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Sammanfattning 

Denna studie undersöker om EAF (Electric Arc Furnace)-slagg från Ovakos stålverk i 

Smedjebacken är en lämplig tillsats i asfalt, användningsområdet kommer att vara 

som slitlager. Studien har tagits fram då en möjlighet till att utveckla och förbättra 

produkten asfalt uppdagats. Man hoppas kunna minska på kostnaderna och därtill 

även reducera asfaltsproduktionens miljöpåverkan samtidigt som den nya massan har 

en god slitagebeständighet. I och med detta krävdes en undersökning som kan 

konstatera ifall EAF-slagg från Ovako kan vara en lämplig komponent i asfaltsmassa. 

Utförandet av studien har gjorts i Sofiedal på NCC Roads väglaboratorium. Studiens 

största och mest tidskrävande undersökning är att ta fram slitagevärden med 

Prallmetoden för asfalt innehållande EAF-slagg. För att kunna utvärdera resultatet har 

det använts ett referensmaterial, en porfyr från Gustavs bergtäkt utanför Borlänge. Det 

har alltså utförts tester på både asfaltsmassa innehållande EAF-slagg och även på 

asfaltsmassa innehållande traditionell ballast. Kvalitétstester för ballast har utförs för 

de båda materialen för att få en bredare bild av EAF-slagens egenskaper och kvalité. 

De kvalitétstester som utförs är Kulkvarnsvärde, Los Angeles-tal, Flisighetsindex och 

Micro-Deval. Resultatet från testerna i studien tyder på att referensmaterialet porfyr är 

bättre än EAF-slaggen från Smedjebacken. Testerna visar dock på att EAF-slagg ändå 

är användbar i slitlagret till många typer av vägar då testerna visar att den är klart 

godkänd utifrån Trafikverkets krav.  

 

Nyckelord: EAF-slagg, asfalt, ballast, kvalitetstester, Kulkvarnsvärde, slitlager, 

Flisighetsindex, Los Angeles-tal, Micro-Deval, Prallmetoden. 
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Abstract 
This study examines whether EAF (Electric Arc Furnace)-slag from Ovako steel plant 

in Smedjebacken is a suitable asphalt aggregate. This study has been prepared as an 

opportunity to develop and improve the asphalt mix. The intention is to reduce costs 

and in addition also reduce the environmental impact caused by the production of 

asphalt and at the same time create a new asphalt mix that has good resistance to 

abrasion. To determine if EAF-slag from Ovako might be a suitable component in 

asphalt a study was needed. The implementation of the study has been done in NCC 

Roads laboratory in Sofiedal. The most time-consuming part of this study was to 

develop the abrasion values of the asphalt. To evaluate the results an alternative 

aggregate has been used, the alternative aggregate in this study is porphyry from 

Gustafs outside Borlänge. Therefore abrasion-tests have been performed on both the 

EAF-slag and the porphyry. To get a broader picture of the EAF-slag aggregate-tests 

have been performed for both EAF-slag and the porphyry. The aggregate-test that has 

been performed is Nordic ball mill, Los Angeles-value, Micro Deval and flakiness 

index value. The result from the aggregate-tests indicates that the porphyry is more 

durable than the EAF-slag. However the abrasion- and the aggregate-tests chose that 

EAF-slag is useful in the wearing course of asphalt in many kinds of roads due to the 

Transport Administrations requirements.  

 

Keywords: EAF-slag, asphalt, aggregate, aggregate-test, Nordic ball mill, Flakiness 

index, Los Angeles-value, Micro-Deval, abrasion test, wearing coarse. 
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Förord  

Rapporten är ett resultat av det avslutande momentet examensarbete på 

ingenjörsprogrammet inom berg och anläggningsteknik på Bergsskolan i Filipstad. 

Arbetet har genomförts på uppdrag av NCC Roads, där det praktiska arbetet utfördes 

på deras väglaboratorium i Sofiedal utanför Karlstad. Arbetet omfattar 15+15 

högskolepoäng. 

Vi vill passa på och rikta ett stort tack till Hans Larsson och Jenny Thorén, våra 

handledare på laboratoriet, för all tid och energi de lagt ned för att hjälpa oss. Jan 

Bida, vår handledare på Bergsskolan, vill vi också tacka för sina tips och sitt 

engagemang i vårt arbete. 

 

Pontus Nilsson 

Hampus Hassellund 
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Beteckningar 

● Ballast är granulärt bergmaterial som används vid byggande. 

 

● ABS-massa är en viss typ av asfaltsmassa, ABS står för Asfalts Betong 

Stenrik. Används på vägar med högre trafik på grund av att den är mer 

slitstark än en ABT-massa. 

 

● ABT-massa är en viss typ av asfaltsmassa, ABT står för Asfalts Betong Tät. 

Denna typ av massa används på vägar med lägre trafik. 

 

● Viacotop-massa är en asfaltsmassa som NCC själva tagit fram.  

 

● SS-EN 12697–16 är en europastandard för fastställande av nötningsmotstånd 

där man skall bestämma slitagevärdet. Denna europastandard beskriver två 

olika metoder för bestämning av slitagevärdet, metoden som använts i detta 

arbete är “A” som är Prallmetoden. Slitagevärdet tas fram med Prallmetoden 

och visar korrelationen mellan laboratoriet och nötning i fält. Prallmetoden är 

en av flera laboratoriemetoder för bestämmande av slitage hos 

asfaltbeläggningar.  

 

 

● SS-EN 1097-9 är en europastandard för bestämning av kulkvarnsvärdet, där 

Kulkvarnen är en metod för att bestämma ballast materialets motstånd mot 

nötning av dubbdäck. Denna europastandard beskriver en metod för 

simulering av den nötning som dubbdäck åstadkommer på grov ballast i ett 

slitlager.  

 

 

● SS-EN 1097-2 är en europastandard som beskriver en metod för bestämning 

av Los Angeles talet, talet är ett mått på materialets motstånd mot 

fragmentering och anges i förlorad viktprocent. Mera specifikt är det den 

mängd av materialet som har krossats såpass att det kan passera genom en 

1,6mm sikt. 

 

 

● SS-EN 1097-1 är en europastandard som beskriver metoden Micro-Deval, 

metoden går ut på att bestämma ballast materialets nötningsmotstånd.  

Metoden går att utföra både tort och vått, i detta arbete har det gjorts i våta 

förhållanden. 

 

● SS-EN933-3 är en europastandard som beskriver en metod för bestämning av 

kornform. Flisighetsindex för ballast gäller för naturligt och industriellt 

framställt ballast. Gäller för ballast från storleken 4mm upp till storleken 

100mm. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utanför Ovakos stålverk i Smedjebacken ligger EAF-slagg som restavfall. En idé 

uppstod att ta tillvara på denna restprodukt genom att använda den tillsammans med 

ballast i asfalt. Det vill säga ersätta en del av den vanliga ballasten med stålslagg. 

Det hela startade med att NCC Roads fick köpa in EAF-slagg från Ovako i 

Smedjebacken. NCC mål med detta koncept är att ta fram en konkurrenskraftig 

produkt som står sig bättre än den traditionella asfalten som ligger på dagens vägar. 

Här uppkom också ett ypperligt tillfälle för ett examensarbete. 

 

Arbetet kommer att utföras på NCC Roads väglaboratorium beläget i Sofiedal utanför 

Karlstad. För att kunna utvärdera asfalt innehållande EAF-slagg egenskaper behöver 

den jämföras med traditionell asfalt. I laboratoriet finns bergmaterialet granitgnejs 

från Alsters bergtäkt och även en porfyr från Gustavs grustäkt i Dalarna. För att 

utvärdera om asfalten innehållande EAF-slagg är bättre än traditionell asfalt kommer 

provkroppar tas fram först för traditionell asfalt som referens. Dessa referenser 

kommer sedan att jämföras med asfalt innehållande stålslagg. Det kommer även göras 

kvalitétstester för både referensmaterialet porfyr och för EAF-slaggen, detta görs för 

att få en bred bild över EAF-slaggens användbarhet och kvalité.  

 

En annan sak som kommer undersökas är om kornstorlek och kornstorleksfördelning 

har någon betydelse för asfaltens beständighet mot slitage. Detta görs genom att 

utvärdera resultaten från slitagetesterna som görs på provkropparna, det vill säga 

Prallförsök. Kornstorleksfördelning och kornstorlekens betydelse kan utvärderas då 

asfaltens recept skiljer sig åt inom dess områden. Nämnvärt om referensmaterialet 

porfyr är att det är det bästa ingående ballastmaterialet som används i slitlagret på 

dagens vägar. Om slitlager innehållande EAF-slagg visar sig ha likvärdiga 

slitagevärden som slitlagret innehållande porfyr öppnar sig ett användningsområde 

inom tunna beläggningar. 

 

1.2 Problembeskrivning 

För att kunna besvara frågan om EAF-slagg kan tänkas vara en lämplig tillsatts i 

asfalt krävs det att vissa tester utförs på materialet. Det finns en rad olika parametrar 

som avgör om EAF-slaggen kan vara lämplig som ingående ballast i slitlager. Vid val 

av slitlager tittar man ofta på bullernivå, slitstyrka, livslängd, friktion, materialets 

förmåga att fästa i bindemedlet. Givetvis återfinns även här en genomgående 

parameter i alla branscher, att sänka miljöbelastningen. I detta projekt läggs största 

fokus på att utvärdera slitstyrkan hos asfalt innehållande EAF-slagg. För att få en 

bredare bild av EAF-slaggen kommer det även att utföras kvalitetstester för ballast. 

För att hitta en optimal blandning för EAF-slagg kommer kornstorleksfördelningen 

och kornstorleken i asfalten undersökas och se vilken inverkan de har på slitstyrkan  
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1.3 Syfte och mål 

Arbetets huvudmål är att undersöka om asfalt innehållande EAF-slagg från 

Smedjebacken är användbart i slitlagret hos asfalt. För att komma till en slutsats 

kommer tester utföras på EAF-slaggen samt referensmaterialet porfyr. Den största 

tiden kommer att läggas på att jämföra traditionell asfalts slitstyrka med asfalt 

innehållande EAF-slagg. Trafikverket ställer vissa krav för kvalitén på materialet som 

ska användas i asfaltsmassa, därför kommer även kvalitétstester för EAF-slaggen 

samt porfyren utföras. Genom dessa resultat kan det sedan dras slutsatser om EAF-

slagg är användbart i slitlagret. 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom detta är en studie som gjorts under två månader har vissa avgränsningar 

behövts göras. För att kunna avgöra helt om EAF-slagg är en användbar produkt i 

slitlager behöver det utföras en omfattande studie med fler tester än vad som kan 

göras under en två månaders period. Eftersom examensarbetet till största del handlar 

om stålslaggens slitstyrka kommer det inte göras tester för till exempel materialets 

friktion, hålrumshaltens inverkan som uppkommer vid packning av provkropparna 

kommer inte heller utvärderas. 
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2 Teori 

Teorin bygger på att istället för att endast använda ballast se ifall det går att byta ut 

vissa fraktioner mot EAF-slagg i asfalt och därmed skapa ett bra och starkt slitlager. I 

recepten för asfalt som kommer att användas så varierar materialsammansättning, 

kornstorleksfördelning och fraktioner av ballast. 

 

 I recepten innehållande EAF-slagg är det endast de grövre fraktionerna som bytts ut, 

alla recept innehåller bergmaterial från Alster i de mindre fraktionerna. För att få fram 

ett resultat används ett referensmaterial av traditionell ballast som kommer att 

jämföras med EAF-slaggen, detta referensmaterial är en porfyr från Gustafs bergtäkt 

utanför Borlänge. Porfyren har mycket goda egenskaper och är därför ett bra material 

att jämföra med. För att ta fram slitagevärde för asfalt används en Prallmaskin. 

Det kommer att tillverkas provkroppar av tre olika typer av asfalt, ABT, ABS och 

Viacotop. Därefter finns det ett antal olika sorter av varje asfalts typ där man varierar 

kornstorleken för att kunna utvärdera dess inverkan. Därför kommer det att göras flera 

blandningar av samma sort där man varierar kornsammansättningen för att utvärdera 

kornsammansättningens betydelse för slitagevärdet. En asaltsmassa kan till exempel 

benämnas som ABS 16 Nedre, ”ABS” berättar vilken asfaltstyp det är ”16” förklarar 

att största ingående fraktion är 16mm och ”Nedre” förklarar hur kornkurvan förhåller 

sig till Trafikverkets krav. För asfalts typ ABS 16 kommer det då att göras tre olika 

blandningar som heter ABS 16 Nedre, ABS 16 Övre och ABS 16 Mitt. Det enda som 

skiljer dessa tre åt är kornsammansättningen, detta är då för att se vad 

kornsammansättningen kan ha för inverkan på slitagevärdet. Totalt kommer det att 

blandas 34st olika recept där man gör fyra provkroppar för varje som genomgår test i 

Prallmaskinen. 

För att få en bredare bild av EAF-slaggens egenskaper kommer även kvalitétstester 

för ballast att utföras, de tester som utförs är Kulkvarnsvärde, Flisighetsindex, Los 

Angeles, Micro-Deval och dessa utförs för både EAF-slagg och porfyr. Trafikverket 

har vissa krav för dessa tester som materialet måste uppfylla för att vara godkänt för 

att läggas på väg. 

 

Skillnader på testerna 

• Prallmetoden utsätter en asfaltsprovkropp för nötning. 

• Kulkvarnen utsätter ballast för nötning samt slag. 

• Los Angeles utsätter ballast för slag. 

• Micro-Deval utsätter ballast för nötning. 

• Flisighetsindex undersöker ballasts kornform. 
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3 Beskrivning av de olika materialen 

3.1 Stålslagg från Smedjebacken 

I Ovakos stålverk i Smedjebacken tillverkas stål från skrotråvara. Tillverkning sker 

med smältning i ljusbågsugn och färdigställande skänkugn. I ljusbågsugnen tillsätts 

kalk (CaO) och dolomit (CaO, MgO) som slaggbildande mineral. I de båda 

processerna bildas slagg som biprodukt. I ljusbågsugnen bildas de största mängderna 

slagg, omkring 60 000 ton per år. Slaggen siktas och magnetsepareras för att 

återvinning skall kunna ske. Ljusbågsugnsslagg (LB-slagg) benämns i tekniska 

anvisningar som EAF-slagg(Electric Arc Furnance slag). Den kemiska 

sammansättningen hos EAF-slagg utgörs till större del av kalciumoxid, kristallin/-

amorf kvarts, magnesiumoxid och järnoxid men även en del andra ämnen 

förekommer bland annat många olika metaller. Procentuellt innehåller stålslaggen 30 

% järn, 18 % kalcium, 5,4 % kisel, 4,4 % magnesium och 4,1 % mangan. Resterande 

procent är därmed en rad olika metaller, som till exempel krom, bly, koppar och 

nickel. (Jernberg 2005).  Genom totalhaltanalys av slaggen har det visat sig att 

materialet innehåller förhållandevis mycket krom och vanadin. Vid laktester visar det 

sig att slaggen är inert, som innebär att ytterst små mängder av beståndsdelarna kan 

lakas ut. Slaggen är basisk med ett pH-värde på cirka 10. (Jacobsson 2008). Figur 1 är 

en bild på EAF-slaggen i storlek 11/16mm. 

 

Figur 1. EAF-Slagg. Foto Pontus Nilsson, 10/5-16 
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3.2 Porfyr från Gustavs 

Grustäkten i Gustafs har en rödaktig porfyr. Porfyr är en bergart med goda egenskaper 

för vägbyggen då det har mycket goda hållfasthets egenskaper. Huvudsakligen består 

porfyr kristallerna utav kvarts, fältspat och hornblände, det finns två olika sorters 

fältspat, plagioklas samt kalifältspat.  Porfyren i Gustafs innehåller kalifältspat därav 

den röda färgen. Porfyrens hårdhet kommer ifrån de ingående mineralen där 

kalifältspat har en hårdhet på 6 och kvarts har en hårdhet på 7 enligt mohs 

hårdhetsskala. (Lundqvist 2009). 

3.3 Granitgnejs från Alster 

Granitgnejs är en gnejs det vill säga en metamorf bergart men med samma 

mineralogiska sammansättning som en granit. Den består av granit som genomgått 

hög regionalmetamorfos. Regionalmetamorfos sker när bergarter utsätts för högt tryck 

i samband med hög temperatur. En metamorf bergart är en bergart som har genomgått 

en viss omvandling på grund av tryck och temperatur förändringar. Granit består av 

kiseldioxidrika mineral som fältspat, kvarts och även mindre mängder av pyroxen, 

glimmer och hornblände. (Loberg). 

3.4 Bitumen 70/100   

Bitumen är ett bindemedel bestående av kolväten som framställs ur petroleum. 

Bitumen används för att binda ihop all ballast i asfaltsblandningen och det är bitumen 

som ger asfalten sin svarta färg. Bitumen klasseras genom penetrations tester vilket 

ger ett mått på dess hårdhet vid 25 grader. Bitumen 70/100 används vid testerna då 

det är det vanligaste bindemedelsklassen i mellersta och södra Sverige. (Larsson 

2016).  
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4 Metod 

4.1 Bestämning av nötningsmotstånd, Prallmetoden (SS-EN 12697–16) 

För att bestämma slitagevärdet för asfalt tas det hjälp av Prallmetoden. Det som 

behövs göras då är provkroppar av asfalt, som sedan genomgår test i en prallmaskin. 

Asfalten tillverkas på laboratoriet från grunden, där recept finns för varje typ av asfalt. 

Bergmaterial och EAF-slagg i olika kornstorlekar vägs då upp enligt givna recept. 

Materialet värms sedan i ugn tillsammans med bindemedlet bitumen 70/100. När det 

materialet nått rätt temperatur kommer materialet tillsammans med bindemedlet 

läggas i en blandare. Efter blandaren ställs blandningen tillbaka i ugnen där den ska 

nå rätt temperatur för att kunna packas ihop till marshall-provkroppar. När det svalnat 

kan man sedan såga de packade provkropparna itu där provkroppen för prallmaskin 

når sin slutgiltiga form, som puckar med diameter 100 +/- 2mm och höjden 30 +/- 

3mm. För varje recept kommer fyra stycken provkroppar köras i prallmaskin. Innan 

provkropparna körs i prallmaskinen vägs de först torrt. Sedan läggs provkroppen i 

vatten där man tar fram vikten hos provkroppen under vatten. Efter vägningen under 

vatten torkas provkroppen av och vägs igen. Efter det läggs provkroppen i blöt i ett 

kylskåp med temperaturen 5
○
 Celsius, där ligger provkroppen i några timmar innan 

den torkas av och vägs igen. Efter det körs den i prallmaskinen i 15 minuter. 

Provkroppen tas sedan upp från prallmaskinen och den spolas av, torkas av och vägs 

återigen. Efter detta kan slitagevärdet tas fram som är ett mått på den förlorade 

volymen hos provkroppen. 

4.1.1 Uppvägning av asfaltsrecept 

Materialet vägs upp i bunkar enligt recept. Bunkens vikt nollställs och därefter vägs 

stenmaterialet upp och töms över i en annan bunke. Fraktionerna som används är 

filler, 0/2 - 2/5 - 4/8 - 5/8 - 8/11 och 11/16. Filler, 0/2 och 2/5 kommer från alster 

(granitgnejs) och fraktionerna 4/8, 5/8, 8/11, och 11/16 finns för Porfyr från Gustafs 

samt EAF- Stålslagg från Smedjebacken (Ovako).  

4.1.2 Uppvärmning av materialet 

När uppvägningen är klar ställs stenmaterialet samt bindemedlet bitumen(70/100) 

samt behållaren för blandaren in i ungen som är inställd på 150
○
 Celsius. Det är 

viktigt att materialet är varmt, för att det skall kunna blandas ordentligt. 

4.1.3 Blandning 

Då allt har uppnått rätt temperatur tas först behållaren ut ur ungen och ställs på plats 

och därefter tillsätter man allt stenmaterial, om man blandar asfalt av typen ABS skall 

även cellulosa fiber tillsättas i detta stadie. Därefter tillsätter man bitumen med 

försiktighet för att få rätt mängd. Vid tillsättning av bitumen använder man sig av 

negativ vägning. Blandningsprocessen pågår i två minuter. När blandningen är klar 

och man tagit vara på den del av massan som behövs rengörs behållaren innan nästa 

recept kan köras. Figur 2 visar en bild på hur asfaltsblandaren ser ut. 
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Figur 2. Asfaltsblandare. Foto: Pontus Nilsson, 10/5-16 

4.1.4  Uppvärmning asfaltsmassa 

När det är färdigblandat fylls två stycken glasbägare upp med lika mycket massa 

asfalt. Därefter ställs de in i ugnen med varsin termometer som tar temperaturen i 

mitten av massan. Tillsammans med massan ställs även utrustningen som skall 

användas i marshallmaskinen in. Ungen är inställd på 145
○
 Celsius. Över varje 

glasbägare sätts en folie där man skriver vilken asfaltstyp det är, för att missförstånd 

inte skall uppstå, eftersom det är många prover i rullning åt gången. Anledningen till 

att två bägare fylls är att det skall finnas flera provkroppar att testa av samma massa 

då ett bättre genomsnittsvärde kan tas fram. 
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4.1.5 Marshall-instampning 

När uppvärmningen är klar det vill säga när massan nått en temperatur av 145
○
 

Celsius skall massan tömmas över i metall behållare där det även läggs två stycken 

papperslappar med, en i botten och en på toppen. När detta är klart placeras provet i 

maskinen och börjar packas, det är här själva instampningen sker. Maskinen slår 50 

gånger sedan tas provkroppen ut och vänds upp och ned där maskinen sedan slår 50 

gånger till, detta skall motsvara packningen från en vält ute på vägen. Denna procedur 

måste ske fort då packningen blir ineffektiv om massan svalnar. Packningen sker i 

maskinen som visas i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Marshallmaskin. Foto: Pontus Nilsson, 10/5-16 

4.1.6 Uttryckning av provkropparna 

När marshall provkropparna har svalnat tillräckligt skall man trycka ut dem ur sina 

behållare till hjälp används en tryckluftkompressor. Provet ska hålla en temperatur där 

man precis kan hålla i den, utan att den är för varm. Temperaturen är viktigt då 

provkroppen kan falla isär om den är för varm och inte är uttryckbar om den blivit för 

kall. Figur 4. a) är en bild på några provkroppar som är färdigpackade och uttrycka ur 

sina behållare. Figur 4 b) är en bild över Marshallinstampnings materiell. 
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Figur 4. a) Provkroppar i väntan på sågning. b) Marshallinstampnings materiell 

Foto: Pontus Nilsson, 10/5-16 

4.1.7 Svalkning, sågning, tvätta och torka provkropparna 

När provkroppen är uttryckt skall den svalna till rumstemperatur innan den kan kapas 

med såg. Av varje recept har vi två stycken marshall provkroppar vilket kommer 

resultera i fyra provkroppar totalt av varje recept efter sågning. När sågning har skett 

skall kropparna tvättas och sedan torka under natten i en back med hål i botten för att 

bli helt torra. 

4.1.8 Vägning av proverna 

Vid vägning tas först torrvikten, sedan läggs provkroppen under vatten i tre minuter 

där den får en chans att ta åt sig vatten, vattnets densitet används vid beräkning av 

skrymdensiteten det är då viktigt att veta vilken temperatur vattnet har. Det ligger ett 

galler fäst i vågen som provkroppen placeras på. När den varit under vatten i tre 

minuter noteras vikten och sedan torkas provkroppen av med en handduk och placeras 

sedan på vågen igen. På det viset får man fram hur mycket vatten provkroppen har 

tagit åt sig. 

4.1.9 Kylning och blötläggning av proverna 

När provkropparna är vägda placeras de i en bunke med vatten som står i ett kylskåp 

inställt på 5
○
 Celsius. Där inne skall de befinna sig i minimum av fem timmar. 
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4.1.10 Vägning och prallförsök 

Efter att provkropparna stått i kylskåpet skall de tas ut ur vattenbadet och torkas av 

innan de vägs igen. Då kan man se hur mycket vatten provkropparna har dragit åt sig. 

När vikten noterats är det dags för provkroppen att köras i prallmaskinen. I 

prallmaskinen spänns provkroppen fast i en cylinder och ovanpå provkroppen 

placeras först en gummipackning som skyddar provkroppens kanter. Uppe på 

provkroppen placeras ett specifikt antal stålkulor, i detta fall 41st, dessa har en 

diameter på 11,5-12,01 mm. När kulorna är placerade spänns ett lock fast med hjälp 

av en tving. För att det ska sitta fast ordentligt används en hammare då handkraft inte 

är tillräcklig. Cylindern sitter fast på en sorts hävarm som åker upp och ned i hög 

hastighet för att få stålkulorna att studsa och ned vilket nöter sönder provkroppen. 

Under körning tillsätts vatten som är 5
○
 Celsius, prallmaskinen körs i 15 minuter. När 

körningen är klar tas provkroppen ut och sköljs av för att få bort eventuella lösa stenar 

som ligger löst, sedan torkas provet av och läggs uppepå vågen för att se hur mycket 

material som har nötts av. Detta gör man på fyra stycken provkroppar för varje 

asfaltstyp för att ta fram genomsnitts värde. Figur 5 visar en bild på Prallmaskinen 

som har använts vid bestämning av slitagevärdena. 

 

 

Figur 5. Prallmaskin. Foto: Pontus Nilsson, 10/5-16 
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4.1.11  Fastställande av slitagevärde  

I För varje provkropp tas alltså fem stycken olika vikter fram, torrvikt, vikt under 

vatten, avtorkad vikt, vikten efter att ha varit i vatten i fem timmar och sedan vikten 

efter prallförsöket. Alla dessa vikter kommer att läggs in i ett program på datorn som 

räknar fram slitagevärdet. Tabell 1 visar alla de olika parametrar som krävs för att 

beräkna fram slitagevärdet. I denna tabell är alla uppmätta värden för massan ”Porfyr 

Mitt ABS 8” inlagda. 

 

Tabell 1. Exempel på arbetsblankett för prallförsök 

Porfyr Mitt ABS 8 

Märkning 1 2 3 4 

Torr vikt (g) 528,45 536,9 533,95 541,6 

Prov i vatten (g) 300,15 307,13 305,93 308,62 

Avtorkat prov (g) 528,78 537,09 534,21 541,88 

Vikt före provning (g) 529,08 537,44 534,38 541,97 

Vikt efter provning (g) 459,39 477,65 468,66 474,46 

Skrymdensitet(𝑔/𝑐𝑚3) 2,307 2,330 2,334 2,320 

Slitagevärde (ml) 30,2 25,7 28,2 29,1 

Medelvärde (ml) 28 

 

 

Tabell 1 visar arbetsblanketten som använts vid prallförsöken ser ut. Med hjälp av de 

tre första uppmätta vikterna kan skrymdensiteten bestämmas då: 

 

𝜌𝑏𝑠𝑠𝑑 =
𝑚1∗𝜌𝑤

𝑚1−𝑚2
           (1) 

 

m1 = provkroppens torra vikt 
m2 = provkroppens vikt under vatten 
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Skrymdensiteten är förhållandet mellan den totala massan och volymen det vill säga 

vikten av vattnet som provkroppen tar upp och i volymen är såväl öppna som slutna 

håligheter medräknat. Därför behöver provkroppen vägas under vatten för att få 

sambandet med den totala volymen samt den totala massan. 

 

Och därefter kan slitagevärdet bestämmas med formeln: 

 

 𝐴𝑏𝑟𝐴 =
𝑀1−𝑀2

𝜌𝑏𝑠𝑠𝑑
         (2) 

 

M1 = Provkroppens vikt innan provning  

M2 = Provkroppens vikt efter provning 
 

 Slitagevärdet anges i ml vilket är ett mått på den förlorade volymen efter försöket. 

Figur 6 är en bild som visar hur provkropparna ser ut efter dem testats i 

Prallmaskinen. 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Provkroppar efter prallförsök. Foto: Pontus Nilsson, 10/5-16 
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4.2 Metod för framtagning av kulkvarnsvärde (SS-EN 1097-9) 

Kulkvarnsvärde har tagits fram för kornstorlekarna 8/11 samt 11/16 för både stålslagg 

samt porfyr. Vid körning av kulkvarnen skall det till stenen tillföras två liter vatten 

samt 7000g stålkulor som varierar i storlek beroende på vilken fraktion som används. 

Tanken är att materialet skall malas ned av stålkulorna under en timmes körning och 

5400 varv och därefter skall materialet siktas på en 2mm sikt. Materialet som inte går 

genom sikten vägs och man kan då ta fram kulkvarnsvärde. Kulkvarnsvärde är ett 

mått på stenens hårdhet. 

 

4.2.1 Siktning av materialet 

Vid siktning av 8/11 används siktarna 8, 10 samt 11,2 mm för att separera 

fraktionerna, materialet som fastnar i 11,2mm sikten samt materialet som passerar 

8mm sikten tas bort. Fraktionerna som används är de som fastnat på 8 mm samt 10 

mm siktarna. Detsamma gäller för 11/16 fraktionerna där siktarna 11,2, 14 och 16 mm 

används, och materialet som hamnar på 11,2mm och 14mm siktarna tas tillvara på. 

 

4.2.2 Tvätt och torkning 

När materialet är siktat tvättas det med vatten och några droppar sprit för att få bort 

små partiklar, sedan skall materialet in i ugnen för att torkas innan vägning. Viktigt är 

att inte köra ugnen över 100
○
 Celsius då materialet kan bli poröst och att låta stenen 

svalna innan de vägs. 

4.2.3 Vägning 

När materialet är helt torrt skall det vägas, totalt skall det vägas upp 1000g. Det skall 

vara 650g utav den mindre fraktionen som stannar på 8mm sikten varav 350g av det 

lite grövre materialet som stannat på 10mm sikten. Det är viktigt att de förhåller sig 

13/7 eller 65 % av det finare och 35 % av det grövre, vid körningen i kulkvarnen. 

Därefter skall den uppvägda massan läggas i vatten och vägas igen. När 

uppvägningen är klar matas vikterna in i datorprogrammet vilket räknar ut 

korndensiteten samt hur mycket extra vikt som ska adderas, detta på grund av att det 

finns en bestämd volym som skall hållas vid körningen i kulsinterkvarnen. När rätt 

vikt är uppnådd skall provet köras. Viktigt att tänka på när man tillsätter stenen är att 

man fortfarande vill ha förhållandet 13/7 alltså att man tillsätter mer utav den mindre 

fraktionen för att uppnå rätt vikt. Man vill ha 65 % av den mindre fraktionen och 35 

% av den större. 
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4.2.4 Kulkvarn 

Vid körning av kvarnen skall det tillsättas två liter vatten sedan 7000g stålkulor innan 

stenen tillsätts i kvarnen. Stålkulorna är olika storlekar beroende på vilken fraktion 

man har i kvarnen. Vid körning av fraktionerna 8/11 har stålkulorna en diameter på 

10,6-11,2 mm och vid 11/16 är diametern 14,5-15,1 mm. När materialet är inuti 

kvarnen skall locket skruvas på samt trumman skall ställas i vågrät position. När den 

startas kommer den att köra i en timme och totalt rotera 5400 varv, det vill säga 90 

varv/min. När körningen är klar töms trumman, för att få med allt material används 

även en vattenslang för att spola rent. När trumman är ren tas materialet med till en 

siktstation där ovanliggande är en avlastningssikt och under finns en 2mm sikt. 

Materialet som fastnar på dessa siktar läggs på en plåt där stålkulorna sorteras bort 

och stenmaterialet läggs på en plåt som sedan förs in i ugnen. När materialet har 

torkat samt svalnat skall det vägas. Därefter kan mängden material som passerat 2mm 

sikten bestämmas. Nedan i tabell 2 är alla uppmätta värden för EAF-slagg i fraktionen 

11-16 mm som behövs för att bestämma kulkvarnsvärdet. 
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Tabell 2. Exempel på arbetsblankett för kulkvarnsförsök 

EAF-Slagg 11-16 

Torrt prov (g) 999,2 999,9 

Vikt i vatten (g) 734,89 731,79 

Total provvikt (g) 1412,5 1411,4 

Sikt 2mm 1290,87 1290,33 

Kulkvarnsvärde (%) 8,6 8,6 

 

Tabell 2 visar hur arbetsblanketten för ett kulkvarnsförsök ser ut, med hjälp av de 2 

första uppmätta vikterna kan korndensiteten beräknas. Eftersom det skall finnas en 

viss volym av sten i kulkvarnen beräknar datorn hur mycket massa sten som behövs 

för att uppnå rätt volym med hjälp av korndensiteten. Slutligen för att bestämma 

kulkvarnsvärdet används den korrigerade vikten och vikten som är kvar efter att 

materialet har provats och sedan tvättats över en 2mm sikt. 

 𝐴𝑁 = 100 ∗ 
𝑀1−𝑀2

𝑀1
        (3) 

M1 = Total provvikt  
M2 = Material efter provning större än 2mm 
 

Kulkvarnsvärdet talar om hur mycket vikt i procent som har passerat igenom 2mm 

sikten efter körning i kulkvarnen. 

 

4.3 Micro-Deval (SS-EN 1097-1) och Los Angeles försök (SS-EN 1097-2) 

Fraktionen som kommer att användas i dessa försök är 10-14mm alltså stenmaterial 

som har passerat siktarna 14mm sikten samt 10mm sikten. Försöken kommer att 

utföras för både referensmaterialet porfyr samt EAF-slaggen. Los-Angeles mäter 

materialets sprödhet och Micro-Deval är ett mått på materialets nötningsbeständighet.  

4.3.1 Siktning 

Vid framtagning av fraktionen 10 -14 siktas fraktionerna 11/16 och 8/11 tillsammans, 

där man tillsätter lika mycket av varje fraktion. Detta siktas på 8, 10,14 mm siktar. 

Materialet som lägger sig på 8mm samt 10mm sikten kommer att används till Micro-

Devalen samt LA-trumman och resterande kommer att tas bort. För att kunna köra två 

stycken Micro-Deval samt ett försök i LA-trumman behövs det totalt 6000g material 

sammanlagt i fraktionen 10-14mm. Alltså behöver man sikta cirka tre gånger för att få 

rätt mängd. Stenmaterialet som fastnar på siktarna 8mm och 10mm läggs på separata 

plåtar då de måste hållas isär. 
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4.3.2 Tvättning och torkning 

Efter att materialet har siktats skall det tvättas i vatten samt några droppar sprit, 

därefter in i ugnen som inte får vara varmare än 100 grader, då det kan påverka 

materialets egenskaper negativt. 

4.3.3 Vägning 

För att köra Los-Angeles trumman skall man ha totalt 5000g stenmaterial där man vill 

ha 3500g av den grövre fraktionen alltså av det som fastnade på 10mm sikten och 

1500g av den mindre som fastnade på 8mm sikten, för att få förhållandet 7/3 fördel 

till det grövre materialet.  

För Micro-Devalen sker vägningen på samma sätt att man vill ha mer av den grövre 

fraktionen med undantag att förhållandet skall vara 13/7 och att satsstorleken är på 

500g alltså skall det vara 325g av det grövre och 175 av den mindre fraktionen. 

4.3.4 Körning 

Vid körning av Los-Angeles trumman skall först 11 stycken kulor tillsättas som har 

en gemensam vikt på ca 4800g därefter tillsätts stenmaterialet på 5000g, det tillsätts 

även en liten skvätt vatten för att minska damm uppkomsten. När trumman är stängd 

spänns locket fast och sedan startas maskinen som skall snurra 500 varv. 

Vid Micro-Devalen skall det köras två stycken trummor för att få ett bra 

genomsnittsvärde vilket man kan göra samtidigt. Man tillsätter först 2,5l vatten och 

sedan 5000g stålkulor med en diameter på 9,5–10,5 mm, sist tillsätts 500g av 

stenmaterialet. När locket är fastspänt och trumman ligger på plats startas maskinen 

som skall snurra 12000 varv. 

4.3.5 Tvättning och siktning 

När Los Angeles trumman är färdig plockar man av locket och börjar med att plocka 

ut kulorna och sedan vänder man öppningen nedåt på trumman för att få 

stenmaterialet att åka ned på en plåt. Sedan hälls bitvis stenmaterialet över på en 

avlastningssikt med en 1,6mm sikt under. Sikten startas samtidigt som man spolar 

vatten på för att det fina stenmaterialet/stenmjölet skall åka genom sikten. Därefter 

tömmer man båda siktarna på varsin plåt som sedan skall in i ugnen, när materialet 

har torkat och svalnat skall det vägas. Förutom plåten med 1,6mm materialet på grund 

av att i Los Angeles trumman blir det väldigt mycket fint material vilket fortfarande 

kan ligga kvar bland materialet som fastnat på 1,6mm sikten, därför siktar man 

materialet som fastnat på 1,6mm sikten tillsammans med en 2 mm sikt. Därefter skall 

materialet som ligger på 2mm samt 1,6mm sikten vägas tillsammans med det som lagt 

sig på avlastningssikten. 

Micro-Devalen går nästan till på samma sätt med skillnaden att när man tömmer över 

materialet över siktarna är även stålkulorna kvar vilket gör att man får sortera bort 

dem och att man inte behöver sikta om materialet då det inte blir lika mycket stenmjöl 

som vid Los Angeles försöket. 

4.3.6 Vägning 

När allt material har torkats skall det vägas och sedan bestämmer man hur mycket 

viktprocent som har nötts bort, det vill säga hur mycket av materialet som passerade 

1,6mm sikten. 
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Tabell 3. Exempel på arbetsblankett för Micro-Deval 

Porfyr 10-14mm 

Total provvikt 500 +- 2(g) 500,3 500,4 

Sikt 1,6 mm (g) 479,24 483,0 

Micro-Deval (%) 4,2 3,4 

 

Tabell 3 visar de sammanställda värdena från ballast kvalitetstestet Micro-Deval, för 

porfyr i fraktionen 10-14mm. 

Vid bestämning av Micro-Deval talet används totalvikten på provet och vikten som är 

kvar av provet efter att det körts och tvättats över 1,6mm sikten. Micro-Deval visar 

den procentuella vikt minskning som skett efter att det körda provet har tvättats över 

en 1,6mm sikt. 

 𝑀𝐷𝐸 =
𝑚1−𝑚

5
         (4) 

 m1 =  provvikten  

m = vikten av materialet som är större än 1,6mm 

 

Tabell 4. Exempel på arbetsblankett för Los Angeles tal 

Porfyr 10-14mm 

Total provvikt 5000+-5(g) 5000,2 

Sikt 1,6 mm (g) 4281,6 

Los-Angeles tal (%) 14 

 

Tabell 4 visar de sammanställda värdena från ballast kvalitetstestet Los Angeles, för 

porfyr i fraktionen 10-14mm. 

Vid bestämning av Los Angeles talet använder man sig av ursprungsvikten och 

massan som fastnar på 1,6mm sikten vid tvättning. LA-talet talar om hur mycket vikt 

procent som har passerat 1,6mm sikten. 

 

𝐿𝐴 =
𝑚1−𝑚

50
          (5) 

m1 =  provvikten  

m = vikten av materialet som är större än 1,6mm 
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4.4 Flisighetsindex (SS-EN933-3) 

Flisighetsindex har bestämts för fraktionerna 8/11 samt 11/16. Vid 11/16 används 

först siktarna 16, 12,5 och 10mm, man använder sig utav ca 1 kilo stenmaterial som 

siktas i 10 minuter och sedan noteras vikten som stannar på respektive sikt. Därefter 

tas materialet som passerat alla siktarna bort. I nästa steg skall materialet som fastnat 

på de olika siktarna placeras på speciella spaltsiktar, materialet som lagts på 16, 12,5 

och 10mm läggs uppe på varsin spaltsikt med spaltning 10,8 och 6,3mm. Under varje 

spaltsikt ligger en botten då det är vikten av det passerade materialet som skall 

noteras. 

Samma process gäller för fraktionen 8/11 då enda skillnaden är siktstorlekarna. Först 

används siktarna 12,5, 10, 8, 6,3 och 5mm därefter används spaltsiktarna 8, 6,3, 5, 4 

och 3,15mm.  

Flisighetsindex bestäms sedan med hjälp av den procentandel som passerat 

spaltsiktarna. 

 

Formel för Flisighetsidex: 

FI = 100 ∗
M2

M1
          (6) 

M2 = Vikten av materialet som passerat spaltsiktarna 

M1 = Vikten av den totala provmängden 
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4.5 Proportionering 

Diagram 1 samt Diagram 2 beskriver olika intervall som kornkurvorna för de olika 

asfaltsblandingarna ABS samt ABT skall hålla sig innanför enligt trafikverkets krav. 

Intervallet beskriver att vid en viss sikt skall en viss mängd material ha passerat för att 

klara trafikverkets krav. Den gröna linjen representerar kornkurvan, den röda linjen är 

Min gräns och den blåa linjen är Max gränsen. Om kornkurvan skulle gå utanför den 

blå linjen innebär det att för stor mängd material har passerat vid en specifik sikt 

vilken man kan identifiera på x-axeln. Skulle kurvan gå utanför den röda linjen har 

det passerat för liten mängd material vid en viss sikt. 

 

 

Diagram 1. Trafikverkets krav för proportionering av ABS-massa. 

 

 

Diagram 2. Trafikverkets krav för proportionering av ABT-massa. 

 

Skillnaden mellan diagram 1 och diagram 2 är att man vill ha mycket finkornigt samt 

mycket grovkorningt material i en ABS blandning. Som ni kan se är kurvan för 

diagram 1 ganska flack i början av diagrammet sedan går den nästan rakt upp. Detta 

visar på att det finns en liten mängd mellanstora korn. Diagram 2 visar en relativt 

jämn lutning vilket innebär att det passerar en jämn mängd material vid varje sikt. 
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5 Resultat 

5.1 Resultat från Prallmetoden 

Här nedan följer Diagram 3, 4, 5, 6, 7 och 8 som redovisar resultatet från 

Prallmetoden, tabellerna visar de framtagna slitagevärdena för de olika 

asfaltsmassorna. Ju lägre slitagevärde desto bättre eftersom det är ett mått på den 

förlorade volymen hos provkroppen efter ett försök. 

Varje Diagram har sex stycken staplar där tre av staplarna visar de genomsnittliga 

slitagevärdena över asfaltsblandningarna innehållande porfyr och tre innehållande 

EAF-slagg. Staplarna är av samma asfaltstyp där skillnaden är 

kornsammansättningen. Därför benämns de som Nedre, Övre eller Mitt. 

Benämningen representerar hur kornkurvan för varje recept förhåller sig till 

Trafikverkets krav över kornkurva. Recept med benämningen Nedre har en grövre 

kornsammansättning, recept med benämningen Övre är mer finkornig och recept som 

benämns med Mitt har en kornsammansättning mitt i mellan linjerna för trafikverkets 

krav. 

 

 

Diagram 3. Slitagevärden ABT 11. 
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Diagram 4. Slitagevärden ABT 16. 

 

 

Diagram 5. Slitagevärden ABS 16. 
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Diagram 6. Slitagevärden ABS 11. 

 

 

Diagram 7. Slitagevärden ABS 8. 
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Diagram 8. Slitagevärden Viacotop. 

 

Utifrån resultaten i Diagram 3, 4, 5, 6, 7 och 8 kan man konstatera att 

referensmaterialet porfyr genomsnittligen är bättre än EAF-slaggen. Det kan tydligt 

utskiljas att slitagevärdet försämras när asfalten innehåller mer finkornigt material, 

genom att jämföra diagram 3 och 4, vilket är logiskt. Detta eftersom grövre material 

har bättre egenskaper. Undersöks helheten gällande kornsammansättningen, utskiljs 

det också att blandningarna med den grövre kornsamansättningen har en tendens att få 

ett bättre slitagevärde. Det vill säga blandningarna som benämns med “Nedre”. 

Blandningarna med benämningen ”Övre” som innehåller mer finkornigt material har 

genomsnittligen sämre slitagevärden. I diagram 3 och diagram 5 är detta extra 

utmärkande. 

Genom vidare tester av ballast materialen erhålls en bild till varför porfyren får bättre 

slitagevärden. Skillnaden på ballastkvalitetstesterna och Prallmetoden är att 

kvalitetstesterna kollar på hur bra egenskaper ett visst ballastmaterial i en specifik 

fraktion har medan Prallmetoden undersöker en provkropp av asfaltsmassa. 

Prallmetoden kan då bedömma hur bra materialet är i en färdig massa. 
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5.2 Resultat ballastkvalité 

I Tabell 5 redovisas resultaten från kvalitétstester för referensmaterialet porfyr där 

testerna Micro-Deval, Los Angeles, flisighetsindex och kulkvarnsvärde har testats för 

att få en bra uppfattning om materialet. I Tabell 6 redovisas resultaten från samma 

tester för EAF slag. 

Tabell 5. Resultat stenkvalité för porfyr 

Porfyr 

Micro-Deval 4  

Los Angeles 14  

Flisighetsindex 18 för 11/16 10 för 8/11 

Kulvkvarnsvärde 5,2 för 11/16 6,3 för 8/11 

 

 

Tabell 6. Resultat stenkvalité för EAF-slagg 

EAF Slagg 

Micro-Deval 8  

Los Angeles 12  

Flisighetsindex 0 för 11/16 0 för 8/11 

Kulvkvarnsvärde 8,6 för 11/16 7,9 för 8/11 

 

Med dessa tester vill man uppnå låga värden, jämförs Tabell 5 med Tabell 6 kan det 

konstateras att EAF-slagget har ett bättre LA-tal samt bättre Flisighetsindex. Porfyren 

har bättre Kulkvarnsvärde samt bättre Micro-Deval tal, då Micro-deval och Kulkvarn 

är tester som ser över materialets nötningsbestänidighet förklarar det även varför 

porfyren får bättre slitagevärden. 
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6 Diskussion 

Det kan konstateras från resultatet att stålslaggen inte är lika bra som porfyren, dels 

utifrån slitagevärdet men även utifrån kvalitétstesterna. Porfyren är en väldigt bra 

bergart och är därmed svår för EAF-slaggen att slå.  

 

Tabell 7 och 8 visar krav som Travikverket har för sina vägar, vilket varierar 

beroende på trafiken det vill säga ÅDT – årsdygnstrafik. Dessa ligger som underlag 

för att kunna avgöra om stålslaggen kan vara en tänkbar komponent i dagens slitlager 

på våra vägar. Men det skall också tilläggas att vid många byggnationer läggs det 

fram egna krav från beställaren vilken kvalité som de vill ha för materialet som skall 

användas vid asfaltering. Som diagrammen nedan visar ställer trafikverket inga krav 

på Slitagevärden eller Micro-Deval, men beställare kan komma att ställa krav på 

dessa. 

 

Tabell 7. Trafikverkets krav för bitumenbundnalager i ABT – massa 

Trafikverkets krav på ABT-massa 

ÅDT <500 501-1500 1501-3500 3501-7000 

Flisighetsindex>8mm <20 <20 <20 <20 

Kulkvarn <14 <14 <10 <7 

Los Angeles <30 <25 <25 <25 

 

Tabell 8. Trafikverkets krav för bitumenbundnalager i ABS – massa 

Trafikverkets krav på ABS-massa 

ÅDT <500-1500 1501-3500 3501-7000 >7000 

Flisighetsindex>8mm <20 <20 <15 <15 

Kulkvarn <14 <10 <7 <7 

Los Angeles <25 <25 <25 <20 

 

Om man tittar över Tabell 7 och Tabell 8 kan man se att det inte finns några krav för 

en ABT massa för vägar med en ÅTD > 7000. Detta är för att ABT massan inte är 

gjord för de mest högtrafikerade vägar. Utifrån Trafikverkets krav och med resultatet 

från testerna kan man se att stålslaggen är användbar då den matchar de krav som 

finns från Trafikverket. Saker som måste vägas in för att kunna avgöra om stålslaggen 

kan användas till slitlager är många, det är inte bara att se över ballastkvalitén. 

 

Andra saker som är värt att nämna och diskutera vidare är om fraktioner och 

kornsammansättningen kan ha en betydelse för om EAF-slaggen kan användas. Även 

slaggens miljöpåverkan behöver analyseras vidare. 
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6.1 Fraktioner 

I regel har ballast i mindre fraktioner sämre egenskaper än ballast av samma sort i 

grövre fraktioner, anledningen till detta är att de mindre fraktionerna har genomgått 

fler krossningssteg. Det i sin tur kan ge upphov till flera microsprickor med mera. 

Vad som är intresseväckande gällande stålslaggen är att dess slitagevärden tyder på 

att vara i stort sett oberörda då man har fraktioner varierats. Det kan vara möjligtvis 

bero på att EAF-slaggen har ett högt LA-tal vilket medför att materialet blir resistent 

mot micro sprickor. Undersöker man istället slitagevärdena för porfyren kan man se 

en tydlig skillnad där slitagevärdena för större fraktioner är betydligt bättre. Betraktas 

slitagevärdena för blandningarna ABS 8 samt ABS 11 är blandningarna innehållande 

EAF slagg lika bra som blandningarna med porfyr. 

 

6.2 Kornsammansättning 

Gällande kornsamansättningen erhålls att blandningarna med benämningen Nedre får 

bättre slitagevärden i genomsnitt. Detta betyder att kornsammansättningen i 

asfaltsrecepten har en betydelse för nötningsbeständigheten. Där recept innehållande 

mer grovkorningt material får bättre värden.  

 

6.3 Miljöpåverkan 

Något som kan ses som ett hinder är stålslaggens höga densitet och även vad 

materialet kan ha för inverkan på miljon vid höga temperaturer. Något som är positivt 

med stålslagg är att det inte är en naturresurs vilket innebär att om man kunde 

använda detta inom asfaltsindustrin kan man även spara in på naturresurser. Med 

naturresurser menas då icke förnyelsebara som ballast, att kunna återanvända Ovakos 

restprodukt inom anläggningsändamål skulle detta kunna leda till besparingar av 

naturresurser. 

I Sverige läggs det ut ca 5-7 miljoner ton asfalt per åt där ca 6 vikt % är bindemedel 

det vill säga att 94 % är bergmaterial. Det är stora mängder naturresurser som går åt. 

Marken som vi har till förfogande är en ändlig resurs, om människans krav skall 

kunna tillgodoses på ett hållbart sätt är det av stor betydelse att användningen av 

markresurserna görs effektivare och mer ändamålsenlig. Trots att asfalt är 100% 

återvinningsbar finns det mer att göra, det skulle kunna göra en stor skillnad om man 

kunde använda stålslagg i utbyte mot en viss mängd bergmaterial. 
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Då stålslaggen är en restprodukt från Ovakos stålverk i Smedjebacken ligger den som 

restavfall, detta gör att NCC kan få köpa den till ett bra pris. Om vi ser över densiteten 

på stålslaggen jämfört med referensmaterialet porfyr är stålslaggen ca 30 % tyngre 

men om vi kollar på en färdig blandning väger det 20 % mer. Vilket innebär att om vi 

skulle lägga ut slitlagret på en väg täcker asfaltsmassa med stålslagg 20 % mindre yta 

jämfört med asfaltsmassa innehållande porfyr. Förutsatt att det läggs ut med samma 

tjocklek. 

 

Detta kommer i sin tur leda till högre transportkostnader och ytterligare miljöutsläpp 

om stålslagg skulle användas. Ytterligare transport kostnader som måste summeras in 

är transport till asfaltsverk från Ovakos stålverk. Men eftersom Porfyren måste 

transporteras från sin grustäkt är det inte säkert att det blir något dyrare att frakta EAF 

slaggen. Detta beror helt på den geografiska positionen av asfaltsverket. 
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7 Slutsatser 

● Utifrån slitagetesterna dras slutsatsen att stålslaggen inte har lika bra 

slitagebeständighet som porfyren. Då porfyren är det bästa ballast material 

som använts till slitlager på de mest högtrafikerade vägarna kan man 

konstatera utifrån resultaten att EAF slaggen är helt klart användbar. 

● Kulkvarnstestet visar att stålslaggen uppfyller de kraven som ställs på låg och 

medel trafikerade vägar som Trafikverket har för både ABT- och ABS-massa. 

● Trafikverkets krav för Los Angels talet uppfylls för stålslaggen då värdena 

från testerna visar god beständighet mot fragmentering. 

● Stålslaggen har god kornform och uppfyller därmed Trafikverkets krav för 

Flisighetsindex.  

● Trafikverket ställer inga krav på Micro Deval, stålslaggen har då jämförts med 

porfyren. Porfyren har genomgående bra egenskaper för alla tester. Testet 

visar på att EAF slaggen har ett närliggande värde jämfört med porfyren, 

vilket visar på att EAF slaggen har ett bra Micro Deval värde. De krav som 

kan ställas på Micro Deval kan komma från entreprenörer, det gäller då att 

uppfylla dessa krav. 

● Kornstorleksfördelningen har betydelse för Slitagevärdet, där blandningarna 

med en grövre kornstorleksfördelning är bäst. 

● EAF slaggens användbarhet i slitlager är som störst för mindre fraktioner, då 

EAF slaggens egenskaper bibehålls bättre än porfyren då det krossas till 

mindre fraktioner. 

● Den största och viktigaste slutsatsen som kan dras från arbetet är att EAF 

slaggen från Ovako Smedjebacken kan användas i slitlagret för asfaltmassa då 

den uppfyller kraven från Trafikverket för vägar med lägre och medelstor 

årsdygnstrafik. 
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8 Rekommendationer 

På grund av att arbetet utförts under en begränsad tid har vissa avgränsningar krävts, 

därmed finns det några punkter som bör utvärderas. 

● För att utvärdera EAF slaggen mer behöver den genomgå flera tester än vad 

som gjorts under detta arbete. Till exempel friktionstest samt 

vidhäftningsförmåga. 

● Hålrumshalt bör utvärders, hålrumshalten beror på hur bra packad 

provkroppen har blivit i marshallmaskinen och kan beräknas med hjälp av 

skrymdensitet samt kompaktdensitet. Det är känt att hålrumshalten har 

inverkan på slitagevärdet och bör därför ses över där man kan hitta en optimal 

hålrumshalt för EAF-slagg. 

● Det bör analyseras om slaggen kan bibehålla sina egenskaper trots krossning 

till mindre fraktioner. 

● Det behöver göras en ekonomisk analys om stålslaggen är ekonomisk lönsam 

att använda i asfaltsmassa. 

● En miljömässig undersökning där man tittar på eventuell urlakning av 

tungmetaller hos EAF slaggen bör göras. 

● Tänkbara användningsområden för asfalt innehållande EAF slagg är rondeller, 

terminaler och flygplatser på grund av sin goda slitagebeständighet.  
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10 Bilagor 

 

Bilaga 1. Slitagevärden_stenkvalite 

Bilaga 2. ABS_8_samtliga 

Bilaga 3. ABS_11_samtliga 

Bilaga 4. ABS_16_samtliga 

Bilaga 5. ABT_11_samtliga 

Bilaga 6. ABT_16_samtliga 

 

 

 


