law will
increase the technical demand on landfills. According to these new laws about 40 old landfills
in the area of Sundsvall will be covered with a top liner. Big quantities of topsoil will be
needed to cover these landfills. To use synthetic or natural materials as liner is costly. There is
also some shortage of natural materials.

Today the market for sewage sludge is poor and because of that, big amounts are disposed in
landfills and paid waste tax for. After 2005 disposal of organic material in landfills will be
prohibited. If the material is used in the final cover of a landfill no taxes have to be paid. One
alternative is to use sewage sludge as top liner on landfills. Sewage sludge has low
permeability, which is a demand for a liner material.

This master thesis work has been carried out at Scandiaconsult in Sundsvall and at the
Division of Soil mechanics at Luleå University of technology. The aim has been to examine
the possibility to use sewage sludge as top liner on landfills. A literature study and a
laboratory study are included in this work.

In the laboratory study sewage sludge from two wastewater treatment plant, Fillanverket and
Tivoliverket, which are run by Sundsvall Vatten AB, was examined with regard to shear
strength and permeability. Fly ash has been used as a stabilisation agent in the sewage sludge
from Tivoliverket to increase its shear strength. Samples with 10, 20 and 30 TS % (total solid)
fly ash has been prepared. No stabilisation agent was added to the sewage sludge from
Fillanverket. Tests have been done on sewage sludge samples immediately after the
preparation of the samples, and after 7 and 28 days when the samples have cured.

The results show that the permeability is low for all samples. The permeability is about 10-10

m/s, and lower than 10-9 m/s, which is a demand for a liner on a landfill with no hazardous
waste.

Sewage sludge has low shear strength, however it increases with time. The highest undrained
shear strength for the sewage sludge from Fillanverket is about 3-5 kPa. It is too low to be
able to use the sewage sludge as liner material on landfills. The sewage sludge shows low
shear strength and it is hard to handle, regarding packing and spreading. In this laboratory
work the sewage sludge from Fillanverket had lower TS-content than was expected, and this
affects the shear strength of the samples in a negative way.

The highest undrained shear strength for the sewage sludge from Tivoliverket is about 12-13
kPa. This shear strength was achieved when 20 TS% fly ash was added to the sewage sludge
and the sample has consolidated for 28 days for a load corresponding to 20 kPa. Without any
consolidation the undrained shear strength reaches a value of about 10 kPa when the sample
consist of 70 TS% sewage sludge from Tivoliverket and 30 TS% fly ash and after 28 days of
curing. Stabilised sewage sludge from Tivoliverket has low shear strength. It can’t be used as
liner on slopes of landfills, there is a possibility to use this stabilised sewage sludge on plane
areas.

In further works it is recommended to mix the sewage sludge with a higher content of flyash
to increase the shear strength even more.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
1999 antogs ett nytt EG-direktiv om deponering av avfall som medför att de tekniska kraven
på deponier kommer att skärpas. Bland annat kommer ett krav på att det ska finnas en
geologisk barriär ansluten till varje deponi som allt lakvatten ska passera igenom under en
viss tid beroende på vilken föroreningspotential avfallet på deponierna har. Senast år 2008 ska
de svenska deponierna uppfylla deponeringsdirektivet. Många deponier i Sverige kommer inte
att kunna uppnå de nya kraven och måste därför avslutas. Det innebär att stora mängder
täckmassor kommer att behövas för att sluttäcka dessa deponier. Redan idag råder det en viss
brist på naturmaterial och det är kopplat till stora kostnader att använda naturmaterial som
täckmassor och bentonit- eller syntetiskt material som tätskikt.

Ett alternativ till tätskiktsmaterial är rötat avloppsslam. Avloppsslam har den egenskapen att
det är tätt, d v s ha låg genomsläpplighet/permeabilitet, vilket krävs av ett tätskikt. Stora
mängder avloppsslam produceras varje år över hela Sverige och i dagsläget är det svårt att
hitta avsättning för avloppsslam. Det medför att stora delar deponeras, vilket är kostsamt
eftersom allt material som deponeras erläggs med en deponiskatt. År 2005 införs dessutom ett
förbud mot att deponera organiskt material, vilket avloppsslam räknas som.

I Sundsvallsområdet finns det idag ca 40 gamla deponier som motsvarar ca 20 ha som ska
sluttäckas p g a att de inte uppfyller kraven på bottentätning enligt EG direktivet om
deponering av avfall. Det finns en risk att det blir brist på täckmassor vid sluttäckning av
dessa deponier (Olsson, 2002). En möjlighet kan då vara att använda avloppsslam som
tätskikt på vissa deponier. För att undersöka denna möjlighet bör laboratorieundersökningar
och fältförsök utföras. I det här examensarbetet ingår laboratorieförsök för att anpassa
tekniska egenskaper mot de krav som ställs på tätskikt.

1.2 Syfte
Detta examensarbete syftar till att undersöka möjligheten att använda avloppsslam som
tätskikt. Huvudsyftet är att undersöka om avloppsslam från Sundsvall Vatten lämpar sig för
användning som tätskikt på deponier. Målet är att ta fram ett recept med avloppsslam och
tillsatsmedel (flygaska) som uppfyller kraven för ett tätskikt på deponier med icke farligt
avfall.

1.3 Metod
Examensarbetet är uppdelat i två huvuddelar; en litteraturstudie och en detaljstudie där
laboratorieförsök utförs.

Information till litteraturstudien har sökts på internet och på olika databaser för främst
universitet- och högskolebibliotek. Även rapporter från SCC Sverige AB har använts.

Det laborativa arbetet har utförts på geotekniklaboratoriet vid Luleå tekniska universitet.
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LITTERATURSTUDIE

2 Lagar och regler
De lagar och regler som berör avfallshantering och deponering i Sverige är främst miljöbalken
och det nya direktivet som EU har tagit fram.

2.1 Sverige
Miljöbalken trädde i kraft i januari 1999. Den är till stora delar utformad som en
ramlagstiftning. Tillämpningen har i praktiken överlämnats till regeringen genom
bemyndigande. Bemyndigande innebär att regeringen utfärdar ytterligare föreskrifter så att det
gör det möjligt att tillämpa miljöbalken i praktiken. När regeringen ger ut föreskrifter själv
kallas dessa förordningar. Regeringen kan även ha rätt att utse en myndighet som utfärdar
föreskrifter. Inom avfallsområdet är det ofta Naturvårdsverket som blir delegerade att ge ut
föreskrifter (Arvidsson 2001).

Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska man utnyttja möjligheten till återanvändning
och återvinning.

För att minska mängden deponerat avfall införde riksdagen den första januari år 2000 en skatt
på avfall som deponeras. Skatten är idag 288 kronor per ton avfall (Naturvårdsverket 2001).
Målsättningen är att med skatten, kombinerat med andra styrmedel, kunna halvera
deponeringen av avfall till år 2005. Avfall som är undantaget skatten är bl a. bergrester från
gruvindustrin, jord, sten och avfallsslag där det inte finns något miljömässigt accepterat
alternativ till deponering. Det finns även möjlighet att göra skatteavdrag på avfall eller
material som används till bl a konstruktions- eller anläggningsarbeten inom anläggningen
samt sluttäckning av deponin (RVF 2002).

Från och med år 2005 blir det förbjudet att deponera organiskt avfall och däribland räknas
avloppsslam (Tideström et al. 2000).

2.2 EU
1992 påbörjades framtagandet av ett deponeringsdirektiv, vars syfte var att göra en enhetlig
standard för samtliga deponier i EU. 1999 antogs direktivet 1999/31/EG om deponering av
avfall. Direktivet är implementerad i svensk lagstiftning sedan den 16 juli 2001 och berör de
deponier som har tillförts avfall efter 1995 och inte har sluttäckts. Naturvårdsverket föreslog
att svenska deponier ska uppfylla deponeringsdirektivet senast år 2008. Naturvårdsverket har
därför kommit ut med ”Förslag till förordning och föreskrifter om deponering av avfall”, juni
2000, där EG-direktivet är implementerat.

Målet med Naturvårdsverkets ”Förslag till förordning om deponering av avfall” är att
förebygga och minska de effekter som deponering av avfall kan orsaka på människors hälsa
och miljö under en deponis hela livscykel. Enligt Naturvårdsverkets förslag till förordning om
deponering av avfall kommer avfallsupplagen att delas in i tre olika klasser, deponier för
farligt avfall, icke farligt avfall och inert avfall. Dessa klasser ersätter det gamla systemet där
deponier var indelade i klass 1, 2 respektive 3. Klass 1 motsvarade avfall med hög
föroreningspotential, därefter följdes klass 2 och 3 med avfall med måttlig respektive låg
föroreningspotential (Naturvårdsverket 2000a).
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Med anledning av EG-direktivet ska deponier vara lokaliserade så att allt lakvatten efter
driftfasen och utläckande ej uppsamlat lakvatten under drifttiden passerar genom en geologisk
barriär. Transporttiden genom den geologiska barriären får inte vara kortare än 200 år för
deponier för farligt avfall respektive 50 år för icke-farligt avfall. Det finns många deponier i
Sverige som är i bruk idag och som inte kan uppfylla detta. Kan en deponi inte uppfylla
direktivets krav innan år 2008 ska den avslutas så snart som möjligt. Det här innebär att ett
flertal deponier kommer att tvingas stänga inom den närmaste framtiden och att nya
avfallsupplag behöver anläggas (Naturvårdsverket 2000a).

Enligt EG kommer bl.a. kraven för sluttäckning att skärpas. För deponier med farligt avfall
ska sluttäckningen vara uppbyggd så att mindre än 5 liter lakvatten per kvadratmeter och år
infiltreras i deponin. Deponier med icke-farligt avfall får ej ha en högre infiltration än 50 liter
lakvatten per kvadratmeter och år. Dessa krav gäller i ett långsiktigt perspektiv (RVF
Utveckling 2001).
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3 Användning av alternativa material
Det finns i nuläget inget system för bedömningar av restprodukter och dess påverkan på
miljön. Det är upp till varje enskild länsstyrelse att fatta beslut om användning. Vissa
restprodukter har dock använts i sådan stor utsträckning att de kan anses som vedertagna
material och för dessa finns det tydliga riktlinjer beträffande användning (Gustafsson et al.
2000).

För att det ska vara möjligt att återanvända restprodukter måste kvaliteten uppfylla ställda
krav både vad gäller tekniska som miljömässiga egenskaper. Vägverket anger i VÄG 94 att
vid användning av sekundära material skall de fysikaliska egenskaperna vara minst lika bra
som hos det material som ska ersättas samt att inga skadliga miljöeffekter ska uppstå
(Swedish enviromental protection agency 1999).

För att användning av restprodukter ska kunna motiveras krävs det att det finns ett
beslutsunderlag som är baserat på en kvalificerad riskbedömning. Som tidigare nämnts finns
inget relevant system i Sverige för att göra en riskanalys för restprodukter som ska användas i
konstruktioner. I de flesta fall baseras därför riskbedömningen på jämförelser med andra
föroreningsnivåer/halter som myndigheterna godkänt för olika tillämpningar, t ex
driksvattenkriteria och tillåtna haltförändringar i ytvatten (Swedish enviromental protection
agency 1999).

Swedish enviromental protection agency (1999) har försökt ta fram ett system för Sverige.
Det föreslås att riskbedömningen ska innehålla olika delar:

• Problemformulering. I denna del ska miljöstörande egenskaper hos restprodukten
identifieras så att spridningsvägar kan förutspås.

• Beskrivning av materialet. Restprodukten ska beskrivas och relevanta ämnen för
riskbedömning ska ses ut. Den här delen ska omfatta:
• Fysikaliska egenskaper
• Miljöfarliga egenskaper
• Materialets innehåll av oorganiska och organiska ämnen

• Beskrivning av scenarier. Användningssätt ska beskrivas utifrån lokala miljöförhållanden
och användningsområde.

• Val av kritiska ämnen och kritiska påverkanspunkter. Från materialbeskrivningen
identifieras kritiska ämnen. Olika påverkanspunkter väljs ut utifrån uppställda scenarier
och med beaktande av möjlig påverkan på människa och natur. Med hjälp av
transportmodeller kan koncentrationer på kritiska ämnen vid kritiska punkter uppskattas

• Utvärdering av påverkan. I den här delen utvärderas dels hur känsligt det aktuella området
är för miljöstörning samt transport av kritiska ämnen från källa till påverkanspunkt.

• Riskvärdering. Riskvärderingen innebär att den beräknade påverkan vid kritiska punkter
jämförs med redan uppställda kvalitetskriterier.

• Riskhantering. Generell nivå för acceptabel påverkan på natur och människa ska ställas
upp av myndigheter och har därför inte behandlats i naturvårdsverkets rapport
”Riskbedömning vid användning av sekundära material i anläggningsbyggande” (1999).

Vid användning av sekundära material på avfallsupplag behöver kraven på de miljömässiga
egenskaperna inte vara lika hårda som vid användning av sekundära material i t ex
vägapplikationer. Eftersom deponier oftast redan är förorenade så kan det accepteras en viss
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urlakning från de alternativa materialen. Därför kan det vara lämpligt att undersöka olika
alternativa material på deponier och se hur exempelvis funktionen är innan de används på
andra områden som t ex i vägar.
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4 Avloppsslam
Avloppsslam uppkommer genom mekanisk-, biologisk- och kemisk rening av avloppsvatten i
avloppsreningsverk, se figur 4.1 (RVF Utveckling 2001a).
Obehandlat slam benämns råslam. Beroende på i vilket reningssteg slammet avskiljs skiljer
man på olika typer av råslam. De är:
• Mekaniskt slam (primärslam)
Det mekaniska slammet avskiljs vid den mekaniska reningen i försedimenteringsbassänger.
• Biologiskt slam (bioslam)
Bioslammet utgörs främst av mikroorganismer som tillväxer och avskiljs vid biologiska
reningsprocesser.
• Kemiskt slam (kemslam)
Kemslammet består av flockar som bildas vid den kemiska fällningsprocessen . Olika
fällningskemikalier används, vilket gör att olika slam erhålls så som aluminium-, järn-, och
kalkslam.
• Blandslam
Blandslam är en kombination av mekaniskt-, biologiskt- och kemiskt slam. Blandslam kan
antingen fås vid en viss reningsprocess genom återföring av slam till inkommande vatten eller
genom att olika slam blandas inför slambehandlingen.

Figur 4.1.Schematisk bild på reningsverk med slambehandling (Avd. för VA-teknik 2000).

4.1 Slam behandling

4.1.1 Förtjockning
Det slam som direkt kommer ifrån avloppsvattenreningen består till största delen av vatten,
vilket medför att slammet är svårhanterbart. TS-halten ligger på ungefär 0,5-1,5% (Rap Avd.
för VA-teknik 2000). För att slammet ska bli mer hanterbart behandlas det genom
förtjockning och avvattning (RVF Utveckling 2001). Slambehandlingen inleds med
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förtjockning för att minska slamvolymen. Förtjockningen sker för det mesta i en
sedimenteringsförtjockare. Förtjockningen kan även ske genom flotation eller med hjälp av
mekanisk utrustning, som exempelvis förtjockarcentrifuger eller silar. Om slammet ska rötas
är det önskvärt att uppnå höga TS-halter (4-8%) i förtjockningssteget. En mindre flödesmängd
till rötningsprocessen minskar volymbehovet för rötningen. Även uppvärmningsbehovet
minskar ju högre TS-halten är vilket medför lägre uppvärmningskostnader.

4.1.2 Stabilisering
Efter förtjockningen genomgår slammet en stabilisering, som minskar risken för att slammet
ska ge upphov till luktproblem (Rap Avd. för VA-teknik 2000). Även hanterbarheten
förbättras vid stabiliseringen (RVF Utveckling 2001). Biologisk slamstabilisering kan
genomföras både aerobt (slamluftning) och anaerobt (rötning). Slammet kan också stabiliseras
kemiskt med hjälp av kalkning (Rap Avd. för VA-teknik 2000).

Slammets torrsubstans består av oorganiska och organiska partiklar. De organiska partiklarna
utgör föda åt mikroorganismer. Ju mer organiskt material som finns tillgängligt desto livligare
och intensivare blir de mikrobiella processerna. Så länge syre finns tillgängligt sker
processerna aerobt, men blir det syrefria förhållanden sker processerna anaerobt. Vid anaerob
nedbrytning av organiskt material bildas illaluktande gaser. Detta kan förhindras genom att
stabilisera slammet genom biologisk omvandling under kontrollerade former. Efter
stabiliseringen är det organiska materialet i sådan form att ytterligare biologisk aktivitet sker
väldigt långsamt. Kemslammet innehåller mycket mindre organiskt material än de övriga
råslammen och behöver därför inte stabiliseras (Rap Avd. för VA-teknik 2000).

Vid inblandning av kalk höjs pH, vilket medför att mikroorganismerna dör och den biologiska
aktiviteten upphör (Rap Avd. för VA-teknik 2000).

Den vanligaste stabiliseringsmetoden i Sverige är rötning. Vid rötning minskas slammängden
genom att en del av det organiska materialet omvandlas till biogas. En rötkammare består i
huvudsak av en sluten tank, där slammet förvaras utan lufttillträde. För att uppnå önskad
temperatur i slammet sker någon slags uppvärmning. Exempelvis kan uppvärmningen ske
med värmeväxlare som är placerad utanför rötkammaren. Slammet från rötkammaren
cirkuleras i värmeväxlaren och värms upp av varmvatten. För att hålla en jämn temperatur i
slammet och en jämn fördelning på näringen till den bakteriella nedbrytningen är
rötkammarna utrustade med en omrörningsanordning, se figur 4.2 (Rap Avd. för VA-teknik
2000).
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Figur 4.2. Rötkammare. (Rap Avd. för VA-teknik 2000)

Omvandlingen av det organiska materialet till biogas sker vid anaeroba nedbrytningsprocesser
i rötkammaren. Biogasen innehåller 65-70 % metan och 30-35 % koldioxid samt små
mängder av vätgas, kvävgas och svavelväte (Tideström et al. 2000). Nedbrytningen sker i tre
steg med hjälp av olika bakteriegrupper.
1. Hydrolys av suspenderat material och lösta organiska föreningar med hög molekylvikt till

mindre delar. (Hydrolys innebär nedbrytning av kemiska föreningar genom upptag av
vattenmolekyler. Processen påskyndas ofta av bakterier) (Lagerkvist 1999). Detta steg
kan även ske genom kemisk och termisk hydrolys.

2. Fermentation av hydrolysprodukterna till olika organiska syror samt vätgas och koldioxid.
(Fermentation = internt balanserad oxidation-reduktion av organiskt material när det inte
behövs någon extern elektronmottagare (Lagerkvist 1996)).

3. Omvandling av de organiska syrorna, vätgas och koldioxid till metan.

Vanligtvis sker alla stegen i samma kammare. Bakterierna som blandas in har olika
livsbetingelser och olika tillväxthastighet (Hultman et al. 1997). I de flesta fall är
metanbildningen det känsligaste steget, vilket innebär att processbetingelserna för det mesta
optimeras för att tillmötesgå metanbildarnas krav. Det innebär att uppehållstiden i reaktorn är
15-20 dygn (Hultman et al. 1997), temperaturen ligger mellan 30-35oC och pH-värdet är 7
(Rap Avd. för VA-teknik 2000).

4.1.3 Avvattning
Slambehandlingen avslutas med avvattning för att ytterligare minska på volymerna. Den
utrustning som används vid mekanisk avvattning är centrifuger, silbandspressar eller
kammarfilterpressar. Vid avvattningen uppdelas slammet i en mer koncentrerad slamfas
(slamkakan) och en vattendel (rejektvatten). För att avskiljningen i mekaniska slamavvattnare
ska fungera måste avvattningsbarheten förbättras i slammet, detta kallas konditionering. Det
är viktigt att rejektvattnet som återförs till vattenbehandlingsdelen har en låg halt fasta
partiklar. En hög halt fasta partiklar i rejektvattnet innebär att en stor del slam återförs till
vattenbehandlingen för att återigen avskiljas och tillföras slambehandlingen. För att uppnå en
god avskiljning tillsätts polymerer till inkommande slam vid avvattningen. Polymererna har
den egenskapen att de ökar partikelstorleken hos partiklarna i slammet genom
sammanslagning av mindre partiklar till större. Detta gör det lättare att skilja partiklarna från
rejektvattnet. Avloppsslammet innehåller mycket stora delar vatten och en stor del av
avloppsslammet från reningsverken innehåller smittoämnen (Rap Avd. för VA-teknik 2000).
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4.2 Färdigbehandlat slam
Färskt rötat och avvattnat slam har vanligtvis en TS-halt på 25-30 % beroende på vilken typ
av avvattning som använts. Det organiska innehållet i avloppsslam är ca 50% av TS.
Innehållet av kväve i slammet efter rötning är ca 3-4% och totalfosforhalten är ca 2,5-3%
(RVF Utveckling 2001). Färdigbehandlat slam har en lös och kletig konsistens och är svart till
färgen. Det kan lukta svavelväte (SCC 2001).

4.3 Användningsområden för avloppsslam
Varje år produceras stora mängder avloppsslam från de kommunala reningsverken. Under
1998 producerades ca 230000 ton TS avloppsslam, vilket motsvarar en volym på drygt en
miljon m3 (Tideström et al. 2000).

Slammets innehåll av fosfor och andra näringsämnen gör att det kan användas som gödsel i
jord- och skogsbruk. Dess organiska innehåll gör det intressant till användning för
jordförbättring, energiutvinning och tillverkning av jord och byggnadsmaterial (Tideström et
al. 2000).

4.3.1 Gödsling inom jordbruket
Det största användningsområdet för slam i Sverige, och de flesta andra europeiska länder, är
som gödselmedel i jordbruket. Det som gör slam lämpligt att använda som gödselmedel är
dess höga innehåll av näringsämnen, framförallt makronäringsämnen såsom fosfor, kväve och
svavel men också en hel del mikronäringsämnen (koppar, zink mm). Slam innehåller även
organiskt mullbildande material som förbättrar markstrukturen och stimulerar mikrolivet i
marken. LRF och Naturvårdsverket har satt upp mål om att huvuddelen av växtnäringen som
lämnar jordbruken via livsmedlen ska återföras till jordbruket inom 25 år. Ungefär 60 till 70
% av den fosfor som lämnar jordbruket hamnar i avloppsreningsverkens slam (Tideström et
al. 2000).

Halten mikronäringsämnen är högre i slam än i stallgödsel och handelsgödsel. När slam
används som gödsel läggs det ut så mycket slam så att fosforn räcker i flera år, ca 5 till 7 år.
Vid användning av slam som gödsel räcker mikronäringsämnena längre än fosforn. Vid
upprepad gödsling finns det risk att metaller (mikronäringsämnen) ackumuleras i jorden. Det
beror på att slam läggs ut på nytt innan mikronäringsämnena från slammet som lades ut
tidigare har tagits upp av växter utan de finns kvar i jorden (Tideström et al. 2000).

Våtslam och avvattnat rötslam kan innehålla smittämnen som kan spridas till djur och
människor. Vid användning av torkat slam eller väl hygieniserade slamprodukter föreligger
inte den risken. Det är inte känt att människor eller djur har blivit sjuka p g a gödsling med
kommunalt avloppsslam (Tideström et al. 2000). Trots detta råder en tvekan hos myndigheter
och livsmedelsindustrin mot användning av avloppsslam inom jordbruket.

4.3.2 Gödsling inom skogsbruket
På senare år har skogsägare och forskare visat ett ökat intresse för att använda olika
restprodukter i skogsbruket, däribland avloppsslam. Hittills har inte slam använts i skogen,
förutom på försök (Tideström et al. 2000).

Precis som i jordbruket orsakar skogsbruket förluster av näringsämnen, baskatjoner och
organiskt material i marken. Där enbart stamavverkning tillämpas behövs ingen
näringskompensation, eftersom den naturliga tillförseln av näringsämnen är tillräcklig för att
kompensera förlusterna. Vid helträdsutnyttjande är bortförseln av de vanligaste
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näringsämnena upp till fem gånger högre än vid vanlig stamavverkning. Denna utarmning kan
långsiktigt ge negativa konsekvenser på skogsproduktionen och för trädens stresstålighet.
Gödsling med avloppsslam kan vara lämpligt på skogsområden där helträdsutnyttjande
tillämpas främst för kvävekompensation. Slammet bör vara torkat eller pelleterat för att
minska de hygieniska riskerna. Helträdsutnyttjande kommer troligtvis att öka eftersom
skogsbränslen alltmer ökar i den svenska energiförsörjningen (Tideström et al. 2000).

4.3.3 Jordförbättring och jordtillverkning
Avloppsslam kan användas som råvara vid tillverkning av jordförbättrings- och
jordersättningsprodukter för grönytor, återställning av deponier och täkter mm. Slambaserad
jordprodukter är konkurrenskraftiga med andra alternativ både vad gäller pris och
produktegenskaper (Tideström et al. 2000).

Idag används 10-15 % av det svenska slammet på parkmark och i olika typer av
markbyggnadsprojekt. I princip finns det fyra användningsområden för slambaserade
jordförbättrings- och jordersättningsprodukter:

• Tillverkning av ny jord, s k växtbädd
• Förbättring av befintlig jord, genom att slam blandas in i befintlig jord
• Gödsling och marktäckning där produkten sprids ovanpå befintligt vegetationstäcke

och eventuellt blandas in i ytskiktet, t ex topdressing på golfbanor
• Som skyddslager, tätskikt och växtetablering vid avslutning av avfallsdeponier.

(Tideström et al. 2000)

4.3.4 Energiutvinning
Det organiska materialet i slam kan utnyttjas för energiutvinning genom förbränning. I
Sverige förekommer slamförbränning bara på försök, medan det i stora delar av Europa är en
väletablerad metod (Tideström et al. 2000).

Dagens avloppsslam har för låg TS-halt och måste torkas först innan förbränning.
Avloppsslam kan förbrännas separat eller tillsammans med biobränslen eller avfall. Efter
förbränningen av slam blir man kvitt omhändertagandet av slam. Det som återstår efter
förbränningen är aska, vilken dels är i mycket mindre volym och dessutom billigare att
deponera än slam. Huvuddelen av fosforn i slammet återfinns i askan, vilket gör det intressant
att undersöka om askan kan användas som gödsel i jord- och skogsbruket (Tideström et al.
2000).

Ur ett helhetsperspektiv kommer utnyttjandet av energi ur slammet att motsvara den energi
som måste tillföras för att få slammet brännbart genom t ex avvattning och torkning
(Tideström et al. 2000).
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5 Aska
Aska fås från förbränning av olika bränslen som t ex biobränsle, kol och hushållsavfall.
Egenskaperna varierar bland askor beroende på bränsle, förbränningsteknik och
efterbehandling. Dessutom bildas olika typer av askor; bottenaska som brukar benämnas
slaggrus efter det att askan har lagrats och sorterats och flygaska (Scandiaconsult 2001).
Bottenaska är den aska som vid förbränningen stannar kvar på förbränningspannans botten
medan flygaska fås från rökgasreningen. Flygaska innehåller i regel högre halter av t ex
metaller jämfört med bottenaska. Det produceras ca 600 000 ton aska från svenska värme- och
kraftvärmeverk årligen. Till det tillkommer aska som exempelvis kommer från pappers- och
massaindustrin (Gustafsson et al. 2000).

Flygaska karakteriseras av låg densitet och att dess kornfördelning ofta är siltlik. Flygaska kan
ha självhärdande (puzzolana) egenskaper, vilket gör den lämplig att använda som
stabiliseringsmedel (Scandiaconsult 2001).

Askor som kommer ifrån förbränning av hushållsavfall har ofta högre halter av tungmetaller
och andra miljöstörande ämnen än askor från förbränning av kol och biobränsle
(Scandiaconsult 2001).
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6 Deponins uppbyggnad
Det finns två olika typer av deponeringsstrategier. Valet av deponeringsstrategi beror av
avfallsslaget, de topografiska , geologiska och hydrologiska förhållandena i landet, även det
politiska klimatet och det rådande synsättet på deponins roll har en viss inverkan. De olika
deponeringsstrategierna är utspädnings- och fastläggningsstrategin samt barriär- och
uppsamlingsstrategin (Naturvårdsverket 1999).

6.1 Utspädnings- och fastläggningsstrategin
Vid utspädnings- och fastläggningsstrategin betraktas deponin som ett processteg som överför
material från teknosfären till litosfären i en takt som miljön klarar av. Viktiga faktorer som
spelar en betydande roll är utspädnings-, nedbrytnings- och fastläggningsmekanismer i de
underliggande geologiska lagren, se figur 6.1 (Naturvårdsverket 1999).

1992 infördes en grundvattenskyddspolicy av The National Rivers Authority som i stort sett
har omöjliggjort deponering av annat än inert och ej aktivt avfall enligt den här strategin
(Naturvårdsverket 1999).

Figur 6.1. Deponering enligt utspädnings- och fastläggningsprincipen.

6.2 Barriär- och uppsamlingsstrategin
Barriär- och uppsamlingsstrategin innebär en strävan att isolera deponin från den omgivande
miljön genom att bottentäta och samla upp lakvattnet. Både våt- och torrdeponeringstekniker
inkluderas i barriär- och uppsamlingsstrategin, se figur 6.2 (Naturvårdsverket 1999).

Figur 6.2. Deponering enligt barriär- och uppsamlingsstrategin vilket inkluderar både torr-
och våtdeponering.

6.2.1 Våtdeponering
Våtdeponering innebär att infiltration av regnvatten tillåts. Tanken med våtdeponering är att
stabilisera avfallet på plats och för det krävs vattentillförsel antingen av regnvatten, genom
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bevattning eller lakvattencirkulation. Vatten är nödvändigt för det första steget i den anaeroba
nedbrytningen och för att omfördela kemiska substanser, mikroorganismer och näringsämnen
i avfallet. I deponier där våtdeponering tillämpas fås ”förhoppningsvis” en slutprodukt som är
ett svårlakat och inaktivt material som kan integreras i den naturliga miljön (Naturvårdsverket
1999).

6.2.2 Torrdeponering
Torrdeponering avser att så effektivt som möjligt avskärma deponin från den omgivande
miljön genom att förse deponin med naturliga eller syntetiska tätskikt i botten och i toppen.
Den grundläggande principen är att hålla deponin torr genom att förhindra infiltration av
regnvatten och därmed förhindra biologisk nedbrytning och bildande av lakvatten. Under
drifttiden kommer dock en viss lakvattenbildning att ske, därför bör deponierna även vara
försedda med ett lakvattenuppsamlingssytem (Naturvårdsverket 1999).

P g a igensättningsproblem och andra problem med lakvattenuppsamlingssystem som kan
uppstå garanterar torrdeponeringsstrategin inte något bättre grundvattenskydd jämfört med
utspädnings- och fastläggningsstrategin enligt vissa experter. När dessa problem uppstår
ansamlas lakvatten vid botten i en bottentätad deponi. En punkterad bottenliner kan ge
upphov till ett betydande utflöde av lakvatten p g a av den hydrauliska gradienten mellan
lakvattennivån i deponin och grundvattenytan. Kritik har riktats mot denna teknik eftersom
långtidseffekterna ej beaktas och man bara skjuter problemet på framtiden. Förespråkare för
denna teknik är medveten om detta men de anser att ingen bättre teknik finns i dagsläget och
att man i framtiden kan utveckla bättre metoder och då kan ta om hand avfallet
(Naturvårdsverket 1999).

EG:s nya direktiv om deponering (se Kapitel 1 Lagar och regler) av avfall ska tolkas så att
torrdeponering skall tillämpas.

6.3 Sluttäckning
Sluttäckningen är en viktig del i torrdeponeringsstrategin. Sluttäckningen utgörs av två
huvuddelar, tätskikt och skyddsskikt, se figur 6.3. Tätskiktet ska förhindra att vatten och gas
tränger in i deponin medan skyddsskiktet har till uppgift att förhindra erosion, rot- och
frostnedträngning. De två skikten delas sedan in i ytterligare lager av olika material med olika
egenskaper för att få en optimal funktion (RVF Utveckling 2001a), se figur 6.3. Alla skikt
förekommer inte på samtliga deponier (RVF Utveckling 2001b).

Figur 6.3. Topptätningens uppbyggnad (RVF Utveckling 2001b).

6.3.1 Tätskikt
6.3.1.1 Avjämningsskikt
Närmast avfallet läggs ett avjämningsskikt på ca 50 cm ut för att tätskiktet ska få en jämn yta
och att inga uppstickande föremål från avfallet ska skada det. Kravet på massorna i
avjämningsskiktet är inte så höga.
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6.3.1.2 Kapillärbrytande skikt
Det kapillärbrytande skiktet har till uppgift att dränera bort gas som bildas närmast under
tätskiktet. Användbara material i gasventilationsskiktet är t ex grus, sand och
dräneringsmattor. Lagret ska vara ca 20-30 cm tjockt (Naturvårdsverket 1999).

6.3.1.3 Tätskikt
Tätskiktet ska förhindra in- och uttransport av gas och vatten. Tätskiktsmaterialen kan
principiellt delas in i tre grupper:
• Jordmaterial och restprodukter
• Stabiliserade material
• Syntetiska membraner

De svenska jordarter som lämpar sig bäst som tätskikt är lera, lermorän och leriga moräner.
Dessa jordarter har låg permeabilitet. Jordliknande restprodukter med låg permeabilitet,
främst vissa typer av slam kan användas på samma sätt som naturmaterial i tätskikt.
Tätskiktets tjocklek bör vara minst 30 cm vid användning av dessa material (Naturvårdsverket
1996).

Till gruppen stabiliserade material hör betong, asfaltsbetong och stabiliserade restprodukter.
Det är vanligt att cementstabiliserade kolflygaskor används som tätskikt, p g a askans
självhärdande egenskaper. Flygaskan i sig har inte tillräcklig låg permeabilitet för att kunna
nyttjas i tätskikt men vid tillsats av vatten och cement hårdnar flygaskan och blir tätare.
Stabiliserade material får oftast högre hållfasthet, men blir styvare och sprödare än
jordmaterial. Det innebär att riskerna för sprickbildning vid ojämna sättningar i underliggande
material blir större än med andra tätskiktsmaterial (Naturvårdsverket 1996 och Lundgren
1995).

Till syntetiska membraner hör bentonitmembraner och geomembraner. Bentonitmembraner är
syntetiska lermembran, s k bentonitmattor. De består av ett tunt lager bentonit mellan två
geotextilier. När vatten tillförs sväller bentoniten till ett ca 5 till 10 mm tjockt skikt och
bentonitmattans permeabilitet blir mycket låg. Men tätskiktet är mycket tunt vilket måste
beaktas. Bentonitmattor lämpar sig bäst i kombination med andra tät och dränskikt. Vid
användning av bentonitmattor är det särskilt viktigt att underlaget är jämnt och fritt från
ojämnheter och grova material som kan orsaka kontakttryck (Lundgren 1995).

Geomembraner är flexibla dukar av syntetiska tätningsmaterial (plast och gummi).
Geomembraner är i praktiken helt täta för vätskor på kort sikt. Genomsläppligheten beror på
defekter i membranet, så som hål och bristfällig skarvning. Vid val av membrantyp tas hänsyn
till beständighetskrav och de påfrestningar som geomembranet kommer att utsättas för. Kyla,
solljus och oxidationsprocesser är de faktorer som mest äventyrar beständigheten hos
membranet. Tjockleken på geomembran som ska användas som tätskikt på deponier bör vara
minst 1 mm. Där geomembran används som tätskikt är installationen väldigt viktig och ska
därför utföras av utbildad personal (Lundgren 1995).

6.3.1.4 Dräneringsskikt
Dräneringsskiktet dränerar bort vatten så att tätskiktet inte belastas för hårt. Material med god
genomsläpplighet som t ex grus, sand eller dräneringsmattor används i dräneringsskikt
(Lundgren 1995).



15

6.3.2 Skyddsskikt
Närmast tätskiktet ligger ett skyddsskikt för att skydda tätskiktet. Materialet i skyddsskiktet
brukar ofta vara morän, främst grovkorniga moräner p g a av dess stora motståndskraft mot
erosion samt dess goda vattenhållande förmåga. Moränens mäktighet bör inte understiga
största tjäldjup i snöröjd mark, som är ca 1 m i södra Sverige och 2,5 m i norra Sverige
(Lundgren 1995).

6.3.2.1 Grävskydd och rotspärrsskikt
Grävskydd och rotspärrsskikt bör ligga under den nivå man avser att rötterna ska få utbreda
sig till, d v s i allmänhet till strax ovanför tätskiktet. För att förhindra att rötter tränger ner i
tätskiktet kan t ex stenskikt anläggas eller en väl packad, fast lera eller moränlera. Om
skyddsskiktet tjocklek överstiger 1,2-1,3 m är risken liten att rötter penetrerar ner i tätskiktet
(Lundgren 1995).

6.3.2.2 Vegetationsskikt
Syftet med vegetationsskiktet är att ge en grund för passande vegetation på deponin.
Vegetationen är viktig för att förhindra erosion. Om enbart morän används i
vegetationsskiktet dröjer det många år innan en normal växtlighet erhålls, både beträffande
omfattning och sammansättning. Om t ex avloppsslam eller torv tillförs vegetationsskiktet
sker en snabbare etablering av växter (Lundgren 1995).
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7 Avloppsslam i tätskikt
Det som gör det intressant att undersöka om avloppsslam är lämpligt som material i tätskikt är
bl a. dess tätande egenskaper. Permeabiliteten ligger runt 10-10 till 10-11 m/s efter packning.
Före packning är den ofta 10 till 100 gånger högre. Avloppsslam är ofta till en viss mån
elastiskt vilket innebär att kompressionen återgår efter avlastning. Om ett skyddsskikt
motsvarande 1-1,5 m jord läggs på kan detta förhindras (Lundgren 1995). Det finns dock
risker för deformationer i slammet p g a belastning av ovanliggande material (Scandiaconsult
2001).

Som nämnts tidigare har rötat avloppsslam en lös och kletig konsistens. Det innebär praktiska
problem vid användning av slam i tätskikt på deponier. Det går inte att köra på slammet med
maskiner vilket ger svårigheter vid bl a packning och utläggning av slammet. Vid utläggning i
slänter, vilka ofta har en lutning på 1:2 till 1:4 krävs högre hållfasthet än på toppen av
deponier, där lutningen är mindre (ofta 1:12). Det finns risk för att slammet kan glida iväg
p g a att brott uppstår i slammet. Genom att öka slammets torrsubstanshalt och därmed
förbättra konsistensen fås en högre hållfasthet. Olika metoder kan användas för att öka TS-
halten (RVF Utveckling 2001a och Scandiaconsult 2001):
• Avvattna slammet ytterligare under framställningsprocessen
• Torkning
• Frysning
• Stabilisering med tillsatsmedel

7.1 Avvattna slammet ytterligare under framställningsprocessen
En TS-halt >30% krävs för att kunna hantera avloppsslam (Mácsik 2001a). Att avvattna ett
slam ytterligare under framställningsprocessen är en dyr investering, eftersom processerna
måste ändras.
Som exempel kan nämnas att Stockholm Vatten använder en högvarvscentrifug för att
avvattna avloppsslam i Bromma. Där uppnås en TS-halt på ca 32 till 35 %. Vid Henriksdals
reningsverk använder Stockholm Vatten en mer traditionell centrifug och där ligger slammets
TS-halt på ca 27-28 % (Scandiaconsult 2001).

7.2 Torkning
Torkning kan ske genom lufttorkning eller med tillsats av värme. En vanlig metod är att
slammet matas in i roterande trummor, där det torkas genom att het luft blåses in.
Torkningstemperaturen är 100oC. Efter torkning erhålls ett granulat eller så komprimeras
slammet till pellets (Tideström et al. 2000). Efter torkning fås TS-halter ända upp till 95 %.
Slammet är då för torrt för att kunna användas i tätskikt (Scandiaconsult 2001).

7.3 Frysning
Genom att låta slam frysa och sedan tina avvattnas det. Den här metoden har använts på olika
håll i världen där klimatet är sådant att frysning kan ske naturligt (Knutsson 2001).

Anledningen till att slammet avvattnas vid frysning är att då en finkornig massa fryser
kommer inte partiklarna att frysa in i iskristallerna som bildas. Partiklarna stöts bort under
frysprocessen, så att den bildade isen blir fri ifrån partiklar. Dvs. när slam fryser kommer
vattnet att frysa till is i diskreta islinser, medan slammet i sig själv får ett mindre
vatteninnehåll (Kvarnström 1997). Den här processen sker p g a att effektivtrycket i massan
ökar. Detta gör att slammet successivt komprimeras. Detta undertryck är större ju lägre
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temperaturen är, vilket innebär att strukturen kommer att bli alltmera sammanpressad ju lägre
temperatur den utsätts för. Slammet blir på detta sätt överkonsoliderat. Vattnet blir separerat
ifrån strukturen och bildar islinser (Knutsson 2001).

När temperaturen höjs börjar slammet att tina och isen att smälta. Isen bildar då åter vatten.
Eftersom strukturen i slammet har ändrats och blivit tätare kan inte smältvattnet återgå till
strukturen. Vattnet kommer då enkelt att kunna dräneras bort. Slutresultatet blir ett slam med
lägre vatteninnehåll (Knutsson 2001).

Eftersom slam produceras kontinuerligt över året måste det säkerställas att slammet successivt
fryser. Successiv frysning och DFTD-metoden (Drying-Freezing-Thawing and Drying) är två
metoder som kan användas för att säkerställa detta (Knutsson 2001).

Enligt Kvarnström (1997) har försök på frysning av slam utförts i Lövånger. Där har
obehandlat slam med TS-halter på omkring 3-10% använts. Efter frysning erhölls slam med
TS-halter på omkring 30-70%. Både successiv frysning och DFTD-metoden testades.

7.3.1 Successiv frysning
Slammet läggs upp för frysning med jämna mellanrum under den kalla perioden av året.
Slammet läggs ut i ett så tunt lager att det hinner frysa tills nästa lager läggs på (Kvarnström
1997). Lagrets tjocklek bestäms av temperaturen, desto lägre temperatur desto tjockare lager
kan läggas ut per tillfälle. Det totala lagrets tjocklek bestäms även av hur mycket som hinner
tina under den efterföljande varma perioden samt hur stor mängd slam som produceras. Om
inte slammet hinner tina sker ingen dränering av vattnet, avvattningseffekten uteblir därmed
(Knutsson 2001). I Lövånger användes 0,1 m tjocka dellager och en total höjd på
avloppslammet var ca 1 m. Den begränsande faktorn vid dimensioneringen i Lövånger var
upptiningstiden (Kvarnström 1997).

7.3.2 DFTD-metoden
När den här metoden används läggs slammet upp under den varma delen av året, i full höjd.
Slammet får torka under denna del av året och när den kalla perioden inleds fryser slammet
och genomgår samma process som beskrivs ovan. I Lövånger var den begränsade faktorn vid
den här metoden det djup till vilket slammet hann frysa under den kalla perioden (Kvarnström
1997).

Problemen med frystorkning är dels att det kräver stora uppläggningsytor samt att den är
beroende av vädret eftersom slammet måste frysa och därmed kräver kallgrader, ju lägre
temperatur desto mer fryser slammet och desto mer vatten avvattnas. Frysning kan
åstadkommas med artificiella metoder, men detta medför i regel stora kostnader.
I övrigt är det en energisnål process (Mácsik 2001a och RVF Utveckling 2001a).

I Lövånger användes obehandlat slam, men även rötat slam kan anses lämpligt att använda vid
frystorkning om man vill uppnå en högre TS-halt. Den här metoden kan tänkas vara lämplig
om avloppsslam ska användas som tätskikt på deponier.
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7.4 Stabilisering med tillsatsmedel
Genom inblandning av friktionsmaterial eller reaktiva material stabiliseras slammet, dvs
konsistensen förbättras och det oorganiska innehållet ökar. Material som är tänkbara att
blanda in i avloppsslam är:
• Flygaska
• Barkflis
• Kalk
• M fl

Inblandning av aska gör att hållfastheten ökar, men askan har en högre permeabilitet än slam
vilket medför att en inblandning av aska höjer permeabiliteten (RVF Utveckling 2001a och
Scandiaconsult 2001). Askor som innehåller fri kalk och har högt pH-värde kan bidra till att
det sker en ammoniakavgång och skapa luktproblem. Hastigheten på den biologiska
aktiviteten sjunker vid en höjning av pH, vilket innebär att nedbrytningen i ett askstabiliserat
slam bromsas.

Andra viktiga egenskaper som askstabiliserat slam har är:
• Låg redoxpotential
• pH ca 10-11
• Vattenkvoten ligger närmare den optimala vattenkvoten än vad den gör hos ostabiliserat

slam
• Metaller och fosfater som finns i slammet binds hårt i materialet
(Scandiaconsult 2001).

Vid inblandning av bark blir materialblandningen mer porös, vilket främjar den biologiska
aktiviteten (kompostering) och därmed ökar nedbrytningshastigheten (Mácsik 2002).

7.5 Beständighet
Det organiska innehållet i rötat avloppsslam är ca 50% av TS. Vid rötningsprocessen
avlägsnas lättnedbrytbart organiskt material, se kapitel 4 Avloppsslam. Det resterande
organiska material som finns kvar i slammet efter rötning antas brytas ned långsamt. Men det
är ändå av intresse att veta hur slammet kan brytas ner i olika miljöer eftersom nedbrytningen
kan medföra att slammets tekniska egenskaper, som t ex permeabilitet och hållfasthet,
förändras. En nedbrytning av organiskt material kan orsaka en porositetsökning som i sin tur
kan medföra en ökad permeabilitet.

Det finns inga tidigare kända undersökningar på hur rötat slam bryts ner vid olika
förhållanden (RVF Utveckling 2001a). Om avloppsslammet används som tätskikt på deponier
kommer det troligtvis att främst utsättas för anaeroba miljöer. Sulfidjordar är ett exempel på
ett material med hög organisk halt (3-15%) som finns i anaeroba miljöer. Nedbrytningen av
organiskt material hos sulfidjordar sker mycket långsamt, och har pågått under flera tusen år
(Scandiaconsult 2001).

Fiberslam, som är en restprodukt från pappersindustrin, har ett högt organiskt innehåll och har
använts som barriärmaterial. Undersökningar visar att nedbrytningshastigheten i anaeroba
miljöer är mycket låg. Det organiska innehållet, som är ca 30-60% består till största delen av
cellulosa (Scandiaconsult 2001).



19

För att skapa en anaerob miljö bör sprickbildningar, uttorkning och rotpenetration förhindras.
En hög packningsgrad på slamskiktet ger en hög täthet och därmed motverkas sprickbildning
(RVF Utveckling 2001b).

7.6 Miljöaspekter
Den miljöpåverkan som kan uppkomma vid användning av avloppsslam som tätskikt är
främst luktproblem och utlakning.

Luktpåverkan är mest relaterad till ammoniakavgång från slammet. Vid inblandning av aska
eller osläckt kalk kan det ge ammoniakavgång vid själva blandningsprocessen.

Det är främst kväve som lakas ut från avloppsslam. Miljökonsekvenserna vid en
kväveutlakning är relaterad till det enskilda upplagets geografiska läge och uppbyggnad.
Troligtvis minskar kväveutlakningen från ett packat tätskikt med tiden om den är
diffusionsstyrd. Men resultat från en undersökning visar att så inte är fallet, kväveutlakningen
minskade inte med tiden i den takt det borde göra. Utlakning av kväve från ett tätskikt med
avloppsslam bedöms vara i samma storleksordning som kväveläckage från åkermark.
Generellt är kväveläckage från deponier stor (RVF Utveckling 2001a).
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LABORATORIESTUDIE

8 Bakgrund
I laboratoriestudien har försök utförts på rötat avloppsslam från Sundsvall Vatten. Olika
blandningar med avloppsslam och tillsatsmedel har tillverkats för att undersöka hållfastheten
och permeabiliteten vid olika vattenkvoter på slamblandningarna. En materialkarakterisering
har även utförts på avloppsslammen.
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9 Materialbeskrivning
Vid laboratorieförsöken har avloppsslam och flygaska nyttjats. Flygaskan har använts som
tillsatsmedel dels för att minska vattenkvoten och dels för att medföra härdning och därmed
öka blandningens hållfasthet.

Avloppsslam från två reningsverk, Fillanverket och Tivoliverket, har använts vid
laboratorieförsöken. Båda reningsverken ligger i Sundsvall och drivs av Sundsvall Vatten AB.
Fillanverket producerar 1200 ton avloppsslam per år med en TS-halt på ca 30 %, medan
Tivoliverket producerar 6000 ton avloppsslam per år med en TS-halt på 20 till 22 % (Edmark
2002). Om allt producerat slam skulle användas som tätskikt med en tjocklek på 0,5 m skulle
en yta på ca 12 ha kunna täckas med en årsproduktion.

Avloppsslammet från Tivoliverket har för låg TS-halt för att det ska vara möjligt att använda
det som tätskikt utan någon stabilisering. Genom att stabilisera slammet ökar hållfastheten, se
kapitel 7, Avloppsslam som tätskikt. I den här laboratoriestudien har Tivolislammet
stabiliserats med flygaska. Slammet från Fillanverket har inte stabiliserats med tillsatsmedel.
Förhoppningen var att Fillanslammet tack vare sin höga TS-halt skulle kunna användas utan
inblandning av något stabiliseringsmedel.

Vid laboratoriestudien har försök gjorts för att:
• hitta en lämplig blandning av avloppsslam från Tivoliverket och flygaska som kan

användas som tätskikt på slänter
• undersöka om slam från Fillanverket, utan inblandning av aska, kan fungera som tätskikt

på plana ytor.

Material som ska användas som tätskikt på slänter kräver högre hållfasthet men
permeabiliteten behöver inte vara lika hög som för material som täcker plana ytor. Detta
beror på att ytavrinningen är större på slänter, vilket minskar genomsläppligheten. För
deponier med ”icke farligt avfall” ska permeabiliteten vara högst 10-9 m/s på plana ytor för
att inte vatteninträngningen ska bli högre än 50 l/m2 och år. Skjuvhållfastheten bör vara > 8
kPa på plana ytor och > 15-20 kPa på slänter (Cronquist 2002). Dessa värden bör verifieras
vid fältförsök.

Den flygaska som har använts vid laboratorieförsöken kommer ifrån AssiDomän i Piteå. Det
är en flygaska som är en rest från vedeldning. Tidigare undersökningar på den aktuella
flygaskan har utförts vid LTU:s geotekniska laboratorium. Resultaten visar att flygaskan
kornstorleksmässigt klassas som sandig silt. Vattenkvoten var 0% vid de tidigare
undersökningarna. Det konstaterades även att askan var mycket lätt och fluffig och dammade
vid hantering.

Flygaskan innehåller förhöjda halter av Cd, Ni och Zn, men det är endast Zn som överskrider
riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM). Vid lakningsförsök med
L/S(liquid/solid) = 2 & 10 var urlakningen av Cd under detektionsvärdet, Cr ca 0,2 % av
totalinnehållet, Ni ca 0,002% och Zn 3% av totalinnehållet. Halterna av urlakad K, Na och S
är höga, ca 78% av K innehållet, 69% av Na innehållet och 55% av S innehållet har lakats ut
vid lakförsöket.

Enaxligt tryckförsök på laboratorietillverkade provkroppar har utförts för att undersöka
flygaskans tryckhållfashet och E-modul. Vid tillverkning av provkropparna tillsattes vatten
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motsvarande en vattenkvot på 25%. Vid försöken hade proverna en vattenkvot på 13-15%.
Det tyder på att flygaskan binder en del vatten som ej torkar bort vid torkning i ugn vid
105oC. Enaxligt tryckförsök utfördes 1 respektive 7 dygn efter det att proverna tillverkades.
Tryckhållfastheten ökade från 2500 kPa det första dygnet till 3800 kPa det sjunde dygnet. E-
modulen ökade från 400MPa till 450 MPa.

Flygaskan har bra härdningsegenskaper.



23

10 Benämning på proverna
Det är av intresse att utreda hur hållfastheten och permeabiliteten utvecklas med tiden efter
tillverkning. För att utreda detta utfördes enaxligt tryckförsök och konförsök direkt efter det
att proverna tillverkats samt 7 respektive 28 dagar efter tillverkning av provserierna. CRS
utfördes efter att proverna härdat i 7 och 28 dagar.

Provserier med 10, 20 och 30 TS% aska inblandat i Tivolislammet har tillverkats. En serie
utan inblandning av aska tillverkades också och på dessa prover utfördes försök endast efter 7
dagar.

Ingen inblandning av aska i Fillanslammet har skett. Provserier med Fillanslam tillverkades
för 0, 7 och 28 dagars härdning.

En provserie med slam från Fillanverket och en provserie med slam från Tivoliverket där 20
TS% aska blandats in utsattes för en last på 20 kPa under 28 dygn innan försök utfördes.

För samtliga serier har dubbla prover tillverkats. Enaxligt tryckförsök och konförsök har
utförts på dessa. Dessutom har prover tillverkats till CRS-försöken.

I tabell 10.1 visas beteckningarna på samtliga serier. Första bokstaven i provbeteckningarna
visar ifrån vilket reningsverk slammet kommer ifrån. F betyder att slammet kommer ifrån
Fillanverket och ett T innebär att slammet är ifrån Tivoliverket. Första talet i beteckningarna
talar om hur mycket slam som proverna innehåller, dvs. 100, 90, 80 respektive 70 TS% . Sista
talet anger härdningstiden, 0, 7 och 28 dygn. En del prover har ett K på slutet i beteckningen,
vilket indikerar på att provet har konsoliderat med en vikt motsvarande 20 kPa. På de prover
som det står CRS på har CRS försök utförts. För varje serie finns ett A och ett B prov. Prov
märkt med * på slutet av beteckningen har ej blandats i assistentmaskinen.
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Tabell 10.1. Provernas beteckningar.
Prov Slam Slamandel

[%]
Härdnings
tid [dygn]

Askinbland
ning [TS%]

Anmärkning

F:100:0 Fillanverket 100 0 0
F:100:0* Fillanverket 100 0 0 Ej blandats i

assistentmaskin
F:100:7 Fillanverket 100 7 0
F:100:7:CRS Fillanverket 100 7 0 CRS
F:100:28 Fillanverket 100 28 0
F:100:28:K Fillanverket 100 28 0 Konsoliderat
F:100:28:K:CRS Fillanverket 100 28 0 Konsoliderat &

CRS
T:90:0 Tivoliverket 90 0 10
T:80:0 Tivoliverket 80 0 20
T:70:0 Tivoliverket 70 0 30
T:100:7 Tivoliverket 100 7 0
T:90:7 Tivoliverket 90 7 10
T:90:7:CRS Tivoliverket 90 7 10 CRS
T:80:7 Tivoliverket 80 7 20
T:80:7:CRS Tivoliverket 80 7 20 CRS
T:70:7 Tivoliverket 70 7 30
T:70:7:CRS Tivoliverket 70 7 30 CRS
T:90:28 Tivoliverket 90 28 10
T:90:28:CRS Tivoliverket 90 28 10 CRS
T:80:28 Tivoliverket 80 28 20
T:80:28:CRS Tivoliverket 80 28 20 CRS
T:80:28:K Tivoliverket 80 28 20 Konsoliderat
T:80:28:K:CRS Tivoliverket 80 28 20 Konsoliderat &

CRS
T:70:28 Tivoliverket 70 28 30
T:70:28:CRS Tivoliverket 70 28 30 CRS
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11 Metodbeskrivning

11.1 Tillverkning av proverna

11.1.1 Uttag av slam
Avloppsslammet från Tivoliverket togs ut vid två olika tillfällen med tre dagars mellanrum.
Slammet från Fillanverket togs ut vid ett tillfälle. Plasthinkar med lock användes som
förvaringskärl. Dessa skickades från Sundsvall till Luleå där de förvarades i kylskåp i två
dygn innan försöken på slammen påbörjades.

11.1.2 Förvaring av flygaska
Flygaskan förvarades i ett förvaringskärl med lock i rumstemperatur under ett år innan
laboratorieförsöken utfördes.

11.1.3 Blandning av proverna
En assistentmaskin användes för att blanda slamproverna, se figur 11.1. Den användes både
vid blandning av slam från Tivoliverket med askan samt till Fillanslammet utan inblandning
av aska  för att erhålla homogena blandningar. En serie med slam från Fillanverket packades i
provtuber utan att ha blandats i bakmaskinen för att se om någon skillnad i hållfasthet fanns
mellan omrört slam och icke omrört. I fält är det troligt att slammet inte blandas om inget
tillsatsmedel används.

Genom uppvägning och vetskap om askans och slammets vattenkvoter kunde rätt mängd aska
tillsättas till slammet för att uppnå 10, 20 och 30 TS% aska av blandningen.

Figur 11.1. Assistentmaskinen som användes vid tillverkning av proverna.

11.1.4 Packning av proverna
Slamblandningarna packades i provtuber, med diametern 5 cm och höjden 17 cm eller 10 cm.
Vasselin ströks ut på insidan av tuberna för att underlätta uttryckningen av slamproverna och
minska friktionen. En stång med räfflad ändyta, motsvarande en belastning på 40 kPa,
belastade proverna i 10 sekunder efter att ett lager på ca 2,5 cm slam lagts i provtuberna.
Detta upprepades tills provtuben var fylld. Den räfflade ändytan förhindrade att släta
horisontala skikt uppkom i tuberna och en homogen packad slamblandning erhölls.
Se figur 11.2.
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Figur 11.2. På bilderna visas stången med räfflad ändyta som användes vid packning av
proverna.

11.1.5 Förvaring av proverna
Proverna förvarades i kylskåp (ca +7oC) under härdningstiden, väl förslutna med gummilock
och eltejp.

11.1.6 Konsolidering av proverna
En serie med Tivolislam där 20 TS% aska var inblandad samt en serie med Fillanslam utan
tillsatsmedel belastades med en vikt som motsvarade 20 kPa under den 28 dagar långa
härdningstiden. Proverna placerades i en provlåda, se figur 11.3. På lådans botten ligger ett
filter och ovanpå slamproverna placerades en dräneringsstämp med filter. På stämpen
placerades en konsolideringsvikt. Lådan fylldes med vatten några cm upp på slamproverna.
Konsolideringsviktens nedsjunkning mättes med jämna mellanrum under härdningstiden. De
första fyra dagarna mättes nedsjunkningen varje dag, därefter blev mätningsintervallen längre.

Figur 11.3. Provlåda för konsolidering av slamprover (Pousette 2001).

11.2 Materialkarakterisering
Materialkarakterisering innebär att olika parametrar så som vattenkvot, plasticitets- och
flytgräns, densiteter och glödgningsförlust bestäms för materialet. Materialkarakterisering
utfördes på de båda slammen innan någon inblandning av aska gjordes. Vattenkvot och
densitet har även bestämts på samtliga slamblandningar.
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11.2.1 Vattenkvot
Vattenkvoten, w, är förhållandet mellan vattnets massa, mw, och materialets torra massa, ms:

w = mw / ms ekv 11.1

Vattenkvoten anges i procent.

Sex prover om ca 15 till 25 g togs ut från vardera slam för att bestämma vattenkvoten, dessa
togs på olika nivåer och från båda hinkarna för att se om någon variation i vattenkvoten hos
slammen förekom.

För de färdigtillverkade slamblandningarna bestämdes vattenkvoten direkt efter det att
proverna blandats i bakmaskinen, efter det att de härdats samt efter att enaxligt tryckförsök
och CRS utförts.

Proverna torkades i en ugn med temperaturen 105oC i ca 24 timmar. Vägning skedde både
före och efter torkning. Totala massan, m, respektive materialets torra massa, ms, erhölls före
respektive efter torkning. mw kunde då beräknas:

mw = m – ms ekv 11.2

Inom processindustrin används TS-halt istället för vattenkvot som används inom geotekniken.
Beräkningsformeln mellan vattenkvot och TS-halt är enligt följande:

TS = 1/(1+w) ekv 11.3

Figur 11.4 nedan visar förhållandet mellan vattenkvot och TS.

Figur 11.4. Förhållandet mellan vattenkvot och TS. (Scandiaconsult 2001)

11.2.2 Skrymdensitet och torrdensitet
Skrymdensitet, ρ, är förhållandet mellan materialets totala massa, m, och materialets totala
volym, V:

ρ = m/V ekv 11.4

Torrdensiteten, ρd, är förhållandet mellan materialets torra massa, ms, och materialets totala
volym, V:
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ρd = ms/V ekv 11.5

Densiteten uttrycks i enheten ton/m3.

Både skrymdensiteten och torrdensiteten bestämdes för Tivolislammet innan någon aska
blandades in samt för varje provtub med slam som tillverkades. När torrdensiteten beräknades
användes vattenkvoten som bestämdes direkt efter blandningen i bakmaskinen. För
Tivolislammet användes medelvärdet på vattenkvoterna som bestämts.
Vid bestämning av densiteterna packades slammet i cylindriska provtuber. Volymen
beräknades således enligt nedan:

V = πr2h ekv 11.6

Där r är radien och h är höjden på provtuberna.

11.2.3 Plasticitets- och flytgräns
Plasticitetsgränsen anger den vattenkvot då provet övergår från halvfast till plastisk
konsistens. Den bestäms som den vattenkvot då materialet nätt och jämnt kan rullas ut till en 3
mm tjock tråd utan att spricka sönder (Sällfors 1999).

Plasticitetsgränsen har bestämts enligt svensk standard 02 71 21, ”Geotekniska
provtagningsmetoder-Plasticitetsgräns”.

Flytgränsen anger den vattenkvot då provet övergår från plastisk till flytande konsistens.
Flytgränsen bestäms som den vattenkvot då materialet har en hållfasthet av 1,5 kPa (Sällfors
1999). Om den naturliga vattenkvoten är högre än flytgränsen flyter materialet vid mekanisk
störning, d v s materialet går inte att packa och hantera.(Mácsik 2001b) Flytgränsen ger ett
ungefärligt mått på lerans vattenbindande förmåga, som bl a beror av partikelstorleken och
organiska halten (Avd. för geoteknik 1996).

Vid bestämning av flytgränsen kan två metoder användas, konmetoden (konflytgräns) eller
stötmetoden (stötflytgräns). I den här laboratoriestudien har konmetoden använts enligt
svensk standard 02 71 20, ”Geotekniska provtagningsmetoder-Flytgräns”.

Det gick till enligt följande; en kon med vikten 60 g och spetsvinkeln 60o släpptes fritt ner i
omrörda slamprover från dess överyta. Konintrycket avlästes. Om det blev större än 15 mm
eller mindre än 7 mm torkades respektive tillsattes vatten för att konintrycket skulle hamna i
intervallet 7-15 mm. Konnedsläppet upprepades fem gånger per slamprov, det största och det
minsta konintrycken ströks varefter ett medelvärde på de övriga konintrycken beräknades för
varje prov. Konflytgränsen utvärderades med hjälp av konintrycket och provets vattenkvot
enligt nedan:

wL = Mw + N ekv 11.7

där M och N är tabellvärden för olika konintryck.

11.2.4 Glödgningsförlust
Glödgningsförlust är det vanligaste sättet att mäta den organiska halten i ett material.
Organiskt material påverkar ett materials struktur och egenskaper som t ex lägre
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kompaktdensitet. Dessutom påverkar den organiska halten materialets beständighet
(Vägverket 1999).

Innan glödgning torkas provet i 105oC i 24 timmar. Vid glödgning förbränns det organiska
kolet och bortgår i gasform. Olika temperaturer kan användas vid glödgning. Vid den här
laborationen glödgades proverna i 800oC under en timme.

Glödgningsförlusten beräknas enligt:

G = mG/ms ekv 11.8

där G = glödgningsförlust och mG = massan som glödgats bort.

11.3 Kompressibilitet och Permeabilitet
När ett jordprov komprimeras pressas vatten ut. Ju mer vatten ett prov innehåller desto mer
kan det komprimeras. Kompressionen medför volymminskning.

Permeabiliteten ger ett mått på ett materials genomsläpplighet för vatten och är en viktig
parameter för ett material som ska användas som tätskikt. Permeabiliteten beror dels på
vattenmättnadsgraden samt kornstorleksfördelningen hos materialet. Ju högre
vattenmättnadsgrad, desto större andel av porsystemet innehåller vatten och desto högre blir
permeabiliteten. Grovkornigt material, som t ex grus och sand har hög permeabilitet medan
finkornigt material som t ex lera har låg permeabilitet (Vägverket 1999).

11.3.1 CRS
För att bestämma slammets kompressibilitet och permeabilitet utfördes CRS-försök. CRS
kommer från engelska Constant Rate of Strain. Det innebär att ett prov deformeras med
konstant hastighet. Under försöket dräneras provet endast från en sida. En portrycksmätare är
placerad på den odränerade sidan. De parametrar som registreras under försöket är påförd
kraft, F, deformation, och portryck, u. Utifrån dessa parametrar kan effektiv vertikal spänning,
σ’ och kompression, ε, beräknas. Då portryck och deformationshastighet är känd kan även
permeabilitet uppskattas (Sällfors 1999).

CRS-försöken har utförts av SCC:s geotekniska laboratorium i Göteborg enligt svensk
standard SS 02 71 29 ”Kompressionsegenskaper-ödometerförsök, CRS-försök”.

11.4 Odränerad skjuvhållfasthet
Den odränerade skjuvhållfastheten är av intresse eftersom den beskriver materialets
hållfasthet, d v s dess förmåga att klara av belastning. Hur mycket materialet deformeras vid
belastning beror på dess styvhet och stabilitet.

Hos grovkorniga material byggs hållfastheten upp genom friktion mellan de enskilda
partiklarna. Friktionsvinkeln är ett mått på detta. Hållfastheten hos finkorniga material byggs
upp av kohesion men även av friktion (Vägverket 1999).

För stabiliserade material, som askstabiliserat avloppsslam, är det intressant att följa
hållfasthetstillväxten med tiden (Vägverket 1999).

Den odränerade skjuvhållfastheten kan bestämmas på olika sätt. I den här studien har enaxligt
tryckförsök och konförsök använts.
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11.4.1 Enaxligt tryckförsök
Vid enaxligt tryckförsök bestäms den odränerade skjuvhållfastheten, τfu. Försöken utfördes
enligt svensk standard 02 71 28-”Geotekniska provtagningsmetoder-Skjuvhållfasthet-Enaxligt
tryckförsök, UU”. Det går till så att ett cylindriskt prov, med dimensionerna, h=10 cm och
r=2,5 cm, placeras i en tryckpress och utsätts för en enaxligt ökande tryckspänning genom att
provet trycks ihop med konstant deformationshastighet tills det att brott uppstår eller till 15-20
% deformation, se figur 11.5. Under försökets gång registreras kraft och deformation. Med
hjälp av den maximala kraften, P, och under antagandet att brott inträffar längs en glidyta med
lutningen 45o kan skjuvhållfastheten beräknas enligt (Avd. för geoteknik 1996):

τfu = P/(2A) ekv 11.9

där A = provets tvärsnittsarea (19,63 cm3).

Figur 11.5. Enaxligt tryckförsök.

11.4.2 Konförsök
Ett annat sätt att bestämma den odränerade skjuvhållfastheten på, är konförsök. Konförsöken
utfördes enligt svensk standard 02 71 25- ”Geotekniska provtagningsmetoder-
Skjuvhållfasthet-Fallkonförsök”. Det går i princip till så att en kon med bestämd vikt och
spetsvinkel placeras med spetsen på provets överyta och får falla fritt ned i det ostörda provet,
varvid konintryckets djup avläses. τfu beräknas enligt nedan:

τfu = KQg/h2 ekv 11.10

där K = 1,0 vid 30o kon och 0,25 vid 60o kon, Q = konvikt [g], g = gravitation (9,81 m/s2) och
h = konintryck [mm].

Den verkliga skjuvhållfastheten för leror är lägre än den som erhålls vid konförsök, då den
organiska halten är hög. En reduktionsfaktor som beror på konflytgränsen brukar användas för
att få ett mer verkligt värde på skjuvhållfastheten. Konflytgränsen kan ses som ett mått på den
organiska halten. För lera gäller att vid högre flytgräns än 200% ska en reduktionsfaktor på
0,5 användas. Det är osäkert om detsamma gäller för slam, men i brist på andra
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reduktionsfaktorer för slam användes denna ( Avd. för geoteknik 1996 och Scandiaconsult
2001).

För att kunna beräkna sensitiviteten bestämdes även skjuvhållfastheten för provet då det har
rörts om. Sensitiviteten, St, beräknas som kvoten mellan provets ostörda och omrörda
skjuvhållfasthet:

St = τfu/τr ekv 11.11

där τr är det omrörda provets skjuvhållfasthet.
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12 Resultat

12.1 Materialkarakterisering
Nedan redovisas resultat för de båda slammen respektive flygaskan innan någon blandning
har skett. Vattenkvoterna, TS-halterna och densiteterna på proverna kan ses i bilaga 2, 3 och
4.

12.1.1 Vattenkvot
Resultaten kan ses i bilaga 1.

Vattenkvoten på Tivolislammet låg mellan 307 (TS 24,6%) och 320% (TS 23,8%). Skillnaden
på vattenkvoten mellan de olika uttagningstillfällena var inte stor. Medelvärdet för
vattenkvoten på slammet som togs ut den första dagen var 315 % (TS 24,1 %) medan
medelvärdet för det slam som togs ut vid det senare tillfället låg på 313% (TS 24,2%).
Vattenkvoterna stämde bra överens med de vattenkvoter som Sundsvall Vatten bedömde
materialet skulle ha.

Vattenkvoten på Fillanslammet låg mellan 280 (TS 26,3%) och 300% (TS 25%). Medelvärdet
låg på 292% (TS 25,6 %). Slammets vattenkvot brukar vanligtvis ligga kring 230% (TS 30%),
d v s betydligt lägre vattenkvot.

Vattenkvoten på flygaskan var 0,6% (TS 99,5%). Det innebär att askan har tagit upp en viss
del vatten under ett år då den har legat i förvaringskärlet.

12.1.2 Skrymdensitet och torrdensitet
Resultat kan ses i bilaga 1.

Skrymdensiteten låg på 1,1 ton/m3 för både Tivolislammet och Fillanslammet. Torrdensiteten
för Fillanslammet var ca 0,29 ton/m3 och för Tivolislammet beräknades torrdensiteten till 0,27
ton/m3.

12.1.3 Plasticitets- och flytgräns
Resultat kan ses i bilaga 1.

Plasticitetsgränsen för Tivolislammet varierade mellan 155 (TS 39%) och 181% (TS 36%)
medan flytgränsen låg mellan 420 (TS 19,2%) och 436% (TS 18,7%). Det innebär att
vattenkvoten (ca 314%) ligger mellan plasticitetsgränsen och flytgränsen, dock något närmare
flytgränsen än plasticitetsgränsen.

Plasticitetsgränsen för Fillanslammet varierade mellan 136 (TS 42%) och 179% (TS 36%),
flytgränsen låg mellan 296 och 311%. Vattenkvoten ligger nära flytgränsen. Slammens
konsistensgränser visas i figur 12.1.



33

Figur 12.1. Konsistensgränser för Fillanslam och Tivolislam.

12.1.4 Glödgningsförlust
Resultat kan ses i bilaga 1.

Tivolislammets glödgningsförlust låg mellan 53,8 och 56,3%. Medelvärdet var 54,7%.

Fillanslammets glödgningsförlust varierade mellan 52,2 och 54,3%. Medelvärdet var 53,5%.

12.1.5 Sammanställning av materialkarakterisering
Nedan följer en sammanställning av resultatet från materialkarakteriseringen.

Tabell 12.1. Resultat från materialkarakteriseringen. Värdena är medelvärden från de prover
som undersökts.

Tivolislam Fillanslam
TS [%] 24,2 25,5
w [%] 314,0 291,9
wL [%] 427,6 304,9
wP [%] 168,0 157,5
Skrymdensitet [ton/m3] 1,10 1,13
Torrdensitet [ton/m3] 0,27 0,29
Glödgningsförlust [%] 54,7 53,5

12.2 Kompressibilitet och permeabilitet
CRS utfördes 7 respektive 28 dygn efter att proverna tillverkats.

I bilaga 5 redovisas resultaten från försöken. En sammanfattande tabell på permeabilitet och
kompression kan ses i tabell 12.2.

Vid en normalspänning på 15 kPa är deformationen 11 och 12,5 % för Fillanslam efter 7
respektive 28 dygn. Deformationen är lägre för Tivolislam än Fillanslam vid en
normalspänning på 15 kPa. För Tivolislammet minskar deformationen med ökad mängd
flygaska inblandat. Tivolislam med 10 TS% flygaska inblandat har en deformation på 8 % vid
15 kPa normalspänning efter 28 dygns härdning, medan Tivolislam med 30 TS% flygaska
inblandat uppvisar deformationer på 6 % vid en normalspänning på 15 kPa efter att ha härdat i
28 dygn.

w, wL, wp

0 100 200 300 400 500

[%]

Fillanslam
Tivolislam

wP w wL

wP w wL
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För Fillanslam och Tivolislam med 30 TS% flygaska inblandat erhölls högre deformationer
efter att proverna härdat i 28 dygn än 7 dygn. Skillnaderna var dock små. För Tivolislam med
20 TS% flygaska var det ingen skillnad på deformationen för provet som härdat i 7 dygn och
28 dygn.

Permeabiliteten varierar mellan 2x10-10 till  6x10-10 m/s. Lägst permeabilitet har det prov som
har konsoliderat med en vikt som motsvarar 20 kPa och innehöll 80 TS% Tivolislam och 20
TS% flygaska. Högst permeabilitet har det prov som innehöll Fillanslam och som härdat i 28
dygn därefter kommer det prov med Fillanslam som härdat i 7 dygn.

Det går inte att säga att permeabiliteten ökar med ökad mängd inblandad flygaska. De prover
med Tivolislam där CRS-försök utfördes 28 dygn efter det att proverna tillverkats har samma
permeabilitet oavsett mängd inblandad aska. Där CRS-försök utfördes efter 7 dygns härdning
kunde små variationer på permeabiliteten för Tivolislammet med olika mängder aska
inblandat noteras.

Tabell 12.2 Resultat på permeabilitet och kompression från CRS försök.
Permeabilitet [x10-10m/s] Kompression vid normal-

spänning på 15 kPa [%]
7 dagars prover
F:100:7 4,5 11,0
T:90:7 3,5 9 (10 kPa)
T:80:7 4,0 7,0
T:70:7 3,0 5,0
28 dagars prover
F:100:28 6,0 12,5
F:100:28:K 4,0 6,0
T:90:28 3,0 8,0
T:80:28 3,0 6,5
T:70:28 3,0 6,0
T:80:28:K 2,0 5,0

12.3 Odränerad skjuvhållfasthet
Resultat kan ses i bilaga 6.

Resultaten från konförsöken och enaxliga tryckförsöken skiljer sig åt. Resultaten från
konförsöken ger högre värden när ingen reduktion med avseende på den organiska halten
görs. När reduktionsfaktorn för leror används fås liknande värden som vid enaxliga
tryckförsök.

Inga maxpunkter har erhållits vid enaxligt tryckförsök, dvs. inga brott har uppkommit. Istället
har då skjuvspänningen vid 15 % deformation använts som brottvärde. Resultaten från de
enaxliga tryckförsöken kan ses i bilaga 7.
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12.3.1 Fillanslammet utan inblandning av flygaska
Den odränerade skjuvhållfasheten hos Fillanslammet varierar från 1,8 till 3,0 kPa vid enaxligt
tryckförsök. Vid konförsök varierar den odränerade skjuvhållfastheten mellan 1,9 och 5,2 kPa
när reduktionsfaktorn har använts.

Den odränerade skjuvhållfastheten för slammet från Fillanverket ökar något med tiden, se
figur 12.2. De slamprover som utsattes för en belastning motsvarande 20 kPa under 28 dygn
har den högsta skjuvhållfastheten. De slamprover som tillverkades av slam som inte har
blandats i assistentmaskinen uppvisade högre odränerad skjuvhållfasthet än vad de prover
som tillverkats av slam som har blandats i assistentmaskinen gjorde, jämför F:100:0 och
F:100:0*. Vid jämförelse mellan den odränerade skjuvhållfastheten efter 7 dygns härdning
mellan Tivolislam utan inblandning av aska och Fillanslammet visade det sig att
Tivolislammet hade högre hållfasthet än slammet från Fillanverket. Vid enaxligt tryckförsök
uppvisar Tivolislammet en skjuvhållfasthet på ca 5 kPa medan Fillanslammets
skjuvhållfasthet är 2 kPa.

Odränerad skjuvhållfasthet för Fillanslammet
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Figur 12.2. Sammanställning av den odränerade skjuvhållfastheten för Fillanslammet utan
tillsats av flygaska. Medelvärde på dubbelproverna (A och B) redovisas. F:100:0  motsvarar
de prover där försöken utfördes samma dag som de tillverkades, * betyder att ingen
blandning i bakmaskinen skedde. F:100:7 och F:100:28 har härdat i 7 respektive 28 dygn
innan konförsök och enaxligt tryckfösök utfördes. F:100:28:K är de prov som har
konsoliderat i 28 dygn innan försöken gjordes.

12.3.2 Tivolislammet
Den odränerade skjuvhållfastheten för Tivolislam med olika mängd flygaska inblandat
varierar mellan 4,7 till 12,2 kPa vid enaxligt tryckförsök. Vid konförsök varierar den
odränerade skjuvhållfastheten mellan 5,1 och 11,1 kPa när reduktionsfaktorn har använts.

Den odränerade skjuvhållfastheten ökar både med tiden och med ökad mängd inblandning av
flygaska. Se figur 12.3. Högst skjuvhållfasthet har de prover som konsoliderat med en vikt
motsvarande 20 kPa, T:80:28:K, trots att dessa inte innehöll den största mängden flygaska.
Vid jämförelse med enaxligt tryckförsök erhålls lägst skjuvhållfasthet för de prover som
består av 90 TS% slam och 10 TS% flygaska och inte har härdat något, d v s där försöken
utfördes samma dag som de tillverkades, T:90:0. Vid jämförelse med konförsök är det
T:100:7 som har den lägsta skjuvhållfastheten, dvs. det prov där ingen aska har tillsatts och
provet har härdat i 7 dygn.
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Odränerad skjuvhållfasthet för Tivolislammet
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Figur 12.3. Sammanställning av den odränerade skjuvhållfastheten för Tivolislammet.
Medelvärde på dubbelproverna (A och B) redovisas. T:100, T:90, T:80 och T:70 motsvarar
prover med 100, 90, 80 och 70 TS% innehåll av Tivolislam. Sista siffran i provbeteckningarna
anger härdningstiden. T:80:28:K är de prov som har konsoliderat i 28 dygn innan försöken
gjordes.

I figurerna 12.4, 12.5 och 12.6 ses hållfasthetsutvecklingen över tiden för de olika
blandningarna. Det kan sägas att den största hållfasthetsökningen sker från 7 till 28 dygns
härdning för provblandningarna med 10 och 20 TS% innehåll av flygaska.
Hållfasthetsökningen från 0 till 7 dygns härdning är inte så stor.

Odränerad skjuvhållfasthet för Tivolislam med 10 
TS% flygaska
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Figur 12.4. Sammanställning av den odränerade skjuvhållfastheten för Tivolislam med 10
TS% aska inblandat.

Skjuvhållfastheten för T:80:28:K är högre än T:80:28. Det som skiljer serierna åt är att
T:80:28:K har konsoliderat för en belastning på 20 kPa under härdningstiden.
Anmärkningsvärt är att skjuvhållfastheten från konförsöken minskar något från 0 dagars
härdning till 7 dagars härdning för Tivolislam med 20 TS% flygaska. Förklaringen till detta
kan vara att mätnoggrannheten är något osäker.
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Odränerad skjuvhållfasthet för Tivolislam med 20 
TS% flygaska
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Figur 12.5. Sammanställning av den odränerade skjuvhållfastheten för Tivolislam med 20
TS% aska inblandat.

Skjuvhållfasthetsökningen är ungefär lika stor från 0 till 7 dygns härdning som 7 till 28 dygns
härdning för blandningarna med 30 TS% flygaska.

Odränerad skjuvhållfasthet för Tivolislam med 30 
TS% flygaska 
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Figur 12.6. Sammanställning av den odränerade skjuvhållfastheten för Tivolislam med 30
TS% aska inblandat.

I figur 12.7 syns det tydligt att den odränerade skjuvhållfastheten ökar med med ökad mängd
inblandad aska. Den serie som innehåller 20 TS% flygaska och har konsoliderat har dock
högre skjuvhållfasthet än den serie som innehåller 30 TS% flygaska.
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Odränerad skjuvhållfasthet för Tivolislam som härdat 
i 28 dygn
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Figur 12.7. Sammanställning av den odränerade skjuvhållfastheten för Tivolislam som har
härdat i 28 dygn.

12.4 Konsolidering
Sex prover fick konsolidera under 28 dygn med en belastning som motsvarade 20 kPa, innan
några försök utfördes. De prover som innehöll Fillanslam fick större kompressioner än de
prover som innehöll 80 TS% Tivolislam och 20 TS% flygaska. Efter 28 dygns konsolidering
hade proverna av Fillanslam komprimerats ungefär 10 % medan proverna av Tivolislam och
flygaska hade komprimerats ca 6 %, se figur 12.8.

Noteras bör att proverna av Fillanslam har fått ”svällningar” efter ca 20 dygn. Proverna har
stått i kylskåp under hela konsolideringstiden. Efter ca 20 dygn blev det fel på kylskåpet så att
temperaturen steg till ca 17oC under några dygn för att sedan åter sjunka till
kylskåpstemperatur (7oC). Svällningarna kan möjligtvis ha berott på biologisk aktivitet i
slammaterialet orsakad av temperaturhöjningar eller så är det avläsningsfel.
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Figur 12.8. Sättningsförloppet för de prover som har konsoliderat under härdningstiden.

12.5 Sensitivitet
Resultat kan ses i bilaga 6.

Sensitiviteten är högst för de prover som består av 70 TS% Tivolislam och 30 TS% flygaska,
T:70:0,7 och 28. Sensitiviteten ökar även med tiden, dvs den är högre för de prover som har
härdat 28 dagar jämfört med de som har härdat 7 respektive 0 dagar. Sensitiviteten för
Tivolislam där 30 TS% flygaska är inblandat har en sensitivitet på 5,0 som högst.
Sensitiviteten för Fillanslammet överstiger aldrig 2, vilket innebär att det har den lägsta
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sensitiviteten. Ju högre sensitiviteten är desto känsligare är materialet för störningar. Med det
menas att om materialet rörs om mycket får det lägre hållfasthet om sensitiviteten är hög.

Skjuvhållfastheten på de omrörda proverna minskar från 0 till 7 dygns härdning för
Tivolislam med flygaska inblandat. Från 7 till 28 dygns härdning förändras inte
skjuvhållfastheten på de omrörda proverna nämnvärt. Skjuvhållfasheten efter omrörning är
lika stor, ca 4 kPa, för blandningarna med 10 TS% flygaska som för blandningarna med 20
eller 30 TS% flygaska efter 7 och 28 dygns härdning. Skjuvhållfastheten på de omrörda
proverna efter 0 dygns härdning uppvisar skillnader mellan provserierna, d v s A och B
proverna skiljer sig åt. Anledningen till det kan vara onoggrannhet vid mätningarna.

Skjuvhållfastheten för proverna med Fillanslam efter omrörning är ca 3 kPa.
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13 Diskussion
Fillanslammet som var tänkt att kunna användas som tätskikt på plana ytor utan inblandning
av något tillsatsmedel visade sig vid laboratoratorietillfället ha högre vattenkvot (lägre TS-
halt) än vad som förväntats. Den uppmätta vattenkvoten var ca 292 % (TS 25,5 %) medan
vattenkvoten brukar vara ca 233 % (TS 30 %). Anledningen till detta var att centrifugen, som
används vid slambehandlingen, hade vissa störningar (Isaksson 2002). Med den vattenkvot
som Fillanslammet hade vid laboratorietillfället är det inte lämpligt att använda slammet som
tätskiktsmaterial. Vattenkvoten låg väldigt nära flytgränsen, wL, vilket betyder att slammet är
svårhanterbart. Därmed uppstår svårigheter vid utläggning och packning av materialet.

Vid CRS försök utfört på Fillanslammet komprimerades slammet mellan 11 och 15% vid en
normalspänning på 15 kPa, dvs slammet är sättningsbenäget. Tivolislammet uppvisade lägre
kompression, mellan 8 och 10% vid en normalspänning på 15 kPa, men även detta slam kan
anses som sättningsbenäget. Fillanslammet uppvisade den högsta kompressionen. Proverna
med Tivolislam blandat med flygaska uppvisade lägre kompressioner än rent Fillanslam. Med
ökande andel flygaska minskade kompressionen. Anledningen till detta är bl a att ju högre
vattenkvot materialet har desto mer vatten pressas ut vid belastning, vilket medför
volymminskning genom kompression. Askinblandning minskar vattenkvoten och ökar
materialets torrdensitet.

Vid för höga deformationer kan det bildas glidytor och slammet kan då glida iväg. Glidytor
bildas p g a att den påtryckande kraften är högre än materialets skjuvhållfasthet. Genom
kompaktering fås en viss deformation vilket är bra eftersom materialet då pressas samman och
får högre hållfasthet.

Enligt Cronquist (2001), ska ett material som används som tätskikt på plana ytor ha en
skjuvhållfasthet på 8 kPa. Den odränerade skjuvhållfastheten på Fillanslammet är betydligt
lägre. När Fillanslammet fick konsolidera med en last motsvarande 20 kPa uppnåddes den
högsta skjuvhållfastheten, ca 3-5 kPa. Vid konsolideringen pressas vatten undan och
vattenkvoten blir då lägre, vilket medför en ökning av skjuvhållfastheten. Fillanslammets
vattenkvot efter konsolidering var ca 237 % (TS 29,7 %). Det kan jämföras med
Fillanslammets ursprungliga vattenkvot på ca 292 %.

Tivolislammets odränerade skjuvhållfasthet ökade med ökad mängd inblandad flygaska.
Skjuvhållfastheten ökade även ju längre härdningstiden var. Det är dock inte någon stor
ökning av den odränerade skjuvhållfastheten. Ökningen är störst från 7 till 28 dagars
härdning. Det är svårt att säga hur mycket ökningen av skjuvhållfastheten beror på
härdningsprocessen. Resultaten ifrån konförsöken på de omrörda proverna, d v s
resthållfastheten tyder på att härdningsprocessen inte har så stor betydelse. Eftersom
skjuvhållfastheten på de omrörda proverna uppvisar ungefär lika resultat oavsett mängden
inblandad flygaska. Den odränerade skjuvhållfastheten är troligtvis för låg för att kunna
användas som tätskikt på slänter, även för de blandningar med 30 TS% flygaska inblandat
som erhöll en odränerad skjuvhållfasthet på ca 9 kPa efter 28 dygns härdning. Det var den
högsta mängden aska som blandats in vid laboratorieförsöket. Tivolislammet uppnådde som
högsta odränerade skjuvhållfasthet ca 12-13 kPa när 20 TS% flygaska var inblandat och en
konsolidering skedde under 28 dygn med en belastning som motsvarade 20 kPa. Enligt
Cronquist (2001) ska ett material som används som tätskikt på slänter ha en skjuvhållfasthet
på ca 15 till 20 kPa. Tivolislammet med flygaska inblandat skulle dock kunna användas som
tätskikt på plana ytor ur skjuvhållfasthetssynpunkt.
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Både enaxligt tryckförsök och konförsök har använts för att bestämma den odränerade
skjuvhållfastheten. Metoderna ger olika värden. Vid konförsöken har en reduktion med
avseende på det organiska innehållet skett. En reduktionsfaktor framtagen för leror har
använts. Det är dock osäkert om den kan tillämpas på avloppsslam. Värdena på den
odränerade skjuvhållfastheten där reduktionsfaktorn har använts stämmer bra överens med
värdena från enaxliga tryckförsöken. Värdena på skjuvhållfasheten där ingen reduktion har
skett uppvisar större avvikelse med värdena från enaxliga tryckförsöken.

Resultaten från laborationen visar på låg permeabilitet för samtliga provblandningar.
Permeabiliteten varierar mellan 2x10-10-6x10-10 m/s. Det innebär att alla prover har en lägre
permeabilitet än 10-9 m/s, vilket krävs för ett tätskikt på en deponi med icke farligt avfall.
Ingen noterbar permeabilitetsökning har kunnat påvisats vid ökad mängd flygaska inblandat i
Tivolislammet.

Kompressionen mättes för de prover som fick konsolidera för en belastning motsvarande 20
kPa under 28 dygn. Dessa försök utfördes dels vid 8oC och dels vid rumstemperatur.
Resultatet visar på att vid temperaturhöjningar uppmättes svällningar och inte kompression.
Svällningarna var större på prover av Fillanslam. Den troliga anledningen till detta är att
biologisk aktivitet ökar vid ökad temperatur och att den är högre i Fillanslammet än i
Tivolislammet med flygaska inblandat. Flygaskan orsakar en pH-höjning vilket hämmar den
biologiska aktiviteten. Den ökade biologiska aktiviteten medför att slammet luckras upp,
vilket kan innebära permeabilitetsökningar för Fillanslammet. Detta måste dock verifieras
med fler försök. Det kan möjligtvis vara avläsningsfel.

Vattenkvoter och densiteter hos tillverkade provkroppar har inte uppvisat några större
spridningar för varje blandning, vilket visar på att homogena blandningar har erhållits under
laboratorieförsöken.

Målet med examensarbetet var att ta fram ett recept med avloppsslam och tillsatsmedel
(flygaska) som uppfyller kraven för ett tätskikt på deponier med icke farligt avfall. Målet har
inte riktigt uppnåtts. Anledningen till detta är dels att för låga halter flygaska har använts och
dels att avloppsslammet från Fillanverket hade högre vattenkvot än vad det normalt brukar ha.

I framtiden rekommenderas att ytterligare undersökningar i laboratorium sker innan några
fältförsök utförs. Vid dessa laboratorieförsök bör högre halter flygaska blandas med
Tivolislammet, t ex 40 till 60 TS%. Målsättningen är att uppnå högre skjuvhållfasthet utan att
höja permeabiliteten över 10-9 m/s. Ett sådant material eftersträvas som tätskikt i slänter på
deponier med icke farligt avfall.

Även nya försök på Fillanslammet bör utföras, när det har sin ”rätta” vattenkvot. Resultaten
skulle uppvisa högre skjuvhållfasthet. Försök på provkroppar med Fillanslam och flygaska
inblandat rekommenderas att utföras.

Vid den här laborationen har flygaska ifrån AssiDomän i Piteå använts. Vid framtida
undersökningar bör en lämplig aska från Sundsvallsområdet användas. Det är inte praktiskt att
använda en aska ifrån Piteå vid en sluttäckning av en deponi i Sundsvall.

Efter framtida laboratorieförsök bör en eller flera blandningar ha tagits fram som kan vara
lämpliga att använda som tätskiktsmaterial. Dessa blandningar bör undersökas vidare i
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fältförsök. Vid ett fältförsök är det viktigt att undersöka hur det går att lägga ut och packa
materialet. Det är också viktigt att hitta bra blandningsredskap för att få homogena
blandningar. Processen, där avloppsslam ”tillverkas”, är en viktig faktor som påverkar
slamkvaliteten. Processstyrning är därmed en viktig parameter för att försäkra sig om rätt
avloppsslamkvalitet. Det är viktigt att slammet har en jämn och god kvalitet när det lämnar
reningsverket. Ett kontrollprogram bör upprättas för att kontrollera att avloppsslammet har
önskad vattenkvot. Vattenkvot är en nyckelparameter.
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14 Slutsatser
Det finns en stor potential till att använda avloppsslam som tätskikt på deponier, eftersom
många deponier ska sluttäckas och det är dyrt att använda t ex geomembran eller
naturmaterial. Det är även av stort intresse att hitta lämpliga användningsområden och
avsättning för avloppsslam.

Laboratorieundersökningar utfördes på Tivolislam och Fillanslam från Sundsvall Vatten AB
för att se dess lämplighet att användas som tätskiktsmaterial i topptäckningar på deponier.
Flygaska ifrån AssiDomän i Piteå användes som tillsatsmedel i Tivolislammet. Hållfastheten
och permeabiliteten undersöktes på tillverkade provkroppar efter 7 och 28 dygns härdning
samt direkt efter tillverkning.

Det visade sig att Fillanslammets skjuvhållfashet, med den vattenkvot som det undersökta
materialet hade, var för låg för att det ska kunna användas som tätskikt. Fillanslammets
vattenkvot var högre under laboratorieförsöken än vad den brukar vara, vilket berodde på
störningar i processen. Men om nya försök utförs på slam från Fillanverket när inga störningar
i processen förekommer, som ger för höga vattenkvoter, skulle resultatet bli annorlunda.
Högre skjuvhållfasthet skulle erhållas eftersom slammets vattenkvot skulle vara lägre. Det
rekommenderas att även blanda in flygaska i Fillanslammet vid framtida undersökningar.

Prover tillverkades där 10, 20 respektive 30 TS% flygaska tillsattes Tivolislammet. Flygaskan
har härdande egenskaper vilket gav ökad skjuvhållfasthet med tiden, samt att den ökade med
ökad mängd flygaska. Ingen av blandningarna anses dock som lämpliga att använda som
tätskiktsmaterial på slänter p g a för låg skjuvhållfasthet. Blandningar med 30 TS% flygaska
och 70 TS% Tivolislam och eventuellt blandningar med 20 TS% flygaska har goda
förutsättningar för att användas som tätskiktsmaterial på plana ytor. Större andel flygaska bör
blandas in för att öka skjuvhållfasheten och därmed göra det lämpligt att använda i tätskikt på
deponier även på slänter.

Vid laboratoriestudien visade det sig att samtliga blandningar hade låg permeabilitet, lägre än
10-9 m/s som krävs för ett tätskikt på deponier med icke farligt avfall. Det kunde inte
observeras att permeabiliteten ökade med ökad mängd flygaska inblandat i Tivolislammet.
Det innebär att den mängd flygaska som krävs för att skjuvhållfastheten ska bli
tillfredsställande bör kunna tillsättas utan att permeabiliteten blir för hög.
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Resultat från
materialkarakterisering

Bilaga 1

w [%] TS [%] wp [%] wL [%] G [%] ρ [ton/m3] ρd  [ton/m3]
Tivolislam

312,6 24,2 155 419,93 56,3 1,08 0,261
318,9 23,9 181 431,69 53,8 1,10 0,266
307,3 24,6 423,03 54,1 1,11 0,267
314,0 24,2 435,73 1,09 0,264
319,6 23,8 1,10 0,266
311,5 24,3 1,10 0,264

Fillanslam
286,1 25,9 136 295,69 54,3 1,11 0,285
280,3 26,3 179 306,29 52,2 1,11 0,287
296,9 25,2 306,29 53,9 1,12 0,287
299,6 25,0 311,39 1,11 0,285
297,9 25,1 1,11 0,287
290,8 25,6 1,11 0,287





Vattenkvot på proverna Bilaga 2

w  [%]
0 dagars prover efter blandning efter härdning efter försök
F:100:0:A 286,8 246,4 240,5
F:100:0:B 289,8 238,9 243,5
F:100:0:A* 281,9 287,6 267,6
F:100:0:B* 288,0 288,3 276,8
T:90:0:A 277,2 278,0 272,4
T:90:0:B 278,2 276,1
T:80:0:A 245,0 243,8 244,0
T:80:0:B 244,2 244,9 242,4
T:70:0:A 209,2 212,4 210,3
T:70:0:B 212,4 210,5 208,7
7 dagars prover
F:100:7:A 289,2 288,2
F:100:7:B 288,1 290,0
T:100:7:A 298,6 307,9 306,3
T:100:7:B 298,0 310,1 299,6
T:90:7:A 276,7 276,2 276,1
T:90:7:B 279,9 277,4 276,2
T:80:7:A 243,8 242,3 241,8
T:80:7:B 237,1 242,9 241,4
T:70:7:A 210,2 212,8 209,2
T:70:7:B 212,4 212,3 209,2
28 dagars prover
F:100:28:A 288,6 258,4 269,1
F:100:28:B 286,2 260,5 268,2
F:100:28:A:K 285,9 236,7 215,5
F:100:28:B:K 290,5 276,9
T:90:28:A 275,6 276,2 278,4
T:90:28:B 277,8 274,0 273,0
T:80:28:A 238,9 245,1 242,1
T:80:28:B 242,7 244,5 245,9
T:70:28:A 207,4 212,5 209,1
T:70:28:B 203,3 211,5 205,3
T:80:28:A:K 243,0 227,2 212,8
T:80:28:B:K 239,4 230,8 208,7

efter blandning = vattenkvot efter att slammet och i vissa fall askan har blandats i bakmaskinen.
efter härdning = vattenkvot efter att proverna har härdat bestämd tid
efter försök  = vattenkvot efter att proverna genomgått enaxligt tryckförsök





TS-halt på
proverna

Bilaga 3

TS  [%]
0 dagars prover efter blandning efter härdning efter försök
F:100:0:A 25,9 28,9 29,4
F:100:0:B 25,7 29,5 29,1
F:100:0:A* 26,2 25,8 27,2
F:100:0:B* 25,8 25,8 26,5
T:90:0:A 26,5 26,5 26,9
T:90:0:B 26,4 26,6
T:80:0:A 29,0 29,1 29,1
T:80:0:B 29,0 29,0 29,2
T:70:0:A 32,3 32,0 32,2
T:70:0:B 32,0 32,2 32,4
7 dagars prover
F:100:7:A 25,7 25,8
F:100:7:B 25,8 25,6
T:100:7:A 25,1 24,5 24,6
T:100:7:B 25,1 24,4 25,0
T:90:7:A 26,5 26,6 26,6
T:90:7:B 26,3 26,5 26,6
T:80:7:A 29,1 29,2 29,3
T:80:7:B 29,7 29,2 29,3
T:70:7:A 32,2 32,0 32,3
T:70:7:B 32,0 32,0 32,3
28 dagars prover
F:100:28:A 25,7 27,9 27,1
F:100:28:B 25,9 27,7 27,2
F:100:28:A:K 25,9 29,7 31,7
F:100:28:B:K 25,6 26,5
T:90:28:A 26,6 26,6 26,4
T:90:28:B 26,5 26,7 26,8
T:80:28:A 29,5 29,0 29,2
T:80:28:B 29,2 29,0 28,9
T:70:28:A 32,5 32,0 32,3
T:70:28:B 33,0 32,1 32,8
T:80:28:A:K 29,2 30,6 32,0
T:80:28:B:K 29,5 30,2 32,4

efter blandning = vattenkvot efter att slammet och i vissa fall askan har blandats i bakmaskinen.
efter härdning = vattenkvot efter att proverna har härdat bestämd tid
efter försök  = vattenkvot efter att proverna genomgått enaxligt tryckförsök





Densitet på proverna Bilaga 4

skrymdensitet [ton/m3] torrdensitet [ton/m3]
0 dagars prover
F:100:0:A 1,105 0,285
F:100:0:B 1,113 0,287
F:100:0:A* 1,123 0,292
F:100:0:B* 1,119 0,291
T:90:0:A 1,132 0,300
T:90:0:B 1,131 0,299
T:80:0:A 1,143 0,332
T:80:0:B 1,149 0,333
T:70:0:A 1,182 0,380
T:70:0:B 1,183 0,381
7 dagars prover
F:100:7:A 1,124 0,287
F:100:7:B 1,114 0,285
T:100:7:A 1,103 0,277
T:100:7:B 1,109 0,278
T:90:7:A 1,194 0,316
T:90:7:B 1,123 0,297
T:80:7:A 1,137 0,334
T:80:7:B 1,143 0,336
T:70:7:A 1,167 0,375
T:70:7:B 1,171 0,376
28 dagars
prover
F:100:28:A 1,113 0,287
F:100:28:B 1,111 0,287
F:100:28:A:K 1,156 0,298
F:100:28:B:K 1,137 0,293
T:90:28:A 1,133 0,301
T:90:28:B 1,144 0,304
T:80:28:A 1,140 0,334
T:80:28:B 1,153 0,338
T:70:28:A 1,180 0,386
T:70:28:B 1,182 0,387
T:80:28:A:K 1,163 0,339
T:80:28:B:K 1,431 0,417





Resultat från CRS Bilaga 5













































Odränerad skjuvhållfasthet och sensitivitet
på proverna

Bilaga 6

Odränerad skjuvhållfasthet [kPa]
0 dagars prover Konförsök,

ored
Konförsök, red Enax.tryckförsök Sensitivitet

F:100:0:A 3,83 1,92 1,80 1,35
F:100:0:B 3,83 1,92 2,44 1,31
F:100:0:A* 4,73 2,37 2,29 1,81
F:100:0:B* 4,36 2,18 2,45 1,58
T:90:0:A 12,96 6,48 4,74 1,78
T:90:0:B 11,34 5,67 4,74 2,01
T:80:0:A 14,95 7,48 4,89 2,42
T:80:0:B 12,11 6,06 4,74 1,99
T:70:0:A 11,85 5,93 6,09 2,27
T:70:0:B 12,96 6,48 5,73 1,40
7 dagars prover
F:100:7:A 4,48 2,24 2,29 1,81
F:100:7:B 4,54 2,27 2,29 1,73
T:100:7:A 10,00 5,00 4,89 1,94
T:100:7:B 11,10 5,55 4,58 2,03
T:90:7:A 10,21 5,11 5,40 2,05
T:90:7:B 11,60 5,80 5,40 2,56
T:80:7:A 13,26 6,63 6,39 3,04
T:80:7:B 12,38 6,19 6,09 2,76
T:70:7:A 19,46 9,73 7,39 3,95
T:70:7:B 14,24 7,12 7,23 3,22
28 dagars
prover
F:100:28:A 5,99 3,00 2,45 1,79
F:100:28:B 5,80 2,90 2,14 1,77
F:100:28:A:K 10,43 5,22 2,80 1,33
F:100:28:B:K 9,62 4,81 2,95 1,63
T:90:28:A 14,84 7,42 6,55 3,18
T:90:28:B 14,59 7,30 6,39 3,35
T:80:28:A 18,41 9,21 7,69 4,74
T:80:28:B 16,98 8,49 7,39 4,05
T:70:28:A 20,60 10,30 8,99 5,05
T:70:28:B 20,60 10,30 8,99 4,72
T:80:28:A:K 23,22 11,61 11,64 4,65
T:80:28:B:K 21,22 10,61 12,79 3,66





Resultat från enaxligt tryckförsök Bilaga 7
Dag 0

Figur 1. Skjuvspänning för Fillanslam direkt efter tillverkning av provet, F:100:0:A.

Figur 2. Skjuvspänning för Fillanslam direkt efter tillverkning av provet, F:100:0:A*. Ingen
blandning i bakmaskinen.

Figur 3. Skjuvspänning för Fillanslam direkt efter tillverkning av provet, F:100:0:B*. Ingen
blandning i bakmaskinen.
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Figur 4. Skjuvspänning för Tivolislam med 10 TS% flygaska inblandat direkt efter tillverkning
av provet, T:90:0:A.

Figur 5. Skjuvspänning för Tivolislam med 10 TS% flygaska inblandat direkt efter tillverkning
av provet, T:90:0:B.

Figur 6. Skjuvspänning för Tivolislam med 20 TS% flygaska inblandat direkt efter tillverkning
av provet, T:80:0:A.
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Figur 7. Skjuvspänning för Tivolislam med 20 TS% flygaska inblandat direkt efter tillverkning
av provet, T:80:0:B.

Figur 8. Skjuvspänning för Tivolislam med 30 TS% flygaska inblandat direkt efter tillverkning
av provet, T:70:0:A.
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Figur 9. Skjuvspänning för Tivolislam med 30 TS% flygaska inblandat direkt efter tillverkning
av provet, T:70:0:B.

Dag 7

Figur 10. Skjuvspänning för Fillanslam 7 dagar efter tillverkning av provet, F:100:7:A.

Figur 11. Skjuvspänning för Fillanslam 7 dagar efter tillverkning av provet, F:100:7:B.
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Figur 12. Skjuvspänning för Tivolislam7 dagar efter tillverkning av provet, T:100:7:A.

Figur 13. Skjuvspänning för Tivolislam7 dagar efter tillverkning av provet, T:100:7:B.

Figur 14. Skjuvspänning för Tivolislam med 10 TS% flygaska inblandat 7 dagar efter
tillverkning av provet, T:90:7:A.
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Figur 15. Skjuvspänning för Tivolislam med 10 TS% flygaska inblandat 7 dagar efter
tillverkning av provet, T:90:7:B.

Figur 16. Skjuvspänning för Tivolislam med 20 TS% flygaska inblandat 7 dagar efter
tillverkning av provet, T:80:7:A.

Figur 17. Skjuvspänning för Tivolislam med 20 TS% flygaska inblandat 7 dagar efter
tillverkning av provet, T:80:7:B.
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Figur 18. Skjuvspänning för Tivolislam med 30 TS% flygaska inblandat 7 dagar efter
tillverkning av provet, T:70:7:A.

Figur 19. Skjuvspänning för Tivolislam med 30 TS% flygaska inblandat 7 dagar efter
tillverkning av provet, T:70:7:B.
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Dag 28

Figur 20. Skjuvspänning för Fillanslam 28 dagar efter tillverkning av provet, F:100:28:A.

Figur 21. Skjuvspänning för Fillanslam 28 dagar efter tillverkning av provet, F:100:28:B.

Figur 22. Skjuvspänning för Fillanslam som konsoliderat i 28 dagar, F:100:28:A:K.
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Figur 23. Skjuvspänning för Fillanslam som konsoliderat i 28 dagar, F:100:28:B:K.

Figur 24. Skjuvspänning för Tivolislam med 10 TS% flygaska inblandat 28 dagar efter
tillverkning av provet, T:90:28:A.

Figur 25. Skjuvspänning för Tivolislam med 10 TS% flygaska inblandat 28 dagar efter
tillverkning av provet, T:90:28:B.
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Figur 26. Skjuvspänning för Tivolislam med 20 TS% flygaska inblandat 28 dagar efter
tillverkning av provet, T:80:28:A.

Figur 27. Skjuvspänning för Tivolislam med 20 TS% flygaska inblandat 28 dagar efter
tillverkning av provet, T:80:28:B.
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Figur 28. Skjuvspänning för Tivolislam med 30 TS% flygaska inblandat 28 dagar efter
tillverkning av provet, T:70:28:A.

Figur 29. Skjuvspänning för Tivolislam med 30 TS% flygaska inblandat 28 dagar efter
tillverkning av provet, T:70:28:B.

T:70:28:A

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

0 5 10 15 20 25 30 35

Deformation [%]

Sk
ju

vs
pä

nn
in

g 
[k

Pa
]

T:70:28:B

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

0 5 10 15 20 25 30 35

Deformation [%]

Sk
ju

vs
pä

nn
in

g 
[k

Pa
]



Figur 30. Skjuvspänning för Tivolislam med 20 TS% flygaska inblandat som konsoliderat i 28
dagar, T:80:28:A:K.

Figur 31. Skjuvspänning för Tivolislam med 20 TS% flygaska inblandat som konsoliderat i 28
dagar, T:80:28:B:K.
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