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Förord 

Förord 
Detta examensarbete har utförts som en avslutning till civilingenjörsutbildningen i Väg- och 
Vattenbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet. Rapporten är skriven handledning från 
avdelningen för geoteknik och den omfattar 20 högskolepoäng. 
 
Examensarbetet har initierats av Skanska väg och anläggning i Örnsköldsvik av vilka även 
den tekniska handledningen har erhållits. 
 
Jag vill passa på att tacka Sven Knutsson och hela avdelningen på geoteknik för stöd och 
hjälp i tid och otid samt Sven Lundgren på Skanska för initieringen av examensarbetet. Jag 
vill även rikta ett särskilt tack till Thomas Forsberg på Testlab för all den hjälp han har gett 
vid laborationernas genomförande. 
 
Ett sista tack vill jag rikta till alla er som i någon form har kommit i kontakt med mig under 
mitt ex-jobbsskrivande, familj, vänner och kollegor.  





Sammanfattning 

Sammanfattning 
Huvudsyftet med detta examensarbete har varit att kartlägga funktionskrav för bottenaskor 
avsedda för väg- och anläggningsbyggnad och utföra de laborationer som behövs för att 
kontrollera dessa funktionskrav. Projektet behandlar enbart tekniska aspekter på askor. De 
mycket viktiga miljöaspekterna behandlas ej. 
 
Examensarbetet har utförts genom litteraturstudie, laboratorieförsök och 
försöksdimensioneringar med dataverktyg. Försöksdimensioneringarna gjordes främst för att 
få en helhetsbild över hur mycket den övriga konstruktionen behöver förändras då ett av 
lagren byts ut mot bottenaskor. Dimensioneringarna gjordes även för att visa att det 
överhuvudtaget var möjligt att bygga med bottenaska vid de rådande förhållandena.  
 
Litteraturstudien utfördes genom att söka bland litteratur på Internet och bibliotek. 
Avgränsningen gjordes så att endast svenskspråkigt material och svensk lagstiftning 
studerades. Information kring bottenaskor som väg- och anläggningsmaterial är mycket 
omfattande där mycket är publicerat genom Värmeforsk. Uppgifterna rörande ursprung, krav 
och regler samt dess tekniska egenskaper har eftersökts och redovisats. 
 
Laborationsförsöken har avgränsats till att endast undersöka bottenaska vars härkomst är från 
Ö-viks energi i Örnsköldsvik. De geotekniska egenskaperna som undersöktes var de som 
befarades att ge användaren av bottenaskorna problem mot uppsatta regler och krav som 
upptäcktes i litteraturstudien. Utöver det så valdes de parametrar som behövdes för 
dimensioneringsförsöken samt några ytterligare grundparametrar. 
 
De lagar och krav som ansågs ge problem för användaren av bottenaskan var den organiska 
halten och micro-Deval-värdet. De egenskaper som krävdes som indata till 
dimensioneringsförsöken var porositet, densitet, vattenkvot. Utöver dessa utfördes försök på 
kornstorleksfördelning, frys-tö-växlingar, permeabilitet, proctorpackning. Syftet med alla 
dessa försök var att jämföra resultaten mot de erhållna egenskaperna ur litteraturstudien för att 
studera om askorna följer någon slags norm och på så sätt kunna räkna med sig andra tekniska 
egenskaper från litteraturstudien.  
 
Resultaten från laboratorieförsöken visade att askorna har en kornstorleksfördelning som 
liknar ett sandigt grus eller en grusig sand, kornen utgörs av svaga och spröda korn som med 
lätthet nöts sönder. De utförda frys-tö-växlingarna visade att askorna är ytterst känsliga för 
tillgång till fritt vatten då försöken utfördes i två utföranden. Ett med fri tillgång till att suga 
upp vatten under upptining och ett utan den möjligheten, skillnaderna blev så stora som 16,8 
% respektive 2,7 % i sönderfall. Detta ger en hänvisning på att bottenaskorna bör användas 
försiktigt om det erfaras finnas större mängder vatten i närheten av lagret av bottenaska. 
Densitetsförsöken visar att den aktuella bottenaskan kan vara av intresse som ett 
lättfyllnadsmaterial då den maximala torrdensiteten efter packning uppgick till 0,75 ton/m3 
och den lösa torra skrymdensiteten till 0,34 ton/m3.  
 
Med hjälp av ovan framtagna tekniska egenskaper har dimensioneringsförsöken utförts med 
dataprogrammet PMS objekt som Vägverket tillhandahåller från deras hemsida. 
Dimensioneringsförsöken omfattar en simulering av en nybyggnation av en väg i trakterna 
kring Örnsköldsvik. Dimensioneringarna gjordes i två steg, ett med bottenaska som 
förstärkningslager och det andra med naturligt bergkross som förstärkningslager. Dessa två 
varianter gjordes för att kunna jämföra resultaten mellan bottenaskan och bergkross. 



Resultaten visade att bottenaskan efter några förändringar i bärlagret klarade såväl tjälkraven 
som bärighetskraven. 
 
På basis av simuleringarna och laboratorieförsöken kan slutsatsen dras att den aktuella 
bottenaskan kan ändvändas som ett helt vanligt förstärkningslager. Bottenaskan har även en 
rad positiva egenskaper som ger bottenaskan fördelar då den skall användas där det behövs ett 
bra isolerande lager eller som lättfyllnadsmaterial. Möjligheterna att använda bottenaskorna 
som ett väg- och anläggningsmaterial finns och det skulle kunna minska vårt uttag av 
bergmaterial som ses som ett icke förnyelsebart material.  
 
 
 



Abstract 

Abstract 
The purpose with this master thesis has been to make a survey of the function demands for 
bottom ash when used in applications in roads and constructions. Laboratory experiments 
have been carried out in relation to these function demands. The project covers only the 
technical aspects of ashes. The important environmental aspects are not considered here.  
 
The work has been performed through literature study, laboratory experiments and an 
experimental design of roads by using a computer program. The experimental design was 
carried out to get an idea of how much the traditional construction had to be changed when 
bottom ashes was used as a layer. The design was also performed to show that it is possible to 
use bottom ash under existing conditions in Sweden.  
 
The literature study was restricted to written material related to Sweden and Swedish 
legislation.  
 
The laboratory experiments have been restricted to study of bottom ash produced by Övik 
Energi AB in Örnsköldsvik, Sweden. The geotechnical parameters studied  are those believed 
to be problematic according to demands and legislation. In addition to this some other 
parameters were also looked upon.  
 
The geotechnical parameters assumed to be problematic were the organic substance and the 
micro-Deval-value. Parameters determined for the design were: porosity, density, water 
content, grain size distribution, freeze-thaw-parameters, permeability and compaction 
properties. Parameters determined in laboratory were compared with information found from 
the literature study.  
 
The results from the laboratory experiments show that the ashes have a grain size distribution 
similar to that of a sandy gravel or a gravely sand. Further, the ashes consist of weak and 
fragile grains which are easily broken. The performed freeze-thaw-tests show that the ashes 
are extremely sensitive for access to free water when exposed to freezing and thawing. This 
was shown by performing the freeze-thaw-tests in two different ways. One in which the ash 
had access to free water under the thaw cycle and one where there was no access to water. 
The difference between the two experiments was very large. The disintegration was 16,8 % 
and 2,7 % respectively.  
 
Results showed that the bottom ash can be of interest as a light weight fill as the dry density 
was found to vary between 0,34 to 0,75 ton/m3 depending on its compaction. 
 
The computer program “PMS objekt” (freely available from The Swedish Road 
Administration) has been used to perform a experimental road design for a road in the vicinity 
of the city Örnsköldsvik, Sweden. The design was carried out in two steps, one with bottom 
ash as the reinforcement layer and the other with natural rock material as the reinforcement 
layer. These two variants were carried out in order to give a reference point for the use of 
natural rock material in comparison with the use of bottom ash. The result showed that the 
bottom ash can be used in Swedish road constructions fulfilling demands for bearing capacity 
and the frost damage.. However, in some cases there are a need for changes in the bearing 
course in order to have a well functioning structure. 
 
In addition, the ash should also be considered to be used in situations where we need good 
road insulation or when a light fill material is looked for. The possibility to use the bottom ash 



as a construction material seems very good and it should therefore reduce our outtake of 
natural rock material which is a non-renewable material. 
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Inledning 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Skanska väg och anläggning i Örnsköldsvik har under en längre tid funderat på att undersöka 
möjligheterna med att använda askor från Ö-viks energis kraftvärmeverk till väg- och 
anläggningsbyggande. Detta, samt att Ö-viks energi har beslutat om en investering på 900 
miljoner för att bygga ytterligare ett kraftvärmeverk, ligger till grund för detta examensarbete.  
 
Grundtanken är att hitta lämpliga användningsområden för askorna i väg- och 
anläggningsbyggande samt att lokalisera en del hinder för användandet. Om bottenaskan kan 
användas istället för att hamna på deponi kan naturresurser i form av bergkross och naturgrus 
sparas samtidigt som minskat deponiutrymme tas i anspråk då askorna inte hamnar på deponi 
utan får ett syfte i en konstruktion. Detta är i linje med det beslut som riksdagen har tagit att 
2010 skall uttaget av naturgrus i landet högst vara 12 miljoner ton per år och andelen 
återanvänt material utgöra minst 15 % av ballastanvändningen. Denna siffra är en halvering 
av de volymer som användes år 2000 (24 miljoner ton). Detta är en del av arbetet med 
försiktighetsprincipen som inleddes av Europeiska unionen men nu har principen erkänts i en 
rad andra olika internationella konventioner. Principen har ett brett tillämpningsområde som 
omfattar konsumentpolitik samt människors, djurs och växters hälsa.  
 
Askor som är en restprodukt från en förbränning klassas som ett avfall och berörs därför av en 
rad miljöregler som skall reglera förfarandet med askorna. Detta är en viktig aspekt då 
askorna diskuteras att användas som ett väg och anläggningsmaterial. De har en rad 
miljötekniskaegenskaper som bör beaktas och utvärderas innan användning. De lakningsbara 
ämnen bör t.ex. spåras då de kan vara ohälsosamma för miljön i den rådande omgivningen. 
Ämnen som kan förväntas att utlaka ur en bottenaska kan vara t.ex. salter och metaller. 
Bottenaskan är dock den aska som innehåller minst miljöstörande ämnen i jämförelse mot 
flygaskan och rökgasreningsrester.   
 
Inom väg- och anläggningsbyggande har dock de traditionella ballastmaterialen (naturgrus 
och krossat berg) dominerat under mycket lång tid, varför det inte är helt okomplicerat att 
introducera alternativa ballastmaterial på marknaden, trots all forskning som har bedrivits har 
inte ett aktivt användande av askorna uppnåtts.  
 
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten för användning av bottenaskan med 
ursprung från Örnsköldsvik som ett alternativt väg- och anläggningsmaterial. Målet är att 
söka en rad tekniska egenskaperna genom laboratorieförsök och litteraturstudie för på så sätt 
kunna använda de erhållna tekniska egenskaperna för att bedöma dess lämplighet som ett väg 
och anläggningsmaterial. Vidare söks även regler och krav som direkt innebär en försvåring 
vid användandet av askor som väg och anläggningsmaterial.    
 
Arbetet har utförts i form av 4 delmoment. Det första steget utgörs av en litteraturstudie vars 
syfte är att samla tidigare erfarenheter av användandet av bottenaskor som väg- och 
anläggningsmaterial samt att få en bild över problem- och framgångsfaktorer, i form av regler 
och krav. 
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I moment 2 utförs en laboratorieundersökning vars syfte är att karakterisera bottenaskan och 
dess geotekniska egenskaper såsom packningsegenskaper, frys- tö egenskaper m.m. 
 
I moment 3 utförs ett dimensioneringsförsök med ett dimensioneringsverktyg som Vägverket 
tillhandahåller från deras hemsida. Programmet heter PMS Objekt och det baseras på de 
regler och krav som finns i Vägverkets ATB väg. 
 
Det sista delmomentet är att summera de tre tidigare i form av slutsatser och diskussioner.  

1.3 Metod 
Utförandet av examensarbetet är indelat i 4 steg. 
 
I steg 1 genomförs en litteraturstudie på askornas ursprung, tidigare tillämpningar samt på de 
regler och krav som reglerar användandet att bottenaskan som väg- och anläggningsmaterial. 
 
I steg 2 som utgörs av en laboratoriestudie, utförs en rad försök för att beskriva askans 
geotekniska egenskaper som ett väg- och anläggningsmaterial. Försöken utförs på Luleå 
tekniska universitets geolabb samt vid Skanskas väglabb i Örnsköldsvik.  
 
I steg 3 som omfattas av dimensioneringsförsöken med dataprogrammet PMS Objekt används 
indatavärdena från de genomförda laboratorieförsök samt några väsentliga parametrar och 
data från litteraturstudien. Dimensioneringen görs både med traditionella material samt med 
bottenaskan för att ge möjligheter till att jämföra resultaten och på så sätt kunna dra några 
slutsatser. 
 
I det sista steget dras slutsatser samt diskuteras resultaten och informationen som kommit 
fram i de tre föregående stegen. 

1.4 Avgränsning 
• De utförda litteraturstudierna har koncentrerats till att söka fakta som är skriven på 

Svenska.  
• De undersökta askorna kommer uteslutande från Örnsköldsvik.  
• I laboratorieförsöken studeras parametrar som:  

o Fraktionsfördelning 
o Nötningsegenskaper 
o Fuktkvot 
o Densitet 
o Permeabilitet  
o Porositet 
o Packningsegenskaper 
o Glödförlust 
o Frostbeständighet 

• Inga egna undersökningar utförs med avseende på miljöaspekter som exempelvis 
urlakning.  

 
. 
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2 Teori och litteraturstudie  

2.1 Askor 
I Sverige beräknas den årliga produktionen av askor till storleksordningen 1 miljon ton per år. 
Av detta kommer ca 520 000 ton från avfallsförbränning, 260 000 ton från massa- och 
pappersindustrin och 100 000 ton från Sågverksindustrin. Mängden askor som kommer från 
energiproduktion är svår att fastslå eftersom det även finns de som förbränner avfall vid 
energiutvinning, men den beräknas ligga kring 320 000 ton per år. Dessa uppgifter är 
huvudsakligen beräknade på våt vikt. För en indelning av hur fördelningen av askor ser ut av 
de olika typerna av förbränningspannor och bränslen se bilaga 1. [3] 
 
Energiaskor är benämningen på restprodukten från förbränning av fasta bränslen för 
fjärrvärme och elproduktion. Till fasta bränslen räknas vedmaterial (skogsflis, pellets 
returträ), torv och kol. Askornas sammansättning varierar bl.a. med vilket bränsle och vilken 
förbränningsteknik som nyttjas. [1]  
 
I Sverige delar vi in energiaskorna i fyra olika kategorier beroende på hur de faller i 
förbränningskammaren samt vilken typ av förbränningskammare som har använts. De fyra 
kategorierna det talas om är bottenaska, bäddaska, flygaska samt rökgasreningsprodukt.  

2.1.1 Bottenaska 

Bottenaska är benämningen på den aska som tas ut från botten från förbränningspannorna och 
den är i förhållande till de andra askorna grovkornigare. Ur miljöperspektiv är bottenaskan 
lindrigare än de andra askorna då det gäller halterna av tunga metaller såsom kvicksilver och 
kadmium. Dessa egenskaper har lett till att bottenaskan återvinns i olika sammanhang t.ex. 
vid anläggningsbyggnad på deponier till cirka 60 %. Cirka 25 % av bottenaskan deponeras 
och cirka 15 % tas omhand på andra sätt. 
 
Bottenaskan är den största delen av de producerade restprodukterna (cirka 58 %). [1] 

2.1.2 Bäddaska 

Förbränning i fluidiserad bädd är vanligt för olika typer av fasta bränslen och blandningar av 
bränslen. Materialet som tas ut från bädden kallas bäddaska och består av en blandning av 
inertmaterial från bränslet och sand från bädden. Bäddaskan hanteras oftast torr. Bäddaskan 
har en gruslik snäv kornstorleksfördelning, med i stort sett allt material inom intervallet 2–5 
mm vilket gör den svårpackad och därmed mer lämpad som dräneringslager än som 
vägmaterial. Bäddaskan innehåller högre halter av kalcium vilket gör att den karbonatiseras 
när de kommer i kontakt med vatten samt får en ökad hållfasthet med tiden. [4] 

2.1.3 Flygaska 

De restprodukter som följer med rökgaserna ut ur förbränningskammaren kallas för flygaska. 
Denna aska innehåller en högre halt av tungmetaller och näringsämnen än övriga askor och 
oftast även en större andel oförbränt materiel än t.ex. bottenaskan. Färsk flygaska har ofta ett 
pH-värde över 12 så det är en mycket basisk aska. [5] 
 
Flygaskan har en egenskap som gör den intressant som väg- och anläggningsmaterial och det 
är att den självhärdar med tiden (puzzolan). Detta har medfört att flygaskan idag används som 
en återvinningsprodukt inom betongindustrin där den kan ersätta upp till 30 % av cementen i 
betongen. Ett annat användningsområde har vi i Sverige plockat in ifrån Finland, det är att 
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använda askan som ett bindemedel vid inblandning i grusmaterial. Denna blandning ger en 
väg som är beständigare mot bl.a. tjäle. [5] 

2.1.4 Rökgasreningsprodukt 

Vid förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol och torv fås rökgasreningsprodukt som en 
restprodukt tillsammans med flygaskan. Förbränningar av dessa bränslen kräver oftast en 
speciell rökgasrening, denna reningsmetod kallas för rökgasavsvalning. Vanligtvis sätts någon 
kalkprodukt till rökgaserna för att binda de olika föroreningarna. I vissa fall finns en 
stoftavskiljare före rökgasavsvavlingen Flygaskan tas då omhand separat och skilt från 
avsvavlingsprodukten. Om en stoftavskiljare saknas fås en restprodukt som både innehåller 
rökgasreningsprodukt och flygaska. [6] 

2.2 Olika förbränningsprinciper 
Det finns tre huvudtyper av pannor i Sverige i dag rosterpanna, fluidiserande bädd pannor och 
pulverpannor. En av den vanligaste utformningen av en fastbränsleanläggning är en 
rosterpanna med en stoftavskiljare. [8] 

2.2.1 Rosterpanna 

Rostpannor har varit det klassiska sättet att elda biobränslen och under åren har många olika 
utformningar funnits på själva rosten, t.ex. fast snedrost, olika typer av rörliga rostar, 
Wanderrost samt vibrationsrost. Av dessa utformningar är det idag huvudsakligen olika typer 
av rörliga rostar som används vid nyproduktion av pannor. Rostpannor lämpar sig väl till 
många olika typer av bränslen. Den klarar av mycket olika storlekar på bränslet och även 
skiftande fukthalt samt hög askhalt. [7] 
 
Från rosterpannan fås tre typer av aska, bottenaska och flygaska. Bottenaska tas ut från nedre 
delen av rostret och kyls ofta i ett vattenbad och lagras därför i vått tillstånd. Flygaska avskiljs 
från rökgaserna med en stoftavskiljare. [8] 
 
Den största nackdelen med rosterpannan är att den har mest oförbränt material i flygaskan vid 
en jämförelse med fluidbäddspanna och pulverpannan. Värdet på det oförbrända materialet i 
flygaskan varierar mellan 5-50 % och värdet på det oförbrända materialet i bottenaskan ligger 
kring 5-10 % av den totala askvolymen. [4] 

2.2.2 Fluidbäddpanna 

Fluidiserande bädd (virvelbädd) pannor kan delas upp i två huvudtyper bubblande 
fluidiserande bädd (BFB) och cirkulerande fluidiserande bädd (CFB). I en fluidiserad bädd 
förbränns bränslet i en omgivning av sand vilket bland annat ger lägre utsläpp. Bränslet 
cirkulerar runt i pannan flera varv tills det är helt utbränt. [8] 
 
Fluidbäddpannor ger en högre elproduktion, samt en lägre investering och den klarar 
skiftande bränslekvaliteter och många olika sorters bränslen eller bränsleblandningar. 
Huvudparten av bränslet bör dock vara renare fraktioner, som t ex skogsflis. Den kan också 
regleras till en hög verkningsgrad och låga utsläpp. Mängden av N2O i rökgaserna är dock 
högre än i andra pannor. Halterna på oförbränt material i flygaskan i denna typ av panna 
varierar mellan 5-30 % medan den i bottenaskan endast ligger på 2-5 %. [4] 

2.2.3 Pulverpanna 

I en typisk pulverpanna, injekteras finmalt bränsle i pannan som antänds i suspension inne i 
pannan. Förbränningen sker i temperaturer runt 1500ºC. Det finns två huvudtyper av 
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pulverpannor med avseende på hur askorna samlas in. Den första varianten är ett s.k. torrt 
system, där merparten av restprodukterna som erhålls utgörs av flygaska (runt 80-90 %). I den 
andra, ett s.k. vått system, tas en typ av restprodukt ut från botten s.k. bottenaska (ca. 40-80 
%) och resten som återstår är flygaska. Flygaskan har en halt av oförbränt material på 5-20 % 
och bottenaskan ligger på 5-10 %. [4], [8] 
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2.3 Styrande regelverk 

2.3.1 Materialkrav i de gällande regelverken 

När det gäller väg- och anläggningsbyggande i Sverige är de viktigaste regelverk ATB VÄG 
2005, Anläggnings-AMA, EU-standarder samt alla miljökrav t.ex. miljöbalken. Alla olika 
regelverk har i grund och botten samma avsikt och det är att säkerställa att konstruktionen 
skall fungera under en längre tid både ur ett miljö- och konstruktionsperspektiv. En funktion 
kan uppnås av två olika typer av krav, det ena är ett direkt funktionskrav på konstruktionen 
och det andra är ett mera indirekt angreppssätt genom att ställa krav på de ingående 
materialen. Oftast ändvänds det senare alternativet eftersom det är både lättare och billigare 
att utforma ett kontrollsystem för de enskilda materialen än att verifiera ett funktionskrav. 
Funktionskraven formuleras ofta med ett kvalitativt ord som ”tillfredsställande” eller liknande 
vilket är svårare att bedöma än t.ex. ett bärlager i belagd väg där det ställs ett krav på micro-
Deval-värde ett specifikt värde. [9] 
 
Denna inriktning av kontrollverksamheten på vägkonstruktioner ligger kan medföra problem 
för den som vill införa nya alternativa material såsom aska. Detta beror på att det 
erfarenhetsmässigt är en stark koppling mellan uppfyllda materialkrav och uppfyllda 
funktionskrav för traditionella material men inte samma erfarenhet på kopplingen hos de 
alternativa materialen. Problemet sitter i att de traditionella provningsmetoderna i stor 
utsträckning inte är lämpliga att användas vid kvalitetskontroll av t.ex. askor. [2] 
 
För förståelse av vägkroppens uppbyggnad och benämningar som kommer att nämnas i detta 
kapitel se bilaga 2.  

2.3.2 ATB väg 2005 

ATB väg 2005 innehåller Vägverkets krav på byggande, underhåll och bärighetsförbättring. 
Dess användningsområden är först och främst vid upphandlingar av projekteringar. Eftersom 
detta regelverk har funnits under lång tid så är det ett inarbetat och välkänt begrepp hos 
entreprenörerna vilket har lett till att även andra beställare brukar nyttja regelverket för att 
säkerställa deras konstruktioner.   
 
ATB väg 2005 är uppbyggt på 11 kapitel (A-K) men de kapitlen som är intressanta i detta 
arbete är de tre kapitlen som berör de obundna lagren. Dessa är del A, gemensamma 
förutsättningar, del C, dimensionering och del E, obundna material. [9] 
 
Kapitel A ”Gemensamma förutsättningar” innehåller krav som avser hela vägkonstruktionen 
samt krav som är gemensamma för flera kapitel i ATB VÄG. Krav som tas upp i detta kapitel 
är t.ex.: [9] 

• En vägsträcka skall kunna trafikeras i överensstämmelse med den belastning den har 
varit dimensionerad för i samband med nybyggnad eller förbättring 

• Vägen skall kunna trafikeras säkert utan en oacceptabel risk för olyckor. 
• På bundet slitlager skall medelvärdet av friktionstalet på en 20 m sträcka vara större än 

eller lika med 0,5 
• Delar i vägkroppen ska hålla en viss tid (ofta 40år) 
• Vägen och dess närmaste omgivning skall ha tillfredsställande bärförmåga och 

stabilitet under såväl byggskedet som under hela dimensioneringsperioden, och så att 
de får tillfredsställande beständighet. 

• Vägen ska ha säkerhet mot uppflytning vid ändring av vattennivå. 
• Väg skall konstrueras och utföras så att den får acceptabel jämnhet. 
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• Vägen får ej överskrida tillåten känslighet för frosthalka. 
• Entreprenör skall verifiera att ställda krav är uppfyllda. 
• Ingående material (produkter) skall uppfylla ställda krav. 

 
De krav som direkt riktar sig till tekniska materialegenskaperna kan vara svåra att uppfylla för 
askor då som tidigare nämnts, de traditionella provningsmetoderna inte alltid är applicerbara 
på askan utan att askorna blir diskvalificerade i ett tidigt stadium. Många av ovanstående krav 
är dock mera riktade som övergripande funktionskrav vilket är till fördel då alternativa 
material skall införas. [9] 
 
Kapitel C behandlar dimensionering av undergrund, underbyggnad och överbyggnad. Kapitlet 
är uppdelat i en rad underrubriker men det är bara de 4 första som är intressanta för detta 
arbete och det är inledning, underbyggnad och undergrund, överbyggnad samt 
materialegenskaper. Då det gäller användandet av alternativa material så är det inte upptaget 
något mer än att det står skrivet i ATB väg att hållfasthets- och deformationsegenskaper hos 
övriga material skall bestämmas med relevanta provningsmetoder och under förhållanden som 
är representativa för vägkonstruktionen under dess dimensioneringsperiod. [9] 
 
Kapitel E omfattar krav som gäller vägens underbyggnad, dvs. terrassen och den del av 
vägkroppen som ligger mellan undergrund och terrass. I kapitlet anges även krav på 
egenskaper hos obundna lager i överbyggnaden samt krav på material och utförande.  
Kraven på lagren hör mest ihop med utförandet vid byggnation (nivå, tjocklek, tvärfall mm). 
Materialkraven är fyra stycken och har sitt ursprung från användandet av traditionell ballast: 
[9] 
1) andel helt okrossat material 
2) organisk halt 
3) nötningsegenskaper 
4) kornstorleksfördelningen 
 
Det första materialkravet blir för en nyproducerad aska oväsentligt eftersom det syftar till att 
andelen okrossat material inte får bli för högt så det riskerar en instabilitet i konstruktionen. 
Detta eftersom att askkornen direkt efter förbränning har en mycket kantig form. Problemet 
bör dock beaktas eftersom kantigheten kan förändras med tiden på grund av de svaga 
askkornen kan omformas under packning och nötning. Detta leder till att vi får ett glapp 
mellan den aska som kontrolleras före användning och den aska som i själva verket är ute i 
konstruktionen. [9] 
 
Det andra kravet berör den organiska halten i materialet. Enligt ATB väg 2005 får inga 
obundna material som ingår i vägkroppens överbyggnad innehålla mer än 2 vikts- % 
organiskt halt. Vid användning av annat material än krossat berg har ATB väg 2005 tagit fram 
ett handlingssätt som skall följas för att kunna få en rättvis deklarering av den organiska 
halten. Bakgrunden till denna regel är att observationer har visat att innehållet av organiskt 
material kan sätta ned bärförmågan på det obundna lagret, genom att det organiska materialet 
fungerar som någon form av friktionssänkande medel mellan ballastpartiklarna. Det har även 
framgått att E-modulen kraftigt sänks med ökande organisk halt i bergkrossmaterial. [9] 
 
Det finns dock en del viktiga skillnader då den organiska halten ska jämföras mellan den 
traditionella ballasten och askor. I fallet traditionell ballast utgörs oftast det organiska 
materialet av rester av avtäckningslagret (översta skiktet av berg- eller grustäkten), medan det 
för askor huvudsakligen rör sig om oförbränt material. [2] 
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Förmodligen påverkar inte dessa två typer av organiskt innehåll materialet på samma sätt, 
eftersom mekanismerna för stabilitetssänkningen är helt olika. Kunskaperna om inverkan på 
askors bärförmåga och stabilitet, beroende på organiskt innehåll, är bristfällig och behöver 
utredas vidare.  
 
Det tredje kravet handlar om nötningsegenskaper, vilket för naturlig ballast provas med någon 
form av roterande kvarn, t ex micro-Deval. Syftet med denna provning är att sortera bort 
ballastmaterial som inte håller tillräckligt hög kvalitet. Denna provmetod med roterande 
kvarnar sorterar direkt ut merparten av askorna vars micro-Deval-värde vanligtvist ligger 
kring 32, vilket är högt över det krav som finns på högst 25 i micro-Deval på otrafikerat 
förstärkningslager enligt ATB väg 2005. [9], [23] 
 
Det fjärde och sista av de upptagna kraven ur kapitel E i ATB väg 2005 är 
kornstorleksfördelningen vilken är en viktig faktor. Denna faktor är starkt förankrad i 
anläggningsbranschen, den säger mer om själva lagret och har inget direkt egenvärde. 
Erfarenhetsmässigt kopplas viktiga funktioner som t.ex. styvhet och stabilitet, dränering och 
tjälskydd mot en viss kornkurva för de traditionella materialen. Denna koppling kan inte 
direkt överföras till de alternativa materialen vilket dock ofta görs då bristande erfarenheter 
finns för alternativa materialen. Kopplingen kan ge svar som är rena motsatsen till 
verkligheten, detta beror dels på att mekanismerna kan skilja en del mellan traditionellt och 
alternativt material. Finmaterial kan till exempel fungera som ett icke önskvärt 
friktionssänkande medel mellan större ballastkorn då det byggs med traditionellt material, 
medan motsvarande funktion hos hyttsten har en självbindande och förstärkande effekt på 
konstruktionen. [2] 
 

ATB väg 2005 ur ett perspektiv på alternativ material 

Då det gäller möjligheterna att införa alternativa material så är det svårt att få någon 
handledning med ATB väg 2005, den försvårar mer problemet. Detta på grund av att, som 
tidigare nämnt provningsmetoderna utformade mot de traditionella materialen och inte alltid 
tillämpningsbara på de alternativa materialen. Uppnår materialen inte de direkta 
materialkraven som är ställda så blir de oanvändbara trots att de kanske kan ha en fungerande 
funktion i konstruktionen.  
 
Vägverket har dock tagit fram två regelverk utöver ATB väg 2005 som reglerar 
byggnadsmaterialen i allmänhet, dessa två är ATB krossad betong samt ATB lättklinker, 
publicerade 2004 respektive 2003. Att dessa två har publicerats beror till största del på att de 
är två ofta förekommande alternativa material. Det finns ett tredje alternativt material som 
vägverket har publicerat en publikation kring och det är hyttsten. Denna publikation är dock 
inte klassad som en ATB (allmän teknisk beskrivning) men den omfattar 
projekteringsförutsättningar, utförande och kontroll av masugnsslagg i vägkonstruktioner. 
 
I detta arbete kring bottenaska är ATB för lättklinker extra intressant att studera eftersom 
bottenaska har en relativt låg skrymdensitet (ner till 0,95 ton/m3). Lättfyllning definieras 
normalt som fyllningsmassor med en torrdensitet lägre än 1200 kg/m3. Lättklinker skall ha en 
torr skrymdensitet på 250 – 400 kg/m3. Vid dimensionering med lättklinker bör 
skrymdensiteten 0,55 kg/m3 användas eftersom den suger upp en del fukt efter en tid. 
Lättfyllning kan också användas i bankfyllningar för att begränsa bankens tyngd om 
sättningarna blir för stora eller om stabiliteten blir otillfredsställande med konventionella 
fyllnadsmassor (dvs. fyllnadsmassor med densitet 1700 – 2000 kg/m3). Lättfyllnad i 
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bankfyllningar leder till förbättrad stabilitet och/eller reducerade sättningar på underlag med 
lösa, sättningsbenägna jordar uppnås. [2], [10] 
 
Denna koppling är en viktig aspekt eftersom den gör askan till en speciell produkt med andra 
positiva egenskaper än de traditionella materialen har. På detta sätt kan användningsområden 
hittas där askan inte konkurrerat mot traditionellt ballastmaterial.  
 
Den viktigaste anledningen till varför askor bör användas kan vara det faktum att askorna 
finns om vi vill det eller ej så länge fast material förbränns. Ur samhällets perspektiv måste 
dessa massor tas om hand. Kan de användas som konstruktionsmaterial i vägar istället för att 
hamna på deponi så utgör det även en annan fördel och den är att ballast sparas vilken är en 
produkt som måste tillverkas.  

2.3.3 Anläggnings AMA 98 

AMA betyder Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och är en serie handböcker som 
publiceras av Svensk Byggtjänst. Anläggnings AMA 98 är ett dokument för hela 
anläggningssektorn och det ligger ofta till grund då en handläggare skall utfärda 
arbetsbeskrivningar och göra upphandlingar av entreprenader. Då det gäller vägbyggnationer i 
anläggnings AMA 98 så har relevanta delar av Vägverkets ATB väg 2005 inarbetats. Ett 
problem finns dock i kopplingen mellan ATB väg och anläggnings AMA:n och det är att 
förnyelsetakten inte är densamma vilket kan leda till att informationen kan skilja sig. För att 
åtgärda detta startade vägverket juni 2005 ett arbete för att införa VV AMA 05 Väg vars 
funktion blir att underlätta för dem som upprättar beskrivningar åt Vägverket genom att de får 
färdigformulerade ändringar och tillägg till Anläggnings AMA 98. [9], [11], [12] 
 
Anläggnings AMA 98 är indelade i 13 huvudkapitel och under huvudkapitlen flera 
underkapitel varav ett underkapitel är särskilt   relevant för detta projekt och det är DCB 
obundna överbyggnadslager för väg, plan och dylikt. Detta kapitel är sedan indelade i dessa 
fyra underkapitel: 

• DCB 1 Under förstärkningslager för väg, plan o d. 
• DCB 2 Förstärkningslager för väg, plan o d. 
• DCB 3 Obundet bärlager för väg, plan o d. 
• DCB 4 Slitlager av grus och stenmjöl för väg, plan o d. 

 
Informationsflödet i AMA följer efter pyramidprincipen, vilket innebär att förutom det som 
gäller enligt en (under)rubrik, gäller också allt enligt de överordnade rubrikerna. Detta innebär 
att det som står under rubrik DCB även gäller för alla de fyra underrubrikerna (DCB 1 – DCB 
4). De överordnade kraven i DCB är krav på nivå, bärighet och packningsgrad. Metoder för 
kontroll och kravnivåer överensstämmer i stort sett med motsvarande krav på obundna lager i 
ATB VÄG 2005 kapitel E. [9], [11] 

2.3.4 EU-standarder 

För närvarande står den svenska anläggningsbranschen på två ben då det gäller vilken 
standard som ska användas. Detta eftersom det för närvarande pågår ett arbete på EU-nivå att 
ta fram en CEN-standar som senare ska ersätta den svenska standarden inom 
anläggningssektorn. De standarder som kan verka intressanta i detta projekt är först och 
främst standarder inom ballastområdet, se tabell 2-1. Dessa är framtagna av TC154/TK187 
(ballast) som sysslar med alla möjliga applikationer av ballast, eller TC227/TK202 
(vägmaterial) som tagit fram standarder som berör ballast, fast med utgångspunkt för 
vägbyggnad, ”applikationsstandard”. 
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Produktstandard 
Denna standard behandlar produktens geotekniska egenskaper och metoderna på hur dessa 
egenskaper skall tas fram finns kopplade till standarder för provningsmetoder. De standarder 
som är framtagna gavs ut i en ”första generations standard”. Standarderna ligger i fortsatt 
arbete och synpunkter samlas in för att så småningom ge ut en andra generationens produkt- 
och provningsstandarder. 
 
Provningsstandard  
Provningsmetodstandarden i den ”första generationen” gör ingen skillnad på om materialet är 
traditionellt eller återvunnet, utan inledningen av standarderna definieras att de gäller för 
”naturliga eller tillverkade eller återvunna” material. Dock ligger även här erfarenhetsmässiga 
problem i vägen då standarder ska utvecklas på EU-nivå, vilket har lett till att de 
provningsmetoder som är satt som standarder är nästan alltid utvecklade som 
provningsmetoder till traditionella material. Som tidigare nämnts i detta projekt blir utfallet av 
dessa provningsmetoder nu inte alltid rättvisande för de alternativa materialen. Förhoppningar 
finns att då den andra generationen av EU-standarder kommer så ska den ta mera hänsyn till 
de alternativa materialen.  
 
Definitioner på ballast 
Som tidigare nämnts är standarderna skrivna för att passa alla material oberoende av 
bakgrund och ursprung. Det finns dock en rad indelningsvarianter av ballastmaterial, men för 
intresse för detta projekt så visas två av indelningarna av ballasttyper och de är efter ursprung 
respektive densitet.  
 
Ballastindelning efter ursprung: [2] 
 

• Naturlig ballast (natural aggregates) (TC154/EN13242) = ”ballast från mineraltäkter 
som inte utsatts för något annat än mekanisk bearbetning”. Detta är traditionell ballast, 
t ex naturgrus eller krossat berg från en bergtäkt. 

• Tillverkad ballast (manufactured aggregates) (TC154/EN13242) = ”ballast av 
mineraliskt ursprung som erhållits genom en industriell process som inbegriper 
termisk eller annan typ av modifiering” [9]. Ett bra exempel på detta är lättklinker, 
som tillverkas från en mineralisk råvara.  

• Återvunnen ballast (recycled aggregates) (TC154/EN13242) = ”ballast som erhållits 
genom bearbetning av oorganiska material som tidigare använts till byggande”. 
Exempel på sådan ballast är krossad betong och krossat tegel. 

• Biprodukts-ballast (by-product aggregates) (TC227/prEN13055-2) = ”ballast av 
mineraliskt ursprung från en industriell process som ej inbegriper annat än en 
mekanisk process”. Denna kategori är samma som tillverkad ballast med den 
skillnaden att endast mekanisk bearbetning får användas i denna kategori. Ett exempel 
är stenmjöl som erhålls då berg krossas till ballast. 

 
I denna indelning är det svårt att hitta en kategori där askorna passar bra in. Den sista är den 
som ligger närmast med undantag på att processen för askan är både mekanisk och termisk. 
 
 
Ballastindelning efter densitet eller kornstorlek: [2] 
 

• Normalviktsballast (normal weight aggregate) = ”ballast med mineraliskt ursprung 
som har en partikeldensitet icke mindre än 2000 kg/m3 men mindre än 3000 kg/m3” 
[9]. I denna kategori hamnar merparten av naturlig ballast. 
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• Lättballast (lightweight aggregates) = ”ballast av mineraliskt ursprung som har en 
partikeldensitet ej överstigande 2000 kg/m3 och en skrymdensitet ej överstigande 
1200 kg/m3” [7]. I denna kategori hamnar främst tillverkad ballast, t ex lättklinker. En 
del av askorna hamnar i denna kategori, t ex kolbottenaska. 

• Fillerballast = ”ballast som till största delen passerar en 0,063 mm-sikt, och som kan 
tillsättas i byggnadsmaterial för att erhålla vissa egenskaper”. 

 
 
Relevanta standarder för askor 
Det är särskilt fyra standarder som är intressanta för detta projekt, nedan följer en tabell med 
de samt en följande förklaring. [2] 
 

Tabell 2-1 Produktstandarder på europanivå som har betydelse för askor. [2] 

Nummer Namn Arbetsgrupp Börjar gälla 
EN13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna 

material till väg- och anläggningsbyggande 
TC154 / 
TK187 

Juni 2003 

prEN13055-2 EN 13055-2 - Lättballast – del 2: lättballast 
för bitumenblandningar och ytbehandlingar, 
och för obundna och bundna applikationer 

TC154 / 
TK187 

Juni 2003 

EN13285 Obundna blandningar – specificering TC227 / 
TK202 

Juni 2003 

prEN14227-1 Obundna och hydrauliskt bundna blandningar 
– specifikationer, del 1, cementbundna 
blandningar för vägbyggnad och 
underbyggnad 

TC227 / 
TK202 

Juni 2003 
 

 
 
Standard EN13242 är en av de grundläggande standarderna som många andra standarder 
hänvisar till. Den innefattar ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och 
anläggningsbyggande, parametrar som måste deklareras enligt denna standard är sortering och 
kornstorleksfördelning. 
 
Standard prEN13055 är särskilt intressant i detta projekt eftersom denna standard berör 
lättballast vilket vissa askor kan räknas som. Det som måste deklareras är skrymdensitet, 
partikeldensitet och kornstorleksfördelning.  
 
Standarden EN13285 berör obundna blandningar och den är hårt kopplat till standarden 
EN13242. Mycket av det som står i EN13285 är en mera specificering av det som mera 
allmänt har beskrivits i EN13242. 
 
Standarden prEN14227-1 är en standard som handlar om hur inblandningen av cement kan 
öka bindningen mellan ballastpartiklarna. Denna standard är intressant då cement vill 
användas för att förstärka askorna. 

2.3.5 Miljökraven 

Det råder för tillfälligt en konflikt mellan de som vill nyttiggöra de alternativa materialen för 
att hushålla med naturresurserna och de som vill skydda miljön mot den påverkan som en 
användning av olika restprodukter innebär. Svensk deponeringsstrategi säger att alla lakbara 
ämnen kommer att laka ut under ett långt tidsperspektiv trots att de försöks bygga in och 
täckas på alla möjliga sätt. Detta leder till att det i själva verket bara blir ett val om 
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lokaliseringen av deponi. De frågor som kommer fram med diskussioner kring lokaliseringen 
av deponier för restprodukter är hur känslig omgivningen är för de olika miljöstörande 
ämnena som beräknas finnas i restprodukterna. Analogt med ovanstående skulle alltså 
möjligheterna att utnyttja restprodukter i ett anläggningsobjekt främst avgöras av i vilken mån 
den aktuella platsen tål den ökade miljöbelastningen. Inom skyddsvärda områden bör dock 
användandet av restprodukter undvikas. En viktig del som bör belysas i sammanhanget är att 
även naturmaterialen och andra konventionellt använda material ger upphov till utlakning av 
miljöstörande ämnen. 
 
Regleringen av användning av restprodukter sker främst genom miljöbalken (MB). I 
miljöbalken framgår det att om användning av restprodukter beräknas bidra till förorenad 
mark, vattendrag, sjö, grundvatten eller annat vattenområde, måste prövning ske enligt MB. 
Sedermera finns det två fall av hur ordentlig denna prövning skall vara. Anses användningen 
av restprodukterna endast medföra ringa påverkan på miljön så räcker det med en så kallad 
anmälan medan vid icke ringa påverkan måste en prövning ske i varje enskilt fall.  
 
Ansvaret för att ta fram ett underlag för bedömning av hur stor föroreningsrisk verksamhet 
medför ligger på verksamhetsutövaren dvs den som är ansvarig för anläggningsbyggandet. En 
värdering av nedanståendestående tre punkter resulterar i en sammanvägd risk som är icke 
ringa, ringa eller mindre än ringa och bestämmer om och hur verksamheten skall prövas. Är 
risken mindre än ringa kan aska utnyttjas för anläggningsändamål utan att någon 
tillståndsprövning eller anmälan sker. Det finns ingen definition av vad som avses med ringa i 
sammanhanget men verksamhetsutövaren har rätt att få vägledning från den berörda 
miljömyndigheten om hur verksamheten skall bedömas. Om verksamhetsutövaren 
självständigt gjort en felaktig bedömning föreligger straffsanktionering bland annat genom 
miljösanktionsavgift. 
 
Vid bedömning av föroreningsrisken vid användning av askor för anläggningsändamål 
(SNI 90.007) skall hänsyn tas till: 
1) avfallets egenskaper, 
2) platsens och omgivningens egenskaper och känslighet samt, 
3) de skyddsåtgärder som vidtas vid utformning av verksamheten. 
 
Tyngdpunkten av miljökraven i Sverige ligger i miljöbalken med dess följdförfattningar, men 
även annan lagstiftning finns. Kopplingen mellan vår svenska avfallslagstiftning och EG-
rätten är viktig eftersom vår lagstiftning ursprungligen kommer ifrån EG-rätten som även har 
företräde framför vår nationella lagstiftning. 
 
Det svenska regelverket består av följande författningar: [18] 

• Lagar, inklusive miljöbalken, är juridiskt bindande och antas av riksdagen. 
• Förordningar är juridiskt bindande och antas av regeringen. 
• Föreskrifter är juridiskt bindande och antas av myndighet eller kommun. 
• Allmänna råd/handböcker, är vägledande dokument och meddelas av myndighet. 

 
EG-rätten är uppbyggd på tre typer av lagstiftning: primärrätten, vilket är de grundföredrag 
som medlemsländerna har förhandlat fram, sekundärrätten, är de rättsakter som med stöd av 
föredrag har antagits av gemenskapens institutioner, samt domstolens rättspraxis.  
 
Sekundärrätten utgörs av: [18] 

• Förordningar är bindande och gäller i Sverige utan att nationella 
genomförandebestämmelser behöver antas. 
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• Direktiv är bindande vad gäller de mål som skall uppnås inom en viss tidsfrist, medan 
det överlåts åt de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt 
för genomförandet. Direktiv skall införlivas med nationell lagstiftning i enlighet med 
medlemsstaternas egna förfaranden. 

• Beslut är till alla delar bindande och gäller direkt för dem som det är riktat till, utan 
några nationella genomförandebestämmelser. Ett beslut kan vara riktat till en eller alla 
medlemsländer, företag eller enskilda. 

• Rekommendationer eller yttranden som är vägledande och således inte bindande.  
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2.4 Sammanställning av kravbilden på de tekniska egenskaperna  
Som det nämnts tidigare i rapporten så går de flesta tekniska kraven mot funktionskrav vilket 
ofta även kan ses hos miljökraven där det är svårt att hitta några direkta gränsvärden. I detta 
kapitel ska de viktigaste sambanden mellan funktionskraven, indikatorer och 
dimensioneringsparametrar bestämmas samt försök till att finna en kravnivå i den mån det 
går.   
 
De funktionskrav som ställs på ett byggnadsmaterial till väg- och anläggningsbyggande beror 
naturligtvist av vilken typ av väg eller anläggning det handlar om. Med en hårdare belastad 
väg stiger kraven. På samma sätt stiger även kraven på materialen efter hur nära körbanan de 
är placerade t.ex. är det hårdare krav för förstärkningslagret i jämförelse mot skyddslagret. [9] 
 
Olika tillämpningar för askan samt vilka krav som borde vara uppfyllda vid varje tillämpning 
beskrivs närmare i avsnitt 2.4.2.  

2.4.1 Grundläggande funktionskrav på ett väg- och 
anläggningsbyggnadsmaterial 

Oberoende om en konstruktion utgörs av traditionella eller alternativa material så behöver de 
uppfylla en rad tekniska egenskaper för att kunna svara upp till en konstruktion som uppfyller 
de sex funktionskraven. Enligt de sex funktionskraven går alla ut på att konstruktionen skall 
vara ”formbeständig”, se tabell 2-2. [2] 

Tabell 2-2 Funktionskrav på material 

 Funktionskrav 
1a materialet måste ha en acceptabel bärförmåga och stabilitet 
1b materialet måste ha en acceptabel sättning och kompression 
2 materialet måste vara frost-, mekaniskt- och kemiskt beständigt 
31 materialet får ej orsaka oacceptabel tjällyftning 
41 materialet får ej bidra till att öka risken för att frosthalka uppstår 
51 materialet måste vara dränerande, dvs. hålla tillräckligt hög permeabilitet 
6 Utförande – materialet måste gå att hantera och packa 
1 Gäller enbart om materialet skall användas i vägöverbyggnaden 
 
En direkt tolkning av funktionskraven i ovanstående tabell leder inte till några direkta 
kvantitativa materialegenskaper. Funktionskraven är mera utformade som kvalitativa 
egenskaper för hela lagret med ord som acceptabel nivå etc. Detta synsätt är till fördel då det 
ska införas nya alternativa material eftersom direkta kvantitativa materialegenskaper kan 
skilja sig mycket mellan de traditionella och alternativa materialen men ändå uppfyller de 
samma funktionskrav hos lagret. De traditionella materialen har dock ett rejält försprång 
eftersom erfarenhetsbanken som är uppbyggd kring kopplingen mellan funktionskraven, 
indikatorer och dimensioneringsparametrar är starkt rotad i branschen. Till indikatorer räknas 
egenskaper som senare kan kopplas till ett funktionskrav utan att själv ha något direkt 
egenvärde, se tabell 2-3. 
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Tabell 2-3 Indikatorers koppling till funktionskrav 

Indikator Funktionskrav 
Organisk halt Bärförmåga och stabilitet 
Kornstorleksfördelning Stabilitet, dränering, tjälfarlighet 
Vattenabsorption Bärförmåga, tjälfarlighet, frostbeständighet 
Kapillär stighöjd Tjällyftningsbenägenheten, bärförmåga, frostbeständighet 
 

2.4.2 Förtydligande av funktionskraven 

De funktionskrav som upptogs i tabell 2-2 är enbart formulerade som kvalitativa krav. Detta 
är ett problem då beställaren vill ha en löpande kontroll på produkten så att den klarar ställda 
kvalitativa mål. Dessa kontroller måste formuleras så att de ger ett kvantitativt värde för 
materialet utan att vara för komplicerad och kostsam provningsmetod. Tittar vi t.ex. på de 
traditionella materialen så finns det nästan inga sådana kvantitativa krav som kopplas direkt 
till funktionskraven, utan de kvantitativa kraven på traditionella material har en koppling till 
funktionskraven genom erfarenhet. 
 
För att ta fram kvantitativa funktionskrav för askor får två metoder användas och sedan väga 
ihop de till ett rimligt värde. Den första metoden är att studera tidigare utförda projekt och 
kontrollera hur de har uppfyllt funktionskraven för hela konstruktionen och sedan välja ut de 
kvantitativa kraven utifrån de parametrar som är tagna vid försöken. Den andra metoden är att 
studera de traditionella materialen och utifrån dess egenskaper ta fram rimliga värden. 
 
Bärförmåga, stabilitet, sättning och kompression 
Bärförmåga, stabilitet, sättning och kompression är 4 egenskaper som syftar till att vägen ska 
behålla samma form som den har vid själva byggandet. Det är även de som ska beskriva 
vägens belastningsmöjligheter. För askor är det svårt att visa att dessa funktionskrav uppfylls 
med hjälp av några enkla direkt funktionsbaserade metoder. En metod som ofta 
rekommenderas men som är en relativt komplicerad metod är dynamisk triaxialprovning. Vid 
denna typ av provning erhålls mycket information om materialet såsom E-modul, 
packningsegenskaper m.m. Metoden är dock olämplig att använda som en rutinprovning 
samtidigt som de metoder som tillämpas på de traditionella materialen inte riktigt passar in på 
askan, t.ex. micro-Deval-provning. För att utforma en metod som lämpar sig för en 
fortlöpande kontroll måste den knyta an till triaxialprovningens värden på något sätt. 
 
Beständighet 
Till beständighet räknas tre huvudgrupper, frostbeständighet, mekanisk beständighet samt 
kemisk beständighet. Detta projekt kommer endast att beröra frostbeständighet samt mekanisk 
beständighet. 
 
Frostbeständighet innebär att materialet inte får brytas sönder vid frys-tö-växlingar som sker 
vid växling av årstiderna. Detta är en form av beständighet som inte är lika aktuell för den 
traditionella ballasten eftersom den inte anses ha något problem med det enligt Bahr, Ekvall, 
Schouenborg 2004 [2]. På grund av detta så sker ingen regelbunden kontroll av 
frostbeständighet utan det enda som sägs är att om vattenabsorptionen är mindre än 1 % så är 
materialet vara frostbeständigt.  
 
Enligt Bahr, Ekvall, Schouenborg 2004 [2] är kravet på mindre än 1 % i vattenabsorption 
skulle sätta askan som ett icke lämpligt material då de i tidigare försök har mätts till uppemot 
15 %. Detta har lett till att frys-tö-växlingar alltid borde undersökas för askor säger Bahr, 
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Ekvall, Schouenborg 2004 [2]. Det har t.o.m. tagits fram en speciell frys-tö-metod för 
lättballast och den heter PrEn13055-1, vilken i princip är densamme som EN1367-1 fast med 
provparametrar speciellt anpassade för lättballast. Som tidigare nämnts påminner askornas 
densitet och porositet lite om lättballasten och därför så rekommenderas den speciella 
provningsmetoden enligt Bahr, Ekvall, Schouenborg 2004 [2].  
 
För att sätta ett värde på funktionskravet så bör resultatet jämföras med andra alternativa 
material samt att värden från andra undersökningar bör beaktas. 
 
Mekanisk beständighet hos den traditionella ballasten bestäms oftast genom kulkvarn, micro-
Deval och Los-Angelesmetoden. Dessa metoder är dock svåra att använda då nya alternativa 
material som t.ex. aska ska testas eftersom de i regel har svagare korn än traditionella material 
enligt Bahr, Ekvall, Schouenborg 2004 [23]. Ett mera lämpligt testförfarande är att testa askan 
som en hel ”kropp” istället för korn för korn som de traditionella metoderna gör. En speciell 
testmetod är utformad för lättballast, prEN13055-1 vilken även kan vara en passande metod 
för askan då dess geotekniska egenskaper påminner om lättballast. Metoden används för att 
via materialets motstånd mot nedkrossning genom att materialet packas i en stålcylinder och 
krossas sedan ned med en kolv 20 mm samtidigt som trycket mäts. En annan viktig metod för 
att kontrollera askors mekaniska beständighet är att kontrollera kornstorleksfördelningen före 
och efter de övriga testerna, såsom dynamiskt triaxialtest, modifierad kompressibilitet och 
packningsprov enligt Bahr, Ekvall, Schouenborg 2004 [2]. 
 
Tjällyftning 
Definieringen av funktionskravet ”materialet får ej orsaka oacceptabel tjällyftning” är att om 
ett material ska anses som lyftande skall det uppmätta lyftebeloppet (procent av frusen 
provhöjd) vara mer än 10 % av provets porvolym (i procent). Dessa krav gäller dock endast 
då materialet används i överbyggnaden i vägen. [2] 
 
Enligt Bahr, Ekvall, Schouenborg 2004 [2] har det genom tidigare erfarenheter konstaterats 
att tjälfarligheten är störst i finkorniga material, dvs. att provningar för tjälfarlighet 
rekommenderas att utföras om kornstorleksfördelningen indikerar på att det finns en stor 
andel finkornigt material. Tidigare undersökningar har även visat på att kolbottenaska och 
slaggrus inte uppvisar någon tjälfarlighet enligt Bahr, Ekvall, Schouenborg 2004 [2]. Ska 
dock ett test utföras bör det göras efter metoden VVMB609:1994. [2] 
 
Frosthalka 
Frosthalkan uppstår då materialet i vägens överbyggnad fungerar som ett isoleringslager 
istället för att leda bort kylan från körbanan. Fenomenet uppstår vid snabba 
temperaturväxlingar från varmt till kallt. Detta innebär att frosthalkan är direkt kopplad till 
materialets värmekonduktivitet, alltså dess förmåga att leda värme.  
 
Problemet då det gäller ett materials värmekonduktivitet är att det finns två anledningar till 
varför det ska vara känt vid dimensioneringen av överbyggnaden. Den ena anledningen är att 
en lägre värmekonduktivitet bidrar till ett bra isoleringslager.  Den andra anledningen är att 
kylan skall avleds från körbanan för att minimera risken för frosthalka. För att detta ska bli 
hanterbart så har Vägverket i ATB väg 2005 tagit fram direkta krav på värmekonduktiviteten i 
överbyggnaden. Om materialet skall ligga närmre ytskiktet än 0,5 m så måste 
värmekonduktiviteten överstiga vissa värden (>0,6 W/mK för 0-0,25 m från vägytan, >0,3 
W/mK för 0,25-0,50 m från vägytan). [9] 
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Skall askorna användas i överbyggnaden så är ovannämnda funktionskrav relevanta och 
askorna skall således testas enligt metod ISO8301 eller ISO8302 eftersom den är 
rekommenderad i ATB väg 2005. [9] 
 
Dränering/permeabilitet 
Detta funktionskrav har en koppling till de föregående kraven eftersom ett ökat vatteninnehåll 
i materialet ger en ökad risk för tjälrörelse och en sänkt stabilitet. Kravet gäller enbart om 
materialet ska användas i vägöverbyggnaden. Som tidigare så finns det inga krav för 
traditionella material utan det är enbart erfarenhetsmässiga kopplingar till 
kornstorleksfördelningen som utgör kraven för detta kvalitativa funktionskrav.  
 
Bristen på direkta krav på ett materials permeabilitet medför att för att kunna bedöma 
materialet får tidigare försök studeras på askor och andra referens material. För bottenaskan 
ligger permeabiliteten i normalfallet på ca 5*10-7 m/s, tidigare försök har dock visat att den 
kan variera kraftigt mellan olika askor varför en kontroll bör utföras i varje fall enligt 
”Provningsmetoder för alternativa material till vägunderbyggnad”. Kontrollen bör utföras 
med en rörpermeameter. [13] 
 
För att visa variationerna i olika mätningar kan tabell 4-3 studeras. Stor del av variationerna 
beror på kornstorleksfördelningen, med ökande kornstorlek och ökande ensgradering så ökar 
också permeabiliteten. 

Tabell 2-4 Tidigare mätresultat av permeabilitet hos några material 

Material Permeabilitet [m/s] Metod Källa 
Kolbottenaska 2*10-5 – 4*10-5 Rörpemeameter Provn.metod alternativa 

mtrl. VV [13] 
Slaggrus 9*10-7 – 2*10-6 Rörpemeameter Provn.metod alternativa 

mtrl. VV [13] 
Betongkross 1*10-6 – 5*10-6 Rörpemeameter Provn.metod alternativa 

mtrl. VV [13] 
Referensmaterial1 3*10-6 – 4*10-6 Rörpemeameter Provn.metod alternativa 

mtrl. VV [13] 
1 referensmaterialet bestod av ett sandigt grus 
 
 
Packningsegenskaper och hanterbarhet 
Det sista funktionskravet som nämndes i tabell 4-1 är kopplade till utförandet av anläggnings- 
eller vägbyggnationer. En viktig del är att materialet ska gå att packa med rimliga resurser. 
För att kunna få en bild av packningsegenskaperna i fält finns en rad metoder för att utföra 
packningsförsök i laboratorier. Tidigare försök på bottenaska har visat att lätt eller tung 
instampning är en lämplig metod att använda för att bestämma packningsegenskaperna på 
askan.  
 
De parametrar som fås fram genom packningsförsöken är optimal vattenkvot och maximal 
densitet. Packningsförsöken bör utföras i ett tidigt stadium i försöksupplägget eftersom de 
parametrar som fås ut från det är en vägledning om ingångsvärdena till andra 
laboratorieförsök, t.ex. dynamiskt triaxialtest. 
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2.5 Uppföljning av utförda projekt med bottenaskor  

2.5.1 Allmänt  

I detta kapitel behandlas två projekt där bottenaska är använt som ett vägbyggnadsmaterial 
inom Sveriges gränser. I de två aktuella fallen har bottenaskan använts i vägöverbyggnaden.  
 
De två provsträckorna som valts ut var Törringevägen utanför Malmö som byggdes 1998 och 
Dåvaverkets transportväg i Umeå som byggdes 2001. Dessa två vägar är byggda med slaggrus 
som består av sorterad och lagrad bottenaska. Sorteringen innebär att partiklar större än 50 
mm samt magnetiska partiklar avskiljts medan lagringen innebär att askan är lagrad utomhus i 
minst sex månader för att få en vattenkvot som närmar sig den optimala vattenkvoten. Den 
optimala vattenkvoten eftersträvas eftersom när den är uppnådd fås de bästa 
packningsegenskaperna. På båda dessa projekt har uppföljningar gjorts där metoder som 
fallviktsmätning har använts för att bland annat bestämma vägarnas styvhet. 
  
Fallviktmätning som egentligen heter provbelastning med fallviksapparat har använts för att 
kunna registrera bärighetsutvecklingen under en viss tidsperiod. Metoden skall simulera en 
överfart av ett tungt fordon. Vid provbelastning belastas vägytan av en vikt som får falla ned 
på en belastningsplatta som vilar på vägen (figur 2-1). Under belastningen så registreras 
vägytans maximala nedsjunkning eller deflektion av givare, dels i belastningscentrum, dels i 
ett antal punkter på valda avstånd därifrån. Vikten faller ned på ett fjädersystem ovanpå 

belastningsplattan och plattan överför 
kraftpulsen till vägen. Kraftpulsens 
storlek beror av viktens massa, 
fallhöjden, fjädersystemets egenskaper 
och vägkroppens styvhet. Storleken på 
deflektionerna och hela 
”deflektionsprofilens” utseende är en 
funktion av styvheterna och 
tjocklekarna hos de lager som påverkas 
av belastningen. Deflektionen i 
belastningscentrum påverkas av alla 
lager inom lastens djupverkan, medan 
deflektionen under den yttersta givaren 
påverkas främst av förhållandena i 
undergrunden. (Deflektionsprofilen 
kallas ofta lite vanvördigt för 
sjunktratt). [14] [15] 

Figur 2-1 Princip för provbelastning med 
fallviksapparat [14] 

För att få tyvhetsmoduler för varje enskilt lager så används ett datorprogram som med hjälp 
av de uppmätta deflektionerna och kända lagertjocklekar gör en beräkning som resulterar i 
lagerstyvheter.  [15] 

2.5.2 Törringevägen 

Beskrivning av provsträckan 
Törringevägen är belägen ca 10 km sydost om Malmö, den fungerar som en genomfartsgata 
vid byn Käglinge. Vägen byggdes 1998 som ett försök för att utvärdera tre restprodukters 
funktionsegenskaper. Restprodukterna var betong, tegel och slaggrus från avfallsförbränning. 
Den delen som är intressant i detta arbete är de två sträckor där slaggruset har använts i 
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vägens förstärkningslager samt referenssträckorna som är uppbyggda av krossat berg. Den 
tunga trafiken består enbart av några sporadiska fordon. Vägens sydliga placering bidrar till 
att den utsätts för lindriga tjälproblem. Törringevägen byggdes utifrån 
dimensioneringskriterier enligt VÄG 94. [2], [14] 
 
Slaggruset utgör ett cirka 46 cm tjockt förstärkningslager under 15 cm bärlager av bergkross 
och 13 cm bitumenbundet bär- och slitlager (Figur 2-2). Undergrunden består av lermorän. 
Referenssträckan är byggd med bergkross i förstärkningslagret och med åtta cm bärlager av 
bergkross (Figur 2-2). Att bärlagret har utformats med olika tjocklekar beror på att 
Vägverkets regler skulle följas så väl som möjligt. Enligt de reglerna räcker åtta cm bärlager 
på krossat bergmaterial medan okrossat material kräver 15 cm bärlager. Slaggruset ansågs 
mest motsvara ett okrossat material. [14] 
 

 
Figur 2-2 Törringevägen, uppbyggnad av referenssträcka och provsträcka [14] 

  
Resultat 
Byggandet av Törringevägen försenades vilket medförde att arbetet utfördes under dåliga 
väderförhållanden med bland annat regn och låg temperatur. Eftersom terrasserna var av 
lermorän som är känsliga för hög fuktighet var det ingen överraskning att projektet ej skulle 
uppfylla bärighetskraven från VÄG 94.  
 
Eftersom samtliga sträckor byggdes under liknande förhållanden så får de genomförda 
fallviktsmätningarna ett resultat som kan påvisa skillnaden mellan provsträckorna kontra 
referenssträckorna. Mätningarna har utvärderats och redovisats i form av de olika lagrens 
styvheter, så kallade lagermoduler. Både provsträckan och referenssträckan har provbelastats i 
tio punkter i höger och vänster sida i fem sektioner, detta trots att referenssträckan var dubbelt 
så lång. 
Lagermodulerna är upplagda så att det totala asfaltlagret bildar en lagermodul, bärlagret och 
förstärkningslagret bildar tillsammans en andra lagermodul och den sista lagermodulen står 
för undergrunden. Se resultatet från mätningarna i Bilaga 3. 
 
Resultatet visar att det asfaltbundna lagret i referenssträckan är styvare än det i provsträckan. 
På grund av att styvheten hos det asfaltbundna lagret var så mycket större än hos de andra 
lagren särredovisas de senare i ett eget diagram. Då framgår det att referenssträckan är 
inhomogen i längdriktningen, se figur 2-3.  
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Figur 2-3 Styvhet (lagermodul) för olika lager i referens- och provsträcka [14] 

 
Ur ovanstående diagram där det obundna lagren redovisades separat kan vi utläsa att 
referenssträckan har en betydligt bättre styvhet i bärlagret + förstärkningslagret än vad 
provsträckan har. Dock skiljer det betydligt mindre på undergrunden på referenssträckan vid 
sektion 310 och på provsträckan sektion 350. Ur diagrammet ovan kan det ses en bättre 
styvhet på referenssträckans än på provsträckan vid liknande förhållanden på undergrunden.  
 
Vid jämförelse av hur förändringen av styvheten sett ut med tiden visade det entydigt på att 
styvheten i referenssträckan har ökat medan provsträckan näst intill har stått på samma nivå 
under tidsförloppet som är redovisat. Detta gäller både bär- och förstärkningslagret på båda 
sträckorna men i referenssträckan har även undergrunden blivit styvare med tiden, se figur 7-3 
i bilaga 3.  
 
Sett ur miljösynpunkt så kunde ingen skillnad ses på utlakningen av tungmetaller från de olika 
byggnadsmaterialen. Vidare kunde det konstateras att restprodukterna inte medförde något 
merarbete under produktionstiden, anläggningsarbetarna uppfattade materialen som stabila 
och lättarbetade. [17] 
 

2.5.3 Dåvaverkets transportväg 

Beskrivning av provsträckan 
Dåvavägen byggdes 2001 och den är belägen på Dåvamyran norr om Umeå, vägen används 
som en intern transportväg inom Dåva kraftvärmevärks område. Vägen är byggd i fem 
delsträckor varav två med vanlig bergkross samt tre med slaggrus. De två sträckorna som 
uppföljningen är gjort på har ett bitumenbundet bär- och slitlager. Vägens placering i Umeå 
medför att den utsätts för norrländska förhållandena vilket innebär att den kan påverkas av 
betydande tjälproblem. [14] 
 
Slaggruset återfinns i förstärkningslagret på en mäktighet av ca 42 cm, över detta finns ett 15 
cm tjockt bärlager av bergkross samt överst 11 cm bitumenbundet bär- och slitlager. Under 
förstärkningslagret ligger ett skyddslager av sand och därunder en finkornig morän. Se figur 
2-3. [14] 
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Figur 2-4 Dåvavägen, uppbyggnad av referenssträcka och provsträcka [14] 

 
Resultat 
Vägen har blivit provbelastad men fallviktsmätning på sex punkter på varje sträcka – höger 
och vänster sida i tre sektioner (figur 2-4). Mätningarna är utförda vid två tillfällen, 2002 
respektive 2004.  
 

 
Figur 2-5 Mätpunkter för fallviktsmätning på Dåvavägen [14] 

Beräkningarna av ytmodellerna är gjorda så att varje punkt har fått en medelstyvhet för hela 
skiktet från ett angivet djup och nedåt. Redovisningen skiljer sig alltså från redovisningen för 
Törringevägen där varje enskilt lagers styvhet redovisades och i detta fall redovisas styvheten 
beroende på djupet. Med djupet z = 0 mm menas då medelstyvheten för hela konstruktionen. 
Se figur 2-6 som illustrerar hur styvhetsmodulerna ser ut med avsikt på djupet. [14] 
 

 
Figur 2-6 Medelstyvhet (ytmoduler) utvärderade från fallviktsmätning på Dåvavägen 2002 resp. 2004 [14] 
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Resultatet redovisades sedan i form av två diagram som illustrerar hur styvhetsmodulerna 
varierar med djupet. Från diagrammen kan det direkt konstateras att det är förstärkningslagret 
som utgör det svagaste skiktet i både prov- och referenssträckan. Ytterligare kan konstateras 
att provsträckan som är uppbyggd av slaggruset är genomgående mindre styv konstruktion än 
referenssträckan, se figur 2-6.  
 
Förändringen av styvheten med tiden visar så på att styvheten har sjunkit på de obundna 
lagren på båda sträckorna. Ur figur 2-6 kan det även urskiljas att provsträckans styvhet 
försämras mer med tiden än vad referenssträckan gör vilket ses på att avståndet mellan 
linjerna i figur 2-6 är större år 2004 än 2002. [14] 
 

2.5.4 Summering av beskrivna projekt 

I Törringevägen kunde en ökning av styvheten ses med tiden, denna ökning kunde dock inte 
ses i den nyare vägen i Dåva. Båda vägarna visar på att slaggruset ger en betydligt mindre 
styv konstruktion än en med traditionellt bergkross. I båda fallen kunde materialen ändvändas 
utan att få en oacceptabel avvikelse från referenssträckorna som är konstruerade av 
traditionellt bergkross enligt Arm M. 2005.  
 
En positiv aspekt som återses i Törringeprojektet är att slaggruset uppfattas lätthanterligt och 
på så sätt inte skiljer sig från naturmaterialen i produktionskostnad för utläggning.  
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2.6 Geotekniska egenskaper från litteraturstudie 

2.6.1 Inledning 

I detta kapitel studeras tidigare utförda undersökningar på de geotekniska egenskaperna. 
Resultaten från en rad tidigare undersökningar finns registrerade på askprogrammets databas 
Allaska, (http://www.askprogrammet.com/ALASKA/allaska.aspx). För att få rättvisande data 
görs sökning på enbart bottenaskor. Svaren som presenteras för varje enskild egenskap är 
maxvärdet, minivärdet samt medianvärdet. Dessa är de mest intressanta att jämföra de senare 
utförda laborationerna med. 
 
Databasen är skapad av ÅF Process AB för värmeforsk, detta enligt Värmeforsk 
(http://www.askprogrammet.com).  
 
Dess syfte är att samla den kvantitativa information som kommer fram i Sverige, i första hand 
i delprogrammet "Miljöriktig användning av askor".  

2.6.2 Kornstorleksfördelning 

Kornstorleksfördelningen finns redovisade från 40 st försök på siktning före packning samt 11 
st för siktning efter packning. Ur figur 2-7 där max, min samt medianvärde redovisats på 
siktförsöken från litteraturstudien. Medianvärdet visar att materialet har en 
kornstorleksfördelning som liknar grusig sand eller ett sandigt grus.  
 

Siktkurva före packning

0

20

40

60

80

100

0 0,06 0,13 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 31,5 45

Kornstorlek mm

 P
as

se
ra

d
 v

ik
t 

%

Median

Min

Max

---Silt---*------------Sand--------------*----------------------Grus----------------------

 
Figur 2-7 Siktkurva från litteraturstudie [19] 

 
Graderingstalet, Cu = d60/d10, där d60 motsvarar kornstorlek för 60 vikt-% passerande mängd 
och d10 motsvarande kornstorlek för 10 vikt-% passerande mängd. Värdena d60 och d10 får man 
från materialets kornkurva. Vid fallet med mediankurvan fås ett graderingstal på 15. Detta är 
värdet som brukar vara gränsen för definition av ett välgraderat material. Material med 
graderingstal större än 15 definieras som välgraderade och har på så sätt en lång och flack 
kornfördelningskurva.  

http://www.askprogrammet.com/ALASKA/allaska.aspx
http://www.askprogrammet.com
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2.6.3 Nötningsegenskaper 

Nötningsegenskaperna redovisas i form av siktning före och efter proctorpackning samt med 
micro-Deval-värde. 9 stycken försök på micro-Deval finns redovisade i Allaska. 
 
Ur skillnaderna i skitkurvorna före respektive efter packning så syns en påtaglig nedkrossning 
av materialet. Denna nedkrossning bör beaktas då packningsförfarandet påminner en del om 
det som sker ute i fällt. Följder som kan fås av en nedkrossnings av materialet är att 
urlakningsförloppet kan förändras, bärigheten och andra viktiga faktorer kan försämras. 
Diagram för jämförelse finns i bilaga 4.  

Tabell 2-5 Micro-Deval-värde från litteraturstudie [19] 

Micro-Deval Median Min Max 
Bottenaska 32 26 39 
 
Micro-Devalvärdet ur databasen Allaska visar på att bottenaskan icke är tjänlig som ett 
material i försträkningslagret eller i mer krävande lager enligt ATB väg 2005.  

2.6.4 Skrymdensitet 

Den lösa torra skrymdensiteten är redovisad med 11 resultat i databasen Allaska. 
 

Tabell 2-6 Torr skrymdensitet från litteraturstudie [19] 

Torr skrymdensitet Median [ton/m3] Min [ton/m3] Max [ton/m3] 
Bottenaska 0,80 0,53 1,18 
 
Enligt resultaten på skrymdensitet i Allaska är bottenaskan ett mycket lätt material med 
nästan halva vikten mot traditionell bergkross.  

2.6.5 Packningsegenskaper 

I askprogrammets databas Allaska finns 27 redovisade resultat för proctorförsök. Se resultaten 
i kap. 2.6.6. 

2.6.6 Maximal torrdensitet / Optimal vattenkvot 

Maximal torrdensitet samt optimal vattenkvot får ur proctorpackningsresultaten som finns 
redovisade i Allaska. 

Tabell 2-7 Maximal torrdensitet / optimal vattenkvot ur litteraturstudie [19] 

 Median Min Max 

Maximal torrdensitet [ton/m3] 1,630 0,812 1,832 
Vattenkvot [vikt %] 16,5 9,0 32,8 
 
Vattenkvoten ligger inom det intervall som förväntas för ett sandigtgrus material. Den 
maximala torrdensiteten visar på att bottenaskan är ett lätt material vid jämförelse med 
traditionell bergkross. 

2.6.7 Frostbeständighet 

Det finns 8 stycken resultat från försök på frostbeständighet i databasen Allaska varifrån 
resultaten kommer. Värdet beräknas i % sönderfall från ursprungsmassan. 
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Tabell 2-8 Frostbeständighet från litteraturstudie [19] 

Frostbeständighet Median [%] Min [%] Max [%] 
Bottenaska 1,3 0,8 2,7 
 

2.6.8 Permeabilitet 

Värdena på permeabilitet är redovisade från 13 olika försök. 

 

Tabell 2-9 Permeabilitet från litteraturstudie [19] 

Permeabilitet Median [m/s] Min [m/s] Max [m/s] 
Bottenaska 2*10-5 5,7*10-8 3,46*10-5 
 
 
Permeabilitet försöken visar på en stor spridning men den håller sig inom det intervall som 
förväntas av ett sandigtgrusmaterial enligt ”Provningsmetoder för alternativa material”. [13]
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3 Utförda laboratorie- och beräkningsförsök 

3.1 Geotekniska egenskaper från egna laboratorieförsök 

3.1.1 Provberedning 

För att kunna avgöra om den aktuella bottenaskan från Öviks-enerigs fjärrvärmeverk är 
lämplig att använda som byggnadsmaterial inriktades laborationerna på de parametrar som 
ansågs vara nödvändiga för en rättvis utvärdering. Parametrarna valdes utefter vilka som 
fanns redovisade i askprogrammets databas Allaska för att möjliggöra en verifiering om att 
även denna aska följer någon slags norm. Vidare valdes de parametrar som behövs för att göra 
beräkningar i PMS-objekt samt några grundläggande parametrar som kan vara intressanta då 
en jämförelse ska göras mot de traditionella materialen.  
 
Alla försök gjordes med minst 2 repetitioner för att på så sätt försöka minimera risken för ett 
slumpmässigt missvidande resultat.   
 
De försök som är utförda i Luleå tekniska universitets laboratorier samt Skanskas väglabb i 
Örnsköldsvik är: 

• Kornstorleksfördelning 
• Nötningsegenskaper 
• Torrdensitet 
• Skrymdensitet 
• Packningsegenskaper 
• Optimal vattenkvot 
• Naturligvattenkvot 
• Permabilitet 
• Porositet 
• Glödförlust 
• Frostbeständighet 

 
Den aktuella askan är hämtat på Må renhållningsanläggning i Örnsköldsvik vilken är 
deponistationen som Ö-viksenergi använder sig av. Proverna togs i form av delproverna från 
en deponihög enligt figur 3-1 men hjälp av en hjullastare. För att senare få ut lämplig mängd 
som behövs för provberedningen antogs samma princip fast med hjälp av en spade i den 
”nya” högen varvid 10 st delprover med ca 7-10 kg vardera. Proverna förvarades sedan i 10 
liters plasthinkar med tätande lock för att förhindra att proverna skall förändras under tiden 
för lagringen innan analyserna.  
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Figur 3-1 Provtagningspunkter ur hög, (SS 18 71 16). 

 
Figur 3-2 3 av de totalt 10 delproven 

3.1.2 Kornstorleksfördelning 

För att inte riskera nermalning av askan vid siktning så har sikttiden bestämts genom en rad 
siktförsök där sönderdelningen av de spröda kornen hela tiden kontrollerades genom att väga 
siktarna under siktningen. Den slutliga sikttiden som användes vid alla efterkommande 
siktningar var 10 minuter. Varje delprov delas upp i 2 delprov som siktas i 10 minuter. 
Utgångsmängden för de varje försökspar undergick aldrig 1 kg.  
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Figur 3-3 Sammanställning av utförda siktförsök 
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Ur siktkurvan i figur 3-3 kan det utläsas att askan har en fraktionsfördelning som liknar en 
grusig sand. Siktkurvan i figur 3-3 är medianvärdet för de utföra siktningarna på den 
levererade bottenaskan från Öviks Energi. För att se samtliga siktkurvor se bilaga 6 till 14. 
 

 
Figur 3-4 Siktningsutrustning 

Graderingstal, Cu = d60/d10, där d60 motsvarar kornstorlek för 60 vikt-% passerande mängd och 
d10 motsvarande kornstorlek för 10 vikt-% passerande mängd. Värdena d60 och d10 får man 
från materialets kornkurva vilka blir 2 mm respektive 0,2 mm vilket leder till ett graderingstal 
på 10. Material som har ett graderingstal på över 15 klassas som ett välgraderat material vilka 
ofta är svårare att utföra beräkningar på eftersom de är mera inhomogena. Material som 
brukar vara välgraderat är t.ex. morän. Graderingstalet är mått på kurvans ”lutning”. Det finns 
ett visst samband mellan graderingstal och stabilitet. 

3.1.3 Nötningsegenskaper 

Askans nötningsegenskaper testades med två metoder, micro-Deval samt siktning före och 
efter proctorpackning. Metoden med att sikta före och efter proctoroackning har några likheter 
med kulkvarnsförök där materialet utsätts för slag av fallande stålkulor.  
 
Bestämning av nötningsmotstånd (micro-Deval) fick frångå metodbeskrivningen EN 1097-1 
eftersom önskad mängd av fraktionen 10-14 mm ej var erforderliga. Ändringen i metoden 
blev att fraktioner från 5,6-14 mm användes. Testmetod innebär att det material (0,5 kg, 10-14 
mm kornstorlek) som skall testas placeras i en horisontell ståltrumma (innerdiameter 200 mm, 
slät insida) tillsammans med 2,5 liter vatten och 5 kg stålkulor med diametern 10 mm. Detta 
får sedan rotera 12 000 varv. Materialen siktas efter avslutat provning och resultatet (micro-
Deval-värdet) är den andel av materialet (uttryckt i vikt-%) som nötts ner till en kornstorlek 
som är mindre än 1,6 mm. 
 
Den andra metoden bestod enbart av siktning av den proctorpackade askan på samma sätt som 
beskrevs i kap 3.1.2. 
 
Resultaten från de båda visar på att bottenaskan är starkt känslig för nednötning med ett 
micro-Deval-värde på 33 samt en förändrad kornkurva. Se förändringen i kornkurvan i bilaga 
13.  
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3.1.4 Skrymdensitet 

Den lösa, torra skrymdensiteten är densiteten då materialet hälls försiktigt i ett, relativt 
kornstorleken, stort kärl utan ytterligare packning. Denna är intressant både ur konstruktions- 
och transportsynpunkt. Skrymdensiteten beror på flera olika parametrar. Låg kompaktdensitet, 
hög porositet, hög grad av ensgraderat material, oregelbunden och kantig kornform är faktorer 
som minskar skrymdensiteten. Skrymdensiteten innefattar alltså en hel del luft, vilket betyder 
att den alltid är lägre än korndensiteten och kompaktdensiteten. Torra material har lägre 
skrymdensitet än våta, eftersom vattnet ersätter luften i materialet. Därför måste vattenkvot 
alltid anges när skrymdensiteten redovisas. 
 
Skrymdensiteten bestämdes genom att fylla en bägare på 5 dm3 med en känd volym med aska 
utan någon vidare packning. Materialets massa bestäms genom att väga behållaren före och 
efter påfyllnad av materialet, och skrymdensiteten bestäms därefter.  
 

Tabell 3-1 Resultat på skrymdensitet hos levererad aska 

Material Skrymdensitet [ton/m3] Vattenkvot [vikt %] 

Bottenaska 0,34 0 

3.1.5 Packningsegenskaper  

Proctormetoden innebär att en stamp får falla från en viss höjd, 25 st fall för varje angivet 
packningslager av totalt 5 lager, ner i en standardiserad provcylinder. En serie instampningar 
görs med olika vattenkvoter. Torr skrymdensitet beräknas för varje instampning. Den högsta 
torra skrymdensiteten anges som referensdensitet även kallat maximal torr skrymdensitet. 
Den vattenkvot som ger referensdensiteten anges som optimal vattenkvot. 
 
De valda instapmningsvattenkvoterna valdes utifrån vilken optimal vattenkvot som kunde 
förväntas i askan efter att kornstorleksfördelningen var gjord. Siktningen visade sig att askan 
liknar en grusig sand vilket medförde att den optimala vattenkvoten förväntades att ligga 
inom intervallet 4-25 vikt-%. Utifrån detta intervall valdes sex vattenkvoter, 4, 8, 12, 16, 20 
och 25.  
 
Resultaten från proctorpackningen kommer i kap. 3.1.6. Fullständigt protokoll finns i bilaga 
5.  
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Figur 3-5 Proctorpackningsutrustning 

 

3.1.6 Maximal torrdensitet / Optimal vattenkvot 

Maximal torrdensitet och optimal vattenkvot fås från proctorförsöken. Dessa värden 
representerar den högsta torrdensiteten som kan uppnås för askan vid proctorpackning. 
Värdena plockas från maxpunkten på kurvan med torrdensiteten kontra vattenkvoten. Se 
bilaga 5. 
 
Utifrån detta värde bör lagringen av askorna styras så att askan ligger så nära optimal 
vattenkvot som möjligt för att kunna packa askan så bra som möjligt. 
 

Tabell 3-2 Resultat på maximal torrdensitet / optimal vattenkvot från laboratorieförsök 

Material Maximal torrdensitet 
[ton/m3] 

Optimal vattenkvot [vikt %] 

Bottenaska 0,78 16 

3.1.7 Naturlig vattenkvot  

Den naturliga vattenkvoten motsvarar den vattenkvot som materialet hade då det levererades. 
Vattenkvoten beräknas genom att torka den levererade askan torka i 105˚C i 24 timmar och 
sedan dividera massan på vattnet med massan för den torra askan.  
 

Tabell 3-3 Resultat på naturlig vattenkvot på levererad aska 

Material Naturlig vattenkvot [vikt %] 

Bottenaska 62 

  
På grund väderförhållandena med snö så va det svårt att komma åt askor som hade lagrats en 
längre tid på tippen utan proverna togs från relativt färska askor. Detta ledde till den höga 
vattenkvoten. 
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3.1.8 Frostbeständighet 

Frostbeständighet är en viktig egenskap hos ett väg- och anläggningsmaterial i de 
klimatförhållanden som råder i norra Sverige. Denna egenskap kontrollerades med metod 
prEN13055-1, (frostbeständighetsprovning avsedd för lättklinker, 20 cykler). 
Frostbeständigheten provades på askor som får suga vatten på vanligt sätt under upptinig (1 
dygn). Temperaturerna är +20 och -17,5˚C.  
 
Principen denna metod är att en fraktion siktas fram, 11,2-16 mm, som utsättes för frys-tö-
växlingar 20 ggr. Därefter kontrolleras hur mycket av materialet (procentandel) som passerar 
en sikt med halva maskvidden för den nedre fraktionsgränsen (i detta fall 5,6 mm). Denna 
procentandel utgör resultatet av testet. På grund av den låga fraktionsfördelningen på denna 
aska så har standarden modifierats så att fraktioner mellan 5,6-11,2 mm siktas fram och frys 
ner. Sedan kontrolleras den mängd som passerar 2,0 mm sikten istället för 5,6 mm sikten som 
standarden anger.  
För att även få en bild på känsligheten hos bottenaskan vid närvaro av vatten så utökades 
försöken. De utfördes både med frys-tö-växlingar på prover som fick möjlighet att suga vatten 
under upptining och några som ej hade den möjligheten. För att se hela protokollet se bilaga 
15. 
 

Tabell 3-4 Resultat på sönderfall från frys-tö-växlingar 

Material Sönderfall torr upptining [%] Sönderfall våt upptining[%] 

Bottenaska 2,69 16,84 

3.1.9 Permabilitet  

Permeabiliteten talar om hur väl genomsläppligt materialet är. Bygg- och anläggningsmaterial 
bör inte vara för tätt, eftersom vatten som kommit in i konstruktionen på ett eller annat sätt då 
riskerar att bli kvar i konstruktionen och påverka denna negativt. 
 
Testet för permeabilitet utfördes av så kallad rörpermeameter enligt Nordtest rapport nt 254. 
Rörpermeametern utgörs av en cylinder med stela väggar. Provet packas direkt i cellen, med 
en inpackningsstamp som ska motsvara packningen hos proctor. Provet vattenmättas sedan 
varvid vattnets tryckhöjd mot inströmningsänden bör begränsas till samma höjd som provets, 
för att urspolning skall undvikas. Efter vattenmättnad höjs gradienten upp till ca. 12. 
Genomströmning vid full tryckhöjd anses ha stabiliserats när 5-6 jämna värden erhållits efter 
varandra och då avbryts testerna. Strömningsriktningen var uppåt i detta försök. Hela 
permeabilitetsprotokollet finns i bilaga 16. 
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Figur 3-6 Permeabilitetsuppställning 

Tabell 3-5 Resultat från permeabilitetsförsöken 

Material Permeabilitet [m/s] Vattenkvot [%] 

Bottenaska 5,67E-07 16 

3.1.10 Porositet 

Porositeten är ett tal som anger förhållandet mellan porvolym och den totala volymen. Anges 
i procent. Porositeten är ett viktigt tal om man på ett enkelt sätt vill uppskatta ett materials 
värmeledningsförmåga eller dess möjlighet till att binda vatten. Ett högt porositetstal ger en 
låg värmeledningsförmåga men möjlighet till att binda mycket vatten om porerna är öppna. 
 
Porositeten mättes i samband med permeabilitetstesten där vi fick provtuber som va packade 
samt vattenmättade så att varje por i provet innehöll vatten. Massan av det våta provet vägdes 
varefter det torkades och en ny vägning genomfördes. På så sätt blev mängden vatten känd 
som senare dividerades med den kända volymen på provkroppen och på så sätt erhölls 
porositeten.  
 
Detta resonemang leder fram till en korndensitet på 2,3 t/m3 vilket ligger lite högre än 
intervallet på 1,8-2,2 t/m3 vilket vars anges som ett riktvärde i ”Provningsmetoder för 
alternativa material till vägunderbyggnad”[13]. Den höga korndensiteten antyder på att 
resultat på porositeten kan vara missvisande på grund av luftfickor inne i provcylindrarna. 
Värdet på porositeten bör utifrån detta resonemang vara något lägre men den kommer ändå att 
användas som indata i senare simuleringar.  . 

  

Tabell 3-6 Resultat från porositetsberäkningar 

Material Porositet [%] 

Bottenaska 73,5 

3.1.11 Organisk halt 

Analysen av organisk halt gjordes med hjälp av metoden för glödförlust. Metoden är ett sätt 
att uppskatta kolhalten. Den bygger dock på att allt kol oxideras till koldioxid som avgår i 
gasfas, och att inget annat händer med provet. 
 
För att se protokoll se bilaga 17. 
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Tabell 3-7 Organisk halt genom glödförlustberäkning 

Material Glödförlust [%] 

Bottenaska 29 
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3.2 Beräkningsförsök av dimensionering av väg 
Programmet som används i den här utvärderingen heter PMS Objekt och det är ett 
datorprogram som Vägverket tillhandahåller fritt från deras hemsida. Beräkningarna görs 
både med den aktuella bottenaskan som ett ingående material samt med traditionella material 
för att ge en möjlighet till att jämföra de två olika alternativen. 
 
 Delmomenten som behandlas i programmet är. 
 

1. Trafikberäkning enligt ATB väg 
2. Konstruktionens uppbyggnad 

a. Terrass och överbyggnad 
b. Lagertjocklek och E-moduler 

3. Bärighetsberäkning 
4. Tjälberäkning 

 
• Trafikberäkning 

I detta avsnitt ställs beräkningen in efter den aktuella trafikbelastningen som råder på 
den aktuella vägen (antal fordon, andel tung trafik, trafikökning). 
 

• Konstruktionens uppbyggnad 
Här gäller det att mata in data för den befintliga marken där vägen skall dras fram. 
Parametrar som skall anges är överbyggnadstyp samt vilket terrassmaterialet och dess 
tjälfarlighetsklass som rankas från 1 – icke tjällyftande till 4 – mycket tjällyftande. 
Vidare under rubriken konstruktionens uppbyggnad görs en primär dimensionering 
som sedan ska beräknas och vara som utgångspunkt för vidare optimering. 

 
• Bärighetsberäkning 

Under programmets del för bärighetsberäkning beräknas töjningar under slitlagret och 
vid terrassytan och gör jämförelser med maximalt tillåtna värden. Innan man går 
vidare till det fjärde och sista steget måste ett besked om godtagbar bärighet erhållits. 

 
• Tjälberäkning 

I det sista delmomentet i programmet utförs beräkningar på tjällyftning och tjäldjup 
under en säsong. Även dessa värden jämförs med de maximalt tillåtna värdena enligt 
ATB väg. De tillåtna värdena sätts beroende på referenshastighet, klimatzon och samt 
av information från en närbelägen väderstation.    

3.2.1 Dimensioneringsförutsättningar 

Dimensionering för att utvärderar lämpligheten hos bottenaskan som ett vägbyggnadsmaterial 
görs i en tänkt nybyggnad av en väg i Örnsköldsviks trakten. För att få en väg att referera till 
så väljs vägen som går till avfallsstationen där den aktuella askan lagras samt för att det är en 
tänkbar plats där de först kan bli aktuella i Örnsköldsvik. 
 
Förutsättningarna är följande: 

• Dimensioneringsperiod: 20 år 
• Vägdimension: 

1. Bredd: 7 m 
2. Väglängd: 1200 m 
3. Körfältsbredd: 3,25 m 
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4. Väggrensbredd 0,25 m 
• Klimatzon: 4 
• Referenshastighet: 50 km/h 
• Årsdygnstrafik per körfält: 1500 bilar/dygn 
• Andel tung trafik: 14 % 
• Trafikökning 1 % per år  
• Terrassmaterial: Blandkorning jord >30 % finjord vilket medför tjälfarlighetsklass 3 – 

måttligt tjällyftande 
• Tjälberäkningar: Väderstation 2218 Örnsköldsvik/Åsberget 

3.2.2 Gemensam dimensionering/beräkning 

Första steget i PMS Objekt är att genomföra en trafikberäkning med ingångsdata som angetts 
i kap. 3.2.1 inmatade. Resultatet som fås genom denna beräkning är något som kallas för 
ekvivalent antal standardaxlar. En standardaxel är en fiktiv axel med parmonterade hjul där en 
axellast på 100 kN jämt fördelad mellan hjulen belastar vägbanan. Avståndet mellan hjulens 
centrum i respektive hjulpar (c/c-mått) uppgår till 300 mm. Kontaktytan mellan hjul och 
underlag antas vara cirkulärt och varje kontaktyta är belastad med ett konstant tryck på 800 
kPa.  

 
Figur 3-7 Definition av standardaxel enligt ATB väg. 

Överbyggnaden är en flexibel överbyggnad av typen GBÖ (Grusbitumenöverbyggnad). 
Flexibel överbyggnad innebär att det bara finns obundna lager eller obundna och bitumen-
bundna lager. Typiska flexibla överbyggnader är asfaltväg och vägar med slitlager av grus. I 
detta fatt blir det en väg med obundna och bitumenbundna lager enligt bild 3-7. 
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Figur 3-8 Lageruppbyggnad vid dimensionering 

 
Resultat från beräkningar 
Resultatet från trafikberäkningen var ett ekvivalent antal standardaxlar på 3 409 269 st. Se 
figur 3-8. Denna beräkning följer med i vidare dimensionering i båda fallen med bottenaska 
respektive traditionella material.  
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Figur 3-9 Trafikberäkning i PMS Objekt 

3.2.3 Dimensionering med traditionella material 

Inledningsvis görs en dimensionering med traditionella material för att med hjälp av 
programmets föreslagna överbyggnad räkna ut de olika lagertjocklekarna. Lagertjocklekarna 
styrs så att konstruktionen skall klara kraven på bärighet och tjäle utan att någon 
överdimensionering skall ske för att få ett rättvist värde att sedan jämföra en optimerad 
askkonstruktion mot. Med traditionella material menas bergskrossmaterial av olika fraktioner. 
Överbyggnadstypen som används är en flexibel överbyggnad enligt figur 3-7. 
 
De givna lagertjocklekarna enligt PMS Objekt med den valda överbyggnaden GBÖ blir enligt 
figur 3-9. 



Utförda laboratorie- och beräkningsförsök 

 
Figur 3-10 Lagertjocklekar med traditionella material 

 
Resultat från bärighets- och tjälberäkningar 
Resultatet i bärighetsberäkningen redovisas för antal axellaster, ackumulerat avseende med 
värden för töjning i underkant bitumenlager och töjning i terrassytan. Vidare så redovisas 
vertikala trycktöjningar, enstaka laster med ett värde för töjning i terrassytan. När väl 
beräkningarna är genomförda så kontrolleras de mot de krav på maxinivåer som finns i ATB 
väg. Se figur 3-10 för att se beräkningarna och för att vidare se diagram på beräknade laster 
och tillåtna se bilaga 18. 
 
Resultaten från tjälberäkningarna redovisas i beräknat tjällyft samt beräknat tjäldjup. Värdet 
på beräknat tjäldjup jämförs mot kraven vid de rådande förhållandena på trafiktäthet och 
referenshastighet. Se figur 3-11 för att se tjälberäkningarna och för att vidare se diagram på 
beräknade tjällyft och tillåtna se bilaga 19. 
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Figur 3-11 Beräkning på bärighet i PMS Objekt (Traditionella material) 

 
Figur 3-12 Beräkning på tjäle i PMS Objekt (Traditionella material) 
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3.2.4 Dimensionering med bottenaska 

Dimensioneringen med bottenaska görs i samma utförande som i föregående fall med en 
flexibel överbyggnad som enligt figur 3-7. Vissa variationer i lagertjocklekarna sker eftersom 
vartdera fallet optimeras med dess ingående material. Bitumenlagren hålls intakta för att inte 
de skall ändra bärighetsberäkningarna.  

Tabell 3-8 Indataparametrar för bottenaskan till PMS Objekt 

Parametrar Värde Enhet 
Typ Obundet  
Materialet kan användas 73  
Tjällyftande Nej  
Vattenkvot 16 % 
Vattenmättnadsgrad 79 % 
Torrdensitet 780 Kg/m3 
Porositet  % 
Värmeledningsförmåga ofrusen* 0,2 W/m,K 
Värmeledningsförmåga frusen* 0,2 W/m,K 
E-modul (konstant)** 80 MPa 
*Värdet hämtat från [13] ”Provningsmetoder för alternativa material”, där de anser detta som ett rimligt 
dimensioneringsvärde för en torr aska. 
**E-modul kommer ifrån [13] ”Provningsmetoder för alternativa material”, där anses detta värde som ett rimligt 
dimensioneringsvärde hos bottenaska. Inga utförda laborationer pga. förväntningar på stora variationer.  
 
Det obundna förstärkningslagret byts ut mot ett förstärkningslager som består av bottenaska. 
För att uppnå en godkänd konstruktion för bärighetsberäkningarna får det obundna bärlagret 
ändras så att den slutliga konstruktionen blir enligt figur 3-12. 
 

 
Figur 3-13 Lagertjocklekar med bottenaskor som material 
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Resultat från bärighets- och tjälberäkningar 
Resultatet i bärighetsberäkningen redovisas för antal axellaster, ackumulerat avseende med 
värden för töjning i underkant bitumenlager och töjning i terrassytan. Vidare så redovisas 
vertikala trycktöjningar, enstaka laster med ett värde för töjning i terrassytan. När väl 
beräkningarna är genomförda så kontrolleras de mot de krav på maxinivåer som finns i ATB 
väg. Se figur 3-13 för att se beräkningarna och för att vidare se diagram på beräknade laster 
och tillåtna se bilaga 20. 
 
Resultaten från tjälberäkningarna redovisas i beräknat tjällyft samt beräknat tjäldjup. Värdet 
på beräknat tjäldjup jämförs mot kraven vid de rådande förhållandena på trafiktäthet och 
referenshastighet. Se figur 3-14 för att se tjälberäkningarna och för att vidare se diagram på 
beräknade tjällyft och tillåtna se bilaga 21. 
 

 
Figur 3-14 Beräkning på bärighet i PMS Objekt (Bottenaska) 
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Figur 3-15 Beräkning på tjäle i PMS Objekt (Bottenaska) 
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4 Diskussion 

4.1 Tekniska egenskaper 

4.1.1 Kornstorleksfördelning 

Kornstorleksfördelningen följer graderingen som kan kallas för ett sandigt grus vilket både 
laborations och litteraturstudien visar. Den aktuella askan som har testats i 
laboratorieförsöken visar sig ligga med en större andel med material mellan 0,25 mm till 11,2 
mm, skillnaderna mellan labborations- respektive litteratur resultaten kan ses i bilaga 14.  

4.1.2 Nötningsegenskaper 

Nötningsegenslaperna kontrollerades på två sätt, siktning före och efter proctorpackning samt 
med micro-Deval-försök. Båda metoderna visade på att askan har spröda korn som kan leda 
till att dess kornstorleksfördelning ändras under packning. Detta i sin tur kan leda till att de 
övriga egenskaperna som urlakning, kapillaritet kan öka.  
 
Detta betyder att hänsyn till nedkrossningsbenägenhet under hantering – transport, utläggning 
och packning – är av stor vikt att kontrollera för att säkerställa konstruktionens 
funktionaliteten, naturligtvis beroende av applikationen. 
 
Den kanske viktigaste påverkan det höga micro-Deval-värdet är att bottenaskan klassas som 
icke tjänligt till ”mer” krävande applikationer. Med ”mer” krävande funktioner menas t.ex. 
bär och förstärkningslager i belagda vägar där micro-Deval-värdet ej får överstiga 25.  
 
På grund det restultat som framkommit vid micro-Deval-provning och den erfarenhet som 
tidigare har visat att bottenaskan har fungerat som väg- och anläggningsmaterial borde nya 
normer och former tas fram för provning av nötningsegenskaperna. Detta grundas på 
litteraturstudien som har visat att de alternativa material ofta fungerar bättre mekaniskt i fält 
än vad som kan förväntas av provningsresultat från mekanisk beständighet i laboratorier.  

4.1.3 Densitet 

Förhållandet mellan den lösa torra skrymdensiteten och den maximala torra skrymdensiteten 
är en viktig faktor då vi skall se till transportkapacitet men standardlastbilar med flakvolymer 
ca. 8-10 m3 eller 12-15 ton per flak.   
 
Både askan från litteraturstudien och laborationerna har en skrymdensitet på 0,53-1,18 ton/m3 
respektive 0,34 ton/m3 vilket är lågt i jämförelsevis mot bergkross som ligger på över 2,0 
ton/m3.  
 
Den maximala torra skrymdensiteten ligger på 0,812-1,832 ton/ m3 i litteraturstudien och på 
0,78 ton/ m3 vid de genomföra laboratorieförsöken.  
 
Dessa värden medför att förhållandet mellan den lösa torra skrymdensiteten och den 
maximala torra skrymdensiteten den så kallade packningsgraden 50 % för askan vilket är 
mycket lägre än en packningsgrad på 75-80 % vilket vanlig bergkross oftast ligger runt. 100 
% i packningsgrad uppnås vid laboratorieinpackning och utifrån den räknar man 
packningsgraden genom att jämföra skrymdensiteten mot den maximala skrymdensiteten.  
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Kontentan av denna egenskap blir att vi får en mindre ”färdig” volym på varje enskilt last då 
lastvolymen i m3 sätter begränsningar för att komma upp i full vikt.  

4.1.4 Vattenkvot 

Proctorpackningsförsöken gav en optimal vattenkvot på den testade askan som lade sig i 
närheten av medianvärdet från litteraturstudien. Detta resultat visar att den undersöka askan 
återigen följer medianvärdet från tidigare utförda försök. 

4.1.5 Frostbeständighet 

Försöken med frys- tö tester gjorde för att kunna utvärdera både askans frostbeständighet vid 
möjlighet till att suga vatten vid upptining samt utan den möjligheten. Resultaten från detta 
visade att nedbrytningen ökade kraftigt då askan getts möjligheter till att suga vatten under 
upptining.  
 
Slutsatserna av detta resultat bör vara att användandet av bottenaskor som väg- och 
anläggningsmaterial bör undvikas då grundvattennivån väntas vara i närheten av 
överbyggnaden eller då andra orsaker kan leda till att vatten kan finnas tillgängligt för 
uppsugning.  
 
Inga större variationer mellan litteraturstudien och laboratorieförsöken kunde utläsas.  

4.1.6 Permeabilitet  

Permeabilitetsmätningarna uppvisar en relativ storspridning på permeabiliteten men detta kan 
mera bero på exaktheten av den manuella instampningen mera än vad det beror på 
ingångsmaterialet.  
 
Det som kan nämnas är att även i detta fall så ansluter den undersöka askan bra till 
medianvärdet som fåtts från litteraturstudien. 

4.1.7 Organisk halt 

Den organiska halten undersöktes i laboratorieförsöken genom glödförlust på en mängd aska 
som maldes innan upphettning. Undersökningen gjordes eftersom kravet finns i ATB väg på 
att obundet material till överbyggnadslager högst får innehålla 2 vikts- % organiskt material 
på en provfraktion <2 mm mätt med kolorimetermetoden, eftersom organiskt material mellan 
ballastpartiklarna kan sänka friktionen mellan dessa och därmed minska hållfastheten på 
överbyggnadslagret.  
 
En traditionell ballast har bara en liten andel av kornen som är mindre än 2 mm. Det betyder 
att om 2 % av denna fraktion får vara organiskt kol så är den totala andelen organiskt kol 
mycket liten. Alla större partiklar är fria från organiskt kol. För askor gäller inte detta alls. En 
aska kan ha oförbränt organiskt kol i vilken storleksfraktion som helst.  
 
Detta är troligtvist anledningen till den höga nivån på glödförlusten då den är utförd på 
nermalen aska så ”allt” organisk material kommer fram. Ur detta så kan det sägas att 
glödförlustmetoden inte är någon rättvis bild för att studera den organiska halten på askor men 
en slutstats som definitivt kan dras är att askor innehåller betydligt mer organiskt material än 
vad bergmaterialen gör. 
 
Det som dock kan belysas är att det skiljer mycket på hur de organiska ämnena formar sig i 
askor och bergmaterial. Stora mängder oförbränt material inuti större partiklar har ingenting 
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att göra med den ”glidmedelseffekt” som åstadkoms av ett tunt lager organiskt material på en 
gruspartikel. 
 
Detta hindrar inte att denna friktionsminskning kan uppstå även när det gäller askor. Det kan 
dessutom vara så att höga organiska halter kan ställa till andra bekymmer, lägre hållfasthet, 
ökat vattenupptag ect.  
 
Slutligen så kan det sägas att den organiska halten är långt mer komplicerad i askor än hos 
bergmaterial då det i askors fall gäller för hela kornfördelningskurvan, vilket i sin tur leder till 
att den organiska halten ej är av så stort intresse utan de uppkomna följdproblemen såsom 
vattenabsorption borde istället undersökas. 
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4.2 Dimensioneringsförsök  
I dimensioneringsförsöken kommer indata till PMS Objekt från litteraturstudien samt 
laborationerna. Som litteraturstudien visat så råder det en stor spridning på de geotekniska 
egenskaperna på de olika utförda försöken på bottenaskor. På grund av denna anledning så 
har indata parametrarna hållits på en lägre nivå för att inte räkna med fördelar som kan vara 
svår att säkerställa i verkligheten då variationerna är så stora.  
 
Resultatet från beräkningarna visar tydligt på att det går att uppnå en konstruktion med 
bottenaskan som förstärkningsmaterial. Det som skiljer konstruktionerna är den totala 
tjockleken på 740 mm med bottenaskan och 660 mm med de traditionella materialen. Vidare 
så fick det obundna bärlagrets tjocklek höjas från 80 mm till 230 mm för att klara töjningarna 
i underkant bitumenlagret. Det 420 mm tjocka obundna bergkross materialet byts ut mot en 
350 mm tjockt lager med bottenaska.  
 
Fördelarna som kan ses vid konstruktionen med bottenaskan är att vi inte får några 
tjällyftningar överhuvudtaget på grund av askans goda isoleringsegenskaper. Det finns dock 
ett problem som ej är beaktat här och det är att enligt ATB så måste materialet som skall ligga 
närmre ytskiktet än 0,5 m hålla sig över en viss värmekonduktivitet. Gränsvärdena är dessa, 
>0,6 W/mK för 0-0,25 m från vägytan, >0,3 W/mK för 0,25-0,50 m från vägytan. Eftersom 
askan i denna konstruktion ligger 430-780 mm under körbanan så ska denna regel beaktas. 
Beräkningarna fullföljdes dock med argumenten att denna värmekonduktivitet är antaget för 
ett torrt material, vilket i sin tur betyder att det är i dess lägsta värde. Skulle askan innehålla 
lite vatten så närmar sig värdet 0,3 W/mK vilket är gränsvärdet.  
 
Nackdelarna som kan ses med bottenaskan i denna konstruktion är att det obundna bärlagret 
har fått utökats med 150 mm vilket innebär en kraftig fördyrning av detta lager. Möjligheterna 
ligger i att bottenaskan finns tillgänglig för ett pris långt under förstärkningslagret så att den 
ökning som åstadkoms från bärlagret kan tas där. Ur miljösynpunkt så tas nästan 50 % av 
bergkrossmaterialet bort vid användandet av bottenaska. Detta kan vara en bra miljövinning 
då bergkross ses som ett icke förnyligt naturmaterial. Bortanför begränsningarna för detta 
arbete ligger de miljötekniska egenskaperna hos askan men de kan antas vara en belastning 
för miljön.    
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4.3 Miljötekniska egenskaper 
De miljötekniska egenskaperna bör undersökas grundligt innan en användning av bottenaskor 
som väg- och anläggningsmaterial sker. I denna undersökning bör det beaktas att 
bottenaskans kornfördelning ändras vid packning som i sin tur kan leda till ändrade 
lakningsresultat.  
 
En viktig aspekt gällande miljöfrågorna är att vid nyttjande av bottenaskorna som ett väg och 
anläggningsmaterial sänks uttaget av bergkross och grusmaterial vilket bör ses som en 
miljövinning. Frågan bottnar i var det anses lämpligt att deponera bottensaskorna eftersom 
den finns vare sig den används som ett väg och anläggningsmaterial eller om de hamnar på 
deponi.  
 
På grund av de satta avgränsningarna i detta arbete så är inga miljötekniska undersökningar 
gjorda vilket medför att det enda rådet är att är som ovan beskrivits.   

4.4 Möjliga applikationer 
Sammanfattningsvis kvarstår frågan – är bottenaskorna användbara som 
konstruktionsmaterial för vägbyggnad? 
 
Bottenaskor har en liknade karaktärisering som naturligt bergkross om vi ser till dess form 
som karakteriseras av ett välgraderat material, kantig kornform och ytstruktur hjälper till att 
göra bottenaskor lätta att packa vid optimal vattenkvot. Proctorpackningsförsöken visade även 
att de ej är alltför känsliga för avvikelse med några procent. Från litteraturstudien kommer 
även bevis på fälterfarenhet som har visat att bottenaskor är hanterbara, dvs. vid transport, 
utbredning, och packa, förutsatt att askorna ligger in närheten av den optimala vattenkvoten. 
Bottenaskor har jämfört med naturliga bergkrossmaterial en lägre maximal torr skrymdensitet, 
vilket vid sidan om den tekniska egenskapen, bör ge minskade transportkostnader samt 
möjlighet som att användas som lättfyllnadsmaterial. Problem med den låga packningsgraden 
vid transporter kan dock medföra en till synes onödig höjning på transportkostnaderna.  
 
En del olikheter mellan bottenaskor och naturliga bergkrossmaterial gör sig särskilt märkbara 
till exempel mekanisk beständighet. Andra olikheter som ligger bottenaskorna till nackdel är 
den höga halten av organiska ämnen som ofta består av en del oförbränt material vilket kan 
bidra till en försämrande faktor i hänseende på stabilitet och bärighet.  
 
Användningsområden för bottenaskor beror naturligtvis av vilken typ av konstruktion som 
materialet är tänkt att ingå i. En bedömning av lämplighet baseras på litteraturstudien och på 
resultat från tester av detta material. Samt vilka krav och regler som konstruktionen 
upphandlas, då som tidigare belyst att t.ex. micro-Deval-värdet som ställs som krav i ATB 
väg gör bottenaskorna icke tjänliga som byggnadsmaterial.  
Men några applikationer som dock är tänkbara är: 

• Bottenaskan kan användas som fyllnadsmaterial i t.ex. skyddslager. Underlaget för 
denna bedömning är litteraturstudien. 

• Bottenaskor kan användas som lätt terrassmaterial. Detta konstateras av den låga 
densiteten från laboratorieförsöken.  

• Bottenaskor kan användas som vägbyggnadsmaterial i förstärkningslagret. Dock krävs 
frånvaro på kraven som anger lägsta tillåtna värmekonduktivitet i närheten av 
körbanan samt kravet på micro-Deval. Här är underlaget för bedömning 
litteraturstudien samt dimensioneringar med PMS objekt. 
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Slutsatser 

5 Slutsatser 
Syftet med arbetet var att studera vilka regler och krav som sätts på de geotekniska 
egenskaperna på väg- och anläggningsmaterial. Vidare var syftet att genomföra en rad 
laborationer för att undersöka om askan lever upp till de ställda kraven och för att möjliggöra 
en studie på lämpliga applikationer. Efter utvärdering av litteraturstudie och laborationer kan 
dessa slutsatser dras. 
 
Svårpasserade regler och krav för askorna: 

• Kraven som ställs på nötningsegenskaperna enligt ATB väg då materialet skall ingå i 
ett ”mer” krävande lager såsom ett förstärknings eller bärlager i en belagt väg där 
kravet finns på ett micro-Deval-värde på max 25.  

• Kravet på andel organiskt material i askan. Enligt ATB väg finns kravet som säger att 
ett material i överbyggnadslager högst får innehålla 2 vikts- % organiskt material på 
en provfraktion <2 mm. 

• Kravet som ställs på värmekonduktiviteten på lager som skall ligga närmare körbanan 
än 0,5 meter. Enligt ATB väg är gränsvärdena dessa, >0,6 W/mK för 0-0,25 m från 
vägytan, >0,3 W/mK för 0,25-0,50 m från vägytan. 

 
Resultaten från litteraturstudie och laborationsförsök som visar på svårighet att uppfylla dessa 
ovanstående krav. 
 

Tabell 5-1 Resultat från litteraturstudie samt laboratorieförsök 

Materialegenskap Litteraturstudie Laborationer 
Micro-Deval  32 33 
Organisk halt [%] 20* 29* 
Värmeledningstal [W/m,K] 0,2 ** 
*Värdet kommer ifrån utförda glödförluster vilka inte direkt kan ses som den organiska halten men det ger en 
fingervisning på att den kan förväntas vara hög. 
**Inga egna laboratorieförsök är genomförde men med tanke på likhet i porositet och en lägre densitet förväntas 
värdet att ligga i närheten och i alla fall inte högre. 
 
Det finns dock en rad positiva geotekniska egenskaper som bör framlyftas då användandet av 
bottenaskor som väg- och anläggningsmaterias diskuteras. De är även viktiga då vi skall finna 
tänkbara applikationer.  
Några positiva egenskaper är: 

• Bottenaskans låga densitet  
• Bottenaskans låga värmekonduktivitet 

 

Tabell 5-2 Resultat från litteraturstudie samt laboratorieförsök 

Materialegenskaper Litteraturstudie Laborationsförsök 

Max torrdensitet [ton/m3] 1,63 0,78 
Torr skrymdensitet [ton/m3] 0,80 0,34 
Värmekonduktivitet [W/m,K] 0,2 * 
*Inga egna laboratorieförsök är genomförde men med tanke på likhet i densitet och porositet förväntas värdet att 
ligga i närheten 
 
Dessa parametrar gör askan intressant som ett lättfyllnadsmaterial samt som ett 
isoleringsmaterial. Lättfyllnadsmaterialen är intressant att ändvända där man har 
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sättningsbenägna jordar och vill på så sätt få en lättare överbyggnadskonstruktion än vad det 
blir med traditionell ballast. Isoleringsegenskaperna är till fördel där man har tjälbenägen 
terrass och därför vill skydda den mot kylan som kommer uppifrån vägen.  
 
En ytterligare egenskap som bör beaktas vid en konstruktion då bottenaskan kommer till 
användning är tillgången till vatten. Detta eftersom laboratorieförsöken på frys-tö-växlingar 
har uppvisat en enorm skillnad då provkropparna fått tina upp under möjligheten att suga upp 
fritt vatten och då de varit utan den möjligheten. Skillnaden var hela 14,71 % vilket direkt 
visar på att där grundvattennivån förväntas ligga nära överbyggnaden eller att terrassen 
förväntas vara dåligt avvattnad så bör bottenaskan undvikas som konstruktionsmateria. 
 

Tabell 5-3 Resultat på frys-tö-växlingar från litteraturstudie samt laboratorieförsök 

Materialegenskaper Litteraturstudie Laborationsförsök 
Sönderfall vid fritt vatten 1,30 2,67 
Sönderfall vid torr upptining  16,84 
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Bilaga 1 

Tabell 7-1 Produktionen av askor i Sverige2003 (råton), uppskattad av Svenska Energiaskor [3] 

Typ av panna 
 

Bränsle Bottenaska (ton/år) Flygaskor och 
rökgasreningsrester 
(ton/år) 

Hushållsavfall, 
industriavfall 

400 000 70 000 

Kol och gummi 15 000 10 000 
Biobränslen inom 
skogsindustrin1 

100 000 68 000 

Returträ 15 000 5 000 
Torv och kol 35 000 15 000 

Rosterpannor 

Biobränslen hos 
sågverken 

80 000 20 000 

Kol 15 000 30 000 Pulvereldade pannor 
Torv och trä 15 000 40 000 
Trä och torv 25 000 30 000 
Biobränslen inom 
skogsindustrin 

30 000 70 000 

Hushållsavfall. 
Industriavfall 

20 000 30 000 

Returträ 15 000 15 000 

Fluidbäddpannor 

Kol 20 000 20 000 
Summor  785 000 415 000 

 
1 Siffran på 100 000 ton/år i inventering av askor har ifrågasatts: en materialbalans för sågverksbranschen ger 
upphov till en siffra på 20 000 ton/år. Den senare siffran finns också i Biobränslekommissionens slutbetänkande 
1991. Siffran på 100 000 ton/år är en extrapolering av de ca 11 000 ton/år som faller vid de 20 största 
träbearbetande industrierna. 
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Bilaga 2 

 
Undergrund, underbyggnad, terrassyta, överbyggnad och slänter   
 
 
 
 
 
 

 
ATB VÄG, principiell omfattning  
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Bilaga 3 

 
Figur 7-1 Styvhet för olika lager i referens- och provsträcka på Törringevägen, utvärderade som 
lagermoduler från fallviktsmätning 2004. BL+FL = bärlager + förstärkningslager och UG = undergrund. 
Medel av två punkter [14] 

 
 
 

 
Figur 7-2 Detalj av Figur 5-3. Styvhet (lagermodul) för olika lager i referens- och provsträcka [14] 
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Figur 7-3 Styvhet (lagermoduler) för tre olika lager i Törringevägen som funktion av tiden. [14] 
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Figur 7-4 Medelstyvhet (ytmoduler) utvärderade från fallviktsmätning på Dåvavägen 2002 resp. 2004 [14] 
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Bilaga 5 
         
 
     Datum: 2007-01-12   Signatur:   
    Ärende: Packningsförsök på aska från Örnslöldsvik 
              
              
              
              

Testlab      
Plats / 

Märke: Luleå testlab   

971 87 Luleå     
Prov 

nummer: 1     
      Jordart: Aska     

Packningsförsök        
         
Cylinder Blank        
VIKT: 4252 g       
VOL: 937,4 cm3       
                  
A w önskad  % 4 8 12 16 20 25 
B Torrt prov g 1115,3 1012,2 1080,4 1118,1 1120,2 1058 
  Tara hink g 335,5 335,3 335,3 336,3 335,8 336,1 
C g H2O g 44,6 81 129,6 178,9 224 264,5 
  mtrl+vatten+hink 1495,4 1428,5 1545,3 1633,3 1680 1658,6 
D Prov +cyl g 5031,2 4992,4 5032,2 5103,2 5117 5138,3 
E cyl tomvikt g 4252 4252 4252 4252 4252 4252 
F fuktigt prov  g 779,2 740,4 780,2 851,2 865 886,3 

G 
Invikt w-
prov g 751,2 756,3 793 864,8 877,9 899 

  tara skål g 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 

H 
Utvikt w-
prov g 718,2 708,67 716,51 751,7 732,07 732,3 

I vattnets vikt g 33 47,63 76,49 113,1 145,83 166,7 
J torkat prov g 701,1 691,57 699,41 734,6 714,97 715,2 
K cyl vol cm3 937,4 937,4 937,4 937,4 937,4 937,4 
w vattenkvot % 5 7 11 15 20 23 
ρ1 Våt densitet g/cm3 0,83 0,79 0,83 0,91 0,92 0,95 
ρ2 Torrdensitet g/cm3 0,75 0,74 0,75 0,78 0,76 0,76 
Mättat J / N   N N N N N N 
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   SIKT PROTOKOLL   
  Uppdrag:  Laboratorieundersökning    
  Beställare:        
Testlab           
971 87 Luleå          
           
   Provdatum: 2006-12-15      
   Metod: Torrsiktning      
   Provbenämning: Lev. aska test 1 W:    

   
Total provmängd 

[g]: 482,65      

   
Mängd < 20 mm 

[g]: 482,65      
       
 Maskvidd Tara Form Form + mtrl Material % av total  
 mm g g g    
 63          
 31,5          
 20 540,00 540,00 0,00 100,0  
 11,2 533,38 549,85 16,47 96,6  
 5,6 518,09 549,25 31,16 90,1  
 2 352,49 496,34 143,85 60,3  
 1 322,28 394,36 72,08 45,4  
 0,5 306,24 378,31 72,07 30,4  
 0,25 269,90 358,82 88,92 12,0  
 0,125 260,76 301,62 40,86 3,5  
 0,063 225,77 240,35 14,58 0,5  
 Bottenkopp 324,48 327,01 2,53    
 Summa 3653,39 4135,91 482,52   
       
       
 Dammförluster: 0,13 g     
       
 Benämning         
       
 Siktning utförd av:          
 Namnförtydligande Johan Kjellsson       
 Ort och datum: Luleå 2006-12-15     
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   SIKT PROTOKOLL   
  Uppdrag:  Laboratorieundersökning    
  Beställare:        
Testlab           
971 87 Luleå          
           
   Provdatum: 2007-01-02      
   Metod: Torrsiktning      
   Provbenämning: Proctorpackad 1 W: 5  

   
Total provmängd 

[g]: 396,77      

   
Mängd < 20 mm 

[g]: 396,77      
       
 Maskvidd Tara Form Form + mtrl Material % av total  
 mm g g g    
 63          
 31,5          
 20 540,00 540,00 0,00 100,0  
 11,2 538,48 562,80 24,32 93,9  
 5,6 522,83 570,94 48,11 81,7  
 2 357,20 427,31 70,11 64,0  
 1 326,96 389,05 62,09 48,3  
 0,5 310,73 370,09 59,36 33,4  
 0,25 274,75 331,39 56,64 19,1  
 0,125 265,82 303,63 37,81 9,5  
 0,063 226,26 252,39 26,13 2,9  
 Bottenkopp 324,54 336,08 11,54 0  
 Summa 3687,57 4083,68 396,11   
       
       
 Dammförluster: 0,66 g     
       
 Benämning         
       
 Siktning utförd av:          
 Namnförtydligande Johan Kjellsson       
 Ort och datum: Luleå 2007-01-02     
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   SIKT PROTOKOLL   
  Uppdrag:  Laboratorieundersökning    
  Beställare:        
Testlab           
971 87 Luleå          
           
   Provdatum: 2007-01-02      
   Metod: Torrsiktning      
   Provbenämning: Proctorpackad 2 W: 8  

   
Total provmängd 

[g]: 404,95      

   
Mängd < 20 mm 

[g]: 404,95      
       
 Maskvidd Tara Form Form + mtrl Material % av total  
 mm g g g    
 63          
 31,5          
 20 540,00 540,00 0,00 100,0  
 11,2 538,48 547,01 8,53 97,9  
 5,6 522,83 567,77 44,94 86,8  
 2 357,20 427,26 70,06 69,4  
 1 326,96 401,68 74,72 50,9  
 0,5 310,73 383,06 72,33 33,0  
 0,25 274,75 328,21 53,46 19,8  
 0,125 265,82 304,46 38,64 10,3  
 0,063 226,26 258,22 31,96 2,3  
 Bottenkopp 324,54 334,01 9,47 0  
 Summa 3687,57 4091,68 404,11   
       
       
 Dammförluster: 0,84       
       
 Benämning         
       
 Siktning utförd av:          
 Namnförtydligande Johan Kjellsson       
 Ort och datum: Luleå 2007-01-02     
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   SIKT PROTOKOLL   
  Uppdrag:  Laboratorieundersökning    
  Beställare:        
Testlab           
971 87 Luleå          
           
   Provdatum: 2007-01-02      
   Metod: Torrsiktning      
   Provbenämning: Proctorpackad 3 W: 12  

   
Total provmängd 

[g]: 305,00      

   
Mängd < 20 mm 

[g]: 305,00      
       
 Maskvidd Tara Form Form + mtrl Material % av total  
 mm g g g    
 63          
 31,5          
 20 540,00 540,00 0,00 100,0  
 11,2 538,52 567,83 29,31 90,4  
 5,6 522,78 556,44 33,66 79,3  
 2 357,02 406,78 49,76 62,9  
 1 326,85 369,95 43,10 48,8  
 0,5 310,79 357,76 46,97 33,3  
 0,25 274,99 318,36 43,37 19,1  
 0,125 265,84 296,30 30,46 9,1  
 0,063 226,33 246,06 19,73 2,6  
 Bottenkopp 324,53 332,34 7,81 0  
 Summa 3687,65 3991,82 304,17   
       
       
 Dammförluster: 0,83 g     
       
 Benämning         
       
 Siktning utförd av:          
 Namnförtydligande Johan Kjellsson       
 Ort och datum: Luleå 2007-01-02     
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   SIKT PROTOKOLL   
  Uppdrag:  Laboratorieundersökning    
  Beställare:        
Testlab           
971 87 Luleå          
           
   Provdatum: 2007-01-02      
   Metod: Torrsiktning      
   Provbenämning: Proctorpackad 4 W: 16  

   
Total provmängd 

[g]: 396,47      

   
Mängd < 20 mm 

[g]: 396,47      
       
 Maskvidd Tara Form Form + mtrl Material % av total  
 mm g g g    
 63          
 31,5          
 20 540,00 540,00 0,00 100,0  
 11,2 538,49 549,38 10,89 97,2  
 5,6 522,85 565,58 42,73 86,4  
 2 357,24 426,66 69,42 68,9  
 1 327,04 405,15 78,11 49,2  
 0,5 310,75 373,38 62,63 33,3  
 0,25 274,69 334,05 59,36 18,3  
 0,125 265,84 305,08 39,24 8,4  
 0,063 226,24 250,49 24,25 2,3  
 Bottenkopp 324,54 333,54 9,00 0  
 Summa 3687,68 4083,31 395,63   
       
       
 Dammförluster: 0,84 g     
       
 Benämning         
       
 Siktning utförd av:          
 Namnförtydligande Johan Kjellsson       
 Ort och datum: Luleå 2007-01-02     
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   SIKT PROTOKOLL   
  Uppdrag:  Laboratorieundersökning    
  Beställare:        
Testlab           
971 87 Luleå          
           
   Provdatum: 2007-01-02      
   Metod: Torrsiktning      
   Provbenämning: Proctorpackad 5 W: 20  

   
Total provmängd 

[g]: 393,52      

   
Mängd < 20 mm 

[g]: 393,52      
       
 Maskvidd Tara Form Form + mtrl Material % av total  
 mm g g g    
 63          
 31,5          
 20 540,00 540,00 0,00 100,0  
 11,2 538,52 550,57 12,05 96,9  
 5,6 522,87 574,44 51,57 83,8  
 2 357,54 431,96 74,42 64,9  
 1 327,08 405,03 77,95 45,1  
 0,5 310,78 377,02 66,24 28,3  
 0,25 274,67 322,26 47,59 16,2  
 0,125 265,81 299,51 33,70 7,6  
 0,063 226,29 248,98 22,69 1,8  
 Bottenkopp 324,52 331,76 7,24 0  
 Summa 3688,08 4081,53 393,45   
       
       
 Dammförluster: 0,07 g     
       
 Benämning         
       
 Siktning utförd av:          
 Namnförtydligande Johan Kjellsson      
 Ort och datum: Luleå 2007-01-02     
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   SIKT PROTOKOLL   
  Uppdrag:  Laboratorieundersökning    
  Beställare:        
Testlab           
971 87 Luleå          
           
   Provdatum: 2007-01-02      
   Metod: Torrsiktning      
   Provbenämning: Proctorpackad 6 W: 25  

   
Total provmängd 

[g]: 409,98      

   
Mängd < 20 mm 

[g]: 409,98      
       
 Maskvidd Tara Form Form + mtrl Material  Passerad %  
 mm g g g    
 63          
 31,5          
 20 540,00 540,00 0,00 100,0  
 11,2 538,52 576,97 38,45 90,6  
 5,6 522,95 593,59 70,64 73,3  
 2 357,24 425,20 67,96 56,7  
 1 326,93 393,82 66,89 40,3  
 0,5 310,73 369,03 58,30 26,1  
 0,25 274,65 327,04 52,39 13,2  
 0,125 265,77 297,85 32,08 5,4  
 0,063 226,26 244,73 18,47 0,9  
 Bottenkopp 324,52 328,13 3,61 0  
 Summa 3687,57 4096,36 408,79   
       
       
 Dammförluster: 1,19       
       
 Benämning         
       
 Siktning utförd av:          
 Namnförtydligande Johan Kjellsson      
 Ort och datum: Luleå 2007-01-02     

 
 
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

-Silt-*------------Sand--------------*-------------Grus------
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Siktkurva före och efter packning
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Figur 7-5 Siktkurva före resp. efter packning från laboratorieförsök 
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Figur 7-6 Siktkurva före resp. efter packning från litteraturstudie 
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Siktkurva före packning
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Figur 7-7 8 Siktkurva före packning för Laboratorie- och litteraturstudieresultat 
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    Datum: 2007-01-30   Signatur:   
   Ärende: Frostbeständighett på aska från Örnslöldsvik 
             
             
             
             

     
Plats / 

Märke: Luleå testlab     

Testlab     
Prov 

nummer:       
971 87 Luleå    Jordart: Aska     
        
        

Frostbeständighet       
        
Vattensugande upptining    Torr upptining  
        
     Provnr: 1      Provnr: 1 
              
 Total massa 38,13 g  Total massa 157,38 g 

 Massa <2 mm 7,98 g  
Massa <2 
mm 3,97 g 

 Sönderfall 20,93 %  Sönderfall 2,52 % 
              
              
     Provnr: 2      Provnr: 2 
              
 Total massa 58,47 g  Total massa 149,31 g 

 Massa <2 mm 9,20 g  
Massa <2 
mm 2,78 g 

 Sönderfall 15,73 %  Sönderfall 1,86 % 
              
              
     Provnr: 3      Provnr: 3 
              
 Total massa 37,15 g  Total massa 155,71 g 

 Massa <2 mm 5,15 g  
Massa <2 
mm 5,73 g 

 Sönderfall 13,86 %  Sönderfall 3,68 % 
              
              
 Medelvärde 16,84    Medelvärde 2,69 % 
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    Datum:  2007-02-19   Signatur:   
   Ärende: Permeabilitet på aska från Örnslöldsvik 
             
             
             
             

     
Plats / 

Märke: Luleå testlab     

Testlab     
Prov 

nummer:       
971 87 Luleå     Jordart: Aska     
        
Permeabilitet        
        
Provnr: 1 2      
mb [g] 172,42 168,45  Optimal vattenkvot  16 % 
mb + mA [g] 353,07 349,9  Max torrdensitet 0,78 g/cm3 
mA [g] 180,65 181,45      
Innercelldiameter [mm] 50 50  Medel permeabilitet 5,67E-07 m/s 
∆l  [mm] 124 125  Medel porositet 73,5 % 
∆h  [mm] 1710 1710      
A  [mm2] 1963,5 1963,5      
Volym  [mm3] 243473,4 245436,9      
Densitet [g/cm3] 0,74 0,74      
Våt mb + mA [g] 517,33 509,89      
Våt massa [g] 344,91 341,44      
Invikt våt [g] 333,6 335,38      
Utvikt [g] 155,09 154,45      
Massa vatten [g] 178,51 180,93      
Porositet [%] 0,73 0,74      
Permeabilitet [m/s] 6,71E-07 4,62E-07      
        
 Provnr: 1    Provnr: 2   
Datum ∆T  [s] ∆V  [dm3] K  ∆T  [s] ∆V  [dm3] K 

2007-02-07 83700 0,94 4,1E-07  83700 0,55 2,45E-07 
2007-02-07 15000 0,16 4E-07  15000 0,10 2,49E-07 
2007-02-08   Ö.F      Ö.F   
2007-02-08 14700 0,20 5E-07  14700 0,11 2,83E-07 
2007-02-09 69000 0,96 5,2E-07  69000 0,57 3,06E-07 
2007-02-12   Ö.F      Ö.F   
2007-02-12 12900 0,22 6,3E-07  12900 0,16 4,69E-07 
2007-02-13   Ö.F      Ö.F   
2007-02-13 16500 0,28 6,3E-07  16500 0,22 4,96E-07 
2007-02-14 79200 1,40 6,5E-07  79200 1,00 4,69E-07 
2007-02-14 19200 0,34 6,6E-07  19200 0,24 4,67E-07 
2007-02-15 78300 1,41 6,6E-07  78300 0,97 4,62E-07 
2007-02-15 13500 0,25 6,7E-07  13500 0,17 4,62E-07 
2007-02-16 69200 1,27 6,8E-07  69200 0,85 4,6E-07 
2007-02-16 11500 0,21 6,7E-07  11500 0,14 4,64E-07 
2007-02-19   Ö.F      Ö.F   
2007-02-19 15400 0,28 6,7E-07  15400 0,19 4,62E-07 
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   Datum: 2006-12-12   Signatur:   
  Ärende: Glödförlust på aska från Örnslöldsvik 
            
            
            
            

Testlab    
Plats / 

Märke: Luleå testlab   

971 87 Luleå   
Prov 

nummer:       
    Jordart: Aska     
       
Glödförlust      
       
       
 Provnr: 1        
 Massa mortel 108,85 g    
          
 Massa mtrl+mort innan 129,04 g    
 Massa mtrl innan 20,19 g    
          
 Massa mtrl+mort efter 123,51 g    
 Massa mtrl efter 14,66 g    
          
 Massa förlust 5,53 g    
 Glödförlust 27 %    
          
          
 Provnr: 2        
 Massa mortel 90,07 g    
          
 Massa mtrl+mort innan 107,52 g    
 Massa mtrl innan 17,45 g    
          
 Massa mtrl+mort efter 102,06 g    
 Massa mtrl efter 11,99 g    
          
 Massa förlust 5,46 g    
 Glödförlust 31 %    
          
 Medel glödförlust 29 %    
       
       
Siktning utförd av:         

Namnförtydligande 
Johan 
Kjellsson      

Ort och datum: 2006-12-12      
       
       
       
       

 
 
 
 



Bilagor  

Bilaga 18 

 
Figur 7-8 Jämförelse antal axellaster PMS Objekt (Traditionella material) 

 
Figur 7-9 Jämförelse enstaka last PMS Objekt (Traditionella material) 
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Figur 7-10 Jämförelse på tjällyft PMS Objekt (Traditionella material) 
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Figur 7-11 Jämförelse antal axellaster PMS Objekt (Bottenaska) 

 

Figur 7-12 Jämförelse enstaka last PMS Objekt (Bottenaska) 
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Figur 7-13 Jämförelse på tjällyft PMS Objekt (Bottenaska) 

 
 


