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Förord 
Examensarbetet är det sista momentet i civilingenjörsutbildningen väg- och vattenbyggnads-
teknik vid Luleå tekniska universitet. Arbetet motsvarar 30 högskolepoäng och har utförts vid 
institutionen för samhällsbyggnad, avdelningen för geoteknologi från mars 2009 till 
september 2009. 
 
Jag vill rikta mitt varmaste tack till alla på Vattenfall som sett till att tiden i Älvkarleby blivit 
fantastiskt lärorik. Det har varit riktigt roligt att få jobba med er! 
 
Speciellt tack till;  
 

• Johan Lagerlund, handledare för examensarbetet, Vattenfall Research & Development  
• Niklas Hansson, Vattenfall Research & Development 
• Holger Ecke, Vattenfall Research & Development 
 

Utöver dessa personer vill jag även rikta ett tack till min handledare och examinator på 
skolan, Sven Knutsson, till min opponent Johan Tillmar samt till Annica Wänn (VRD) 
 
 
Älvkarleby, september 2009 
 
 
Ida Fossenstrand 
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Sammanfattning 
Sveriges hamnområden har under en längre tid tagit emot föroreningar från exempelvis 
sjöfart, luft och vattendrag. Dessa föroreningar ansamlas i bottensedimenten. Då sjöfartens 
kontinuerliga behov av att muddra infartslederna inte beräknas minska kan man räkna med att 
stora volymer sediment frambringas de närmaste åren. Dessa sediment kräver ett hållbart 
omhändertagande. I Gävle hamn planeras muddring av inloppskanalen vilket innebär 4 000 
000m3 sediment. Av dessa kommer minst 1 000 000m3 vara av förorenad natur. 
 
Stabilisering/solidifiering, även kallad STSO, är ett sätt att ta hand om de förorenade 
muddermassorna. Metoden går ut på att muddermassorna stabiliseras med en bindemedels-
mix. Bindemedlen tillsammans med de förorenade muddermassorna bildar en stabilare massa 
vars permeabilitet är betydligt lägre än vad den var innan STSO. Föroreningarnas mobilitet 
reduceras vilket medför mindre påverkan av närliggande miljö. Förutom de miljömässiga 
aspekterna uppstår även fysikaliska reaktioner. Dessa reaktioner innebär att de geotekniska 
egenskaperna i muddermassan förändras till det bättre då bland annat brotthållfastheten ökar. 
STSO är dessutom en ekonomiskt fördelaktig metod att tillämpa då fraktkostnader, 
deponiavgifter och inköp av utskiftningsmaterial ofta kan uteslutas helt eller tills stor del. 
 
I detta examensarbete har flygaska från tre värmekraftverk använts i bindemedelsmixen. Alla 
verk ägs av Vattenfall AB. Två av askorna är stenkolsaskor och den tredje är en bioflygaska 
från torv- och flisförbränning. Förutom flygaska innehåller bindemedelsmixen byggcement. 
Andelen cement i bindemedelsmixen varierar från 50 vikt-% till 80 vikt-%. Resterande % 
innehåller kombinationer av stenkolsflygaska/bioflygaska i viktförhållandet 100-0 till 0-100.  
  
Muddermassan blandades med bindemedlen och formades till cylindriska provkroppar. 
Provkropparna härdade i kylrum i 7, 28 och 56 dygn. När provkropparna härdat placerades de 
i en enaxiell tryckmaskin där de pressades ihop tills de gick till brott. 
 
Enstaka lakningsförsök har utförts på vissa provkroppar som härdat under 28 dygn. Detta för 
att påvisa de eventuella samband som finns mellan olika bindmedelsmängder och 
lakegenskaper. Det bedömdes även intressant att jämföra lakningsresultaten från lagrad och 
torr stenkolsflygaska. 
 
Vid jämförelse mellan de olika stenkolsaskorna visade det sig att den lagrade stenkols-
flygaskan var marginellt bättre än den torra stenkolsflygaskan ur ett brotthållfasthets-
perspektiv. Detta då hållfasthetsutvecklingen fram till 7 dygns härdning skedde i ett snabbare 
tempo. Efter 56 dygn hade provkropparna dock uppnått samma brotthållfasthetsnivå och 
ingen märkbar skillnad dem emellan fanns. Det framkom även att båda stenkolsaskorna var 
bättre än bioflygaskan då tryckresultaten var jämnare och ofta något högre då provkropparna 
endast innehöll cement/stenkolsflygaska jämfört med endast cement/bioflygaska. Resultaten 
från lakningsförsöken tyder på att en ökad inblandningsmängd minskar lakning av exempelvis 
kvicksilver och molybden men ökar lakning av exempelvis nickel. De ämnen som hamnar på 
gränsen till, eller över, gränsvärden för inert avfall på deponier är kvicksilver, nickel, 
molybden, löst kol och klorider. För den torra stenkolsflygaskan ses att ingen större skillnad 
jämfört med den lagrade med undantag av en kraftigare utlakning av kvicksilver och en 
minskad utlakning av molybden, nickel och DOC.    
 
Av de provkropparna som klarade brotthållfasthetskravet på 140 kPa är receptet 60/10/30 
(cement/bioflygaska/stenkolsflygaska) med inblandningsmängden 180 kg/m3 det recept som 
förespråkas. Kostnaden för detta recept ligger uppskattningsvis på 104 kr/m3.  
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Summary 
The harbours of Sweden are receiving contaminants from seafaring, air and water. These 
contaminants accumulate in the bottom sediments. The shipping industries requires 
continuous dredging and thus a large amount of contaminated sediments will be generated in 
the coming years. These sediments require a sustainable management. In the port of Gävle, a 
dredging of the inlet channel is being planned. This will generate 4 000 000 m3 of sediment. 
Of these, at least 1 000 000 m3 is known to be contaminated. 
 
Stabilization/solidification, also known as STSO, is one way to deal with the contaminated 
dredge material. The method is to stabilize the dredge material with a binder mix, creating a 
more stable mass with the dredge material whose permeability is significantly lower than 
before. Mobility of the contamination is reduced which results in less impact to the 
surrounding environment. In addition to the environmental aspects physical reactions occur in 
the stabilized dredge material as well. These reactions cause the geotechnical properties to 
improve due to an increase in compressive strength.  Stabilization and solidification is also an 
economical advantageous method as freight charge, landfill cost and the cost for excavation 
material often can be partially ruled out or even completely. 
 
The aim of this thesis is to stabilize dredge material with a binder mix of fly ash and cement. 
The fly ash comes from three thermal power plants owned by Vattenfall AB. Two of the ash 
samples come from coal ash combustion and one is a bio ash from peat and wood 
combustion.  The proportion of cement to fly ash in the binder mix varies from 50 weigh-% to 
80 weigh-%. The remaining percentage includes combinations of coal ash/bio ash in the ratio 
100-0 to 0-100. 
    
The dredge material is blended with the binder mix and formed into cylindrical specimens. 
The specimens are allowed to harden for 7, 28 and 56 days. When hardened, the specimens 
are placed in an unconfined compression machine where they are pressed until they break. 
 
Single batch test has been performed on some of the 28 days hardened specimens. This is to 
demonstrate the possible relations between different quantities of binders and leaching 
properties.  It was also considered interesting to compare leaching properties between stored 
and dry coal fly ash. 
 
During comparison of the different coal ashes it was showed that the stored coal ash was 
marginally better than the dry coal ash from a compressive strength perspective. The reason is 
that the strength development were faster up to 7 days. After 56 days the specimens showed, 
however, the same  level of strength and no significant difference between them existed. It 
was also found that both types of coal ashes were better than the bio ash hence the 
compression results were smoother and often slightly higher when the specimens contained 
only cement/coal ash compared with only cement/bio ash. The results from the batch test 
suggest that an increased amount of binder decreases, for example, the amount of leached 
mercury, but increases the leaching of nickel. The elements that are close to, or above the 
limit values are mercury, nickel, molybdenum, DOC and chlorides. For the dry coal ash only 
a small difference compared with the stored could be seen, with the exception of a stronger 
leaching of mercury and a decreased leaching of nickel, molybdenum and DOC.  
 
Of the specimens that passed the compressive strength requirement of 140kPa is the recipe 
60/10/30 mixed quantity 180kg/m3 it advocated. The cost of this recipe is estimated at 104 
kr/m3. 
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Definition av begrepp 
I det följande anges några viktiga begrepp som används i föreliggande rapport. 
 
Anaerob Syrefattig 
Avfall Enligt miljöbalken 15 kap 1§ ”varje föremål, ämne eller substans som 

ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser 
eller är skyldig att göra sig av med”. 

Deponi  Förvaringsplats för avfall 
DOC Löst organiskt kol (Disolved Organic Carbon). 
Dy Organisk jordart som främst bildas genom sedimentation i näringsfattiga 

vatten. Består huvudsakligen av humusämnen 
Eluat Återvunnen lösning från lakningsprov. 
Flygaska Oförbrända rester från ett bränsle vilka är så lätta och små (< 0,1 mm) att 

de i en pannanläggning följer med rökgaserna upp i skorstenen. 
Glödgningsförlust mått på hur mycket organiskt material ett prov innehåller. 
Gyttja  Organisk jordart som främst bildas genom sedimentation i näringsrika 

vatten. Består huvudsakligen av växt och djurdelar. 
Halogener Sammansättningsform av hals ”salt”, och -genē´s ”-alstrande”. Fem 

element hör till denna grupp ämnen, fluor, klor, brom, jod och astat. 
Humus Omvandlad nedbrytningsrest från den mikrobiella omsättningen.[7] 
Komplexbildning Kemisk reaktion vid vilken en metalljon i lösning reagerar med 

molekyler eller anjoner under bildning av ett metallkomplex. 
Konduktivitet Mått på mängden negativt laddade joner  
Laktest  Provning vid vilken ett material tas i kontakt med en lekant och vissa 

beståndsdelar av det material som utvinns 
L/S Liquid /solid ratio 
Muddermassa  Det material som muddring ger upphov till 
Muddring Kan innebära grävning, sprängning, rensning eller andra åtgärder inom 

ett vattenområde för att ändra vattnets djup eller läge. 
Permeabilitet Mått på hur genomsläppligt ett material är för en vätska 
PAH Polycykliska aromatiska kolväten. Bildas då någon form av förbränning 

inte varit fullständig 
PCB Polyklorerade bifenyler. Samlingsnamn för likartade ämnen som 

innehåller mycket klor 
Redoxreaktion  Kemisk reaktion vid vilken ett ämne reduceras och ett annat samtidigt 

oxideras. Det oxiderade ämnet avger och det reducerade ämnet upptar 
elektroner. 

Redoxpotential Anger vilket av två delsystem som kommer reduceras eller oxideras då 
de eventuellt blandas. Det delsystem som har högst värde kommer att 
reduceras, det andra oxideras. 

STSO Stabilisering/solidifiering 
TOC Totala halten kol i ett material (Totalt Organic Carbon).   
TBT Tribytyltenn. Organisk tennförening som bl.a. återfinns i förbjuden  

båtbottenfärg. 
Vattenkvot  Kvoten uttryckt i procent mellan massan vatten i provet och massan av 

det torra restmaterialet   
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med bakgrunden till examensarbetet som sedan följs av mål och syfte 
samt de avgränsningar som gjorts. Slutligen finns en beskrivning av rapportens disposition 
för att läsaren lättare ska kunna följa rapporten. 
 

1.1 Bakgrund 
Gävle hamn är en av ostkustens viktigaste hamnar. Här samordnas fartyg, tåg, containrar mm. 
En stor del av vad södra Norrland, Värmland, Mälardalen och Dalarna importerar och 
exporterar skeppas in och ut härifrån. Exempel på varor är kaffe, stål, trä och olja. Endast 10-
15% av de godsvolymer som hanteras i hamnen har start eller mål inom Gävle kommun[24]. 
  
Både 2006 och 2007 noterades som rekordår då mycket stora volymer gods hanterades. 
Volymökningen beror till stor del på en ökad containertrafik. För att öka kapaciteten i hamnen 
har Gävle hamn för avsikt att bygga nya kajer och hamnytor men även att muddra för att få en 
bredare och djupare infartsled. Förhoppningen är att på detta sätt lägga grunden för en serie 
investeringar som sammanlagt kommer att öka hamnens transportkapacitet med 40 % då 
större fartyg förväntas kunna anlägga[24]. 
 
Det material som muddras kräver dock ett hållbart omhändertagande. Då översta skiktet 
förväntas vara av förorenad natur är inte deponering till havs ett bra alternativ. En deponering 
skulle direkt motverka Naturvårdsverkets miljömål nr 4, , ”giftfri miljö”. Exempel på vanliga 
föroreningar i hamnområden är tungmetaller, TBT och PCB[9]. För att kunna ta hand om 
muddermassorna på ett miljövänligt och säkert sätt planerar Gävle hamn en 
stabilisering/solidifiering (även kallad STSO) av de förorenade massorna genom en 
förlängning av bl.a. Granudden. Figur 1 illustrerar planerat muddringsområde (A-D), vart de 
förorenade massorna skall STSO (4 samt 1-3) samt vart rena massor eventuellt kan deponeras. 
 
 

 
Figur 1 - Muddrings och fyllnadsområden i och i närheten av Gävle hamn[40] 
 
Stabiliseringsmetoden går ut på att de lösa muddermassorna blandas med en bindemedelsmix, 
vanligtvis med cement som bas, varvid en stabilare massa bildas. Finns möjligheten att viss 
del av cementen kan bytas ut mot en biprodukt som flygaska kan både energi, miljö och 
framförallt pengar sparas. Då flygaska har en dokumenterad stabiliserande effekt[8] är det ett 
naturligt steg att undersöka dess möjligheter för en eventuell användning vid STSO av 
muddermassor från Gävle hamn. 
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1.2 Projektbeskrivning 
Examensarbetet består av att laborativt undersöka muddermassa stabiliserad med cement och 
tre olika typer av flygaska, två stenkolsaskor och en bioflygaska (torv/flis). Cementen och 
flygaskorna kommer att kombineras med varandra, för att finna ett recept som uppnår de 
specifika geotekniska och miljömässiga krav som ställs för Gävle hamn. 
 

1.2.1 Mål och syfte 
Vattenfall producerar årligen ~ 6107 ×  ton aska i olika förbränningsprocesser. Dessa askor har 
potential att återanvändas i ett flertal olika konstruktioner, exempelvis olika byggnader, vägar 
eller i markstabilisering. 
 
Vid markstabilisering med stenkolsflygaska finns redan goda erfarenheter. Bioflygaska har 
däremot endast använts i ett fåtal stabiliseringsprojekt innan och eftersom Vattenfall har ett 
värmekraftverk i Uppsala blir det även intressant att undersöka denna aska. Visar det sig att 
askorna kan användas resulterar det i att både fraktkostnader och resursförbrukning minskar. 
Rapportens syfte är att bedöma denna möjlighet och kan sammanfattas med nedanstående 
forskningsfråga: 
 
”Kan Vattenfall stå som ensam askleverantör av en godkänd stabiliseringsmix med olika 
askor i kombination med cement vid stabilisering och solidifiering av förorenade 
muddermassor i Gävle hamn?” 
 

1.2.2 Metod 
Följande angreppssätt har valts för examensarbetet: 
 
1. Litteraturstudie - Examensarbetet börjar med en litteraturstudie om metoderna för STSO. 

Även miljögeoteknik vid stabilisering och solidifiering inkluderas - liksom gamla 
examensarbeten, rapporter och artiklar. 

2. Planering av laborativt arbetet. 
3. Utförande av laborationsarbete - Laboratoriestudien består dels av tryckförsök för att 

kunna säkerställa att krävd tryckhållfasthet för Gävle hamn projektet uppnås, men även 
lakningsförsök för kontroll att även miljötekniska aspekter håller måttet. 

4. Utvärdering – Utförs bl.a. med statistiska metoder . 
5. Presentation – Muntlig och skriftlig 
 

1.2.3 Avgränsningar 
• Potential och lämplighet av utförd stabilisering kommer endast diskuteras för rådande 

förhållanden i Gävle hamn. 
• Endast Vattenfalls flygaskor kommer att användas i provningen, och endast de recept 

som kan leverera kommer att provas.  
• En totaloptimering kommer inte att utföras. 
• Leverans och logistik kommer inte diskuteras. 
• Endast byggcement kommer att ingå i provningen. 
• Examensarbetet utgår från att STSO utförs inom kort efter att detta arbete slutförts. Den 

lagrade askans egenskaper beroende av tid avgränsas därför bort.  
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1.4 Rapportens disposition 

Kapitel 1 – Inledning  Bakgrund, syfte, mål och avgränsningar 

Kapitel 2 – Omhändertagande av 
muddermassor 

Alternativen för omhändertagandet redogörs, vald 
metod redovisas, samt hur resultatet av denna kan 
utvärderas i laboratorium och fält. 

Kapitel 3 – Miljöaspekter 

De negativa effekter STSO eventuellt kan ha på 
närliggande miljön, samt förväntade föroreningar 
tas upp i detta kapitel. Avslutningsvis ges förslag på 
utvärderingsmetoder i laboratorium och fält.     

Kapitel 4 – Muddermassa och 
Bindemedel 

Ursprung och kvalitéer redogörs för använda 
material. 

Kapitel 5 – Laboration 
Kapitlet beskriver de recept som valts ut för att 
tillverkas, samt de laboratorieundersökningar som 
utförs på dessa.  

Kapitel 6 – Resultat och analys 
Här visas och beskrivs resultat av laboratorieförsök 
och externa analyser. Kapitlet redovisar även en 
ekonomisk överslagsberäkning av valt recept 

Kapitel 7 – Diskussion Resultaten diskuteras. Felkällor redovisas 

Kapitel 8 – Slutsatser Slutsatser formuleras,  förslag till framtida studier 
ges. 

Kapitel 9 – Referenser Tryckta, elektroniska och muntliga referenser  

Bilaga A-F Fullständiga beräkningar, resultat och tabeller 
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2 Omhändertagande av muddermassor 
Detta kapitel inleds med att beskriva de valmöjligheter som finns för omhändertagandet av 
muddermassor. Därefter presenteras vald metod samt de bindemedel som står till förfogande. 
Slutligen redogörs för hur kontroll av stabiliserande effekt kan utföras, både i laboratorium 
och i fält.  
 

2.1 Alternativ 
För att få deponera muddermassor på land eller i vatten krävs ett godkännande från regeringen 
eller från en myndighet vald av regeringen, dvs. naturvårdsverket. Detta gäller eftersom 
muddermassor, både rena och förorenade, är förbjudna att dumpa enligt avfallsförordningen 
(2001:1063). Det spelar alltså ingen roll om de är förorenade eller ej. Dispens kan ges då 
15kap 33§ i miljöbalken uppfylls. Paragrafen säger ”under förutsättning att avfallet kan dumpas 
utan olägenhet för människors hälsa och miljö”. I Gävle hamn förväntas de övre lagren 
sediment vara av förorenad natur medan de undre förväntas vara förhållandevis rena. Därför 
fokuserar detta examensarbete på det övre skiktet i bottenprofilen som antas vara förorenat. 
För dessa sediment finns två alternativ för omhändertagande. De är: 
 

• Deponi på land  
• STSO  
 

Då deponering på land är en dyr metod att tillämpa pga. deponerings- transport- och 
hanteringskostnader tillämpas med fördel den andra metoden, STSO som är ett billigare 
alternativ, se Tabell 1.  
 
Metoden går ut på att de förorenade massorna mekaniskt STSO med en bindemedelsmix, 
exempelvis av cement och flygaska, vilket medför att muddermassornas geotekniska 
egenskaper förbättras. Metoden är kostnadseffektiv och har goda förutsättningar att begränsa 
det stabiliserade materialets påverkan på kringliggande miljö[18] då utlakning av föroreningar 
är en av de viktigaste faktorer som reduceras genom en STSO-applikation. 
 
Tabell 1 

 
Alternativ för omhändertaganden av muddermassor[18] 
 
Aktuell metod för Gävle Hamn är STSO-metoden. Denna metod är uppdelad i två typer: 
 

• Djupstabilisering  
• Masstabilisering 
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Vid djupstabilisering matas bindmedlet ner med ett roterande inblandningsverktyg, och en 
cylindrisk pelare bildas inom önskat djup. Denna metod är fördelaktig vid exempelvis 
byggnation av vägar eller järnvägar då stabiliteten förbättras och sättningar minskas[10]. Nya 
tillämpningar som redan utförts i några projekt är minskning av spårvibrationer vid 
höghastighetståg samt minskning av vibrationer från trafik till omgivningen[10]. Vid 
masstabilisering blandas bindmedlet in i hela jordmassan, dock inte djupare än några meter. 
 
Båda metoderna innebär en stabilisering av muddermassorna vilket kan medföra lägre 
transport- och investeringskostnader då utskiftning och tillförsel av nytt material i bästa fall 
kan uteslutas helt. Den typ av STSO projektet i Gävle hamn kommer tillämpa är 
masstabiliseringsmetoden, därför kommer denna metod att studeras närmare. 
Djupstabilisering kommer inte att diskuteras vidare. 
 

2.2 Masstabilisering 
Utförandet av masstabilisering kan delas in i två undergrupper: 
  

• in-situ  
• ex-situ  

 
In-situ innebär att stabiliseringen sker på plats. Ex-situ STSO kräver att förorenad 
jord/muddermassor tas/grävs upp, vilket kan göras on-site eller off-site. Exempel på 
efterbehandling off-site, som kommer tillämpas i Gävle hamn, är muddring av förorenade 
massor och transport av massorna till ett lämpligt område eller anläggning där dränering och 
stabilisering kan ske[9]. 
 

2.2.1 Bindemedel 
Typ av bindemedel och nödvändig mängd för att uppnå en önskad hållfasthet kan bero på 
flera faktorer. Exempel på dessa är jordens/muddermassornas kornstorleksfördelning, 
densitet, vattenkvot, blandbarhet, mängden mineraler i jorden och dess organiska halt. 
Vanliga bindmedel är cement, kalk, Merit®, och flygaska eller kombinationer av dessa. 
  
Anledningen till att kalk inte är aktuellt i bindemedelsmixen för detta examensarbete är 
muddermassans höga halt av organiskt material. Kalken fungerar dåligt då ofta 
förekommande humussyror (främst i organiska jordar) förhindrar puzzolanreaktionerna 
mellan puzzolanmineraler och kalciumhydroxid. Dessutom är ofta innehållet av puzzolan-
mineraler i sediment obetydligt. Humussyrorna påverkar även cementreaktionerna negativt 
genom att reaktionerna fördröjs[11]. 
 
Cement  
Cement har använts i många år som byggmaterial. Mest känt är romancement som användes 
under romartiden. Engelsmannen I.C. Johnsson utvecklade 1844 tillverkningsprocessen som 
ligger till grund för dagens cement där den vanligaste typen är den så kallade 
portlandscementen. 
  
Råmaterialet utgörs av kalksten som tillsammans med lera eller sand mals till ett fint pulver. 
Det malda materialet värms upp i en roterugn till 1400°C varvid materialet börjar klumpa 
ihop sig och bildar ett grusaktigt material, cementklinker. Vid ungefär samma tidpunkt sker en 
kemisk reaktion mellan kalciumoxid och kiseloxid. Dessa sammanfogas och bildar 
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kalciumsilikat, vilket är den viktigaste beståndsdelen i portlandcement. När cementen senare 
kommer i kontakt med vatten reagerar kalciumsilikaten och bildar kalciumsilikathydrat, vilket 
är den viktigaste hållfasthetsgivande komponenten i cement. Processen kallas hydratisering. I 
samma process bildas även kalciumhydroxid vilken höjer pH-värdet i porvattnet[33]. 
 
Flygaska 
Flygaska är rester från en förbränningsprocess. Resternas partikelstorlek varierar med största 
partikel på mindre än 0,1mm. Då partiklarna är så små fångas de lätt upp av rökgaserna och 
transporteras upp i skorstenen där de mesta av askan fastnar i ett stoftavskiljande filter. 
Beroende på vad som förbränns och vid vilken temperatur förändras också mängden aska 
såväl som dess kvalité. Vanliga halter aska -merparten flygaska - för stenkol är 5–15 %, torv 
1–15 %, medan ved innehåller 1–5 %.[35] 
 
Kännetecken för en god aska med hög kvalitet är sfäriska intakta partiklar med högt kristallint 
innehåll, se Figur 2a. En sämre aska kännetecknas av stora partiklar med hög porositet vilka 
kan absorbera vatten, se Figur 2b[11]. För att få en bra aska krävs höga förbrännings-
temperaturer (1500-1700°C) och en snabb avkylning. Förbränning av biobränsle sker vid 
temperatur runt 800°C och det är ofta därför denna aska har sämre kvalité än exempelvis en 
stenkolsflygaska. 
 

                   
Figur 2a - Flygaska av god kvalité[41] Figur 2b – Flygaska av sämre kvalité[42] 

 
Alla askor är basiska och består av flera olika mineraler. Vedaska består framför allt av 
karbonater, fosfater och sulfater av kalium, kalcium, magnesium och järn. Kolaska består 
framför allt av oxider av kisel, aluminium, järn och mangan. I likhet med ved- och torvaska 
ingår det dessutom en rad metaller i små mängder, bl.a. krom, nickel, zink och vanadin[35]. 
 
När flygaska används som stabiliseringsmedel är reaktionerna puzzolana. Detta innebär att 
askan kan bilda hållfasthetsuppbyggande material om vatten och någon form av 
kalciumhydroxid tillsätts. Puzzolanreaktioner är långsamma varför även hållfasthets-
utvecklingen sker långsammare än då enbart cement används. Den slutgiltiga hållfastheten 
beror till stor del av flygaskans kemiska sammansättning och kvalité. 
 

2.3 Utvärdering av geotekniska effekter av STSO 
För att kunna säga vilket/vilka bindmedel och vilken mängd som fungerar bäst på ett 
jordmaterial från en viss plats, är en laboratoriestudie en bra början. När ett 
bindemedelsrecept som uppfyller ställda krav och önskemål, kan blandningen testas i fält. 
Efter utförd STSO är det viktigt att följa upp med ytterligare tester för att kontrollera att rätt 
egenskaper uppnåtts hos det stabiliserade jordmaterialet. 
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2.3.1 Utvärdering i laboratoriet 
Att utföra lika omfattande tester i fält som i laboratoriet är tidskrävande och dyrt. Det finns 
flera sätt att testa jordmaterial på, beroende på vad som söks. Exempel på test är: 
 

• Ödometerförsök: Ett av de vanligaste försöken som används då ett jordmaterials 
kompressionsegenskaper söks[4]. 

• CRS-test: Continuous Rate of Strain test. Testet är en snabbare alternativmetod till 
ödometerförsök[28].  

• Enaxiellt test: Effektiv och enkel metod att utföra. Metoden mäter den trycklast som 
krävs för att provet skall gå i brott. Denna variabel kan användas för att bl.a. räkna ut 
odränerad skjuvhållfasthet.   

• Direkt skjuvtest: Mäter skjuvhållfastheten. Kan göras med exempelvis en skjuvbox.   
• Triaxialtest: Mäter hållfasthets- samt deformationsegenskaper. Provet belastas med 

såväl vertikala som axiella krafter. 
 
I detta examensarbete har enaxiella tryckförsök valts som testmetod tack vare att metoden är 
snabb och enkel. Rapporten kommer att fokusera på denna typ av försök, övriga metoder 
kommer inte diskuteras vidare.  
 

2.3.2 Utvärdering i fält 
Det finns olika sätt att utföra kontroller i fält. Ett sätt är att placera en sond på botten i 
samband med att marken stabiliseras. Vid provning dras sonden upp genom den stabiliserade 
massan samtidigt som det utvecklade motståndet registreras. En något vanligare metod är 
CPT-sondering där sonden trycks ner genom massan samtidigt som mothållande kraft 
registreras. Båda dessa metoder ger en bild av hur framgångsrik stabiliseringen har varit 
genom hela massan, då en graf erhålls med resultaten från bottennivån upp till markytan. En 
annan möjlighet är att använda en kolvprovtagare. Provet som tas upp testas i laboratoriet. En 
nackdel med denna metod är att tryckförhållandena ändrats då provkroppen tas upp ur 
marken. Sidotrycket från omkringliggande jordmaterial upphör, vilket resulterar i en något 
lägre tryckhållfasthet då provet testas i en enaxiell apparat. 
 

2.4 Utvärdering av miljötekniska effekter av STSO 
Då ett material är STSO kan utvärdering utföras hur väl bindemedelsmixen bundit in de 
föroreningar som finns. Olika inblandningsmängder innebär olika stora mängder föroreningar 
från bindemedlen, men även olika goda utfall på stabiliseringen. 
 

2.4.1 Utvärdering i laboratoriet 
Det finns ett flertal olika metoder att välja bland. Tre exempel är: 
 

• Skakförsök: Kan utföras i ett eller två steg. Materialet krossas och får därefter skakas 
med en avjoniserad vattenlösning vid olika L/S-kvoter.  

• Diffusionstest: Mäter utlakning från en monolitisk provkropp under en längre 
tidsperiod (minst 64dagar).  
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• Kolonntest: Provet packas i en kolonn. Därefter får vatten pumpas sakta från botten av 
materialet. Lakvattnet kan analyseras vid olika L/S-kvoter. Testet ger svar på hur 
provmaterialet lakar på lång och kort sikt. 

 

2.4.2 Utvärdering i fält 
Det finns inte lika självklara metoder att tillämpa vid kontroll i fält. Dock bör grundvattnet 
analyseras både uppströms och nedströms för att kontrollera att stabiliseringen varit tillräcklig 
så att inte för höga halter föroreningar återfinns i lakvattnet. 
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3 Miljöaspekter 
Detta kapitel sammanfattar de konsekvenser STSO kan ha på närliggande miljö och vilka 
föroreningar som förväntas. Även de parametrar som styr lakningsprocessen redogörs 
kortfattat.      
 

3.1 Föroreningar 
Vid STSO av förorenade muddermassor är det viktigt att beakta de miljökonsekvenser som 
stabiliseringen kan ge upphov till. Exempel på en eventuell miljöpåverkan är utlakning av 
föroreningarna. Via grundvattenströmmar kan föroreningar transporters till närområden och 
verka hälsovådligt för både växter, djur och människor. 
 
Risken för att föroreningar lakas ur den stabiliserade massan behöver alltså undersökas. Det 
räcker inte att bara veta de olika komponenternas innehåll för att kunna avgöra om det 
stabiliserade materialet är miljöfarligt eller inte. Lakningsegenskaper reflekterar bättre hur 
stor påverkan STSO kan ha på närområdet. 
 
De föroreningar som riskerar att lakas ur den stabiliserade massan kommer från två 
huvudkällor, sedimenten och bindemedlen. Med föroreningar menas ämnen som inte är 
önskvärda i sin omgivning eller som uppträder i oönskat stor mängd. Det är alltså inte bara 
metaller utan även salter, PCB och PAH för att nämna några. 
 

3.1.1 Metaller 
Då metaller diskuteras i föroreningssammanhang används ofta termen ”tungmetall”. 
Anledningen till detta är att de flesta tungmetaller och deras kemiska föreningar är giftiga. 
Dock kan även många lättmetaller (samt deras kemiska föreningar) vara starkt toxiska 
och/eller ha negativa miljöeffekter[31].  
 
Ett exempel på en tungmetall som orsakar stora skador vid för höga halter är bly. Bly 
återfinns främst i ytjordar och i sediment. Ämnets rörlighet är starkt beroende av humus-
syrornas löslighet. Bly har ingen positiv effekt. För växter störs fotosyntesen och finrots-
bildningen av för höga halter medan däggdjur och fåglar påverkas i så stor grad att en 
långvarig exponering i värsta fall kan leda till döden[30] . 
 
Ett exempel på lättmetall är aluminium. För höga halter stör näringsupptag hos många växter. 
I vattendrag är fiskar känsliga, då relativt låga koncentrationer i kombination med lågt pH 
främst drabbar  dess gälar och därmed förmågan att uppta syre.[29] 
 

3.1.2 Salter 
Salter, eller jonföreningar, består av positivt laddade katjoner som tillsammans med negativt 
laddade anjoner bildar en sammansatt förening där laddningarna tar ut varandra. Saltalstrande 
ämnen (halogener) är mycket reaktiva och finns därför inte i fria naturen. Exempel på 
halogener är klor och brom[32].  Klor i organiska föreningar omsätts normalt inte av vare sig 
växter, människor eller djur. Därför bryts de heller inte ned och utgör därmed en stor 
miljöfara då de sprids i naturen[26].  En annan typ av salt är kalium. Kaliumöverskott påverkar 
nervsystem och hjärta[25]. 
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3.1.3 Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 
Bildning av PAH sker då någon form av förbränning inte varit fullständig. PAH förekommer 
exempelvis i olika typer av kol- och oljeprodukter. I vattenmiljöer binds PAH till partiklar 
som så småningom sedimenteras. PAH kan alltså komma från både sedimenten och 
flygaskan. 
 
Musslor, liksom andra ryggradslösa organismer, har dålig förmåga att bryta ner PAH. Därför 
samlas många PAH i just sådana djur för att sedan anrikas i näringskedjan[36].  
 
Den biologiska verkan PAH har är kopplad till förmågan att påverka DNA i cellkärnan. De 
organismer som kan bryta ner PAH producerar istället en produkt som kan vara farligare än 
ursprungsämnet. I djurförsök har många föreningar visat sig vara cancerframkallande 
och/eller orsaka skador på arvsmassan[36]. 
 

3.1.4 Polyklorerade bifenyler (PCB) 
Polyklorerade bifenyler är ett samlingsnamn för ämnen som innehåller mycket klor. PCB är 
mycket giftigt för vattenlevande organismer och ger störningar i fortplantningsförmågan hos 
fisk och vattenlevande däggdjur.[37] 
 
All nyanvändning av PCB i Sverige är förbjuden sedan många år. PCB användes exempelvis i 
färg. 
 

3.2 Lakning 
Lakning kallas den process då beståndsdelar från ett fast material upplöses i ett flytande och 
avlägsnas. Detta kan utföras avsiktligt för att exempelvis utvinna metaller. Det kan även ske 
oavsiktligt i exempelvis förorenade muddermassor. Lakning av ett material beror på ett flertal 
parametrar såsom: 
 

• pH 
• Konduktivitet 
• Löslighet 
• Komplexbildning 
• Redoxpotential 

 

3.2.1 pH 
En av nyckelparametrarna är det lakande materialets pH. För många ämnen (främst 
tungmetaller, se Figur 3) är ett idealiskt pH-värde mellan 8-10[22]. Med idealiskt menas här så 
liten utlakning som möjligt. Höga pH-värden kan generera en ökning av metaller som bildar 
negativt laddade komplex vilket ökar lösligheten av materialet. Även halvmetaller och 
metaller som bildar anjoner (arsenik, sexvärt krom m.fl.) kommer att finnas i lösning vid 
högre pH-värden, se Figur 3. För låga pH-värden <7 finns även där en skarp gräns för många 
ämnen att få en avsevärd ökad utlakning. 
 
pH för lakning beror inte bara på själva materialets pH utan även på omgivande pH och på 
materialets buffringskapacitet. Buffringskapaciteten avgör hur pH ändras över tiden under 
inverkan av yttre faktorer. 



 

25 

 

 
Figur 3– Bild av hur lösligheten påverkas av pH[21] 
 

3.2.2 Löslighet 
Humussyrorna i muddermassorna kan även de spela en roll för hur mycket det stabiliserade 
materialet kommer att laka. Löslighet av metaller ökar med större mängd av humus beroende 
på styrkan av sorptionen och humusens löslighet. Bara några få procent humus ökar dessutom 
markens förmåga att binda katjoner[5]. Hamnar dock pH-värdet runt 12 kommer sorptionen till 
humus bli mindre effektiv då istället lösligheten av humusen ökat. Detta innebär att 
metallerna binds till humusen som komplex. 
 

3.2.3 Redoxpotential och komplexbildning 
Andra nyckelparametrar som styr utlakningen är redoxpotential och komplexbildning, där 
främst klorid, ammoniakjonen NH4+ och löst organiskt kol (DOC) är viktiga för adsorption av 
anjoner, järnhydroxider och bildning av svårlösliga metallsulfider. 
 
Det kan på goda grunder antas att utlakningen av framförallt koppar men även andra metaller 
kommer att öka väsentligt om höga halter ammoniak finns närvarande i omgivande 
vattenfas[22] , vilket är aktuellt då flygaska vanligtvis innehåller ammoniak.  
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4 Muddermassa och bindemedel 
Denna del av rapporten redogör för de specifika beståndsdelar det stabiliserade materialet 
kommer att innehålla. Ursprung, förväntad kvalitet och hur materialen förvarats är viktiga 
uppgifter som detta kapitel besvarar.  
 

4.1 Muddermassa 
Muddermassan är hämtad från botten av inseglingsrännan till Gävle hamn. Sedimenten är 
tagna från toppen av bottenprofilen i punkt tre, se Figur 1. Sedimenten är svarta med marin 
odör. 
  
Efter upptagandet förvaras muddermassan i förslutna hinkar i klimatrum. Klimatrummet 
håller en luftfuktighet på 50 % och temperatur på +7°C vilket är markens medeltemperatur[11]. 
Genom att förvara materialet i dessa förhållanden bevaras den mikrobiologiska aktiviteten och 
hastigheten på kemiska reaktioner på naturliga nivåer. Muddermassan är upptagen på olika 
ställen och skiljer sig något åt. För att komma närmare förutsättningarna som kommer att råda 
vid stabiliseringen samt för att få en homogenare massa har muddermassorna blandats 
samman i ett kärl. I muddermassan har snäckor, skalbaggar, små och stora stenar samt 
växtdelar funnits.  
 
Tidigare provtagningar av muddermassor från Gävle hamn visade på föroreningshalter som 
enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för förorenade havssediment, rapport 4918 
klassas som ”trolig påverkan av punktkälla” med avseende på arsenik, bly, zink, krom och 
kvicksilver. Övriga analyserade metaller och PCB klassades som ingen eller liten påverkan av 
punktkälla[39]. 
 
Totalhalter av metaller i muddermassan kan ses i Bilaga E 
 

4.2 Bindemedel 
Flygaskorna kommer från Vattenfalls egna anläggningar varav en från ett biobränsleverk och 
de två andra från danska kolkraftverk. Efter leveransen till Vattenfall Research & 
Development förvaras flygaskorna i tätförslutna plasthinkar inne i laboratoriet med undantag 
för den lagrade stenkolsflygaskan som förvarats i klimatrum. 
 
Flygaska är ofta basiskt viket medför att förväntat pH i eluat är upp mot 12-13[22]. Exempel på 
komponenter som inte bör lakas ur är kalciumoxid, kiselsyra och aluminiumföreningar[22]. 
Även PAH kan finnas i flygaskorna. 
 
Totalhalter av metaller i flygaskorna kan ses i Bilaga E 
 

4.2.1 Bioflygaska 
Denna flygaska kommer från Uppsala värmeverk. Verket eldar torv och träflis med ett 
förhållande 20-80. Askan som produceras används exempelvis vid byggnation av 
skogsbilvägar. Årligen produceras ca 30 000 ton aska vilket blir begränsande vid receptfram-
tagningen. 
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4.2.2 Stenkolsflygaska 
Två typer av stenkolsflygaska har används. Flygaskorna kommer från Amæger stenkolsverk 
och Nordjyllands stenkolsverk, båda i Danmark. Askorna förväntas innehålla hög halt av kisel 
vilket är fördelaktigt vid stabilisering av organiska jordar[6]. 
 
Lagrad Aska 
Den lagrade stenkolsflygaskan har under lagring absorberat fukt vilket gör att misstanke om 
en kvalitetsförsämring jämfört med en torr aska finns. Askan har lagrat 6 månader innan 
leveransen till Vattenfall Research & Development.  
 
Stenkolsverket på Nordjylland besitter i skrivande stund en mängd på 20 000 ton lagrad 
flygaska. Eftersom kraven på flygaska i markstabilisering är lägre än de vid inblandning i 
betong ses Gävle Hamn som en tänkbar mottagare. Mängden lagrad aska som finns att tillgå 
kommer i viss mån att bli begränsande vid receptframtagningen. 
 
Torr Aska 
Den torra stenkolsflygaskan tillverkas i Amæger kolkraftverk. Verket producerar årligen stora 
mängder aska. Totalt bränns 700 000ton kol per år. 
 

4.2.3 Cement 
Cementen är en byggcement av typ CEMII/A-LL 42,5 R vilket innebär att den är en 
portlands-kalkstencement. Tillverkare är Cementa, Skövde. Produktblad kan ses i bilaga C. 
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5 Laboration 
Detta kapitel beskriver de provningsmetoder som använts under examensarbetet. Samtliga 
tester har utförts på Vattenfall Research & Development egna laboratorium av författaren till 
denna rapport med undantag av totalhaltsanalyser och analyser av lakvätskor som utförts av 
ALS Scandinavia.  
 

5.1 Klassificering av muddermassa 
Ett jordmaterial kan klassificeras på olika sätt, dessa kan vara baserade på jordens 
bildningssätt, sammansättning eller geotekniska egenskaper. En klassificering inleds 
lämpligtvis med jordens bildningssätt. Ett naturligt nästa steg är sammansättningen som 
grundas på kornstorleksfördelning och halten organiskt material. Ett sista steg i 
klassificeringen baseras på de geotekniska egenskaper jorden besitter, vilket utgör ett viktigt 
underlag då geotekniska bedömningar görs[12].   
 
De faktorer som denna klassificeringen kommer baseras på är  
 

• Färg 
• Skrymdensitet  
• Vattenkvot 
• Glödgningsförlust 
• Konflytgräns 
• Kornstorlek 

 
Muddermassan kommer även analyseras med avseende på: 
 

• Totalhaltsanalys av metaller, PAH och PCB 
• Totalhaltsanalys av metaller, PAH och PCB i lakvatten 

 
Detta kommer utföras av ALS Scandinavia. 
 

5.1.1 Färg 
Färgen på ett prov kan underlätta särskiljandet mellan organiska jordarter och mineraliska. 
Jordmaterial som är taget över lägsta grundvattennivå är ofta färgat av oxider, medan 
jordmaterial som är taget under ofta är färgat av sulfider[12].     
 

5.1.2 Skrymdensitet 
Ett mätglas fylls och volymen noteras. Därefter vägs massan. Massan dividerat med volymen 
ger densiteten.  
 

V
m

=ρ   [ 3/ mkg ]    (4.1) 
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5.1.3 Vattenkvot 
Vatteninnehållet i muddermassan räknas ut enligt standard SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005. 
Ett prov tas ut och vägs. Massan noteras och provet placeras i en 105°C varm ugn. 
Temperaturen 105°C är tillräckligt hög för att allt vatten som inte är kemiskt bundet ska 
dunsta bort och tillräckligt låg för att inte bränna bort organiskt material. 
 
Efter 16-24h tas provet ut och vägs ännu en gång. Vattenkvoten, w, fås genom att dividera 
massan vatten i provet, wm , med massan på det torra materialet, dm .  
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5.1.4 Glödgningsförlust 
Glödgningsförlusten är inom geotekniken ett ungefärligt mått på hur stor del av, i detta fall 
muddermassor, som består av organiskt material. 
 
Ett prov tas ut och torkas i 105°C i 24h. Därefter mals provet ner med en mortel till ett fint 
pulver. Det malda pulvret, förem , vägs och placeras sedan i en degel. Degeln placeras i en 
muffelugn där provet får stå i 1h i 800°C. Då 1h passerat placeras degeln i en excikator för 
avsvalning. Excikatorn förhindrar att provet absorberar fukt från luften. Det svala provet vägs 
en sista gång och noteras, efterm .[13] 
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5.1.5 Konflytgräns 
Konflytgränsen, wL är den vattenkvot där ett omrört prov har en sådan konsistens att en 60g 
60°kon gör konintryck på 10mm. Det är vid denna gräns ett fast material börjar flyta . 
 
Konen placeras med spetsen mot provets överyta. Konen får sedan falla fritt ner i provet 
varefter konintryckets djup mäts. Är djupet mellan 7 och 15mm bedöms detta som tillräckligt 
nära 10mm. Är djupet däremot lägre tillsätts destillerat vatten. Är djupet större torkas provet 
med hjälp av en kalk/gips-platta som absorberar vatten. Vid mindre korrigeringar kan en 
platta av glas användas. Innan försöket än en gång utförs rörs provet om och överytan jämnas 
till. Tre försök utförs varefter vattenkvoten, w, omedelbart bestäms. Vattenkvoten 
tillsammans med tabellvärdena M och N, se tabell 8 i bilaga F, ger konflytgränsen[13]. 
 

NwMwL +⋅=    [%]   (4.4) 
 

5.1.6 Kornstorlek 
Muddermassan skickas till MRM-konsult som tar fram en kornkurva. Kornkurvan illustrerar 
hur stor del av olika fraktioner muddermassan innehåller. 
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5.2 Test på bindemedel 

5.2.1 Vatteninnehåll i flygaska 
Vatteninnehållet i flygaskan har beräknats på samma sätt som för muddermassan, se 
underrubrik 5.1.3. 
 

5.2.2 Totalhaltsanalys av flygaska 
Prov från alla flygaskor skickades till ALS Scandinavia för analys. Syftet var att få reda på 
vilka halter av olika metaller och organiska föreningar de initialt innehåller. Två typer av 
tester/analyser utfördes. Dessa var 
 

• Totalhaltsanalys av metaller  
• Totalhaltsanalys av organiska föreningar 

 

5.3 Test av stabiliserande effekter 
Faktorernas inverkan på responserna undersöktes med hjälp av multipel linjär regressions-
analys samt stickprov i par. Hjälpverktyg var datorprogrammet ”Statistica”. 
 

5.3.1 Testprogram 
Första steget i att göra ett testprogram är att identifierades de variabler som kommer att 
varieras. Dessa är 
 

• Härdningstid 
• Mängd bioflygaska  
• Mängd stenkolsflygaska 
• Total inblandningsmängd 
• Mängden cement 

 
Vissa av dessa variabler beror av varandra, exempelvis mängden bioflygaska - mängden 
stenkolsflygaska samt mängden total aska - mängden cement. 
 
Härdningstid 
För att få en bild över hur tryckhållfastheten ökar över tiden har tre olika härdningstider valts. 
De valda tiderna är 7, 28 och 56 dygn. 7 dygn valdes ut då det är av intresse att veta en relativt 
tidig hållfasthet. 28 dygn är den tid då cement närmar sig sitt maxvärde och efter 56 dygn bör 
askans puzzolana effekter bli synliga.  
 
Total inblandningsmängd 
Tre olika inblandningsmängder har valts. 120, 150 och 180 kg/m3. dessa har grundats på 
tidigare provningar av liknande muddermassor upptagna i samma område[16]. 
 
Förhållandet cement - flygaska 
Detta förhållande varieras från 50-50 till 80-20. Mellan detta intervall kommer ytterligare två 
förhållanden att testas, 60-40 och 70-30. Dessa förhållanden baseras på mängden aska som 
finns att tillgå. 
 



 

32 

Sätts förhållandet cement-flygaska på x-axeln och förhållandet mellan de olika flygaskorna på 
y-axeln i ett koordinatsystem kan de tillsammans med antal härdningsdagar (z-axeln) spänna 
upp ett rum enligt Figur 4. För att inte missa viktiga delar under analysen sätts de värden som 
finns i kubens hörn till fixa. Dessa utgör gränserna för det rum som spänns upp. 

 
 

Figur 4- Uppspänt rum för provningsmatrisen 
 
Då tre olika inblandningsmängder tillverkas fås tre kuber, en för varje inblandningsmängd. 
Rummet är anpassat efter den asktillgång som sammanfattas i punkterna 1-3 nedan.  
 

1. ≤ 30 000 ton +10 % (=33 000 ton) bioflygaska 
2. ≤ 20 000 ton +10 % (=22 000 ton) lagrad stenkolsflygaska 
3. ≥ 30 000 ton stenkolsflygaska. 

 
Av de recept som klarar dessa krav tillverkas 7 provkroppar, 2 för 7dagars, 3 för 28dagars och 
2 för 56 dagars härdningstid. Anledningen till att 3 provkroppar tillverkas för 28 dagars 
härdningstid är att dessa eventuellt ska användas i skaktest. Från dessa tas även vattenkvoten 
på materialet.  
 
Samtliga punkter markerade i respektive kub illustreras i Figur 5.  
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Figur 5 – Illustration av samtliga recept 
 
De recept som inte uppfyller punkt 2 men punkt 3 kommer att tillverkas och analyseras då 
möjligheten finns att ersätta den mängd lagrad stenkolsflygaska som överskrider 20 000 ton 
med torr stenkolsflygaska från samma verk. 
 
Varje specifik punkt från figur 5 representerar ett recept som redovisas i provningsmatrisen 
nedan. I förhållandet cement/aska menas all flygaska. Flygaskornas inbördes variationer ses i 
första kolumnen till vänster. De recept som är fetmarkerade uppfyller punkt 1 och 2 eller 1 
och 3, övriga gör det inte och faller därmed bort.  
 
120kg/m3 

BiA / KA 
Cement/aska 

80 / 20 
Cement/aska 

70 / 30 
Cement/aska 

60 / 40 
Cement/aska 

50 / 50 
100 / 0 80 / 20 / 0 70 / 30 / 0  60 / 40 / 0 50 / 50 / 0 
70 / 30 80 / 15 / 5  70 / 20 / 10  60 / 30 / 10 50 / 35 / 15 
50 / 50 80 / 10 / 10 70 / 15 / 15 60 / 20 / 20 50 / 25 / 25 
30 / 70 80 / 5 / 15 70 / 10 / 20 60 / 10 / 30 50 / 15 / 35 
0 / 100 80 / 0 / 20 - - 50 / 0  / 50 

150kg/m3 

BiA / KA 
Cement/aska 

80 / 20 
Cement/aska 

70 / 30 
Cement/aska 

60 / 40 
Cement/aska 

50 / 50 
100 / 0 80 / 20 / 0 70 / 30 / 0  60 / 40 / 0 50 / 50 / 0 
70 / 30 80 / 15 / 5  70 / 20 / 10  60 / 30 / 10 50 / 35 / 15 
50 / 50 80 / 10 / 10 70 / 15 / 15 60 / 20 / 20 50 / 25 / 25 
30 / 70 80 / 5 / 15 70 / 10 / 20 60 / 10 / 30 50 / 15 / 35 
0 / 100 80 / 0 / 20 - - 50 / 0  / 50 

180kg/m3 

BiA / KA 
Cement/aska 

80 / 20 
Cement/aska 

70 / 30 
Cement/aska 

60 / 40 
Cement/aska 

50 / 50 
100 / 0 80 / 20 / 0 70 / 30 / 0  60 / 40 / 0 50 / 50 / 0 
70 / 30 80 / 15 / 5  70 / 20 / 10  60 / 30 / 10 50 / 35 / 15 
50 / 50 80 / 10 / 10 70 / 15 / 15 60 / 20 / 20 50 / 25 / 25 
30 / 70 80 / 5 / 15 70 / 10 / 20 60 / 10 / 30 50 / 15 / 35 
0 / 100 80 / 0 / 20 - - 50 / 0  / 50 
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Då många av variablerna i denna provningsmatris påverkar varandra samt genererar en stor 
mängd data kommer statistiska tillämpningar att användas vid analysen. Metoderna beskrivs 
vidare i underrubrik 5.4.1 och 5.4.2. 
 

5.3.2 Tillverkning av provkroppar 
Önskad volym muddermassa för de olika blandningarna beräknas med hjälp av skrymdensitet. 
Därefter vägs resterande ingredienser upp, baserade på volymen, och blandas ner. 
Blandningen homogeniseras i en hobart mixer i 2minuter, se Figur 6. Vid blandning av lera är 
den normala blandningstiden 5 minuter men då 2 minuter hamnar närmare situationen som 
kommer att uppkomma i fält valdes denna kortare tid. Provkropparna tillverkas i 110mm 
långa plexiglasrör med innerdiameter på 50mm. Blandningen av muddermassa och bindmedel 
placeras i rören med hjälp av en vinklad sked på ett jämnt och likformigt sätt så att så få 
luftfickor som möjligt bildas. De stabiliserade muddermassorna är lätta att packa då 
vattenkvoten är hög och materialet följsamt. Plexiglasrören försluts med tejp, se Figur 6. Hela 
provningsmatrisen innehåller totalt 45 recept som tillsammans ger 267 provkroppar. 
Provkropparna förvars i kylrum (7grader, 50% RF) under hela härdningstiden. Då flygaska är 
puzzolant hade en härdningstid på 91dygn kunnat vara av intresse. Detta rymdes dock inte 
inom tidsramarna för examensarbetet. 
 
 

 
Figur 6 – Uppvägt material, Hobart mixer, provkroppar samt den vinklade skeden 
 

5.3.3 Brotthållfasthet 
För att förbereda provkropparna för testförsöken avlägsnades tejpen och undre kanten 
jämnades till med en kniv. Därefter trycktes provkroppen ut ungefär en centimeter och även 
övre kanten jämnades till. Kontroll utfördes så att provkroppen var ~100mm ( ⋅2 diametern), 
därefter trycktes hela provkroppen ut ur plexiglasröret. Provkroppen vägs och höjden mäts 
noggrant. Detta behövs för att beräkna skrymdensiteten hos provkroppen. Skrymdensiteten 
kan berätta hur välpackat provet varit. En provkropp med låg skrymdensitet innehåller ofta 
mer luftfickor än en med hög densitet. 
 
Provet placeras i en tryckmaskin med lastpåläggning endast  i den vertikala riktningen, se 
Figur 7. Provet belastas så det deformeras med 2mm/min tills det går i brott. Ett program 
registrerar krävd kraft [N], kompression [mm] och spänning [MPa]. Programmet genererar en 
kurva där kompressionen av provet plottas gentemot krävd last, se Figur 7.  
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Figur 7- Bild på tryckmaskinen samt genererad kurva  
  

5.3.4 Deformationer under härdning och tryck 
Under härdningen har samtliga provkroppar sjunkigt ihop ungefär 5mm (± 5 mm). Detta tros 
bero på visst läckage av vatten från de tejpade provkropparna samtidigt som materialet 
komprimeras. Deformationen under tryck kommer att noteras under det enaxiella 
tryckförsöket och redovisas i bilaga A. 

5.4 Statistisk utvärdering 
Två statistiska utvärderingar kommer att utföras. En där resultaten från de provkroppar 
tillverkade med den lagrade stenkolsflygaskan jämförs med dess motsvarighet av den torra. 
Syftet är att fastställa om typen aska påverkar resultatet eller ej. 
 
Den andra statistiska utvärderingen kommer att utföras på resultaten från alla provkroppar 
tillverkade med den lagrade askan. Utvärderingsmetoden syftar till att påvisa vilka av de 
inmatade variablerna som har störst påverkan, och om några variabler kan uteslutas helt. 
 

5.4.1 Stickprov i par 
För att undersöka hur två olika typer av aska påverkar resultatet utförs en jämförelse mellan 
de båda askornas väntevärden under normalfördelningsantagande. Samma mängd 
muddermassa, cement, bioflygaska och stenkolsflygaska har används vilket medför att 
metoden ”stickprov i par” kommer användas vid analysen. 
 
Följande modell tillämpas 
 
Observationsvärdena betecknas av (Ai,Bi) där ”i” står för vilket recept som använts. A står för 
lagrad stenkolsflygaska och B står för torr stenkolsflygaska. 
 
Ai betraktas som ett observerat värde på ),( 1σμξ ii N∈  
Bi betraktas som ett observerat värde på ),( 2σμη Δ+∈ ii N  
 
Där ξ och η  är stokastiska variabler som hör till en normalfördelning, N, med väntevärdet μ  
. 1σ  och 2σ betecknar de olika spridningarna recepten ger upphov till och Δ  den systematiska 
skillnaden däremellan. Om 0>Δ är värdena på brotthållfastheten som fås med aska B i 
genomsnitt större än då aska A används. Om 0<Δ så gäller det motsatta. För att kunna påstå 
att metoderna skiljer sig åt i genomsnitt gäller 0≠Δ . 
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Ett konfidensintervall väljs, här 99%. Konfidensintervallet anger med hur stor säkerhet något 
är sant eller falskt. 
 
Då σ är en okänd variabel fås ett intervall som baseras på en t-fördelning: 
 

 

 
Där n är antal recept, s, id , och d  definieras nedan 
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Då askorna skiljer sig åt i genomsnitt, dvs. om 0 inte finns inom intervallet tyder värdena på 
att skillnad mellan de båda askorna finns med 99 % säkerhet. 
 

5.4.2 Multipel regressionsanalys 
Multipel regressionsanalys är en teknik där ett eventuellt statistiskt samband mellan variabler 
och respons undersöks. En linjär modell tas fram som bäst beskriver mätpunkterna. 
Responsen kommer analyseras med alla varierande variabler, med fasta inblandningsmängder 
samt med fasta härdningsdagar. Anledningen att inblandningsmängd och härdningsdagar 
delvis lyfts ut ur analysen är att den inverkan dessa båda har på resultatet redan är känd. 
Största fokus för denna analys ligger i att hitta likheter/skillnader mellan de använda askorna. 
 

5.5 Lakningstest 
Lakningstest utförs för att säkerställa att material stabiliserade med flygaska och cement inte 
lakas ur mer än satta gränsvärden. Examensarbetets budget rymmer 8 lakvattenanalyser. 
Dubbelprov kommer göras vilket resulterar i att 4 recept kommer att kunna skickas iväg för 
analys. Dessa kommer att väljas så att en bild om hur inblandningsmängden påverkar 
resultatet. Även jämförelsen torr stenkolsflygaska mot lagrad stenkolsflygaska är av intresse. 
 

5.5.1 Skaktest i ett steg L/S10 
Då provkropparna tryckts sönder i den enaxiella tryckmaskinen placeras de i en plastpåse. 3 
provkroppar läggs i varje påse. Provkropparna är tillverkade av samma blandning. Det 
stabiliserade materialet krossas ner till mindre bitar och homogeniseras i påsen. Två prov á 
~20g tas ut, vägs och placeras i ugnen. Påsen placeras försluten i kylrummet i 24h. Därefter 
vägs proven från ugnen och vattenkvoten beräknas enligt underrubrik 5.1.3. 
Vattenkvoten behövs för att kunna beräkna rätt mängd torrsubstans. 

⎥
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⎢
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⎡
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n
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n
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Enligt standarden skall testet utföras på material där minst 95% är av storleksordning <4mm. 
Om provmaterialet har för högt vatteninnehåll blir det problem att sikta då materialet kommer 
att bilda klumpar. Detta tillfälle är enda undantaget då det är tillåtet att torka provet. Detta får 
dock inte ske vid högre temperaturer än 40grader. 
 
Rekommenderad mängd torrsubstans, 90 g, har används. Mängden fuktigt prov som behövs 
för att få L/S10 beräknas enligt ekvationen nedan 
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Massan på vattnet som ska tillsättas beräknas med 
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När rätt mängd vatten och provmaterial vägts upp blandas dessa i en 1-litersbehållare av 
högdensitetpolyeten (HDPE) enligt EN ISO 5667-3. Behållaren skall vara diskad med syra 
och avjonat vatten enligt 3:e graden i EN ISO 3696. 
 
Volymen 1 liter i kombination med torra massan 90g valdes för att få så lite luft i flaskan som 
möjligt. Behållaren med uppmätt material och vätska placeras i en roterande trumma och får 
snurra 9rpm under 24h, se Figur 8 
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Figur 8 - Snurrande trumma, centrifug, filtrering samt pH och konduktivitetsmätare 
 
Europeiska standarden bygger på antagandet att jämvikt eller nära jämvikt uppnås mellan 
flytande och fasta faser under provperioden. Efter provperioden får provet sedimentera. Den 
klara vätskan hälls av, resterande centrifugeras i 3000rpm under 15minuter. Den fasta 
återstoden separeras genom filtrering genom ett 45nm filter, se Figur 8. Efter filtrering mäts 
lakningsegenskaper i form av pH och konduktivitet. Temperaturen mäts för att säkerställa att 
den är inom intervallet 20-25°C.  
 
Även totalhaltsanalys av metaller utförs. 
 

5.6 Fotografering i svepelektronmikroskop (SEM) 
För att förtydliga de kvalitetsskillnader som finns mellan de olika bindemedlen har samtliga 
fotograferats i ett svepelektronmikroskop. Även muddermassan har fotograferats för att kunna 
jämföras med bilder från stabiliserad muddermassa. 
 
I ett svepelektronmikroskop fokuseras elektroner till en stråle som sedan får svepa över den 
rektangulära yta som önskas avbildas. En elektrondetektor mäter antalet elektroner som sprids 
från varje punkt på provytan. Många reflekterade elektroner ger en mörk nyans medan få 
reflektioner ger en ljus nyans.  
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6 Resultat och analys av genomförda tester 
Detta kapitel redovisar de viktigaste resultaten från laboratorieprovningarna. De resultat 
som inte redovisas under detta kapitel hittas i bilaga A-F.   
 

6.1 Klassificering av muddermassa 
Muddermassans färg är svart. Då muddermassan får ligga i kontakt med luften ändras färgen 
till en ljusare nyans och odören förvärras vilket kan antyda att visst innehåll av sulfid finns i 
materialet. Skrymdensiteten på de ostabiliserade muddermassorna uppmättes till ~1100 
kg/m3. Skrymdensiteten för dy och gyttja ligger inom intervallet 1000-1300 kg/m3, se tabell 7 
i bilaga F, vilket stämmer med uppfattningen om materialet. 
 

6.1.1 Bildningssätt 
Muddermassan antas ha bildats genom att döda växter och djur avsatts på botten och skulle 
således kunna kallas för gyttja eller dy. 
 

6.1.2 Sammansättning 
Muddermassan innehåller ~13 % organiskt material vilket är ett medelvärde från fyra prover.  
Detta innebär att muddermassorna anses vara en mineralisk organisk jord, se tabell 1 i bilaga 
F. Värt att nämna är då ett högt organiskt innehåll finns, dvs. glödgningsförlust > 8 %, antas 
material ha en buffrande effekt, med andra ord minskar försurningspotentialen[14]. 
 
Resultatet från vattenkvotsberäkningen blev 358 %. Intervallet för gyttja ligger mellan 150-
300 %, se tabell 5 i bilaga F. 
 
Kornfördelningskurvan, se bilaga D, antyder att materialet är en lera, se tabell 2 i bilaga F, då 
~62 % av muddermassan hamnar på 0,06 sikten. 
  

6.1.3 Geotekniska egenskaper 
Medelvärdet för uppmätt konflytgräns är 178 % vilket hamnar inom intervallet för ”gyttjig 
dy”, se tabell 6 i bilaga F. Konflytgränsen säger även att materialet är högplastiskt, se tabell 4 
i bilaga F. 
 
Då materialet är näst intill flytande kan hävdas att den odränerade skjuvhållfastheten är lägre 
än 12,5 kPa och definieras därmed som ”mycket lös” enligt tabell 3 i bilaga F. 
 

6.1.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis ger detta muddermassan klassificeringen ”mineralisk organisk jord” med 
underrubrik lerig gyttja. Materialet sägs även vara högplastiskt och mycket löst. 
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6.1.5 Totalhaltsanalys av muddermassa 
Resultaten från totalhaltsanalyserna bekräftar misstanken om höga halter metaller, ex. arsenik. 
Även höga halter klorider och sulfater registrerades i materialet. Samtliga halter av organiska 
föroreningar och metaller kan ses i bilaga E.  
 

6.2 Test av bindemedel 
 

6.2.1 Vatteninnehåll i lagrad stenkolsflygaska 
Flygaskan från Amaeger i Danmark har utsatts för viss fukt. Vatteninnehållet beräknades 
enligt underrubrik 5.1.3. Medelvärde för vattenkvoten blev 36 %. 
 

6.2.2 Totalhaltsanalys av flygaskorna 
Nedan visas viktigaste styrkeökande ämnena i askorna.  
 
Tabell 2 
 Biologisk 

flygaska 
Stenkolsflygaska,
Lagrad 

Stenkolsflygaska ENHET 

Si 121.000 242.000 252.000 mg/kg TS 
Al 20.600 115.000 128.000 mg/kg TS 
Fe 36.300 46.200 41.700 mg/kg TS 
Sum 177.900 403.200 421.700 mg/kg TS 
TOC <1,0  4,7 1,9 % TS 
Viktigast styrkeökande ämnena 
 
För fullständig analys, se bilaga E 
 

6.3 Enaxiellt tryckförsök av stabiliserad muddermassa 
Efter 7 dygn var de stabiliserade muddermassorna tillräckligt stabila för att tryckas. För 
inblandningsmängd <150kg/m3 var provkropparna mjuka och formbara, brotten var sega. För 
inblandningsmängder >150kg/m3 var provkropparna sprödare men klarade desto högre 
pålastning fram till brott. Skillnaden på sprött och segt brott visas i Figur 9a och 9b . På x-
axeln ses deformationen angiven i % och på y-axeln ses brotthållfastheten i kPa.  
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Figur 9a – Bilden visar brotthållfasthets- Figur 9b - Bilden visar brotthållfasthets- 
kurvan vid ett segt brott. Aktuell kurva kurvan vid ett sprött brott. Aktuell kurva 
kommer från recept 50/25/25, inbl. 120kg/m3   kommer från recept 80/20/0, inbl. 180kg/m3 
som härdat i 56 dygn   som härdat i 56 dygn   
 
Vid de tillfällen brottet var segt, dvs. då inblandningsmängden ofta var låg, genererades oftare 
ett 45° brottsnitt än då brottet var sprött. Vid ett sprött brott genererades oftast ett brottsnitt i 
form av en kon på övre/undre delen och därefter en vertikal spricka till mottsatt yta.      
 
Figur 10 visar de skillnader som funnits i provserien efter 7, 28 och 56 dygn. Höjden på 
staplarna bestäms av antalet observationer. Det kan exempelvis ses att efter 7 dygn hamnar en 
stor del av provkropparnas brotthållfastheter mellan 20-30kPa medan mest frekvent uppmätt 
brotthållfasthet efter 28 dagar låg inom intervallet 80-100kPa.     
 

 
Figur 10 – Resultat från tryckningen.  Tryckhållfastheten är placerad på x-axeln och antal 
observationer på y-axeln. 
 
Då provkropparnas brotthållfasthetsutveckling över tiden studeras ses att brotthållfasthet inom 
samma recept visar en större tidig spridning (uppmätt efter 7 dygn) ju mer aska som är 



 

42 

inblandat. Vid jämförelse av denna spridning med uppmätt spridning i slutskedet (uppmätt 
efter 56 dygn) noteras en ytterligare ökning. Detta tyder på att flygaska jämfört med cement är 
en mindre homogen produkt. Kvaliteten på en stabiliserad massa är alltså svårare att få jämn 
då en högre halt flygaska är inblandad. Tydligast ses detta då många provkroppar inom 
samma serie funnits, följaktligen vid inblandningsmängd på 120kg/m3. Figur 11 visar 
resultaten från denna. Figur 11 antyder även att en skillnad på brotthållfasthetsökning efter 28 
dygn finns, vilket syns tydligast då den nedre kurvan med hög andel aska (50/50) jämförs med 
den övre kurvan med låg andel aska (80/20). 
 
För hela provseriens uppmätta brotthållfastheter se bilaga A. 
 

 
Figur 11- Brotthållfasthetsutveckling över antal härdningsdygn  
 
Resultaten från alla provkroppar tillverkade med den lagrade flygaskan som komponent 
redovisas i Figur 12. Brotthållfastheten är placerad på y-axeln och de olika recepten på x-
axeln. De tre stora topparna kommer av de olika inblandningsmängderna 120kg/m3, 150kg/m3 
och 180kg/m3. De andra variationerna som ses inom topparna kommer av de olika 
härdningstiderna. 
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Figur 12 – Uppmätt brotthållfasthet hos samtliga provkroppar av lagrad flygaska 
 
 

6.4 Statistiska analyser av de enaxiella tryckförsöken 
 

6.4.1 Analys av lagrad stenkolsflygaska gentemot torr  
Ekvation (5.3) används för att beräkna medelvärdesskillnaderna mellan samma recept 
innehållandes olika flygaskor, därefter beräknas medelvärdet av dessa i enlighet med ekvation 
(5.2). Slutligen kan s beräknas enligt ekvation (5.1) och tillsammans med tabellvärdet för rätt 
konfidensintervall kan intervallet för värdena beräknas. Viktigaste uträkningarna visas nedan. 
För övriga, se bilaga B. 
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För ett 99 % konfidensintervall och n=30 fås 756,2)29(2/ =αt . Detta ger ett intervall  

 
 
 
 

 
Detta intervall innefattar ”0” vilket medför att det ej går att hävda, med 99 % säkerhet, att 
flygaskorna påverkar i genomsnitt. Test på ett 80 % konfidensintervall utförs även det utan att 
kunna fastställa att skillnaden på flygaskorna är betydande för resultaten. 
 
De värden som ligger till grund för denna analys är uppmätta efter tre olika härdningsdygn (7, 
28, 56). Störst skillnad mellan den lagrade och torra askan borde vara efter 7 dygn då den 
torra askan ej hunnit reagera lika mycket som den lagrade. Därför utförs samma 
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beräkningsprocedur på endast de värden uppmätta efter 7 dygn. Resultatet blev följande 
intervall 

 
 
     
 

 
Då 0 hamna utanför intervallet kan slutsatsen att den tidiga hållfasthetsutveckling är beroende 
av vilken av de båda askorna som väljs. Detta kan sägas med 99% säkerhet. För säkerhets 
skull kontrolleras även att de värden uppmätta efter 28 dygn och 56 dygn inte visar någon 
skillnad mellan de olika flygaskorna. Således kan endast en tidig skillnad mellan de båda 
flygaskorna påvisas, där den lagrade askan ger en högre brotthållfasthet än vad den torra 
askan gör.   
 

6.4.2 Multipel regressionsanalys 
Multipel regressionsanalys har utförts med hjälp av Statistica. Då alla brotthållfastheter för 
lagrad aska analyserats visar programmet att en stor del av alla resultat kan förklaras med 
hjälp av två variabler – cement och härdningstid. För att undkomma att dessa variabler ska få 
så stort utslag väljs att separera variabeln ”härdningstid”, dvs. att en analys görs på endast de 
brotthållfasthetsresultat som uppmäts efter 56 dygn. Förhoppningen är att detta skall resultera 
i att askornas inverkan blir tydligare. 
Dock visas att även denna gång är cement en viktig variabel. Även om stenkolsflygaska och 
bioflygaska utges vara signifikanta har de såpass liten påverkan att slutsatser ej kan dras. 
 
Även provkropparnas kompression under tryck har används som respons. Under denna analys 
framkom att kolaska genererar en styvare kropp tillsammans med cement än vad bioflygaska 
gör. Cement, härdningstid och kolaska identifierades som signifikanta variabler då analysen 
utfördes med fasta inblandningsmängder. 
 

6.5 Lakning 
Än så länge finns inga riktlinjer för förorenade muddermassor som placeras på land. Därför 
kommer värdena från de externa analyserna att jämföras med naturvårdverkets riktlinjer för 
inert avfall på deponi. Dessa gränsvärden väljs då de är som strängast. 
 
Baserat på den mängd utlakning av organiska föroreningar i muddermassa togs beslut att inte 
analysera varken PAH eller PCB i stabiliserat material. Både PAH och PCB är obefintlig i 
lakvattnet från muddermassan trots att totalhaltsanalysen visar muddermassan innehåller båda 
dessa typer av organiska föroreningar, se bilaga E 
 
För fullständig rapport av totalhalter metaller i lakvattnet från muddermassan och stabiliserad 
muddermassa, se bilaga E. I denna bilaga finns även gränsvärden listade. 
 

6.5.1 Analys av lakvatten från muddermassa 
Figur 13 visar  vilka ämnen som överskrider gränsvärdena för inert avfall på deponi. På x-
axeln ses de olika analyserade elementen och på y-axeln den procentuella skillnaden mellan 
gränsvärden och totalhalter metaller i lakvattnet från muddermassorna. Figuren visar att 
muddermassorna endast innehåller fyra ämnen som överskrider gränsvärdet och bör 
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stabiliseras. Dessa är arsenik (As), molybden (Mo), klorid (Cl) och sulfat (SO4), vilkas 
totalhalter tillsammans med gränsvärdena visas i tabell 3 
 
Tabell 3 
ELEMENT Muddermassa Gränsvärde
Arsenik 1,08 0,5 
Molybden 0,659 0,5 
Klorid 9650 800 
Sulfat 4710 1000 
Element som överskrider deponigränsvärden för inert avfall (mg/(kg TS))  
 
    
 

 
Figur 13 – Diagram över den procentuella skillnaden mellan totalhalter metaller från 
ostabiliserad muddermassa och gränsvärden för inert avfall på deponi. De ämnen som 
överskrider gränsvärdet får staplar på den positiva delen av diagrammet medan övriga får 
staplar på den negativa sidan.  
  

6.5.2 Totalhaltsanalys av lakvatten från stabiliserad muddermassa 
Lakning i ett steg utfördes på receptet 50/15/35 (cement/bioflygaska/stenkolsflygaska). Fyra 
recept har alltså testats. pH och elektrisk konduktivitet uppmättes. Kontroll att temperaturen 
låg inom intervallet 20-25°C utfördes. Figur 14 visar resultaten från de recept där lagrad 
stenkolsflygaska ingått, för övriga se bilaga E. 
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Figur 14 – Konduktivitet och pH 
 
I Figur 14 ses att med ökad inblandningsmängd ökar konduktiviteten. Ingen tydlig bild över 
hur inblandningsmängden påverkar pH kan ses. Värdena är medelvärden från två mätningar.  
 
Under lakförsöket observerades att färgen på eluatet varierade. Dels varierade färgen mellan 
de olika inblandningsmängderna, dels mellan avslutad filtrering och efter att vätskan fått vila 
ett par timmar, se Figur 15.  För 120kg/m3 var färgen framträdande gul precis efter filtrering 
medan färgen för 180kg/m3 precis efter filtrering endast var svagt gul. Färgstyrka avtog med 
andra ord ju högre inblandningsmängd som använts. 
 

 
Figur 15- Exempel på eluatets färgskiftning. Flaskorna ovan är den samma. Det skiljer ett 
dygn mellan korten. Inblandningsmängd 150kg/m3 50/15/35   
 
Figur 16 sammanställer resultaten från lakvattenanalysen för 50/15/35 då lagrad aska använts. 
På x-axeln kan de olika analyserade elementen ses, och på y-axeln den procentuella 
skillnaden mellan gränsvärde för inert avfall på deponi och lakad mängd från det stabiliserade 
materialet. Figuren visar att fem ämnen överskrider gränsvärdet i någon av inblandnings-
mängderna. Då figur 16 jämförs med figur 13 ses att både arsenik och sulfat stabiliseras på ett 
tillfredställande sätt. Även klorider i lakvattnet minskar efter STSO. Dock kan en ökad 
utlakning av löst kol (DOC), nickel (Ni), molybden (Mo) och i vissa fall även kvicksilver 
(Hg) ses.     
 
Samtliga resultat från totalhaltsanalysen redovisas i bilaga E. 
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Figur 16– Diagram över den procentuella skillnaden mellan totalhalter metaller från 
stabiliserad muddermassa och gränsvärden för inert avfall på deponi. De ämnen som 
överskrider gränsvärdet får staplar på den positiva delen av diagrammet medan övriga får 
staplar på den negativa sidan 
 

6.6 Fotografering i SEM 
 

6.6.1 Muddermassa 
På fotona från svepelektronmikroskopet kan organiskt material ses vilket bekräftar den bild 
som funnits av materialet. Växt och djurrester kan urskiljas liksom oorganiska partiklar. 
Oorganiska partiklar framträder tydligast i figur 17a medan organiska ses bäst i figur 17b 
 

   
Figur 17a – Ostabiliserad muddermassa  Figur 17b - Ostabiliserad muddermassa  
med 10 000ggr förstoring med 10 000ggr förstoring 



 

48 

6.6.2 Bioflygaska 
På fotona av bioflygaskan kan sfäriska partiklar urskiljas men det finns även gott om 
oförbränt material, se Figur 18a. Figur 18b visar närmare bild på det oförbrända materialet.     
 

   
Figur 18a – Bioflygaska med 2500ggr förstoring Figur 18b – Bioflygaska med 8000ggr 
förstoring 
 

6.6.3 Lagrad stenkol 
Den lagrade stenkolsflygaskan innehåller de typiska sfäriska partiklar som förväntas, se Figur 
19a. Askan innehåller även annan materia och man kan ana sig till att visa kemiska reaktioner 
ägt rum, se Figur 19b. 
 

  
Figur 19a – Lagrad stenkolsflygaska med Figur 19b – Lagrad stenkolsflygaska med 
7000ggr förstoring 5000ggr förstoring   
 

6.6.4 Torr stenkol 
Även den torra stenkolsflygaskan visar tydligt de sfäriska partiklar som förväntades, se Figur 
20a och 20b. Enligt bilderna är kvalitén jämn och ett högt kristallint innehåll anses finnas. Till 
skillnad från den lagrade askan ses här endast minimalt med annan materia än de sfäriska 
partiklarna som dominerar helt. 
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Figur 20a – stenkolsflygaska med 5000ggr Figur 20b – Stenkolsflygaska med 5000ggr 
förstoring förstoring 

6.6.5 Stabiliserad muddermassa 
Här ses stabiliserad muddermassa. Då dessa bilder jämförs med de från den ostabiliserade 
muddermassan, figur 17a och 17b, kan en tydlig skillnad i materialens täthet ses. I både Figur 
21a och 21b kan det ses hur cementen och flygaskan bundit in muddermassan och tillsamman 
med den bildat en fastare kropp. 
 

  
Figur 21a – Stabiliserad muddermassa med Figur 21b – Stabiliserad muddermassa med 
5000ggr förstoring 5000ggr förstoring 
 

6.7 Ekonomisk jämförelse 
Det recept som visade sig vara bäst lämpat från det enaxiella tryckförsöket ur en ekonomisk 
synvinkel, var ett med en hög inblandningsmängd men relativt låg cementhalt. Stabilitetskrav 
finns på 140kPa efter 91 dygns härdning och då de provkroppar som tillverkats under detta 
examensarbete endast fått härda i 56 dygn antas det att de i fält kommer att klara mer. Om 
provkropparna dessutom härdar under tryck kommer brotthållfastheten bli ännu högre[16].  
 
Receptet 60/10/30 (cement/bioflygaska/stenkolsflygaska) med inblandningsmängd på 
180kg/m3 klarar vid tryckning efter 28 dygn 135,0 kPa. Efter 91dygn förutsätts att brott-
hållfastheten hamnar över 140 kPa med god marginal. Vid ett användande av detta recept för 
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en stabilisering av 1 000 000m3 muddermassa beräknas priset, exklusive transporter, till 104 
Mkr. Beräkningen utförs nedan 
 
Recept 60/10/30 Mängd [ton] á pris [kr/ton] Σ [kr] 
Cement 108 000 800 86 400 000 
Bioflygaska 18 000 200 3 600 000 
Stenkolsflygaska, 
lagrad 

20 000 0 0 

Stenkolsflygaska 34 000 400 13 600 000 
   Σ 180 000  103 600 000 
 
Priset per kubik hamnar på ~104 kr/m3 vilket kan jämföras med Tabell 1.  
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7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultaten. Felkällor redovisas samt förslag på förändringar ges. 
Även forskningsfrågans innebörd klargörs.   
 

7.1 Enaxiella tryckförsöket 
De framställda provkropparna har hållit en jämn kvalitet. De procentuella medelvariationerna 
från dubbel- och trippelprov hamnar på ~7 % för alla tre härdningstider. Medelskillnaden 
bland provkroppar provade efter 7 dygn var 7 %. Denna skillnad ökade till 8 % efter 28 dygn, 
antagligen då det i denna serie fanns trippelprov. Efter 56 dygn var den procentuella 
medelvariationen 7 %. Då endast de procentuella medelskillnaderna utvärderas kan de tyckas 
att en större spridning borde ses ju längre provkropparna härdat då flygaskan reagerar 
puzzolant. Medelskillnaderna kan dock vara lite missledande då en spridning på 7 % efter 56 
dygn är betydligt större – i kPa mätt – än en uppmätt efter 7 dygn, se Tabell 4.  
 
 Tabell 4 

Härdningstid Medelspridning 
[kPa] 

Medelspridning  
[%] 

7 dygn 3,0 7,3 
28 dygn 9,0 7,6 
56 dygn 7,8 6,8 

 
Felkällor som kan ha uppkommit i samband med laboratorieförsöket och eventuellt påverkat 
resultatet är den mänskliga faktorn och vågens noggrannhet. Då de olika provkropparna 
tillverkats under ett tidsintervall på 5 veckor kan även muddermassans vattenkvot varierat 
vilket kan vara en felkälla. Vid själva tryckförsöket kan provkroppens placering i 
tryckmaskinen samt att diametern sätts till 50mm vara felkällor som kan förklara de skillnader 
som uppmäts. 
 
Dessa skillnader anses ändå vara så pass små att ingen förändring i utförandet bör göras. En 
viss skillnad i resultaten var väntad då varken muddermassan eller flygaskan är exakt likadana 
genom hela materialet. 7 % är godtagbart och rimligt. Det hade dock varit önskvärt att låta 
provkroppar härda i 91 dygn för att ge askan längre tid att reagera. Kanske hade det resulterat 
i att skillnader i flygaskornas påverkan på brotthållfasthet blivit tydligare. Det rekommenderas 
även att muddermassans vattenkvot tas för varje blandning för att fastställa att skillnaden dem 
emellan inte är för stor. Är den det finns risken att orsaker till en differens i brotthållfastheten 
blir svårare att fastställa.  
 
Under statistiska analysen framkom att en större del av alla brotthållfastheter kan förklaras av 
variablerna ”härdningstid” och ”cement”. Anledningen till att cement anges ha en stor 
inverkan på resultaten efter både 7 och 28 dygn är då det är inom intervallet 0-28 dygn cement 
härdar som mest. Det visade sig dock att även efter 56 dygn var brotthållfastheten till stor del 
beroende av mängden cement, vilket tyder på att cementen står för en större procentuell 
ökning än vad aska gör. Efter 56 dygn har inte askans puzzolana reaktioner hunnit så långt att 
utslaget i analysen blir stort nog för att eventuella slutsatser skall kunna dras. 
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7.1.1 Askans inverkan 
De recept där halten bioflygaska var hög uppvisade ofta provkropparna något lägre brott-
hållfasthetsvärden än då halten var låg. Vid jämförelse av SEM-fotona från avsnitt 6.6  kan en 
skillnad i strukturernas täthet anas med fördel för stenkolsflygaskan (både den lagrade och 
den torra). En tätare struktur innebär en större mängd fint material finns vilket medför högre 
densitet och högre brotthållfasthet. Detta kan innebära att stenkolsflygaskan är bättre än 
bioflygaskan ur STSO-synpunkt. 
 
Bioflygaskan är dock billigare än den torra stenkolsflygaskan och produceras på nära håll 
vilket bör tas i beaktande när det slutgiltiga receptet sammansätts. Förutom dyrare transport 
från exempelvis Danmark kostar stenkolsflygaskan dubbelt så mycket som den 
närproducerade bioflygaskan. 
 
Den lagrade stenkolsflygaskan visade sig ge liknande eller ibland högre brotthållfastheter 
(~10% efter 7 dygn), vilket var över förväntan. Den lagrade stenkolsflygaskan antogs vara av 
sämre kvalitet pga. lagring jämfört med den torra stenkolsflygaskan vilket alltså visade sig 
vara felaktigt. Hur askan påverkas av ytterligare lagring är dock inte utrett. 
Rekommendationen att använda den lagrade askan i en teoretisk bindemedelsmix grundas på 
de brotthållfasthetsresultat som framkommit efter användandet av en 6 månader lagrad aska 
från ett specifikt kraftverk. Det är således svårt att överföra slutsatser baserade på denna aska 
till en annan aska som är lagrad längre eller härrör från ett annat verk. 
 

7.2 Lakning i ett steg 
De resultat som härstammat ur lakningsanalysen har även de, liksom resultaten från enaxiella 
tryckförsöket, varit likvärdiga. Dubbelprov utfördes för att fastställa att försöket utförts på ett 
korrekt sätt, samt att en inte allt för stor spridning i hur materialet lakar finns.  
 
Under lakförsöket kan mänskliga faktorn, centrifugen och den långa tiden det tog att filtrera 
varje prov haft viss inverkan på resultatet. Centrifugen är inte temperaturreglerad vilket 
innebär att ökad lakning kan bero på värmeutvecklingen då centrifugen var igång. Den långa 
tiden det tog att filtrera kan resultera i aningen höga värden då materialet lakas ur så länge det 
ligger kvar i vattenlösningen. Det bör även påpekas att utlakningsresultaten blir högre än vad 
som förväntas uppkomma i fält då det stabiliserade materialet enligt standard krossas sönder. 
Denna sönderdelning medför en större specifik yta jämfört med den monolitiska provkroppen 
varifrån lakning kan ske. Ett visst mått av sprickor i den stabiliserade massan förväntas 
uppkomma pga. den naturliga nedbrytning som uppkommer i fält, orsakad av exempelvis 
frostbildning eller ojämn tjällyftning men inte så utbredd att den kan jämföras med resultaten 
från nedkrossat material <4mm.  
 
Under lagring hade ett antal av provkropparnas kanter oxiderats. Även om detta inte har haft 
någon märkbar inverkan på tryckresultaten kan det ge utslag i lakningsförsöket. För att 
undkomma problemet med kanter som oxideras kan provkropparna härdas i vattenbad. Detta 
bör ge en situation som i större grad efterliknar den de kommer att utsättas för under 
stabiliseringen i fält där miljön snabbt kommer att bli anaerob. 
 
Beslutet att inte analysera organiska föreningar visade sig vara ett bra beslut då det i en 
pågående studie på Vattenfall Research & Development bekräftats att varken PAH eller PCB 
hör till problemområdet för Gävle hamn.   
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För fortsatta studier med liknade material bör ändå en ändring av lakningmetod göras. Då de 
tillverkade provkropparna är täta och monolitiska skulle en större liknelse med situationen i 
fält ha uppkommit om ett diffusionstest genomförts istället. 
 

7.3 Forskningsfrågan 
För att kunna besvara forskningsfrågan om Vattenfall AB kan leverera en godkänd och 
ekonomisk bindemedelsmix behöver begreppen ”godkänd” och ”ekonomisk” definieras.   
 
Med godkänd menas här ur ett geotekniskt perspektiv samt ett miljömässigt. För att en 
stabiliseringsmix ska bli godkänd ur ett geotekniskt perspektiv krävs att provkroppar 
tillverkade av den aktuella bindemedelsmixen klarar av 140 kPa efter 91 dygns härdning[16]. 
Provkropparna i detta examensarbete har endast härdat i 56 dygn då tidsramarna inte tillät 
längre härdningstid. Därför blir det en bedömning då slutsatsen att kravet upplevts eller ej tas. 
Det kan även diskuteras om även ett deformationskrav borde funnits med i bilden då det oftast 
är brukgränsen som begränsar, dvs deformationen.  
 
Ur ett miljömässigt perspektiv gäller att lakningsresultaten visar på att de flesta tungmetaller 
stabiliserats samt att inte något ämne överskrider gränsvärdena allt för mycket.  
 
Då det inte finns några satta gränsvärden för hur mycket tungmetaller muddermassa får laka, 
jämfördes lakningsresultaten med gränsvärden för inert avfall på deponi, se Figur 16. 
Gränsvärden för lakningstesterna kan dock ses som en rekommendation då vald 
provningsmetod antas lakar mer än vad materialet beräknas laka i fält samtidigt som värdena 
från analysen jämförs med de strängaste gränsvärdena för deponi. För att bli godkänd i detta 
avseende gäller alltså att den största delen av tungmetallerna binds i den stabiliserade massan. 
 
Det recept som anses vara det bästa av recepten som ingått i provningsmatrisen är receptet 
60/10/30 (cement / bioflygaska / stenkolsflygaska) med inblandningsmängd 180 kg/m3. 
Jämfört med de recept som genererat provkroppar som klarar brotthållfasthetskravet 
innehåller detta recept en relativt liten mängd cement samtidigt som nästan all bioflygaska 
och all lagrad stenkolsflygaska som finns till förfogande används. Provkroppar tillverkade 
med denna bindemedelsmix uppnår 135 kPa efter 28 dygns härdning. Inblick i en pågående 
studie på Vattenfall Research & Development medför att förhoppningen att uppnå 
brotthållfasthetskravet med en lägre inblandningsmängd uppstod. I studien lagras 
provkropparna med förbelastning vilket simulerar förhållandet i fält på ett troligare sätt än i 
detta examensarbete. Resultat som kan ses är att brotthållfastheten drastisk ökar då 
förbelastning tillämpas. 
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8 Slutsats och framtida studier 
Syftet med examensarbetet var att finna ett recept på en bindemedelsmix som klarar både de 
geotekniska krav och de miljömässiga kraven. I detta kapitel avslutas examensarbetet med de 
slutsatser som dragits under arbetets gång samt förslag på framtida studier.  
 

8.1 Slutsatser 
Under laborationstiden har flera slutsatser om materialen kunnat dras. Vid jämförelsen av den 
lagrade flygaskan och den torra flygaskan indikeras att de puzzolana reaktionerna var av 
betydelse. Provkroppar stabiliserade med både den torra och den lagrade stenkolsflygaskan 
uppnådde liknande hållfasthetsvärden efter 56 dygn, dock visade det sig att den lagrade askan 
överlag var bättre i ett tidigt skede då brotthållfasthetsutvecklingen fram till 7 dygn skedde 
snabbare. 
 
Uppnådda brotthållfastheter har varierat mellan 10 kPa och 241 kPa beroende på antal 
härdningsdygn och mängd bindemedel. Receptet 60/10/30 
(cement/bioflygaska/stenkolsflygaska), inblandningsmängd 180 kg/m3, uppnår 135kPa efter 
28 dygn.  
 
Vid jämförelse av provkropparnas deformation pekade statistiska analysen på att stenkols-
flygaskan ger styvare kroppar än vad bioflygaskan gör. I detta examensarbete antyder 
resultaten även att styvare provkroppar medför en högre brotthållfasthet.   
 
I tidigare studier har ofta slutsatsen dragits att antal härdningsdygn och inblandningsmängd 
varit de faktorer som haft störst betydelse för uppnådd hållfasthet. Detta har även bekräftats 
av brotthållfasthetsresultaten i detta examensarbete. Då dessa variabler sätts till fixa ses även 
att cement har stor inverkan på uppmätta brotthållfastheter. Tydligast ses detta fram till 28 
dygn. 
 

8.1.1 Forskningsfrågan 
Vattenfall äger många kraftverk som producerar stora mängder flygaska. Det är såldes 
uppenbarat att Vattenfall AB kommer klara av en leverans på ~80 000 ton flygaska. Receptet 
60/10/30 (cement/bioflygaska/stenkolsflygaska), inblandningsmängd 180 kg/m3, antas 
uppfylla de geotekniska krav som finns (140 kPa efter 91 dygn) och stabiliserar många 
tungmetaller på ett tillfredställande sätt, se figur 16. Därmed anses receptet uppfylla båda krav 
som ställs. 
 

8.2 Förslag till framtida studier 
Farhågor med en stabilisering/solidifiering av cement/flygaska är svårigheter med att få en 
jämn kvalitet på stora leveranser, speciellt då lagrad flygaska används, samt besvär vid 
arbetsplatsen med odör, damning och gasbildning då askan kommer i kontakt med vatten.  
Dessa farhågor bör utredas vidare, främst arbetsmiljöfrågan. Frågor som kan ställas är 
exempelvis 
 

• Hur påverkar en lagrad kolaska gasbildning jämfört med en torr kolaska? 
• Kan skillnad i gasbildning ses vid jämförande av kolaska och bioflygaska? 
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För laboratorieförsök finns vanligtvis standarder att följa för exempelvis tillverkning av 
provkroppar, lagring av provkroppar och sist men inte minst hur provning skall gå till. För 
muddermassor saknas dock detta. Förslag på fortsatta studier blir 
 

• Ta fram ett förslag på standard för provning av muddermassa samt tillverkning av 
provkroppar och hur de bäst bör härdas. 

 
Att den lagrade askan visade sig vara bättre fram till de 7 första dygnen än den torra askan var 
tvärtemot vad som förväntats. Därför föreslås en bredare utredning av hur lagring påverkar 
askor.  
 

• Vilka faktorer påverkar kvalitén på den lagrade askan? 
• Hur ser bästa lagringsmetoden ut? 
• Hur länge kan aska lagras utan att dess kritiska egenskaper försämras för mycket? 

 
För att kunna säga att recept av cement/kolaska är fördelaktigt ur miljösynpunkt bör bredare 
studier inom området utföras. Detsamma gäller för ett ekonomiskt perspektiv.  
 

• Sammanställning av en livscykelanalys (LCA) 
• Sammanställning av kostnaderna under LCA (Life cycle cost, LCC) 

  
Slutligen hade det även varit intressant med utvärdering av det stabiliserade muddermassorna 
i fält. 
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Bilaga A – Resultat från enaxiellt trycktest 
i= Torr eller lagrad aska  d= Tid [d]    ε= Kompression [%] 

a= Stenkolsflygaska [%]  e= Inblandningsmängd [kg/m3] qu= Brotthållfasthet [N] 
b= Bioflygaska [%]  w= Vattenkvot [%]  σ= Brotthållfasthet [kPa] 
c= Cement [%]  ρ= Densitet [kg/m3]     

              

märkning i recept a b c d e ρ w ε qu σ 
1 a T 80/20/0 0 20 80 7 150 1257 - 4,8 93,4 47,6 
  b T 80/20/0 0 20 80 7 150 1245 - 4,3 94,0 47,9 
  c T 80/20/0 0 20 80 56 150 1255 - 1,5 312,0 158,9 
  d T 80/20/0 0 20 80 56 150 1252 - 1,3 300,4 153,0 
  e T 80/20/0 0 20 80 28 150 1227 187,2 2,4 281,4 143,3 
  f T 80/20/0 0 20 80 28 150 1269 185,5 2,7 305,5 155,6 
  g T 80/20/0 0 20 80 28 150 1254 - 2,0 289,7 147,5 
2 a T 80/15/5 5 15 80 7 150 1252 - 3,6 91,8 46,8 
  b T 80/15/5 5 15 80 7 150 1247 - 3,1 83,5 42,5 
  c T 80/15/5 5 15 80 56 150 1252 - 1,6 304,2 154,9 
  d T 80/15/5 5 15 80 56 150 1256 - 1,3 313,6 159,7 
  e T 80/15/5 5 15 80 28 150 1228 190,5 3,0 282,7 144,4 
  f T 80/15/5 5 15 80 28 150 1230 191,9 2,0 263,1 134,0 
  g T 80/15/5 5 15 80 28 150 1255 - 3,2 288,1 146,7 
3 a T 80/10/10 10 10 80 7 150 1245 - 4,2 92,6 47,2 
  b T 80/10/10 10 10 80 7 150 1251 - 3,4 92,4 47,0 
  c T 80/10/10 10 10 80 56 150 1258 - 1,4 336,4 171,3 
  d T 80/10/10 10 10 80 56 150 1256 - 1,4 330,7 168,4 
  e T 80/10/10 10 10 80 28 150 1229 195,8 2,0 254,8 129,8 
  f T 80/10/10 10 10 80 28 150 1254 193,5 2,3 264,7 134,8 
  g T 80/10/10 10 10 80 28 150 1224 - 2,7 258,3 131,6 
4 a T 80/5/15 15 5 80 7 150 1245 - 3,8 83,0 42,3 
  b T 80/5/15 15 5 80 7 150 1246 - 3,8 91,0 46,4 
  c T 80/5/15 15 5 80 56 150 1252 - 1,8 324,0 165,0 
  d T 80/5/15 15 5 80 56 150 1249 - 1,6 325,9 166,0 
  e T 80/5/15 15 5 80 28 150 1250 192,8 2,3 264,7 134,8 
  f T 80/5/15 15 5 80 28 150 1227 195,7 1,9 264,7 134,8 
  g T 80/5/15 15 5 80 28 150 1251 - 2,1 260,7 132,8 
5 a T 80/0/20 20 0 80 7 150 1247 - 4,1 88,3 45,0 
  b T 80/0/20 20 0 80 7 150 1244 - 4,1 86,5 44,0 
  c T 80/0/20 20 0 80 56 150 1251 - 1,2 304,4 155,0 
  d T 80/0/20 20 0 80 56 150 1250 - 1,4 297,7 151,6 
6 a T 70/20/10 10 20 70 7 150 1243 - 4,1 62,6 31,9 
  b T 70/20/0 10 20 70 7 150 1250 - 4,7 54,5 27,8 
  c T 70/20/0 10 20 70 56 150 1254 - 1,3 218,0 111,0 
  d T 70/20/0 10 20 70 56 150 1253 - 1,5 241,9 123,2 
  e T 70/20/0 10 20 70 28 150 1251 194,1 2,2 222,6 113,4 
  f T 70/20/0 10 20 70 28 150 1253 197,7 1,6 218,5 111,3 
  g T 70/20/0 10 20 70 28 150 1247 - 2,6 213,7 108,8 
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7 a T 70/15/15 15 15 70 7 150 1246 - 4,4 78,9 40,2 
  b T 70/15/15 15 15 70 7 150 1252 - 5,2 86,7 44,2 
  c T 70/15/15 15 15 70 56 150 1252 - 1,5 298,8 152,2 
  d T 70/15/15 15 15 70 56 150 1251 - 1,4 287,8 146,6 
  e T 70/15/15 15 15 70 28 150 1257 196,8 2,9 230,1 117,2 
  f T 70/15/15 15 15 70 28 150 1254 197,4 2,2 227,9 116,1 
  g T 70/15/15 15 15 70 28 150 1250 - 2,1 234,9 119,6 
8 a T 70/10/20 20 10 70 7 150 1238 - 4,7 66,1 33,6 
  b T 70/10/20 20 10 70 7 150 1245 - 2,5 70,3 35,8 
  c T 70/10/20 20 10 70 56 150 1249 - 1,2 228,2 116,2 
  d T 70/10/20 20 10 70 56 150 1249 - 1,5 269,3 137,2 
  e T 70/10/20 20 10 70 28 150 1255 201,1 1,9 220,1 112,1 
  f T 70/10/20 20 10 70 28 150 1243 200,9 2,1 205,4 104,6 
  g T 70/10/20 20 10 70 28 150 1245   2,1 214,5 109,2 
9 a L 80/20/0 0 20 80 7 120 1236 - 5,3 53,4 27,2 
  b L 80/20/0 0 20 80 7 120 1227 - 5,0 61,2 31,2 
  c L 80/20/0 0 20 80 56 120 1209 - 2,1 220,1 112,1 
  d L 80/20/0 0 20 80 56 120 1202 - 1,6 217,2 116,6 
  e L 80/20/0 0 20 80 28 120 1244 264,1 3,0 226,9 115,6 
  f L 80/20/0 0 20 80 28 120 1237 223,3 2,4 204,6 104,2 
  g L 80/20/0 0 20 80 28 120 1241   3,3 205,1 104,5 

10 a L 80/15/5 5 15 80 7 120 1236 - 3,6 49,4 25,2 
  b L 80/15/5 5 15 80 7 120 1236 - 6,2 54,5 27,8 
  c L 80/15/5 5 15 80 56 120 1209 - 1,7 242,4 123,5 
  d L 80/15/5 5 15 80 56 120 1203 - 1,4 232,2 118,3 
  e L 80/15/5 5 15 80 28 120 1234 226,3 2,5 196,3 100,0 
  f L 80/15/5 5 15 80 28 120 1241 225,7 2,6 192,8 98,2 
  g L 80/15/5 5 15 80 28 120 1237   2,1 180,1 91,7 

11 a L 80/10/10 10 10 80 7 120 1232 - 5,1 57,7 29,4 
  b L 80/10/10 10 10 80 7 120 1231 - 5,7 54,5 27,8 
  c L 80/10/10 10 10 80 56 120 1199 - 2,0 222,6 113,4 
  d L 80/10/10 10 10 80 56 120 1205 - 1,9 245,4 125,0 
  e L 80/10/10 10 10 80 28 120 1235 225,4 2,5 212,4 108,2 
  f L 80/10/10 10 10 80 28 120 1234 222 2,8 206,5 105,2 
  g L 80/10/10 10 10 80 28 120 1233 - 2,2 192,5 98,0 

12 a L 80/5/15 15 5 80 7 120 1233 - 6,0 61,2 31,2 
  b L 80/5/15 15 5 80 7 120 1229 - 4,4 57,7 29,4 
  c L 80/5/15 15 5 80 56 120 1200 - 2,2 223,1 113,6 
  d L 80/5/15 15 5 80 56 120 1202 - 1,8 206,5 105,2 
  e L 80/5/15 15 5 80 28 120 1232 188,1 2,9 181,2 92,3 
  f L 80/5/15 15 5 80 28 120 1228 224,7 2,3 197,6 100,6 
  g L 80/5/15 15 5 80 28 120 1232 - 3,3 188,7 96,1 

13 a L 80/0/20 20 0 80 7 120 1225 - 4,4 56,7 28,9 
  b L 80/0/20 20 0 80 7 120 1229 - 4,8 59,1 30,1 
  c L 80/0/20 20 0 80 56 120 1243 - 1,8 222,0 113,1 
  d L 80/0/20 20 0 80 56 120 1215 - 1,5 218,3 111,2 
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14 a L 70/20/0 0 20 70 7 120 1253 - 4,9 46,2 23,5 
  b L 70/20/0 0 20 70 7 120 1234 - 4,6 47,8 24,3 
  c L 70/20/0 0 20 70 56 120 1244 - 1,7 203,8 103,8 
  d L 70/20/0 0 20 70 56 120 1213 - 1,9 181,8 92,6 
  e L 70/20/0 0 20 70 28 120 1246 212 2,4 183,6 93,5 
  f L 70/20/0 0 20 70 28 120 1210 214,1 2,5 179,6 91,5 
  g L 70/20/0 0 20 70 28 120 1245 - 2,4 192,2 97,9 

15 a L 70/15/15 15 15 70 7 120 1227 - 2,6 51,6 26,3 
  b L 70/15/15 15 15 70 7 120 1225 - 3,3 53,7 27,3 
  c L 70/15/15 15 15 70 56 120 1197 - 1,8 161,1 82,0 
  d L 70/15/15 15 15 70 56 120 1197 - 1,7 154,9 78,9 
  e L 70/15/15 15 15 70 28 120 1211 214,2 2,2 172,1 87,6 
  f L 70/15/15 15 15 70 28 120 1198 214,6 2,4 181,2 92,3 
  g L 70/15/15 15 15 70 28 120 1257 - 2,2 176,4 89,8 

16 a L 60/10/30 30 10 60 7 120 1222 - 4,2 33,8 17,2 
  b L 60/10/30 30 10 60 7 120 1222 - 4,5 31,4 16,0 
  c L 60/10/30 30 10 60 56 120 1194 - 2,0 147,4 75,1 
  d L 60/10/30 30 10 60 56 120 1198 - 2,1 149,3 76,0 
  e L 60/10/30 30 10 60 28 120 1226 222,3 3,6 129,7 66,1 
  f L 60/10/30 30 10 60 28 120 1230 226,2 2,4 128,3 65,3 
  g L 60/10/30 30 10 60 28 120 1225 - 2,2 110,3 56,2 

17 a L 50/50/0 0 50 50 7 120 1240 - 6,0 19,3 9,8 
  b L 50/50/0 0 50 50 7 120 1237 - 6,4 21,5 10,9 
  c L 50/50/0 0 50 50 56 120 1240 - 3,9 108,2 55,1 
  d L 50/50/0 0 50 50 56 120 1239 - 2,4 104,4 53,2 

18 a L 50/25/25 25 25 50 7 120 1227 - 4,9 33,6 17,1 
  b L 50/25/25 25 25 50 7 120 1231 - 4,5 31,2 15,9 
  c L 50/25/25 25 25 50 56 120 1236 - 1,9 139,3 70,9 
  d L 50/25/25 25 25 50 56 120 1226 - 2,3 129,9 66,2 
  e L 50/25/25 25 25 50 28 120 1232 229,6 3,5 83,0 42,3 
  f L 50/25/25 25 25 50 28 120 1229 226,4 4,1 72,8 37,1 
  g L 50/25/25 25 25 50 28 120 1227 - 4,1 73,6 37,5 

19 a L 50/15/35 35 15 50 7 120 1217 - 5,3 32,8 16,7 
  b L 50/15/35 35 15 50 7 120 1233 - 3,9 37,9 19,3 
  c L 50/15/35 35 15 50 56 120 1219 - 3,0 147,9 75,3 
  d L 50/15/35 35 15 50 56 120 1227 - 2,3 126,7 64,5 
  e L 50/15/35 35 15 50 28 120 1226 232,9 3,1 80,0 40,7 
  f L 50/15/35 35 15 50 28 120 1224 231,1 4,2 91,0 46,4 
  g L 50/15/35 35 15 50 28 120 1223 - 4,0 87,3 44,4 

20 a L 50/0/50 50 0 50 7 120 1223 - 3,5 43,2 22,0 
  b L 50/0/50 50 0 50 7 120 1230 - 4,3 44,8 22,8 
  c L 50/0/50 50 0 50 56 120 1217 - 2,6 133,4 67,9 
  d L 50/0/50 50 0 50 56 120 1218 - 3,1 124,0 63,2 

21 a L 80/20/0 0 20 80 7 150 1260 - 2,9 98,3 50,0 
  b L 80/20/0 0 20 80 7 150 1260 - 3,6 100,1 51,0 
  c L 80/20/0 0 20 80 56 150 1252 - 1,6 273,8 139,4 
  d L 80/20/0 0 20 80 56 150 1255 - 1,6 275,4 140,3 
  e L 80/20/0 0 20 80 28 150 - - - - - 
  f L 80/20/0 0 20 80 28 150 1263 205,3 2,0 294,5 150,0 
  g L 80/20/0 0 20 80 28 150 1260 209 2,0 276,0 140,6 
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22 a L 80/15/5 5 15 80 7 150 1253 - 3,6 112,0 57,0 
  b L 80/15/5 5 15 80 7 150 1256 - 2,7 97,5 49,6 
  c L 80/15/5 5 15 80 56 150 1247 - 1,5 265,2 135,1 
  d L 80/15/5 5 15 80 56 150 1260 - 1,4 302,0 153,8 
  e L 80/15/5 5 15 80 28 150 1257 206,3 2,0 296,1 150,8 
  f L 80/15/5 5 15 80 28 150 1255 208,3 3,0 277,6 141,4 
  g L 80/15/5 5 15 80 28 150 1256 - 2,0 283,0 144,1 

23 a L 80/10/10 10 10 80 7 150 1252 - 3,2 90,2 45,9 
  b L 80/10/10 10 10 80 7 150 1250 - 3,6 111,2 56,6 
  c L 80/10/10 10 10 80 56 150 1251 - 1,3 292,9 149,2 
  d L 80/10/10 10 10 80 56 150 1248 - 1,4 266,6 135,8 
  e L 80/10/10 10 10 80 28 150 1221 211 1,9 263,9 134,4 
  f L 80/10/10 10 10 80 28 150 1258 209,7 1,7 264,2 134,6 
  g L 80/10/10 10 10 80 28 150 1255 - 1,7 266,9 135,9 

24 a L 80/0/20 20 0 80 7 150 1251 - 3,4 116,0 59,1 
  b L 80/0/20 20 0 80 7 150 1248 - 3,1 110,6 56,3 
  c L 80/0/20 20 0 80 56 150 1241 - 1,5 307,7 156,7 
  d L 80/0/20 20 0 80 56 150 1243 - 1,5 277,6 141,4 

25 a L 70/20/10 10 20 70 7 150 1254 - 2,8 77,3 39,4 
  b L 70/20/10 10 20 70 7 150 1246 - 2,8 66,1 33,6 
  c L 70/20/10 10 20 70 56 150 1251 - 1,5 217,5 110,8 
  d L 70/20/10 10 20 70 56 150 1253 - 1,8 256,1 130,4 
  e L 70/20/10 10 20 70 28 150 1259 210 2,2 213,7 108,8 
  f L 70/20/10 10 20 70 28 150 1251 210,5 2,1 210,5 107,2 
  g L 70/20/10 10 20 70 28 150 1246 - 2,0 185,2 94,3 

26 a L 70/10/20 20 10 70 7 150 1251 - 4,1 82,4 42,0 
  b L 70/10/20 20 10 70 7 150 1250 - 3,7 73,6 37,5 
  c L 70/10/20 20 10 70 56 150 1248 - 1,3 228,7 116,5 
  d L 70/10/20 20 10 70 56 150 1245 - 1,7 214,8 109,4 
  e L 70/10/20 20 10 70 28 150 1253 216 3,4 223,6 113,9 
  f L 70/10/20 20 10 70 28 150 1249 219,2 2,1 225,8 115,0 
  g L 70/10/20 20 10 70 28 150 1246 - 2,3 207,5 105,7 

27 a L 60/20/20 20 20 60 7 150 1240 - 5,4 52,1 26,5 
  b L 60/20/20 20 20 60 7 150 1249 - 5,9 50,2 25,6 
  c L 60/20/20 20 20 60 56 150 1246 - 1,5 193,0 98,3 
  d L 60/20/20 20 20 60 56 150 1247 - 1,5 165,1 84,1 
  e L 60/20/20 20 20 60 28 150 1247 216,5 3,5 134,0 68,2 
  f L 60/20/20 20 20 60 28 150 1222 215,8 2,9 136,7 69,6 
  g L 60/20/20 20 20 60 28 150 1253 - 2,5 143,9 73,3 

28 a L 60/10/30 30 10 60 7 150 1238 - 4,3 56,7 28,9 
  b L 60/10/30 30 10 60 7 150 1233 - 3,2 49,7 25,3 
  c L 60/10/30 30 10 60 56 150 1242 - 1,5 185,5 94,5 
  d L 60/10/30 30 10 60 56 150 1238 - 1,9 180,9 92,1 
  e L 60/10/30 30 10 60 28 150 1247 222,7 2,9 183,4 93,4 
  f L 60/10/30 30 10 60 28 150 1249 218,5 2,2 175,3 89,3 
  g L 60/10/30 30 10 60 28 150 1241 - 2,9 169,9 86,5 

29 a L 50/50/0 0 50 50 7 150 1261 - 6,1 23,4 11,9 
  b L 50/50/0 0 50 50 7 150 1252 - 6,0 27,1 13,8 
  c L 50/50/0 0 50 50 56 150 1251 - 2,6 90,7 46,2 
  d L 50/50/0 0 50 50 56 150 1250 - 2,8 105,2 53,6 
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30 a L 50/15/35 35 15 50 7 150 1233 - 4,8 44,8 22,8 
  b L 50/15/35 35 15 50 7 150 1240 - 5,1 44,6 22,7 
  c L 50/15/35 35 15 50 56 150 1240 - 2,7 136,9 69,7 
  d L 50/15/35 35 15 50 56 150 1240 - 1,6 150,1 76,4 
  e L 50/15/35 35 15 50 28 150 1241 222,3 3,2 136,1 69,3 
  f L 50/15/35 35 15 50 28 150 1242 225,5 2,0 131,6 67,0 
  g L 50/15/35 35 15 50 28 150 1244 - 3,7 139,6 71,1 

31 a L 50/0/50 50 0 50 7 150 1203 - 3,4 53,2 27,1 
  b L 50/0/50 50 0 50 7 150 1194 - 3,7 45,1 23,0 
  c L 50/0/50 50 0 50 56 150 1234 - 2,2 143,6 73,1 
  d L 50/0/50 50 0 50 56 150 1230 - 2,0 151,2 77,0 

32 a L 80/20/0 0 20 80 7 180 1277 - 3,6 130,5 66,5 
  b L 80/20/0 0 20 80 7 180 1274 - 3,2 123,2 62,7 
  c L 80/20/0 0 20 80 56 180 1260 - 1,4 417,2 212,5 
  d L 80/20/0 0 20 80 56 180 1266 - 1,5 389,3 198,3 

33 a L 80/15/5 5 15 80 7 180 1279 - 4,4 147,4 75,1 
  b L 80/15/5 5 15 80 7 180 1264 - 2,6 115,2 58,7 
  c L 80/15/5 5 15 80 56 180 1265 - 1,3 397,9 202,6 
  d L 80/15/5 5 15 80 56 180 1269 - 1,2 382,0 194,6 
  e L 80/15/5 5 15 80 28 180 1272 174,3 1,6 414,0 210,8 
  f L 80/15/5 5 15 80 28 180 1271 171,3 1,6 414,2 211,0 
  g L 80/15/5 5 15 80 28 180 1299 - 1,6 431,7 219,9 

34 a L 80/10/10 10 10 80 7 180 1276 - 4,0 152,2 77,5 
  b L 80/10/10 10 10 80 7 180 1276 - 4,7 156,8 79,9 
  c L 80/10/10 10 10 80 56 180 1265 - 1,8 389,5 198,4 
  d L 80/10/10 10 10 80 56 180 1261 - 1,7 403,5 205,5 
  e L 80/10/10 10 10 80 28 180 1272 179 1,4 454,0 231,2 
  f L 80/10/10 10 10 80 28 180 1271 180,9 1,4 446,2 227,2 
  g L 80/10/10 10 10 80 28 180 1275 - 1,8 415,6 211,7 

35 a L 80/0/20 20 0 80 7 180 1268 - 3,7 159,2 81,1 
  b L 80/0/20 20 0 80 7 180 1273 - 4,0 158,1 80,5 
  c L 80/0/20 20 0 80 56 180 1261 - 1,3 446,7 227,5 
  d L 80/0/20 20 0 80 56 180 1268 - 1,3 473,6 241,2 

36 a L 70/10/20 20 10 70 7 180 1268 - 4,3 100,9 51,4 
  b L 70/10/20 20 10 70 7 180 1260 - 4,2 109,3 55,7 
  c L 70/10/20 20 10 70 56 180 1259 - 1,7 310,9 158,3 
  d L 70/10/20 20 10 70 56 180 1253 - 1,9 330,7 168,4 
  e L 70/10/20 20 10 70 28 180 1220 181,1 1,9 348,2 177,3 
  f L 70/10/20 20 10 70 28 180 1262 180 1,7 357,9 182,3 
  g L 70/10/20 20 10 70 28 180 1268 - 0,8 352,8 179,7 

37 a L 60/10/30 30 10 60 7 180 1262 - 4,9 78,4 39,9 
  b L 60/10/30 30 10 60 7 180 1262 - 3,6 73,3 37,3 
  c L 60/10/30 30 10 60 56 180 1254 - 1,7 244,6 124,6 
  d L 60/10/30 30 10 60 56 180 1250 - 1,9 242,2 123,4 
  e L 60/10/30 30 10 60 28 180 1265 184,1 1,6 264,2 134,6 
  f L 60/10/30 30 10 60 28 180 1265 183,5 1,6 268,7 136,8 
  g L 60/10/30 30 10 60 28 180 1261 - 2,4 262,6 133,7 



 

7 

 
38 a L 50/50/0 0 50 50 7 180 1277 - 4,4 43,0 21,9 
  b L 50/50/0 0 50 50 7 180 1279 - 5,3 40,5 20,6 
  c L 50/50/0 0 50 50 56 180 1274 - 2,7 146,6 74,7 
  d L 50/50/0 0 50 50 56 180 1273 - 2,2 147,9 75,3 

39 a L 50/15/35 35 15 50 7 180 1259 - 5,7 52,4 26,7 
  b L 50/15/35 35 15 50 7 180 1256 - 5,6 52,1 26,5 
  c L 50/15/35 35 15 50 56 180 1254 - 1,6 173,4 88,3 
  d L 50/15/35 35 15 50 56 180 1250 - 2,1 162,4 82,7 
  e L 50/15/35 35 15 50 28 180 1260 178,5 3,1 202,7 103,2 
  f L 50/15/35 35 15 50 28 180 1252 178,1 2,3 182,3 92,8 
  g L 50/15/35 35 15 50 28 180 1261 - 1,9 174,0 88,6 

40 a L 50/0/50 50 0 50 7 180 1249 - 4,2 63,4 32,3 
  b L 50/0/50 50 0 50 7 180 1244 - 5,0 66,3 33,8 
  c L 50/0/50 50 0 50 56 180 1240 - 1,8 219,9 112,0 
  d L 50/0/50 50 0 50 56 180 1245 - 1,8 238,4 121,4 

41 a T 60/20/20 20 20 60 7 150 1243 - 2,8 41,6 21,2 
  b T 60/20/20 20 20 60 7 150 1249 - 2,3 50,5 25,7 
  c T 60/20/20 20 20 60 56 150 1250 - 1,4 198,1 100,1 
  d T 60/20/20 20 20 60 56 150 1244 - 3,2 146,3 74,5 
  e T 60/20/20 20 20 60 28 150 1258 194 1,7 180,1 91,7 
  f T 60/20/20 20 20 60 28 150 1264 190 1,5 192,8 98,2 
  g T 60/20/20 20 20 60 28 150 1256 189 1,2 147,1 74,9 

42 a T 60/10/30 30 10 60 7 150 1243 - 3,7 52,1 26,5 
  b T 60/10/30 30 10 60 7 150 1252 - 2,5 57,2 29,1 
  c T 60/10/30 30 10 60 56 150 1239 - 1,2 147,7 75,2 
  d T 60/10/30 30 10 60 56 150 1247 - 2,2 169,1 86,1 
  e T 60/10/30 30 10 60 28 150 1258 192,9 1,5 211,8 107,9 
  f T 60/10/30 30 10 60 28 150 1256 192,7 1,8 201,6 102,7 
  g T 60/10/30 30 10 60 28 150 1225 187,7 2,0 183,6 93,5 

43 a T 50/50/0 0 50 50 7 150 1247 - 6,2 30,3 15,5 
  b T 50/50/0 0 50 50 7 150 1252 - 5,0 29,0 14,8 
  c T 50/50/0 0 50 50 56 150 1253 - 2,9 141,5 72,1 
  d T 50/50/0 0 50 50 56 150 1253 - 2,3 132,1 67,3 

44 a T 50/15/35 35 15 50 7 150 1231 - 3,0 30,1 15,3 
  b T 50/15/35 35 15 50 7 150 1251 - 3,2 39,2 20,0 
  c T 50/15/35 35 15 50 56 150 1233 - 1,3 80,5 41,0 
  d T 50/15/35 35 15 50 56 150 1237 - 1,9 85,4 43,5 
  e T 50/15/35 35 15 50 28 150 1267 187,2 1,9 167,0 85,1 
  f T 50/15/35 35 15 50 28 150 1255 190,8 1,6 127,3 64,8 
  g T 50/15/35 35 15 50 28 150 1259 - 2,0 156,5 79,7 

45 a T 50/0/50 50 0 50 7 150 1238 - 4,1 40,0 20,4 
  b T 50/0/50 50 0 50 7 150 1247 - 5,6 50,2 25,6 
  c T 50/0/50 50 0 50 56 150 1246 - 1,7 153,3 78,1 
  d T 50/0/50 50 0 50 56 150 1250 - 1,6 156,5 79,8 
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Bilaga B – Statistiska beräkningar 
 A=resultat från lagrad flygaska      
 B=resultat från torr flygaska       
           
 7d A1 A2 B1 B2 Amedel Bmedel Bmedel-Amedel   
 80/20/0 47,6 47,9 50,0 51,0 47,74 50,50 2,76   
 80/15/5 46,8 42,5 57,0 49,6 44,65 53,30 8,65   
 80/10/10 47,2 47,0 45,9 56,6 47,10 51,25 4,15   
 80/0/20 45,0 44,0 59,1 56,3 44,50 57,70 13,20   
 70/20/10 31,9 27,8 39,4 33,6 29,85 36,50 6,65   
 70/10/20 33,6 35,8 42,0 37,5 34,70 39,75 5,05   
 60/20/20 21,2 25,7 26,5 25,6 23,45 26,05 2,60   
 60/10/30 26,5 29,1 28,9 25,3 27,80 27,10 -0,70   
 50/50/0 15,5 14,8 11,9 13,8 15,15 12,85 -2,30   
 50/15/35 15,3 20,0 22,8 22,7 17,65 22,75 5,10   
 50/0/50 20,4 25,6 27,1 23,0 23,00 25,05 2,05   
           
 28d A1 A2 A3 B1 B2 B3 Amedel Bmedel Bmedel-Amedel 
 80/20/0 143,3 155,6 147,5 150,0 140,6 - 148,80 145,30 -3,50 
 80/15/5 144,4 134,0 146,7 150,8 141,4 144,1 141,70 145,43 3,73 
 80/10/10 129,8 134,8 131,6 134,4 134,6 135,9 132,07 134,97 2,90 
 70/20/10 113,4 111,3 108,8 108,8 107,2 94,3 111,17 103,43 -7,73 
 70/10/20 112,1 104,6 109,2 113,9 115,0 105,7 108,63 111,53 2,90 
 60/20/20 91,7 98,2 74,9 68,2 69,6 73,3 88,27 70,37 -17,90 
 60/10/30 107,9 102,7 93,5 93,4 89,3 86,5 101,37 89,73 -11,63 
 50/15/35 85,1 64,8 79,7 69,3 67,0 71,1 76,53 69,13 -7,40 
           
 56d A1 A2 B1 B2 Amedel Bmedel Bmedel-Amedel   
 80/20/0 158,9 153,0 139,4 140,3 155,95 139,85 -16,10   
 80/15/5 154,9 159,7 135,1 153,8 157,30 144,45 -12,85   
 80/10/10 171,3 168,4 149,2 135,8 169,85 142,50 -27,35   
 80/0/20 155,0 151,6 156,7 141,4 153,30 149,05 -4,25   
 70/20/10 111,0 123,2 110,8 130,4 117,10 120,60 3,50   
 70/10/20 116,2 137,2 116,5 109,4 126,70 112,95 -13,75   
 60/20/20 100,1 74,5 98,3 84,1 87,30 91,20 3,90   
 60/10/30 75,2 86,1 94,5 92,1 80,65 93,30 12,65   
 50/50/0 72,1 67,3 46,2 53,6 69,70 49,90 -19,80   
 50/15/35 41,0 43,5 69,7 76,4 42,25 73,05 30,80   
 50/0/50 78,1 79,8 73,1 77,0 78,95 75,05 -3,90   
             
 Antal recept: 30st         
           
 Tabell över t-fördelning        
      α          

f 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005      
10 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169      
28 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763      
29 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756      
30 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750      

Kerstin Vännman (2002), Matematisk statistik, Studentlitteratur    
           
 



 

2 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
  
 

 

        
 2,76 1,47 2,17        
 8,65 7,36 54,23       
 4,15 2,86 8,20        
 13,20 11,91 141,95        
 6,65 5,36 28,78        
 5,05 3,76 14,17       
 2,60 1,31 1,73        
 -0,70 -1,99 3,94        
 -2,30 -3,59 12,86        
 5,10 3,81 14,55       
 2,05 0,76 0,58        
 -3,50 -4,79 22,90       
 3,73 2,45 5,99        
 2,90 1,61 2,61        
 -7,73 -9,02 81,34  Över hela serien:     
 2,90 1,61 2,61  Konfidensintervall t Intervall:    
 -17,90 -19,19 368,09  99% 2,756 -4,68 7,25  
 -11,63 -12,92 166,90  95% 2,045 -3,14 5,71  
 -7,40 -8,69 75,44  80% 1,31 -1,55 4,12  
 -16,10 -17,39 302,26        
 -12,85 -14,14 199,82  Över endast 7dagar:     
 -27,35 -28,64 820,00  Konfidensintervall t Intervall:    
 -4,25 -5,54 30,64  99% 3,169 0,20 8,39  
 3,50 2,21 4,90          
 -13,75 -15,04 226,07  Över endast 28 dagar:    
 3,90 2,62 6,86  Konfidensintervall t Intervall:    
 12,65 11,36 129,15  80% 1,415 -1,65 11,31  
 -19,80 -21,09 444,61        
 30,80 29,51 871,10  Över endast 56 dagar:    
 -3,90 -5,19 26,89  Konfidensintervall t Intervall:    

Σ -38,57 -77,14 4071,3  80% 1,372 -3,49 12,06  
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Bilaga C – Teknisk data för Byggcement CEM II/A-LL 42,5 R  
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Bilaga D – Kornkurva, Muddermassa 
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Bilaga E – Totalhalter 
 
Totalhalter i muddermassan 
 
Tabell 1 Tabell 2 
ELEMENT  ENHET  FÖRORENING  ENHET 

As 54,8 mg/kg TS  TS* för 105°C   19,3 % av vikt 
Ba 506 mg/kg TS  Naftalen   0,13 mg/kg TS 
Be 3,46 mg/kg TS  Acenaftylen   0,029 mg/kg TS 
Cd 1,55 mg/kg TS  Acenaften   0,024 mg/kg TS 
Co 14,4 mg/kg TS  Fluoren   0,045 mg/kg TS 
Cr 132 mg/kg TS  Fenantren   0,34 mg/kg TS 
Cu 87,6 mg/kg TS  Antracen   0,1 mg/kg TS 
Hg 2,69 mg/kg TS  Fluoranten   0,9 mg/kg TS 
Mo <6 mg/kg TS  Pyren   0,71 mg/kg TS 
Nb 11,8 mg/kg TS  Bens(a)antracen   0,45 mg/kg TS 
Ni 33,5 mg/kg TS  Krysen   0,36 mg/kg TS 
Pb 437 mg/kg TS  Bens(b)fluoranten   0,7 mg/kg TS 

S 12400 mg/kg TS  Bens(k)fluoranten   0,4 mg/kg TS 
Sc 13,6 mg/kg TS  Bens(a)pyren   0,7 mg/kg TS 
Sr 152 mg/kg TS  Dibens(ah)antracen   0,22 mg/kg TS 
V 99,6 mg/kg TS  Benso(ghi)perylen   0,8 mg/kg TS 
W <60 mg/kg TS  Indeno(123cd)pyren   0,76 mg/kg TS 
Y 39,5 mg/kg TS  PAH, summa16   6,67 mg/kg TS 

Zn 406 mg/kg TS  
Zr 184 mg/kg TS  

PAH, summa 
cancerogena 3,59 mg/kg TS 

TS 21,5 %  
SiO2 54,1 % TS  

PAH, summa 
övriga 3,08 mg/kg TS 

Al2O3 12,8 % TS  PCB 28 <0,0005 mg/kg TS 
CaO 1,61 % TS  PCB 52   0,001 mg/kg TS 

Fe2O3 7,91 % TS  PCB 101   0,0027 mg/kg TS 
K2O 3,37 % TS  PCB 118   0,002 mg/kg TS 
MgO 2,41 % TS  PCB 138   0,0052 mg/kg TS 
MnO 0,0874 % TS  PCB 153   0,006 mg/kg TS 

Na2O 2,49 % TS  PCB 180   0,0041 mg/kg TS 
P2O5 0,329 % TS  PCB, summa 7   0,021 mg/kg TS 
TiO2 0,648 % TS  Monobutyltenn   8,2 μg/kg TS 

Summa 85,8 % TS  Dibutyltenn   13 μg/kg TS 
LOI 14,3 % TS  Tributyltenn   12 μg/kg TS 

Totalhalt metaller   Tetrabutyltenn <1,0 μg/kg TS 
    Monooktyltenn <1,0 μg/kg TS 

   Dioktyltenn <1,0 μg/kg TS 
    Tricyklohexyltenn <1,0 μg/kg TS 
    Monofenyltenn <1,0 μg/kg TS 
    Difenyltenn <1,0 μg/kg TS 
    Trifenyltenn <1,0 μg/kg TS 
    TOC   4,7 % av TS 
    Totalhalt organiska föroreningar 
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Totalhalter metaller i flygaska 
 
Tabell 3 

ELEMENT Stenkolsflygaska Stenkolsflygaska
lagrad Bioflygaska ENHET 

Si 252.000 242.000 121.000 mg/kg TS 
Al 128.000 115.000 20.600 mg/kg TS 
Ca 38.100 37.200 223.000 mg/kg TS 
Fe 41.700 46.200 36.300 mg/kg TS 
K 15.000 15.500 6.110 mg/kg TS 

Mg 12.600 14.700 105.000 mg/kg TS 
Mn 552 604 1.070 mg/kg TS 
Na 6.050 8.770 1.430 mg/kg TS 

P 4.520 3.320 3.000 mg/kg TS 
Ti 7.100 6.200 537 mg/kg TS 
As 30,7 18,8 10 mg/kg TS 
Ba 2000 1830 624 mg/kg TS 
Be 8,81 7,28 2,57 mg/kg TS 
Cd 0,628 0,845 0,743 mg/kg TS 
Co 33,8 29,5 5,65 mg/kg TS 
Cr 171 160 44,7 mg/kg TS 
Cu 72,3 75,1 21,9 mg/kg TS 
Hg 0,398 0,458 0,336 mg/kg TS 
Mo 11,2 8,84 13,9 mg/kg TS 
Nb 25,2 21,4 <6 mg/kg TS 
Ni 79,2 85,4 12,4 mg/kg TS 
Pb 51,1 37,5 17,5 mg/kg TS 
S 1880 2470 12.400 mg/kg TS 

Sc 23,8 22,5 4,78 mg/kg TS 
Sn 6,93 6,63 0,924 mg/kg TS 
Sr 1700 1930 215 mg/kg TS 
V 180 201 29,9 mg/kg TS 
W <60 <60 <60 mg/kg TS 
Y 69,1 59,1 49,2 mg/kg TS 

Zn 145 141 116 mg/kg TS 
Zr 430 367 56,9 mg/kg TS 

TOC 1,9 4,7 <1,0 %TS 
     

pH 11,91 10,44 12,97  
Kond. 1315 24,6 1149 mS/m 

Totalhalter metaller i flygaskan 
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Totalhalter metaller i lakvatten L/S 10 
 
Tabell 4 

ELEMENT Gränsvärde 
inert avfall Muddermassa ENHET 

As 0,5 1,08 mg/kg TS 
Ba 20 0,198 mg/kg TS 
Cd 0,04 <0.0005 mg/kg TS 
Cr 0,5 0,026 mg/kg TS 
Cu 2 <0.01 mg/kg TS 
Hg 0,01 <0.0002 mg/kg TS 
Mo 0,5 0,659 mg/kg TS 
Ni 0,4 0,0167 mg/kg TS 
Pb 0,5 0,0033 mg/kg TS 
Sb 0,06 0,0144 mg/kg TS 
Se 0,1 0,0035 mg/kg TS 
Zn 4 0,026 mg/kg TS 

DOC 500 100 mg/kg TS 
Cl 800 9650 mg/kg TS 
F 10 <6 mg/kg TS 

SO4 1000 4710 mg/kg TS 
    

pH  7  
Kond.  375 mS/cm 

Gränsvärde för totalhalter metaller i deponi samt uppmätta lakade 
värden ur muddermassan  
 
Totalhalter organiska föreningar i lakvatten L/S 10 
 

Tabell 5 
FÖRORENING Mudder-

massa 
ENHET  FÖRORENING Mudder-

massa 
ENHET 

Naftalen   
0,00021 

mg/kg TS  PAH, summa 
cancerogena 

  n.n mg/kg TS 

Acenaftylen <0,0001 mg/kg TS  PAH, summa PAH-L   0,00021 mg/kg TS 
Acenaften <0,0001 mg/kg TS  
Fluoren <0,0001 mg/kg TS  

PAH, summa16 
EPA-PAH 0,00031 mg/kg TS 

Fenantren <0,0001 mg/kg TS  
Antracen <0,0001 mg/kg TS  

PAH, summa  
PAH-M 

  0,0001 mg/kg TS 

Fluoranten <0,0001 mg/kg TS  
Pyren   0,0001 mg/kg TS  

PAH, summa  
PAH-H n.d mg/kg TS 

Bens(a)antracen <0,0001 mg/kg TS  PCB 28 <0,0001 mg/kg TS 
Krysen <0,0001 mg/kg TS  PCB 52 <0,0001 mg/kg TS 
Bens(b)fluoranten <0,0001 mg/kg TS  PCB 101 <0,0001 mg/kg TS 
Bens(k)fluoranten <0,0001 mg/kg TS  PCB 118 <0,0001 mg/kg TS 
Bens(a)pyren <0,0001 mg/kg TS  PCB 138 <0,0001 mg/kg TS 
Dibens(ah)antracen <0,0001 mg/kg TS  PCB 153 <0,0001 mg/kg TS 
Benso(ghi)perylen <0,0001 mg/kg TS  PCB 180 <0,0001 mg/kg TS 
Indeno(123cd)pyren <0,0001 mg/kg TS PCB, summa 7   n.d mg/kg TS 

Organiska föroreningar i lakvatten från muddermassan  
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Tabell 6 

ELEMENT 120 
kg/m3 

120 
kg/m3 

150 
kg/m3 

150 
kg/m3 

150 
kg/m3*

150 
kg/m3*

180 
kg/m3 

180 
kg/m3 ENHET 

As 0,105 0,122 0,067 0,066 0,055 0,062 0,062 0,049 mg/kg TS 
Ba 1,960 1,940 2,570 2,450 3,310 3,240 2,999 3,109 mg/kg TS 
Cd <0,001 <0,001 0,002 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 mg/kg TS 
Cr 0,008 0,012 0,006 0,005 <0,005 <0,005 0,006 0,006 mg/kg TS 
Cu <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,014 0,039 0,011 mg/kg TS 
Hg 0,015 0,018 0,012 0,008 0,014 0,013 0,002 0,003 mg/kg TS 
Mo 0,999 1,000 0,968 1,040 1,060 0,844 0,833 0,828 mg/kg TS 
Ni 1,500 1,450 1,980 1,820 1,650 1,700 2,309 2,379 mg/kg TS 
Pb 0,005 0,024 0,009 0,012 0,002 <0,002 0,021 0,006 mg/kg TS 
Sb 0,011 0,013 0,006 0,006 0,005 0,004 0,006 0,006 mg/kg TS 
Se 0,055 0,057 0,042 0,039 0,036 0,034 0,036 0,039 mg/kg TS 
Zn 0,193 0,160 0,283 0,127 0,133 0,313 0,840 0,044 mg/kg TS 

DOC 900 920 820 820 770 780 740 720 mg/kg TS 
Cl 5710 5710 5170 2500 4310 4380 4090 4130 mg/kg TS 
F <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 mg/kg TS 

SO4 370 360 390 390 270 280 350 350 mg/kg TS 
          

pH 12,4 12,3 12,5 12,5 12,4 12,4 12,3 12,3  
Kond. 393 401 409 411 467 461 415 416 mS/cm 

Totalhalter metaller i stabiliserade provkroppar(*=lagrad aska). 
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Bilaga F – Tabeller 
 
Tabell 1 

 
Riktvärden för indelning av jordarter efter halten av organisk substans samt exempel på 
benämningar[12] 
 
 
Tabell 2 

 
Riktvärden för indelning av mineraljordarter, (ej block- och stenjordarter) efter halt av 
ingående kornfraktioner[12]. 
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Tabell 3 

 Indelning av finkorniga jordarter efter 

Indelning av kohesionsjordarter efter  flytgräns[12] 
skjuvhållfasthet[12]    
  
Tabell 5 
Jordart 
(vattenmättad) 

Vattenkvot 
w [%] 

Torv > 500 
Gyttja 150-300 
Lera, lös och 
halvfast 

40-100 

Lera, fast 10-30 
Silt 10-50 
Sand och grus 10-35 
Morän 5-10 
Vattenkvot hos vattenmättad jord[13] 
 
 
 
Tabell 8   
Sjunkning 

[mm] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

7, 1,21 
-3,5 

1,20 
-3,4 

1,19 
-3,2 

1,18 
-3,0 

1,17 
-2,9 

1,16 
-2,7 

1,15 
-2,6 

1,14 
-2,5 

1,14 
-2,3 

1,13 
-2,2 

M 
N 

8, 1,12 
-2,1 

1,11 
-1,9 

1,11 
-1,8 

1,10 
-1,7 

1,10 
-1,6 

1,09 
-1,4 

1,09 
-1,3 

1,07 
-1,2 

1,07 
-1,1 

1,06 
-1,0 

M 
N 

9, 1,05 
-0,9 

1,05 
-0,8 

1,04 
-0,7 

1,04 
-0,6 

1,03 
-0,5 

1,03 
-0,4 

1,02 
-0,3 

1,01 
-0,3 

1,01 
-0,2 

1,00 
-0,1 

M 
N 

10, 1,00 
0 

1,00 
0,1 

0,99 
0,2 

0,99 
0,2 

0,98 
0,3 

0,98 
0,4 

0,97 
0,5 

0,97 
0,5 

0,96 
0,6 

0,96 
0,7 

M 
N 

11, 0,96 
0,7 

0,95 
0,8 

0,95 
0,9 

0,94 
0,9 

0,94 
1,0 

0,94 
1,1 

0,93 
1,1 

0,93 
1,2 

0,93 
1,3 

0,92 
1,3 

M 
N 

12, 0,92 
1,4 

0,92 
1,4 

0,91 
1,5 

0,91 
1,5 

0,91 
1,6 

0,90 
1,7 

0,90 
1,7 

0,90 
1,8 

0,89 
1,8 

0,89 
1,9 

M 
N 

13, 00,89 
1,9 

0,88 
2,0 

0,88 
2,0 

0,88 
2,1 

0,88 
2,1 

0,87 
2,2 

0,87 
2,2 

0,87 
2,2 

0,87 
2,3 

0,86 
2,3 

M 
N 

14, 0,86 
2,4 

0,86 
2,4 

0,86 
2,5 

0,85 
2,5 

0,85 
2,5 

0,85 
2,6 

0,85 
2,6 

0,84 
2,7 

0,84 
2,7 

0,84 
2,7 

M 
N 

M och N för beräkning av konflytgräns 
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