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 SAMMANFATTNING 
 

SAMMANFATTNING 

Huvudsyftet med detta examensarbete har varit att undersöka cementstabiliserad 
granulerad flygaska och dess tekniska egenskaper för att kunna ge förslag till olika 
användningsområden.  
 
Examensarbetet har utförts genom litteraturstudier, laboratorieförsök och 
datasimuleringar. Dessa simuleringar gjordes främst av en vägkropps beteende där 
cementstabiliserad granulerad flygaska ingick som ett byggnadsmaterial. Arbetet har 
avgränsats till att undersöka möjligheterna för användning i vägbyggnadssammanhang 
vilket innebär att de materialparametrar som undersökts har haft direkt koppling till detta 
användningsområde.  
 
Litteraturstudien utfördes genom att söka svensk och utländsk litteratur i ämnet via 
bibliotek och Internet. Avgränsning gjordes genom att endast undersöka svenska och 
engelskspråkigt material. Information om flygaska finns i stor omfattning, men den 
granulerade varianten har däremot inte varit föremål för lika många undersökningar och 
det har därför varit svårt att finna information. Uppgifter rörande flygaskors tekniska 
egenskaper har eftersökts och sammanställts.  
 
Laboratorieförsöken har avgränsats till att undersöka tekniska egenskaper för granulerad 
flygaska och cementstabiliserad granulerad flygaska. Den cementstabiliserade 
granulerade flygaskan undersöktes med blandtider som oberoende variabel, då denna 
parameter visat sig ha stor betydelse för materialets egenskaper. De undersökta 
egenskaperna för materialet är:  
 
Densitet 
Torrdensiteten för de fria granulerna bestämdes till 922 kg/m3. Skrymdensiteten varierade 
mellan 1065 – 1226 kg/m3 beroende på fuktkvot. Den cementstabiliserade granulerade 
flygaskan hade en torrdensitet mellan 1067 – 1461 kg/m3 och skrymdensiteten varierade 
mellan 1251 – 1667 kg/m3. Variationen i densiteten beror på blandningstiderna, längre 
blandningstid ger en jämnare och kompaktare provkropp med högre densitet. 
 
Kapillär stighöjd 
Den kapillära stighöjden mättes för både fria granulerna och de cementstabiliserade 
granulerna. Inga slutliga stighöjder kunde fastställas då tidsåtgången för detta inte fanns 
att tillgå inom ramen för examensarbetet. En beräkning av stighöjden kunde dock 
genomföras. 
Stighöjden för de fria granulerna beräknades till 573 mm. 
Den cementstabiliserade granulerade flygaskan visade på en stighöjd på 230 mm efter 
lika lång undersökningstid. 
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Statisk elastisk modul 
Denna parameter är endast framtagen för den cementstabiliserade granulerade flygaskan. 
De olika blandningstiderna 3, 6, 12, 18 och 24 minuter, gav variationer av värdet för E-
modul:  
   

Tabell 1. E-modul beroende av blandningstid 
Blandningstid E-modul 
3 minuter 0.64 GPa 
6 minuter 0.63 GPa 
12 minuter 1.77 GPa 
18 minuter 1.76 GPa 
24 minuter 1.61 GPa 

 
Vattenkvoter 
De fria granulernas fuktkvot varierade mellan 15.5 % - 33.2 % beroende på tiden de 
förvarades i torr inomhusluft. Den maximala fuktkvoten som erhölls vid försök att 
vattenmätta granulerna var 40.16 %, vi är inte säkra om detta är ett värde på helt 
vattenmättade granuler.  
Den cementstabiliserade granulerade flygaskan hade en fuktkvot mellan 14.5 % - 16.9 % 
i rumstemperatur. Vid vattenmättning erhölls en fuktkvot mellan 36.2 % - 41.6 %.  
 
Fraktionsfördelning 
Siktning av de fria granulerna visade att dessa i huvudsak var mellan 5.6 – 24.6 mm och 
med en största andel mellan 11.2 – 16 mm.  
 
Enaxlig tryckhållfasthet 
Granulerna stabiliserades med inblandning av cement och sedan göts provkroppar i form 
av kuber. Blandningstiden varierades 3, 6, 12, 18 och 24 minuters blandningar 
undersöktes. För varje blandning av granuler och cement uppmättes den enaxliga 
tryckhållfastheten. Den enaxliga tryckhållfastheten varierade med blandningstiden enligt: 
 

Tabell 2. Enaxligtryckhållfasthet beroende av blandningstiden  
Blandningstid Hållfasthet 
3 minuter 4.5 MPa 
6 minuter 8.9 MPa 
12 minuter 17.9 MPa 
18 minuter 19.1 MPa 
24 minuter 16.6 MPa 
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Frysegenskaper 
De cementstabiliserade granulaten vattenmättades och utsattes för frysning i klimatrum 
under 10 cykler. Därefter utfördes enaxligtryckförsök på provkropparna. Prov som 
genomgick detta hade blandats 3, 12 och 24 minuter. 3 minuters blandningen hade efter 
10 cykler dock eroderat så mycket att inget tryckhållfasthetstest kunde utföras. 
 

Tabell 3. Enaxligtryckhållfasthet beroende av tiden, efter frysning 
Blandningstid Hållfasthet 
12 minuter 5.4 MPa 
24 minuter 5.9 MPa 

 
Värmetekniska egenskaper 
Plattor av cementstabiliserad granulerad flygaska tillverkades genom att variera 
blandtiderna, 3, 6 och 12 minuter. Proven sändes till Statens Provnings institut för 
undersökning av värmeledningsförmågan. De olika blandningarna visade sig ha följande 
värmeledningstal: 

 
Tabell 4. Värmeledningstal i förhållande till blandningstiden 

Blandningstid Värmeledningstal 
3 minuter 0.42 W/m2

6 minuter 0.56 W/m2

12 minuter 0.63 W/m2

 
Med hjälp av ovan framtagna parametrar har datasimulering av en väg gjorts i 
programmet PMS Objekt som Vägverket tillhandahåller. Jämförelse har gjorts med 
traditionella material för vägbyggande, där den cementstabiliserade granulerade 
flygaskan visar på goda bär- och tjälegenskaper. 
 
Miljömässigt så visar det sig av vår litteraturstudie där SGI har gjort försök på 
vattenglasbehandlade granuler att urlakning från dessa till omgivande miljö förekommer. 
Halterna för flera ämnen visar sig överstiga de halter och utlakbara mängder som 
förekommer i morän och andra naturmaterial. Inga vidare studier har genomförts. 
 
Vid volymjämförelse av cementstabiliserad granulerade flygaska med cementstabiliserad 
LECA och traditionellt vägbyggnadsmaterial, noterades att flygaskan passade bäst i 
skyddslagret på vägar där tjälen inte är ett avgörande problem. I dessa vägar kan man 
minska skyddslagrets tjocklek med 90 %, om man ersätter det traditionella 
vägbyggnadsmaterialet med cementstabiliserad granulerad flygaska. 
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ABSTRACT 

The main object of this master thesis was to examine granulized cement stabilized flyash 
and its technical properties to be able to suggest an area of use. 
 
The work has been designed as: literature study, laboratory tests and computer simulation 
of a road construction built with cement stabilized granulized flyash. The work was 
limited to investigate the possibilities for use in road construction connections, which 
means that the material parameters investigated are directly connected with this 
application. 
 
The literature study was performed by searching for Swedish and foreign literature 
through libraries and on the Internet. Limitation was made to search only Swedish and 
English material. Information about flyash in general is easy to find, but when it comes to 
granulized flyash information is hard to find. Information about technical properties of 
flyashes have been gathered in this work. 
 
The laboratory tests were limited to examine the technical properties of granulized flyash 
and for cement stabilized granulized flyash. The cement stabilized granulized flyash was 
examined with a variation in mixing time. This has proven to have a great importance for 
the material parameters.  The investigated characteristics for the material are: 
 
Density 
Dry density for granulized flyash is 922 kg/m3. Bulk density varied between 1065 – 1226 
kg/m3 depending on water content. The cement stabilized granulized flyash had a dry 
density between 1067 – 1461 kg/m3, bulk density between 1251 – 1667 kg/m3. The 
density varied with mixing time for the different masses. The variation in density depends 
on the mixing time, longer mixing time will make a smoother and a more compact test 
cube with higher density. 
 
Capillary rise 
The capillary rise were measured both for granulized flyash and cement stabilized 
granulized flyash. No final capillary rise could be measured because of the time limit for 
this master thesis. A calculation of capillary rise was made. 
The capillary rise for granulized flyash were calculated to 313 mm. 
The cement stabilized granulized flyash measured a capillary rise on 230 mm after the 
same examination time. 
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Static elastic modulus after reloading 
This property is only examined for the cement stabilized granulized flyash. The different 
mixing times were 3, 6, 12, 18 and 24 minutes. The following values of elastic modulus 
after reloading were found: 
 
  Table 5. E-modulus depending on mixing time 

Mixing time E-modulus 
3 minutes 0.64 GPa 
6 minutes 0.63 GPa 
12 minutes 1.77 GPa 
18 minutes 1.76 GPa 
24 minutes 1.61 GPa 

 
Water content 
The granulized flyash water content varied between 15.5 % - 33.2 % depending on the 
time the material was stored in dry air indoor conditions. The maximum water content 
after an attempt to saturate the granules, was 40.16 %. The cement stabilized granulized 
flyash had a water content between 14.5% - 16.9 % indoors temperature. After water 
saturation the water content was obtained to between 36.2 % - 41.6 %.  
 
Grain size distribution 
The granules were divided in different grain sizes between 5.6 – 24.6 mm, we noticed 
that the largest part of the granules had a grain size between 11.2 – 16 mm. 
 
Unconfined compression test 
The different mixes with granulized flyash were investigated with unconfined 
compression test. The result showed large variations in unconfined compression strength 
as function of mixing times. Average values were: 
 

Table 6. Unconfined compression strength test depending on mixing time  
Mixing time Compression strength 
3 minutes 4.5 MPa 
6 minutes 8.9 MPa 
12 minutes 17.9 MPa 
18 minutes 19.1 MPa 
24 minutes 16.6 MPa 
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Freezing and thawing properties 
The cement stabilized granulized flyash was water saturated and exposed for freezing in a 
climate room for 10 freezing and thawing cycles. Then unconfined compression test was 
after the cycles performed on the test cubes. The samples were exposed to freezing for 3, 
12 and 24 minutes respectively. The unconfined compression test could only be 
preformed on 12 and 24 minutes because of to big erosion on the 3 minute mixture. 
 

Table 7. compression strength test depending on mixing time, after freezing 
Mixing time Compression strength 
12 minuter 5.4 MPa 
24 minuter 5.9 MPa 

 
Thermal conductivity 
Blocks of cement stabilized granulized flyash were made with 3 different mixing times, 
3, 6 and 12 minutes. These where sent to “Statens Provnings institut” for examination of 
the thermal conductivity. The samples with different mixing times showed the following 
thermal conductivity: 
 

Table 8. Thermal conductivity depending on mixing time 

Mixing time Thermal conductivity 
3 minutes 0.42 W/m2

6 minutes 0.56 W/m2

12 minutes 0.63 W/m2

 
With the obtained parameters a computer simulation of a road have been performed with 
the computer program “PMS Objekt”.  This is a computer software from the Swedish 
national road administration (“Vägverket”) accessible from the Internet. Comparison 
between traditional materials for road constructions and roads built with cement 
stabilized granulized flyash have been carried out. Cement stabilized granulized flyash 
shows good support and frost heave properties. 
 
Environmental characteristics for water glas treated granules have been studied from a 
report that SGI (”Statens geotekniska institut”) has made. It shows that leaking from the 
granules to the surrounding occurs. The amount from many substances exceeds 
background values in the surroundings. No further examinations on environmental 
studies has been performed. 
 
A volume comparison between cement stabilized granulized flyash, cement stabilized 
LECA and traditional road building materials have been carried out. We noticed that the 
flyash was most appropriate to use in the protection layer of roads, and in environments 
where frost heave is not a big problem. In these roads, the traditional road building 
material can be replaced with cement stabilized granulized flyash to 10 % by volume.
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I Sverige uppskattades produktionen aska av olika slag till ca 1miljon ton per år, som 
till stor del deponeras. Producenterna är i huvudsak verksamheter som förbränner 
avfall, samt massa och pappersindustrin och energibranschen (se bilaga 29). (Ribbing 
2003) 
 
De olika verksamheterna använder sig av olika förbränningsanläggningar och olika 
bränslen vilket givetvis betyder att det produceras en mängd olika typer av askor med 
olika egenskaper. Forskningen kring återanvändning av askor har pågått i flera år och 
man har funnit en rad verksamheter där askor kan komma till bra användning. Men 
det är först på senare år när avgifterna för att deponera aska stigit så mycket, att det är 
mer lönsamt att satsa på att utveckla metoder och hitta användningsområden, som 
intresset tagit fart på allvar. Flygaskan är en av de askor som bildas vid 
rökgasreningen och det är den som detta examensarbete kommer att handla om. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är ge en klarare bild över cementstabiliserad granulerad 
flygaska, dess materialegenskaper, var den passar bäst att använda och eventuellt ge 
förslag till vidare forskning och utveckling av materialet. 

1.3 Beskrivning 

På uppdrag av Svenska Energiaskor AB har detta examensarbete utformats i 
samarbete med avdelningen för geoteknik på Luleå tekniska universitet. Arbetet 
fokuseras på att undersöka en ”förädlad” form av flygaska mer ingående, den s.k. 
cementstabiliserade ohydrofoberade granulerade flygaskan. Läs mer om flygaska och 
förädling i kapitel 3.  
 
Examensarbetet kommer i huvudsak att handla om att bestämma materialegenskaper 
för cementstabiliserad ohydrofoberad granulerad flygaska, samt göra vissa 
tjälberäkningar. Vidare kommer vi att ge förslag på möjliga användningsområden där 
denna återvinningsprodukt kan passa bra att använda.  
 
Undersökningarna har i största möjliga mån gjorts i Luleå tekniska universitets egna 
lokaler. Svenska Energiaskor AB har bistått med färdigtillverkade ohydrofoberade 
granuler av flygaska som transporterats till Luleå.  
 
Materialegenskaperna som kommer att sökas är i första hand sådana som kan vara 
intressanta ur ett geotekniskt perspektiv, se kapitel 5.2. Det vill säga parametrar som 
är användbara vid vägbyggen, grundläggnings- och markarbeten i allmänhet. 
Fördjupningen i examensarbetet behandlar aspekter som motiverar användandet av 
cementstabiliserad flygaska i anläggnings- och bygg skede.  
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1.4 Metod 

Inledningsvis har en litteraturstudie gjorts där allmän information om flygaska samlas 
in. Tyngdpunkten ligger dock i att inskaffa information om granulerad flygaska. Detta 
genom att söka information i böcker, artiklar och tidsskrifter samt på Internet. 
Sökningarna har omfattat såväl svenska som utländska publikationer.  
 
Våra egna undersökningar började med att vi blandade granulerna med cement och lät 
massan härda i stålformar. Därefter genomfördes undersökningar av dess 
materialegenskaper i Luleå tekniska universitets laborationslokaler. De erhållna 
materialparametrarna har jämförts med vad som hittats i litteraturstudien. Därefter har 
förslag getts på användningsområden för materialet och avslutningsvis har en 
diskussion rörande materialets förutsättningar och idéer för vidare studier/forskning 
av materialet.  

1.5 Mål 

Målet med detta arbete är att ta fram materialparametrar för cementstabiliserad 
ohydrofoberad granulerad flygaska som är användbara för dimensioneringar i 
geotekniska sammanhang. Därutöver ska arbetet ge en översiktlig bedömning av var 
materialet bäst passar att använda ur både teknisk och ekonomisk synvinkel. 

1.6 Avgränsning 

Litteraturstudien har avgränsats på så sätt att vi endast använt oss av material skrivet 
på svenska samt engelska vid sökning av referensmaterial. Tyngdpunkten vid 
laboratorieförsöken har lagts på cementbundna granuler av flygaska, där de tekniska 
parametrarna som densitet, E-modul, tryckhållfasthet, kapillärstighöjd och 
värmeledningstal har undersökts.  
På obundna granuler har siktkurvor för material mellan 5.6 – 24.6 mm tagits fram och 
utvärderats. Inga egna undersökningar har utförts med avseende på miljöaspekter som 
exempelvis urlakning av tungmetaller och pH-värde.  
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2. ASKOR 

2.1 Allmänt 

Den producerade mängden askor i Sverige uppskattas till storleksordningen 1 miljon ton 
per år. Omkring 447 000 ton av denna kommer från avfallsförbränning och 267 000 ton 
från massa- och pappersindustrin. Man har svårigheter med att uppskatta 
energibranschens askproduktion, men den beräknas ligga på 200-300 000 ton per år. 
Dessa uppgifter tar ingen hänsyn till vattenhalten i askorna. (Bjurström 2002). 
 
Energiaskor är en benämning på askor som bildats vid förbränning för fjärrvärme och 
elproduktion. Bränslet för denna verksamhet är ofta vedmaterial (skogsflis, pellets, 
briketter, returträ), torv och kol.  
 
Enligt Svensk standard delas energiaskor in i fyra olika kategorier beroende på hur de 
faller i förbränningskammaren samt vilken typ av förbränningskammare man använt sig 
av. Man talar om bottenaska, bäddaska, flygaska och rökgasreningsprodukt. Dessa olika 
asktyper har olika fysiska, biologiska och kemiska egenskaper och måste behandlas 
därefter. Viss förbehandling kan till exempel vara nödvändig för att askan skall kunna 
återanvändas/deponeras på ett säkert och miljömässigt sätt. 

2.2 Typer av förbränningspannor 

De förbränningspannor som generellt används i Sverige kallas Rosterpannor, 
fluidbäddpannor och pulverpannor.  

2.2.1 Rosterpannan 
Denna panna är den vanligaste men har samtidigt mest oförbränt material i flygaskan vid 
en jämförelse med de två andra metoderna. Värdet på det oförbrända materialet i 
flygaskan varierar mellan 5-50 % och värdet på det oförbrända materialet i bottenaskan 
ligger kring 5-10 %. En förklaring kan vara att luftens syre och temperaturen är ojämnare 
fördelad inne i rosterpannan än vid de andra förbränningsmetoderna, vilket kan medföra 
en ojämnare förbränning av materialet. 

2.2.2 Fluidbäddpanna 
Pannan bygger på att förbränningen och värmeöverföringen sker i en virvelbädd 
bestående av sand och/eller kalk. I bädden injiceras luft så att bäddens volym ökar med 
80-100%. Därefter tillsätts bränsle med hjälp av tryckluft, gravitation eller mekaniskt. 
Den fluidiserade bädden är ständigt i rörelse vilket gör att bränslet snabbt blandas in. Allt 
detta resulterar i en god förbränningsgrad och värmeöverföring. Omblandningen ger i sin 
tur en hög verkningsgrad och minimerar mängden bottenaska. Halterna på oförbränt 
material i flygaskan i denna typ av panna varierar mellan 5-30% medan den i bottenaskan 
endast ligger på 2-5%. 
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2.2.3 Pulverpannan 
Här låter namnet beskriva förbränningsmetoden. Den har ytterligare en lite mer komplett 
förbränning av både flygaska och bottenaska än de tidigare nämnda 
förbränningspannorna. Flygaskan har en halt av oförbränt material på 5-20 % och 
bottenaskan ligger på 5-10 %. 

2.3 Typer av askor 

2.3.1 Bottenaska 
Bottenaska kallas den aska som hamnar i botten på pannan och är i förhållande till de 
andra asktyperna den minst reaktiva. Den är oftast väl utbränd och innehåller större 
partiklar med högre densitet än övriga asktyper. Vidare är även tungmetallinnehållet lägre 
än i t.ex. flygaskor. (Hjalmarsson 1999). 

2.3.2 Bäddaska 
Bäddaska kallas det material som tas från bädden på fluidbäddpannor. Den består av en 
blandning av restprodukter från bränslet och sand från bädden. Högre halter av kalcium 
återfinns i dessa askor vilket gör att de karbonatiseras när de kommer i kontakt med 
vatten samt får en ökad hållfasthet med tiden. Studier visar även att material som 
innehåller mycket oförbränt material har sämre frys- och hållfasthetsegenskaper. (Ibid.) 

2.3.3 Flygaska 
Flygaska är de restprodukter/askor som följer med de varma rökgaserna ut ur 
förbränningskammaren. Den innehåller högre halter av näringsämnen och tungmetaller 
än övriga askor och oftast även en större andel oförbränt material än t.ex. bottenaskan. 
Färsk flygaska är väldigt basiskt, ofta har den ett pH på över 12. Ytterligare en egenskap 
som är väldigt intressant är dess självhärdande(puzzolana) egenskaper. Flygaska används 
idag tack vare dessa egenskaper, som en återvinningsprodukt inom betongindustrin där 
den kan ersätta upp till 30% av cementen i betong. Det är dock skillnad på flygaskans 
egenskaper beroende på vilket bränsle som använts, förbränningsmetod, anläggningen 
och många andra faktorer. (Ibid.) 

2.3.4 Rökgasreningsprodukten 
Rökgasreningsprodukten är det kol och finpartiklar som finns upplösta i rökgasen efter 
förbränningen. Vid förbränning av vissa bränslen, t.ex. kol, är speciell rökgasrening ofta 
nödvändig. Vanligen sätts någon kalkprodukt till rökgaserna för att binda föroreningarna 
samt för avsvalning av gaserna. Partiklarna samlas upp genom rening i olika typer av 
filter, elektrostatiska stoftavskiljare, fuktning m.m. Sedan tas de omhand antingen 
tillsammans med, eller separat från, flygaskorna. (Ibid.) 
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3. FLYGASKA 

3.1 Beskrivning 

De askor som följer med de varma rökgaserna ut ur förbränningskammaren kallas för 
flygaskor. Sedan ett antal år tillbaka släpper man inte ut dessa direkt i friska luften, utan 
samlar istället upp dem i anläggningar bestående av cykloner, elektrostatiska 
stoftavskiljare, olika typer av filter m.m. Metoderna för askuppsamlingen kommer vi 
dock inte beskriva mer ingående i detta examensarbete.  
Efter att man frigjort askan från rökgaserna, läggs askan vanligtvis på deponi. I takt med 
ökade deponikostnader ökar intresset för att återanvända askan istället, och det lämpar 
den sig bra för inom ett flertal områden.  

3.2 Olika ursprung ger i regel olika egenskaper 

I Sverige i dag använder man sig av kol, avfall, trädbränslen, torv, övriga biobränslen och 
övriga fasta bränslen, vid fastbränsleldning i värmeverk och kraftproducerande 
anläggningar. De olika bränslesorterna och dess kvalitet påverkar givetvis egenskaperna i 
askorna de lämnar efter sig. Andra faktorer som kan påverka askornas egenskaper är 
förbränningsmetoden, anläggningens skick/förutsättningar, tillsatser för exempelvis 
rökgasrening och lagringsförhållanden.  
 
Mellan torv och träaskor finns några identifierbara skillnader. Torvaskorna innehåller 
bl.a. högre halter av järn och mindre av mangan och kalium. pH nivån i askor från trä 
håller sig mellan 11-13 medan torv varierar lite mer och ger askor en pH-nivå mellan  
7-12. Ytterligare kan nämnas att tungmetallerna i torvaska oftast är mer svårlakade än i 
träaska. Tungmetallhalten i aska från trädbränslen beror mycket på de lokala 
markförhållandena, aska från energiskog uppvuxen på åkermark får t.ex. en hög halt av 
kadmium och zink. (Hjalmarsson 1999). Torvaska är i mångt och mycket likt kolaskan, 
som vi snart skall beskriva. 
 
Med övriga biobränslen innefattar vi tallolja, vass, stråbränslen och energigrödor, och 
med övriga fasta bränslen menar vi återvunnet trä. Biobränslenas askor är som i regel 
alkaliska med ett pH 10-11 och har, precis som skog, varierande egenskaper beroende på 
markförhållanden så som gödsling m.m. Vad gäller återvunnet träbränsle, ger behandlat 
virke (målat, impregnerat, lackat m.m.) upp till 100 gånger högre halter av arsenik, 
kadmium, krom och koppar än i aska från vanligt skogsavfall. (Ibid.) 
 
Förbränning av avfall ger mycket varierande, och oftast väldigt höga halter av 
tungmetaller. Därför betraktas flygaskan och rökgasreningsprodukten från 
avfallsförbränning som miljöfarligt avfall och har inte hittat något område för 
återanvändning. Bottenaskan har däremot potential för återanvändning. (Ibid.) 
 
Precis som vilken annat bränsle som helst ger kol olika typer av askor beroende vilken 
förbränningsmetod som används. Roster- och kolpulvereldade pannor ger en grov 
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bottenaska mycket liknande sand till grus samt betydligt mer flygaska än anläggningar 
som använder sig av fluidiserande bädd. Bottenaskan har dock inte självhärdande 
egenskaper likt flygaskan. (Hjalmarsson 1998). 
 
I USA har man valt att dela in flygaskan från kol i klasserna F och C, beroende på vilken 
kvalitet det är på kolet man förbränner. Flygaska av klass C kommer från subbituminös 
och lignit kol. Detta kol bildades i fluviala- och träskmiljöer i Tertiärtid (67-2 miljoner år 
sedan). Denna kolkvalité ger ifrån sig lite aska relaterat till kolet som bildar flygaska av 
klass F. Sådan kol är av bituminös och subbituminös art och har sitt ursprung i 
interdelta/nära strand miljöer från sen Krita period (144 – 65 miljoner år sedan). Kol av 
denna typ ger ifrån medelhöga till höga nivåer aska. (www.wrashg.org). 

3.3 Återanvändningsområden 

Ett återkommande problem med att kunna återanvända flygaska är dess höga halter av 
tungmetaller och dess höga pH-värde. Flygaska från olika bränslen och olika 
förbränningsanläggningar har olika halter av tungmetaller och pH-värden. Alla flygaskor 
kan därför inte användas på samma sätt utan kräver först kontroll av sin unika 
sammansättning. Man försöker därför finna användningsområden för så många typer av 
flygaskor som möjligt, där sammansättingen påverkar miljön minimalt. Ofta krävs det att 
man tillsätter ett lämpligt tillsatsmedel för att ge askan tillräckligt bra egenskaper. Vi har 
nedan räknat upp en del användningsområden där flygaska med passande egenskaper 
används. 

3.3.1 Betong 
En del flygaskors självhärdande (puzzolana) och övriga egenskaper är så bra att de kan 
fungera som ersättningsmaterial för cement i betong. Enligt våra efterforskningar på 
Internet är detta ett mycket vanligt sätt att använda flygaska på, forskning och utveckling 
inom detta område har kommit förhållandevis långt. I och med att askan är bunden i 
betongen lakar den inte heller ut tungmetaller i nämnvärd grad.  
 
Det är dock inte all flygaska som lämpar sig för detta, pulvereldad kolflygaska har t.ex. 
bättre lämpade egenskaper för användning i betongindustrin än de biobränsleaskor som 
dominerar askproduktionen i Sverige i dag. (Marcusson 2003) 

3.3.2 Gödsel 
Gödsling med flygaska förekommer, men kan endast göras om bakgrundshalterna av 
exempelvis tungmetaller i jorden inte överskrids. Försök att sakta ner lakningen har gjorts 
genom att binda askan i form av pellets innan gödsling sker. (Andersson 2003) 

3.3.3 Tätskikt 
Man använder även flygaskan som barriär- och täckmaterial på deponier då den 
finkorniga massan bildar ett tätt skikt som sedan dessutom hårdnar med tiden. Olika typer 
av flygaska kan kräva vissa tillsatsmedel (cement, Monofill, m fl.) för att ge ett 
tillfredställande resultat. (Marcusson 2003) 
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3.3.4 Vägar 
Flygaska från biobränslen har använts i en del provvägar. Den har där både blandats in i 
ordinarie material i bär- och förstärkningslagret, samt lagts som ett eget lager på olika 
ställen i vägens tvärsnitt (förstärkningslager, bärlager m fl.). Inblandning av olika 
tillsatsmedel samt försök helt utan tillsatser har även gjorts. 

3.3.5 Fler återanvändnings områden 
Ytterligare några verksamheter som funnit användning för flygaskan enligt 
eftersökningar på Internet är exempelvis jordstabilisering, jordtorkning, asfaltering, 
jordutfyllning, stabiliseringsmedel för leror, beståndsdel i målarfärg, m fl. 

3.4 Förbehandlingsmetoder 

3.4.1 Allmänt 
En restprodukt som flygaska kan vanligtvis inte användas på en gång, utan måste oftast 
på ett eller annat sätt förädlas. Detta kan ske på olika sätt, antingen kemiskt eller 
fysikaliskt. Vi kommer nedan att beskriva några olika metoder för att ”förädla” flygaska 
så att de gifter som finns i den stabiliseras.  
 
Hur restprodukten reagerar vid lagring avgörs av dess kvalitet, andra avgörande faktorer 
är om askan fortfarande är blöt eller om den utsätts för fukt när den lagras. 
Lagringsförhållandena är således mycket viktiga eftersom det styr hur väder och vind 
kommer påverka restprodukten med tiden. Några exempel på problem som kan 
uppkomma är: 
• Kornstorleksförändring vid hög fukthalt under lagring. 
• Risk för frostsprängning under minusgrader. 
• pH-värdet förändras när koldioxid absorberas från omgivande luft. 
• Restprodukten kan självhärda vid kontakt med vatten. 

3.4.2 Sintring 
Sintring innebär att ett material, i detta fall aska, upphettas till en viss temperatur så att 
den helt eller delvis smälter. Detta leder till att pulvret rekristalliseras så att 
kristallbildning uppkommer vid kontaktytorna mellan kornen. Kornen binds till varandra 
och pulvret sintrar. Sintring kan gå så långt som till förglasning av askan, och då bildas 
en skyddande hinna av glas runt kolpartiklarna som gör att tungmetallerna innesluts av 
det stabila glaset och löses endast långsamt ut av vatten. Vid sintring utnyttjar man kolets 
innehåll av silikater, förutsättningen för glasbildning kan förbättras med tillsatser av till 
exempel silikater. Förglasning är ett bra sätt att förbättra miljöegenskaperna hos askan 
om den ska användas som byggnadsmaterial.  
Huvudsyften vid förglasning av askan är: 
 
• Oorganiska ämnen som tungmetaller fixeras i glaset 
• Organiska rester (bl.a. oförbränt) bränns upp och bryts ner till mindre farliga 

substanser 
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• Restprodukternas volym minskar betydligt 
• Glaset är i stort sett inert vilket underlättar användning i anläggningsarbeten 
 
Kols sintrings – smältningsintervall är ungefär 1100-1400°C, detta medför att tekniken 
att sintra aska är dyr och bara används i ett fåtal länder. Den kräver även avancerad 
rökgasrening för ångorna från processen. (Hjalmarsson 1999). 

3.4.3 Pelletering 
Valspelletering av aska är en relativt ny teknik som på senare tid har provats i full skala 
och visat mycket gott resultat. Blöt flygaska kompakteras under en spårad vals som 
pressar fram strängar. Strängarna kapas sedan i lagom längd för att producera pellets som 
får härda och sedan kan användas t.ex. för spridning i skogen. Tungmetallerna som finns 
i askan finns fortfarande kvar efter pelleteringen och spridning av pelletarna i skogen kan 
ge problem med anrikning av tungmetaller i naturen, varför man måste vara noggrann 
med vilken aska man använder. Studier på flygaska från biobränslen har visat positiva 
resultat för användandet av skogsgödsling.  

3.4.4 Granulering 
Vid granulering av askprodukter binds de fina askornen samman och klumpar ihop till 
större korn. Detta görs vanligtvis på två sätt, antingen genom tallriksrullning eller 
trumgranulering.  
 
Tallriksgranulering innebär att askpulvret rör sig i en spiral på en roterande tallrik. Under 
färden plockar kornen upp finare material och växer. Vattenomblandning av pulvret 
måste ha skett innan. Tallrikens diameter, lutning och rotationshastighet har avgörande 
betydelse för granulernas storlek. Tallriksrullning har fördelen att ge en likartad 
storleksfördelning hos granulerna, varför inte siktning behövs efter granulering med 
tallriksrullning. 

Vid trumgranulering används 
en lutande roterande trumma 
med en bädd av pulver, under 
färden i trumman byggs 
granulerna upp. Askan 
bevattnas av en 
befuktningsskruv i trumman. 
En vanlig betongblandare är en 
form av trumma som kan 
användas, där man tillsätter 
vatten utifrån. 
Storleksfördelningen för de 
erhållna granulerna varierar 
med tekniken.  
 

Bild 1. Granulerad flygaska. 
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För att få önskad storleksfördelning rekommenderas att man siktar produkten. Trummans 
utformning, lutning, hastighet och vattenhalt i pastan är viktiga parametrar.  
 
De granuler vi har använt oss av är cementbundna ohydrofoberade granuler. Det vill säga 
att tillverkningen har skett med hjälp av trumgranulering samt tillsats av vatten och en 
liten del cement till askan. 
 
För att reducera vattenabsorptionen hos granulerna kan dessa hydrofoberas. Det innebär 
att granulerna blandas med en natriumsilikatlösning (även kallat vattenglas), som får 
lägga sig som en hård hinna på granulen och även sugas upp och hårdna inuti dessa. 
Även om detta medför bättre resistans mot vatten är metoden väldigt kostsam. Vi har 
därför valt att basera vår undersökning på ohydrofoberade granuler. 

3.4.5 Cementstabiliserade granuler 
Detta examensarbete behandlar de s.k. cementstabiliserade granulerna. 
Cementstabilisering av granuler innebär att man blandar färdighärdade granuler med en 
liten mängd cement och vatten, precis som vid tillverkningen. Förfarandet liknar mycket 
betongtillverkning med den stora avvikelsen av att det är flygaskegranuler som används 
istället för traditionellt ballastmaterial. Ursprungstanken har varit att ge granulerna mera 
stabilitet, eftersom de likt runda pellets rullar runt och är svåra att arbeta med.  
 
Cementstabiliseringen kan i praktiken göras på olika sätt. Man kan exempelvis blanda 
granulerna med cement och vatten till dess att tillfredställd kvalité uppnåtts, för att sedan 
använda produkten i avsett ändamål. En annan metod kan vara att strö ut granulerna på 
plats för att ”bevattna” dem med en lösning av vatten och cement. Vi har i detta 
examensarbete gjort avgränsningen att endast undersöka stabilisering i blandare. 
 

3.5 Hantering 

3.5.1 Allmänt 
All behandling har ett syfte, att överföra aska till ett lämpligt tillstånd och till en lämplig 
form som gör att materialet kan användas till det aktuella ändamålet. Om askprodukten 
sedan ska uppfylla särskilda krav vid användning behöver dess produktion och kvalitet 
säkras. Hanteringen och behandlingen av aska kräver en del investering i form av 
utrustning. För att investeringen ska vara lönsam krävs det att man har stora mängder 
aska som ska hanteras. Ett annat alternativ är att samarbeta med fler askproducenter och 
samordna hanteringen av askan. 

3.5.2 Teknik 
Utmatningen ur pannan kan ske på olika sätt beroende på vilken sorts panna som 
används. Vanligtvis kan man välja mellan våt och torr utmatning av askan. Vid våt 
utmatning av aska släcks askan med vatten varvid en pasta eller slurry bildas som sedan 
kan transporteras ut.  Fördelen med den här metoden är att man slipper dammpartiklar 
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som annars vanligtvis bildas av torr aska, dessutom slipper man oroa sig för bränder i 
askan som kan uppstå när hett oförbränt material kommer i kontakt med syre.  
 
I de fall där våt utmatning används är det bra om vattenhalten är hög, man kan avvattna 
askan genom att låta den sedimentera i bassänger. Askan förlorar i detta fall sin förmåga 
att självhärda samt att lättlösliga salter lakas ut, det senare kan vara till sin fördel om 
askan ska användas till exempelvis fyllnadsmaterial i en vägbank. Vid torr utmatning 
använder man sig av skruv eller tryckluft för att transportera ut askan. Vanligtvis sker 
utmatning av bottenaska i vått tillstånd och flygaskan i torrt tillstånd. 
 
Problemet ur arbetsmiljösynpunkt är att i många tillämpningar krävs det att askan är torr 
och reaktiv. En torr utmatning är då ett krav, vilket medför höga krav vid hantering av 
torr aska. Om stora mängder inandas retas slemhinnorna. Huden kan även bli irriterad av 
askdamm, med lindriga brännskador som följd av att askan är starkt basisk. En lösning på 
problemet är att använda sig av så kallade slutna system, vilket innebär att askan får falla 
ner direkt i en behållare för transport eller i en maskin där den ska behandlas. 

3.5.3 Hantering vid granulering av flygaska 
Den vanligaste hälsoaspekten med avseende på arbetsmiljön vid användande av flygaska 
som konstruktionsmaterial är dess lättflyktighet i torrt tillstånd. Detta undviks genom att 
man lagrar flygaskan i silon, vid transport lossar man askan från silot direkt ned på 
lastbilsflaket. Vid tillverkningen av granulerad flygaska måste flygaskan agglomereras, i 
detta fall genom granulering. Agglomerering innebär att de fina partiklarna hos ett pulver, 
i detta fall flygaska, klumpas ihop till större korn. Bindningen av partiklarna sker genom 
tillsats av vatten samt en liten mängd cement, varvid askans förmåga att härda utnyttjas. 
För att agglomerering ska kunna ske på ett tillfredställande sätt är det viktigt att 
omblandningen av askan med vatten sker på ett noggrant sätt. Agglomerering binder 
således flygaskan så att hantering kan ske utan någon speciell skyddsutrustning. Det är 
dock viktigt att personalen som arbetar med flygaskan är informerad och medveten om 
riskerna vid hantering av aska. 
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4. INVENTERING AV UTFÖRDA PROJEKT 

4.1 Allmänt 

I detta kapitel behandlar vi en liten del av vad som gjorts i Sverige och till viss del även 
utlandet i dag vad gäller återanvändning av flygaska. Då flygaska kan användas på ett 
flertal olika sätt har vi valt att avgränsa oss till användningen i vägkroppar. Vi tittar på 
användningsområden för flygaska i allmänhet och granulerad flygaska i synnerhet. Det 
finns även en mängd studier på flygaska blandat med andra material såsom plaster och 
gummi m.m. Vi väljer dock att inte behandla alla dessa experiment då rapporten skulle 
bli alltför bred. Eftersom det finns ett flertal projekt med flygaska i olika typer av vägar, 
tar vi endast och nämner några exempel på projekt som gjorts den senaste tiden. 

4.1.1 Studie av granulering av flygaska 
Svenska Energiaskor AB har gjort en del försök med att granulera flygaska och använda 
dessa granuler i olika sammanhang. Resultaten finns publicerade i en rapport (Nordin 
1996) som redovisar erfarenheterna av arbeten som krävts för att tillverka granulerna, hur 
de är uppbyggda och om några mindre projekt som gjorts. Rapporten innehåller även en 
del information vad gäller lakning. 

4.2 Sverige 

4.2.1 Skogsgödsling 
En metod för automatisk pelletering av aska från biobränslen har tagits fram i Kalmar och 
har under våren 2003 tagits i bruk. Pelletarna kan sedan användas som skogsgödsel. 
Tillsatser av mineralet dolomit och vatten sätts till askan för att få en deg som sedan 
valsas i flera steg. Slutligen kapas spagettistrimlor ner till pelletar som får härda. 
Pelletarna skall ge en jämn, lagom långsam gödning av skogen samt sakta ner den 
lakning av askan som annars skulle förekommit. (Andersson 2003a)  
 
Kontroller visar dock på att askan kan ha upptill tre gånger så höga värden av 
polyaromatiska kolväten som skogsvårdstyrelsen rekommenderar. Detta kan bero på b.la. 
ofullständig förbränning eller någon oljetillsats vid förbränningen. (www.nyteknik.se) 
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4.2.2 Provsträcka med hydrofoberade granuler 
En provsträcka på 3 x 50 meter schaktades ur på en tungt 
trafikerad väg i Karlstad kommun under juni månad år 2000.  
 
• Man lade ett lager om 0.3m med granuler som hade 

hydrofoberats med vattenglas, i botten på schaktet.  
• Detta täcktes med en fiberduk. 
• Sedan lades ett 0.2m komprimerat bärlager av traditionell 

typ lagt ovanpå 
• Överst lades ett 60mm tjockt slitlager av asfalt.  
 
Borrprover från vägen togs i augusti 2000 och visade inga 
tecken på skador av mekanisk karaktär. Okulärbesiktningar         Bild 2. Tvärsnitt av vägkropp 

Slitlager. 60mm 

Komprimerat 
bärlager. 0.2m 

Fiberduk 

Hydrofoberade 
flygaske granuler
0.3m 

av vägen har även gjorts regelbundet utan synliga skador eller deformationer.  
(Nordin 1996) 

4.2.3 Fukt- och köldtest av ohydrofoberade granuler 
För att testa granulernas fukt och köldegenskaper under vinterförhållanden i de södra 
delarna av Sverige gjordes en 6m3 stor provgrop vid ett asfaltsverk i Karlstad i oktober 
månad år 2000. I provgropen hällde man av ohydrofoberade granuler blandat med cement 
och vatten, dvs. cementstabiliserade granuler. Man använde sig av ett ordinärt recept för 
cementbunden lättklinker. Massan utjämnades till en tjocklek av 0.3m och denna har 
sedan fått ligga oskyddat för nederbörd och temperaturvariationer. Vid en senare 
besiktning kunde man konstatera att materialet verkade var oskadat och med bibehållen 
ythårdhet. (Nordin 1996). 

4.2.4 Provsträcka på riksväg 90. 
År 2001 anlades en provsträcka på 120m med förstärkningslagret uppbyggt av 30 % 
flygaska och 70 % deponi strax norr om Sollefteå på riksväg 90. Den indelades i fyra 
delar á 30 m, där tre av delarna fick en lagertjocklek på 0,4 m. Den fjärde sträckan 
anlades på traditionellt sätt som referenssträcka. Totalt användes ca 250m3 askblandning. 
(Visser 2003). 

4.2.5 Traktorväg 
En 2km lång traktorväg på en bit åkermark i Börje i Uppsala kommun var i behov av 
förstärkning. År 2002 förstärktes denna med ett 0,3 m tjockt lager flygaska i bär- och 
förstärkningslagret. De 3000m3 flygaskan som kom till användning hade sitt ursprung 
från torvförbränning. (Ibid.) 

4.2.6 Grusväg i Vitåfors 
Juli 2002 reparerades/anlades en befintlig grusväg i Vitåfors mellan Råneå och Töre med 
alternativa material. Tre provsträckor gjordes med bottenaska, flygaska och mesa samt en 
referenssträcka som anlades på traditionellt sätt. I två av de 5 meter breda provsträckorna 
användes flygaska av biobränslen från Assidomän i Piteå, som man blandade in i 
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massorna under bärlagret i grusvägen. Ett lager om 20cm luckrades upp och en 
inblandning av flygaska gjordes så att man erhöll en 45%-ig blandning resp. en 70%-ig 
blandning i den andra provsträckan. Provsträckorna för flygaskan är 50m resp. 70m. 
(Nilsson 2002) 

4.2.7 Några övriga projekt/undersökningar 
Man har från Värtaverkets förbränningspannor (av PFBC typ) i Stockholm, blandat 
bäddaskan med cyklonaskan (flygaskan), tillsatt vatten och vibropackat. Man har här fått 
ett betongliknande material som har mycket goda materialegenskaper.  
 
Man har erhållit en hållfasthet på 5 MPa efter endast några dygn och med en slutlig 
hållfasthet mellan 25-30 MPa. Man har även gjort försök med att krossa redan härdad 
aska av ovan nämnda slag och använda det som syntetiskt grus i bankfyllningar, 
förstärkningslager och bärlager i provvägar. Flygaska har även provats till att direkt 
användas som vägbeläggning. Resultaten från dessa provvägar var mycket goda. 
(Rogbeck 1994) 
 
Cementa ger ut en produkt vid namn Cefyll och består av pulvereldad kolflygaska 
blandat med cement (5-20 %). Cefyll kan göras grävbar samtidigt som den har bra 
bärighet. (Ibid.) 
 
Cementas dotterbolag Millfill säljer en produkt vid namn Monofill. Det är ett 
tillsatsmedel som används för att stabilisera flygaskan från avfallsförbränning. Denna 
flygaska innehåller nämligen högre halter av klorider än andra flygaskor och gör den 
därför inte lämplig att blanda med cementbaserade tillsatsmedel, då kloriderna har en 
mycket negativ effekt på cementbindning. Monofill har därför utvecklats för att kunna 
stabilisera just sådana flygaskor. (Marcusson 2003) 

4.3 Övriga världen (några länder) 

P.g.a. våra avgränsningar till att använda oss av svenska samt engelska har vi inte riktigt 
fått en klar bild av hur långt man kommit i utvecklingen vad gäller flygaska i andra, ej 
engelskspråkiga länder. Naturligt blir då att vi studerar länder i Europa och Nordamerika, 
mer ingående än andra nationer.  

4.3.1 Storbritannien 
Brittiska Lytag sintrar granulerad kolflygaska vid hög temperatur och erhåller hårda 
granuler med en densitet på 825 kg/m3. De cementstabiliserar även granulerna och har 
arbetat fram blandningar för olika typer av belastningar. Den granulbaserade betongen är 
pumpbar och har en torrdensitet på 1700 – 1800 kg/m3 och en vattenmättad densitet på 
1900 – 2000 kg/m3. (www.lytag.co.uk) 

4.3.2 Nederländerna 
Aardelit tillverkas genom att blanda flygaska från kol, kalkvatten samt om nödvändigt 
andra kalktillsatser, granulera massan och härda den. (Hjalmarsson 1999) 
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Nederländerna har även utformat kriterier för återanvändningen av samtliga askor. Man 
har valt att använda urlakningen av olika material som en reglerande faktor på om de får 
användas eller ej. Man är här intresserad av hur den återanvända restprodukten har 
påverkat och påverkar omgivningen om 100 år. (Dejfors 1999) 

4.3.3 Tyskland 
100 % av all botten- och flygaska från kol används. I huvudsak som beståndsdel i 
cement. Vad beträffar kriteriearbetet för återanvändning av restprodukter, är Tyskland till 
skillnad från Nederländerna mer inriktade på att lägga gränsvärden för halterna av 
tungmetaller och andra ämnen i restprodukterna. Dessa halter skall då inte överstiga dem 
i den aktuella jorden, ursprungliga bakgrundshalten, oberoende om de lakar mycket eller 
ej. I Tyskland är detta endast rekommendationer som anammas olika i olika stater. Dessa 
rekommendationer gäller endast aska från förbränning av kol och avfall utom lignit och 
rökgasreningsprodukter. (Ibid.) 

4.3.4 Danmark 
Kriteriearbetet i Danmark liknar väldigt mycket det i Tyskland. Gränsvärden för halternas 
nivå i askorna reglerar huruvida de får användas eller ej. I Danmark gäller dessa 
gränsvärden samtliga askor utom de från eldning av olja. (Ibid.) 

4.3.5 Japan 
En granulerad askprodukt FA-Lite, förekommer i Japan. Kolaska blandas med cement 
och tillsatser för att sedan granuleras. (Ibid.) 

4.3.6 Finland 
Kriteriearbete och val av restprodukter för återanvändning 
Aska och restprodukter har i Finland sedan länge klassats som avfall och deponering har 
varit praxis. För att istället få använda detta ”avfall” till något vettigt, har man varit 
tvungen ansöka om tillstånd för varje enskilt fall, vad gäller typ av restprodukt som skall 
användas, i vilket sammanhang, det geografiska läget och annan information om bygget.  
 
Processen för att till slut få ett godkännande att kunna använda restprodukten har varit 
lång och tidskrävande, vilket ofta skrämmer snarare än uppmuntrar till återanvändning. 
Man arbetar nu fram metoder för att detta godkännandesystem skall bli mer effektivt och 
snabbare. Man har börjat arbeta med problemet på följande sätt: 
 
• En urvals process skall ta fram lämpliga restprodukter för återanvändning där man tar 

hänsyn till: 
- de tekniska egenskaperna hos restprodukten 
- såväl som den årliga produktionen 
- möjligheten att använda produkten inom olika områden 
- tillgängligheten runt om i landet 
- tidigare erfarenheter av produkten som byggnadsmaterial och andra 

användningsområden 
- resultat från laktest 
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- innehållet av gifter och tungmetaller 
- jämnheten i kvalitet  

 
• Med hjälp av dessa parametrar skaffar man sig ett verktyg för att ta fram de mest 

lämpade restprodukterna för återanvändning, för att sedan koncentrera arbetet kring 
dessa. Några av dessa är: 
- flyg- och bottenaska från kolförbränning 
- flygaska från trämaterial 
- slagg 
- rivningsbetong.  

 
• Kriterier för de olika restprodukterna arbetas sedan fram beträffande gränsvärden och 

lakbarhet.  
 
Efter detta skall det vara fritt fram att använda de utvalda restprodukterna i byggnationer 
utan att behöva vänta på tillstånd för varje enskilt fall. Eftersom det finns kriterier och 
gränsvärden och en lista på vilka restprodukter som får användas är det bara att köra på så 
länge restprodukten klarar kriterierna.  
Information till myndigheterna måste dock lämnas om vilken restprodukt som används, 
var, till vilken byggnadstyp, transport och förvaringsförfarande osv.  
 
Det är tänkt att när man fått detta att fungera för de material man initialt valt ut, skall man 
börja om att utreda nya restprodukter som annars skulle hamna på deponi. (Sorvari 2002). 
 
Problem med förvaring under vinterhalvåret 
I Helsingfors har man en lång tradition av återanvändning av restprodukter. 50 % av 
kolflygaskan används i cementindustrin och som utfyllnad i asfalt, resterande 50 % 
används som fyllnadsmaterial i anläggningsarbeten och i gruvor. All bottenaska används i 
anläggnings- och jordarbeten. Det som egentligen orsakat problem är de begränsade 
förvaringsmöjligheter av all aska som produceras under det kalla vinterhalvåret, för att 
sedan kunna använda askan igen i byggskedet under sommarhalvåret. (Havukainen 
2002). 
 
Provvägar 
En annan väldigt intressant rapport från Finland har gjorts på 33 olika provvägar med 
olika typer av askor i olika lager. Man har i dessa försök även provat blandningar av 
flygaska med bl.a. gips, slagg och fiberslam med mycket intressanta och positiva resultat. 
Även försök med flygaskor som bindemedel (jordstabilisering) i mjuka jordar som leror 
och gyttjor, samt stabilisering av gamla vägar, finns testade med goda resultat. (Lahtinen 
2001) 
 
Slutligen har man också gjort tester på blandningar av flygaska och bindemedel som 
cement, samt kommenterat resultaten av dessa. Majoriteten av dessa provvägar har 
byggts under 1998-1999 och uppföljningstester har gjorts under år 2000 med goda 
resultat, några vägar är byggda 1992 och 1996, också de i gott skick. (Ibid.) 

16 



 INVENTERING AV UTFÖRDA PROJEKT 
 

4.3.7 USA 
Företaget Minergy har tagit fram ett s.k. ”Lightweight aggregate” (lättviktsaggregat) som 
man hävdar är ett starkt och lätt material som är överlägset naturliga lättviktsaggregat för 
olika typer av lättbetong. Detta lättviktsaggregat består av alla typer av aska som vi talat 
om tidigare, samt slam från vattenreningsverk samt pappersmassa fabriker och andra 
industrier med ett reningsverk som lämnar avfall efter sig. Man blandar dessa askor och 
avfall med en speciellt bindemedel för att sedan pressa ut pellets eller annan lämplig form 
och storlek av massan. I processen ingår även en upphettning/mineralisering så att halten 
organiska material skall reduceras. (www.minergy.com) 
 
Fler idéer finns marknadsförda. Bl.a. säljer Lafarge, självhärdande flygaska för 
jordstabilisering, jordtorkning, asfaltering, jordutfyllning och stabiliseringsmedel för 
leror. (www.lafargenorthamerica.com) 
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5. GEOTEKNISKA EGENSKAPER 

5.1 Tekniska egenskaper från litteraturstudie 

5.1.1 Inledning 
Vi har i detta kapitel studerat redan utförda forskningsprojekt och experiment med 
flygaska. I förstahand redovisar vi vad andra erhållit för resultat på olika tekniska 
parametrar för flygaskors granulat. I försöken användes pelleterad flygaska från Örebro 
värmeverk. 

5.1.2 Densitet 
Skrymdensitet: 1078 kg/m3 resp. 890 kg/m3 vid lös ifyllning. (Rogbeck 1995) 

5.1.7 Vattenkvot 
Inkommande prov av pelleterad flygaska hade en vattenkvot på 56 %. (Ibid.) 

5.1.3 Vattenuppsugande förmåga 
Ett inkommande prov som hade vattenkvoten 54 % suger inom 1 timme upp vatten till  
58 %, 2 timmar till 60 % och efter det avtar sugkraften. Det hela slutar med en vattenkvot 
på 64 % efter 1000 timmar. (Ibid.) 

5.1.4 Fraktioner 
Undersökta flygaskegranuler bestod av fraktioner i intervallet 0.063 – 60 mm. (Ibid.) 

5.1.5 Nötningsegenskaper 
Krossbenägenheter av flygaskegranuler bestämdes med hjälp av CBR (California Bearing 
Ratio) och blev 60 %. (Ibid.) 

5.1.6 Frostbeständighet, vittringstal 
Laborationstest av flygaskegranuler fraktion 11.2 – 16mm genomfördes.  
28 % sönderföll till fraktion 0 – 2mm. (Ibid.) 
 
Cementstabiliserade ohydrofoberade granuler 
Den 18 oktober 2000 genomfördes ett test i Karlstad på ohydrofoberade 
cementstabiliserade granuler för att undersöka hur de motstår fukt och kyla under 
vinterförhållanden.  
En stor ”kaka” på drygt 20m2 och med en tjocklek på 0.3m göts i en provgrop utomhus. 
Man använde sig av 100kg cement och 120kg vatten per m3 granulerad flygaska. 
Materialen blandades och hälldes sedan ner i provgropen för avjämning. Den gjutna 
massan fick sedan ligga oskyddad för väder och vind.  
Vid en senare besiktning kunde man konstatera att materialet verkade var oskadat och 
med bibehållen ythårdhet. (Nordin 1996) 
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5.2 Tekniska egenskaper från egna laboratorieförsök 

5.2.1 Experimentellt försöksprogram 
För att veta hur vi skulle lägga upp det experimentella försöksprogrammet i syfte att 
använda materialet som byggnadsmaterial, togs parametrar fram som vi ansåg vara 
nödvändiga för en rättvis utvärdering. Sedan har vi jämfört resultaten från våra 
laborationsförsök med försök som tidigare har gjorts på granulerad flygaska. Statens 
provningsinstitut har anlitats för att undersöka värmeledningstalet i provkroppar, detta 
har aldrig gjorts på granulerad flygaska tidigare och är en viktig del vid beräkning av 
tjälegenskaper hos materialet. De försök som vi utförts i laboratoriet på Luleå tekniska 
universitet är: 
• Densitet 
• Kapillär stighöjd 
• E-modul 
• Fraktions kontroll 
• Fuktkvots kontroll 
• Enaxlig tryckhållfasthet 
• Värmetekniska egenskaper 
• Frystest 
 
Alla försök har vägletts av behörig laboratoriepersonal. 

5.2.2 Gjutning av provkroppar 
Gjutningen av provkropparna utfördes i betonglabbet på Luleå Tekniska Universitet. 
Utrustningen vi använde bestod av: 
• Frifallsblandare 
• Våg 
• Gjutformar i stål (100x100x100 samt 

150x150x150 mm) 
 
Blandningen bestod av 10 % standard cement PK 
Skövde, 8 % vatten samt cementbundna granuler 
av flygaska erhållna från Örebro. 

 
Bild 3. Provkubernas dimensioner. 

 
Vi började med att väga upp granulerna som sedan hälldes i frifallsblandaren, 10 
viktprocent cement tillsattes och därefter kunde blandningen sättas igång, varvid 8 
viktprocent vatten tillsattes under omrörning. Exempelrecept: 
• 100 kg granuler 
• 10 kg cement 
• 8 kg vatten 
Inledningsvis användes en kub storlek på 150x150x150mm, men vi övergick sedan till 
100x100x100mm för mindre åtgång av material och underlättande av hanteringen.  
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När gjutningen av de första provkropparna genomfördes, följdes endast 
rekommendationer om att minst blanda i 3 minuter innan massan vibrerades ner i form. 
Vi kunde vid avformningen se stora skillnader mellan provkropparna, där vissa var 
kompakta och jämna medan andra var poriga med mycket lösare struktur.  
 
På grund av att vi sedan fann att blandningstiden har en större inverkan på provkroppens 
egenskaper än vi inledningsvis trott, gjordes nya gjutningar med olika förutbestämda 
blandningstider.  
 
Ingen exakt bestämning av fuktkvot gjordes på de granuler som används vid gjutningen, 
men den uppskattas till 15,5-16% då granulerna fått ligga i rumstemperatur och stabil 
luftfuktighet en längre tid enligt fuktkvotsbestämningen som redovisas längre fram i 
rapporten. 
 

Omrörningen i dessa pågick i 3, 6, 
12, 18 och som längst 24 minuter. 
Längre än 24 minuter kunde inte 
omblandningen fortgå utan att 
tillsättning av mer vatten varit 
nödvändigt för att inte massan skulle 
brinna ihop. 
 
Vid bestämda tidsintervall hälldes 
gjutmassan ner i stålformarna och 
packades med en vibratorplatta till 
dess att gjutmassan inte sjönk ner i 
formarna mer. Därefter lät vi 
provkropparna härda i form ett dygn 
för att sedan avforma dem och 
placera dem i vattenbad.  
 
Proverna fick sedan härda i 
vattenbadet i 5 dygn för att därefter 
plockas upp och stå i rumstemperatur 
i 5 dygn. Detta upprepades under 28 
dagar.  
 
Vi noterade stora skillnader i täthet 
vid de olika blandningstiderna, störst 
separation kunde ses i de 
provkroppar där blandningen 
omrörts 3 minuter och minst i den 
blandning som blivit omrörd i 24 
minuter (se bild 4). 
 

Bild 4. Separation i provkropp blandad  3 minuter. 
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Orsaken till de stora skillnaderna är troligtvis att granulerna, på grund av sin grova 
fraktion har svårigheter att binda vattnet och cementen inledningsvis, därför sjunker 
cementen till botten.  
 
Granulerna verkar dock, efter en tids blandning, p.g.a. sin sprödhet sönderdelas/nötas ned 
och bilda mindre fraktioner som binder upp vattnet och cementen. Dessa finfraktioner 
verkar fylla ut hålrummen bättre, vilket resulterar i en jämnare och tätare massa. Redan 
efter 12 minuters blandning kunde man se stora skillnader i jämnhet/täthet (se bild 5).  
 

Bild 5. Provkroppar men olika blandningstider. Från vänster 24, 18, 12, 6 och 3 minuters blandningar. 

5.2.3 Densitet 
Fria granuler 
Skrymdensiteten för de fria granulerna bestämdes genom att fylla upp en form på 
100x100x100mm med lösa granuler och skaka/vibrera denna tills dess att materialet inte 
packades bättre. Granulerna som användes befann sig mellan fraktionerna 5.6 – 24.6mm, 
med siktkurvor (se bilagorna 2 – 7). Granulerna vägdes och förflyttades sedan till ugn för 
att torkas i 105ºC i 48 timmar. Därefter vägdes dem ytterliggare en gång. Vattenkvot och 
densiteter kunde därefter bestämmas.  
Torrdensiteten bestämdes till 922 kg/m3. För granuler som förvarats i rumstemperatur 
med en jämn och stabil luftfuktighet inomhus under en längre tid (4 månader) uppmättes 
en densitet på 1065 kg/m3 vid en vattenkvot på 15.5 %. Detta skulle medföra en 
torrdensitet på ca 900 kg/m3. 
Vid granulernas ankomst under sen vintern togs prover direkt ur transport behållarna. 
Dessa hade vattenkvoter på mellan 27 % och 33 % och således densiteter på mellan 1171 
kg/m3 - 1226 kg/m3. Se kapitlet om vattenkvotsberäkning för detaljer om vattenkvot. 
 
Cementstabiliserade granuler. 
Kontroll av densitet gjordes givetvis även på de cementstabiliserade granulerna som vi 
även gjort testerna på. Vi använde oss av SS 13 72 34 ”Densitets bestämning hos betong 
med bergartsballast” som metod för detta. De fraktioner som användes var även här 
mellan 5.6 – 24.6mm. Densiteten för de gjutna provkropparna varierar med 
blandningstiderna. Detta eftersom hålrummen fylls ut bättre av material från 
sönderdelade/nötta granuler efter en tids blandning. 
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De vattenmättade kuberna hade vattenlagrats under 72 timmar vilket gott och väl passerar 
tidsgränsen för vattenmättning i våra tester för gjutna kuber (se bilaga 13). Vi tog ut tre 
provkroppar ur varje blandtid 3, 6, 12, 18 och 24 minuter för att sedan ta ett genomsnitt 
av deras densiteter, som redovisas i tabell 9 nedan. 
 
Tabell 9. Blandtiden i förhållande till  densiteten 
Blandningstid Densitet (inomhus) Vattenlagrad densitet Torrdensitet 
3 minuter 1251 kg/m3 1883 kg/m3 1067 kg/m3

6 minuter 1351 kg/m3 1989 kg/m3 1175 kg/m3

12 minuter 1667 kg/m3 2035 kg/m3 1438 kg/m3

18 minuter 1660 kg/m3 1676 kg/m3 1461 kg/m3

24 minuter 1567 kg/m3 1506 kg/m3 1339 kg/m3

 
Se bilaga 8 för samtliga värden. 
 
Vid 18 och 24 minuters omblandning kan noteras att densiteten minskar. Förklaringen till 
detta är att materialet börjat brinna ihop så pass att vibrering inte har fullgod effekt, 
varvid packningen i gjutformarna inte blev optimal. 

5.2.4 Bestämning av vattenkvot 
Fria granuler 
Beräkning av vattenkvoten i den granulerade flygaskan har gjorts enl. SS 13 21 22 för 
ballastmaterial för betongprovning. Fyra olika prover för vattenkvotsbestämning har 
gjorts, varav tre av dem i direkt anslutning till granulernas ankomst från Karlstad och den 
fjärde efter 4 månader i inomhusklimat. 
 

• Prov nr. 1 är siktad i fraktionerna 5.6 – 24.6mm och som legat otäckt under ett 
dygn och därmed avgett en del fukt.  

• Prov nr. 2 är även den siktad i 5.6 – 24.6mm, men har tagits direkt från den 
transportbehållare med granuler vi erhöll från Karlstad, med fukt bevarad i 
granulerna. 

• Prov nr. 3 består av granuler direkt från transportbehållaren som dock inte siktats 
men har fraktioner mellan 5 – 25mm enligt tillverkaren. 

• Prov nr. 4 består av granuler som legat i rumstemperatur och normal luftfuktighet 
för inomhus miljö under en längre tid (4månader). Proverna är tagna direkt ur 
transportbehållaren. 

 
Vattenkvoten w, beräknades med hjälp av formeln: 
 

( )
2

21

m
m-m

w =          (1) 

 
Där m1 är provets vikt innan torkning och m2 är vikten efter torkning.  
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Erhållna vattenkvoter: 
• Prov 1:   27.1 % 
• Prov 2:   33.2 % 
• Prov 3:   32.6 % 
• Prov 4:   15.5 % 

 
Se bilaga 9 för exakta värden och vikter. 
 
För att räkna fram vattenkvoten för vattenmättade granuler tog vi granuler och lade dem i 
vattenbad under 60 timmar. Granulernas vikt bestämdes för att sedan läggas in i 
värmeskåp i 105ºC i 48 timmar. Ny viktbestämnings gjordes och vattenkvoten kunde 
bestämmas. Till vår förvåning visade sig vattenkvoten bara vara 33.08 %, d.v.s. mindre 
än ett av de prover vi kontrollerat vattenkvoten på tidigare som tagits direkt ur tunnan (se 
bilaga 10). 
 
Vi beslöt oss för att göra ytterligare ett test. Denna gång använde vi tidigare torkade 
granuler som lades i ett vattenbad och granuler direkt från tunnan i ett annat vattenbad. 
Lagring i vatten gjordes denna gång i 96 timmar. Efter torkning visade sig vattenkvoten 
vara 40.16 % i de tidigare torkade granulerna och 38.75 % i granulerna tagna direkt från 
tunnan (se bilaga 11). 
 
Man kan av dessa resultat konstatera att en ökning av vattenkvoten mycket väl kan ske 
om materialet får ligga vattenlagrat en längre tid. En bestämning av vattenkvoten vid 
vattenmättnad kunde därför inte göras då materialet inte kunde fastställas vara 
vattenmättat. 
 
Cementstabiliserade granuler 
För de cementstabiliserade granulerna har vattenkvotskontroll gjorts på gjutna kuber som 
förvarats inomhus under en längre tid för att avsluta härdningsförloppet (minst 28 dagar), 
samt för olika blandningstider. Kontroll av vattenmättnad har även gjorts (se bilaga 12). 
 
Tabell 10. Vattenkvot för cementstabiliserade granuler i rumstemperatur och efter vattenbad 
Blandtider Vattenkvot i rumstemperatur Vattenkvot efter vattenbad 
3 minuter 16.7 % 41.1 % 
6 minuter 14.9 % 42.6 % 
12 minuter 16.9 % 41.6 % 
18 minuter 14.5 % 36.2 % 
24 minuter 14.8 % 40.6 % 
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5.2.5 Bestämning av kapillär stighöjd 
 
Fria granuler 
Vid bestämning av den kapillära stighöjden användes försöksstandard SS 13 21 03. Här 
används ett genomskinligt rör med en diameter på 150 mm och minsta längd på 400 mm. 
Fria granuler av flygaska fylldes i röret och botten förslöts med en mycket permeabel 
väv. Detta gjordes för att underlätta hanteringen av röret fyllt med granuler och för att 
vatten ska kunna strömma in under botten på provet. Den övre änden på det stående röret 
förslöts med en plastpåse för att förhindra avdunstning.  
 

Provet skakades/vibrerades till 
maximal packning uppnåtts. 
Cylindern ställdes ner i ett 
vattenbad där vattennivån 
inledningsvis uppnådde 80 mm 
på utsidan av röret. Fuktfrontens 
läge i granulerna bestämdes sedan 
okulärt genom det genomskinliga 
röret efter 0.5, 1, 1.5, 3, 24, 48, 
72 timmar och därefter med en 
veckas mellanrum.  
 
Den kapillära stighöjden mättes 
från vattenytan. När läget 
förändras mindre än 10 mm på 
två veckor kan i regel försöken 
avbrytas. Då tiden för detta 
examensarbete var begränsad var 
testet tvunget att avbrytas innan 
stighöjden minskat tillräckligt 
mycket (se bild 6).  
 
 
 
 

Bild 6. Vattenstighöjd i fria granuler. 
 
Den övre kapillära stighöjden ovan vattenytan bestämdes som sista avlästa värdet till 250 
mm och hade då ökat med 31 mm under den sista veckan. Detta efter 744 timmar eller 31 
dygn. Resultatet kan ritas upp som en kurva där man visar stighöjden gentemot tiden (se 
bilaga 14). 
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Istället för att vänta på att stighöjden skall avta kan man teoretiskt beräkna denna enligt: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−×

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
−

=
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h
h

v
v

1
v
v

hh

2

1

2

1

2

1

1c          (2) 

 
Där hc är stighöjden, v1 och v2 är lutningen på kurvan vid tidpunkterna t1 och t2. h1 och h2 
är stighöjderna i tidpunkterna t1 och t2. t1 och t2 väljs tidigast efter 24 h respektive 72 h 
för att simuleringen ska bli riktig. (Johansson 2003) 
 
Tabell 11. Beräkning av kapillär stighöjd 

 
Genom att rita tangenter till kurvan i bilaga 14 så kunde 
lutningen (v1, v2) beräknas (se tabell 11). Lutningen 
beräknas som tangenten i punkten vid minst t1=24 h och 
t2=72 h. 

12

12
21 xx

yyv,v
−
−

=             (3) 

 
 

 v1 v2

h1= 7.5 - 
h2= - 17.5 
y1= 5.5 11.5 
y2= 15 20 
x1= 0 0 
x2= 130 340 

 
Beräkning av hc gav oss en kapillärstighöjd på 573 mm. 
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Cementstabiliserade granuler 
Vi har även utfört försök på cementstabiliserad granulerad flygaska. Här användes en 
cylinder som var 150 mm i diameter och 300 mm hög, denna fylldes med en blandning 
av granulerad flygaska, 10 viktprocent cement och 8 viktprocent vatten. Blandningen för 
denna provkropp har fått pågå i minst 3 minuter. Efter ett dygn ställdes provkroppen i 
vattenbad och fick härda i 28 dagar.  
 
Provkroppen härdade med formen på 
och fick torka under ca två månader. 
Provkroppen förslöts sedan med en 
plastpåse i ena änden, vägdes och 
ställdes ner i vattenbad så att den 
öppna delen av cylindern hölls under 
vattenytan. Kontinuerlig vägning av 
provkroppen skedde efter 1.5 h, 3 h, 
24 h, 48 h, 72 h och sedan med en 
veckas mellanrum.  
 
Efter 840 timmar eller 35 dygn 
avslutades försöket och avformning 
gjordes, vattnets stighöjd i materialet 
bestämdes okulärt till 230 mm (se bild 
7). Den torra vikten på provet var 
9.248 kg och den slutade ta upp vatten 
vid vikten 9.48 kg. Det vill säga att en 
total vattenuppsugning på 9.48 – 9.248 
= 0.232 kg hade skett (se bilaga 15).  
 
 
 

Bild 7. Vattenstighöjd i cementstabiliserad  
granulerad flygaska. 
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5.2.6 E-modul 
Vid bestämning av E-modul användes gjutna provkroppar med måtten 100x100x100 mm. 
Dessa försök har inte utförts enligt någon provstandard utan är genomförda efter 
vägledning av laborationspersonalen på LTU. Provapparaten är en bergpress för 
bestämning av tryckhållfasthet i berg. De använda givarna som registrerar 
deformationshastigheten 1/5000 mm/s d.v.s. 1 mm på 1.39 timmar, de är placerade på var 
sida om provkroppen (se bild 8). 

 
Utförande: 
• Provkroppen placeras och centreras i provapparaturen. 
• Stålplattan läggs ovanpå provkroppen för jämn tryckfördelning, vikt 4,1 kg. 
• Sedan belastas provkroppen till ca hälften av det lägsta erhållna maximala enaxliga 

tryckhållfasthetsvärdet. Belastningen slutar öka vid denna nivå och får ligga konstant 
i 1 minut. 

• Avlastning påbörjas därefter och får fortgå till en belastning av 10 kN. 
• Avlastat läge vid 10 kN pågår under 1 minut. 
• Därefter ökar belastningen igen till brott på kornskelettet uppstår. 
• Utjämning av belastningen sker under 1 minut varefter provkroppen avlastas helt. 
 

Givarna registrerar töjningarna på 
provkropparna under tiden de belastas. 
Detta förlopp kan sedan ritas upp med 
töjningarna och spänningarna ställda 
mot varandra och bildar en tydlig 
kurva som beskriver förloppet. En 
tangent dras i den del av kurvan som 
visar belastningsfasen. En annan dras i 
på- och avlastningsfasen för att se 
vilken spänning provkroppen utsätts 
för i denna fas. 
Denna tangent ligger sedan till grund 
för beräkning av elasticitetsmodulen 
för provkroppen. På grund av väldigt 
mycket mätvärden har vi ritat upp 
diagrammen med hjälp av vart 1000-de 
mätvärde för att göra beräkningarna 
hanterbara (se bilagorna 16 – 21).  
 

 

12
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Bild 8, Apparatur vi bestämning av E-modul. 
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Tabell 12. E-modul beroende av blandningstiden 

Blandning σ1 [kPa] σ2 [kPa] ∆σ [kPa] ε1 [%] ε2 [%] ∆ε [%] 
E-modul 

[GPa] 
3-minuter 1114.21 2773.50 1659.29 0.0038 0.0064 0.0026 0.64 
6-minuter 1755.48 4921.76 3166.28 0.0058 0.0108 0.0050 0.63 
12-minuter 4320.57 11703.20 7382.63 0.0046 0.0088 0.0042 1.77 
18 -minuter 4192.31 14236.23 10043.92 0.0073 0.0130 0.0057 1.76 
24-minuter 4969.85 10460.74 5490.89 0.0065 0.0099 0.0034 1.61 

 
Tabell 13. E-modul under på- och avlastningsfasen 

Blandning σ1 [kPa] σ2 [kPa] ∆σ [kPa] ε1 [%] ε2 [%] ∆ε [%] 
E-modul 

[GPa] 
3-minuter 601,2 1867,80 1266,60 0,0044 0,0052 0,0008 1,58 
6-minuter 929,8 3959,9 3030,1 0,0085 0,0098 0,0013 2,33 
12-minuter 1523 9891,60 8368,60 0,0062 0,008 0,0018 4,65 
18 -minuter 1859,7 9538,9 7679,2 0,0086 0,0106 0,0020 3,84 
24-minuter 2557,1 9242,3 6685,2 0,0069 0,0091 0,0022 3,04 

 

5.2.7 Kornfördelning 
Fraktionerna i kärlen skulle vara 5 – 25 mm enligt uppgift från tillverkaren. Vi siktade 
emellertid upp delar av provmaterialet för att få en fraktionsfördelning och kunna rita upp 
siktkurvor. Siktningen gjordes enl. SS 13 21 23 i Luleå tekniska universitets laborations 
lokaler i en maskin avsedd för ändamålet. En avvikelse till normal standardsiktning är att 
vi tillsatt extra siktnät för att få en mer noggrann siktkurva.  
 
Eftersom granulerna är spröda och gick sönder till viss del vid siktning, var vi tvungna att 
prova fram sikttiden. Detta skedde genom att mäta vikten på siktskålarna med 5 minuters 
mellanrum under en längre siktning. Sönderdelningen visade sig avta efter 15 minuters 
siktning vilket därför blev sikttiden för de fortsatta undersökningarna. Siktning gjordes i 
tre omgångar av material från olika nivåer i transportkärlen för att få en bättre bild av 
fraktionsfördelningen. Värden för fraktionsvikter efter olika tider i sikt kan ses i 
bilagorna 22 - 23. Skitkurvor och data för siktresultat kan ses i bilagorna 2 - 7. 
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5.2.8 Enaxlig tryckhållfasthet 
De enaxliga tryck-
hållfasthetsförsöken 
utfördes enligt 
”Betongprovning med 
svensk standard”, i en 
betongpress avsedd för 
det ändamålet.  
 
Vi använde oss av denna 
standard då vi ansåg att 
de cementstabiliserade 
granulerna har stora 
likheter med betong.  
 
 
 
 

          Bild 9. Provkropp i enaxlig tryckpress 
Tryckhållfasthetstest utförs genom att gjutna kuber i storleken 150x150x150 mm 
alternativt 100x100x100 mm, pressas till brott i en press som registrerar trycket som den 
aktuella provkroppen utsätts för fram till brott. 
 
Vid de första gjutningarna togs ingen hänsyn till att varierande blandningstider kunde 
påverka resultatet i nämnvärd grad, varför vi följde rekommendationer om att 
blandningen bör pågå i minst 3 minuter (se bild 9).  
 
Förutom den varierande struktur provkropparna hade, visade det sig även vara stora 
skillnader i tryckhållfasthet mellan de olika kuberna. Tryckhållfastheten för 
provkropparna varierade från 4.7 MPa och upp till 16.9 MPa (se bilaga 24). 
 
Blandningstiden ansågs vara en av de avgörande faktorerna för de stora skillnaderna i 
hållfasthet mellan kuberna. Nya provkroppar med olika blandningstider göts och 
pressades till brott.  
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Denna gång kunde man 
visuellt se likheterna mellan 
kuber med samma blandtid 
och stora skillnader mellan 
kuber med skiftande sådan 
(se bild 10).  
 
Tryckhållfastheten varierade 
mycket även denna gång, 
men skillnaderna låg i 
blandningstiderna mellan de 
olika provkropparna vilket 
bekräftar misstankarna om 
den stora påverkan 
blandningstiden har på 
massan.  
 
 
 

Bild 10. Tvärsnitt av 24 min blandade provkropp efter brott. 
 
Man kan av bilaga 24 se att tryckhållfastheten varierar med densiteten och 
blandningstiderna.  

 
Från 3 minuters 
blandningen (se bild 11) 
som gav ett genomsnittligt 
värde på 4.5 MPa mot 18 
minuters blandningen som 
kom upp till drygt 19.1 
MPa. Det är alltså mer än 4 
gånger högre hållfasthet i 
den provkropp som blandats 
en lite längre tid. Man kan 
notera att densiteten ökar 
med blandtiden. Detta beror 
på att finfraktioner nöts från 
granulerna, fyller ut, gör 
massan kompaktare och 
påverkar hållfasthetsvärdet. 
Detta förhållande kan även 
ses i provomgången utan 
sorterade blandningstider. 
 

Bild 11. Bit från provkropp blandad 3min, efter tryck till brott. 
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5.2.9 Värmetekniska egenskaper 
Endast de cementstabiliserade granulerna har undersökts vad beträffar de värmetekniska 
egenskaperna. På grund av begränsade resurser på universitetet fattades beslut om att 
anlita Statens provnings- och forskningsinstitut (SP) för bestämning av värmeledningstal 
på tre gjutna provkroppar med olika blandningstider. Gjutningar med 3 min, 6 min och 12 
min var de blandningar som kontrollerades. För att kunna göra tjälberäkningar i 
exempelvis en väg behövs uppgifter om de ingående materialens värmetekniska 
egenskaper.  
 
Eftersom de flesta material är sammansatta av flera ingående komponenter med olika 
värmeegenskaper kan det vara svårt att beräkna det totala värmeledningstalet. På grund 
av den stora skillnaden mellan värmeledningsförmågan hos olika material har 
uppbyggnaden och strukturen, avgörande betydelse för det resulterande värmelednings-
talet. 

 
 
Värden för värmetekniska egenskaper 
 

Tabell 14. Värmeledningstal beroende av blandningstiden 
De värden vi erhöll vad beträffar 
värmeledningstal från den 
cementstabiliserade flygaskan  

Blandningstid λ [W/m, K] 
3 minuter 0.42 
6 minuter 0.56 
12 minuter 0.63 (se tabell 14 och bilaga 25). 
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Diagram 1. Värmeledningstalet i förhållande till blandningstiden. 
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I diagram 1 kan vi se hur värmeledningstalet förhåller sig till blandningstiden. Att 
värmeledningstalet ökar vid längre blandningstid kan förklaras med att, längre 
blandningstid ger tätare massa vilket medför jämnare provkropp och mindre luft i 
porerna, och på grund av detta ger en bättre värmeledningsförmåga. 

5.2.10 Frystest 
Frystesten gick till så att vi använde oss av kuber (100x100x100mm) som tillverkats med 
tre olika blandningstider, 3, 12 och 24 min. Vi började med att vattenmätta kuberna. 
Detta gjordes genom att kuberna vägdes i torrt, normalt tillstånd, för att sedan sänkas ner 
under vatten. Ytterligare vägningar genomfördes med jämna mellanrum till dess att 
viktökningen avtog för att till slut upphöra (se bilaga 13). 
 

Bild 12. Provkroppar upptagna ur vattenbad efter10  frys – upptinings cykler, från vänster 24, 12 
respektive 3 minuters blandning. 
 
Kuberna togs därefter upp ur vattenbadet och placerades i ett klimatrum med en 
temperatur på -10°C (variation sågs mellan -7°C och -15°C). De befann sig där till dess 
att man med säkerhet kunde konstatera att hela provkroppens tvärsnitt nått 
rumstemperaturen, detta uppskattades vara minst 48 timmar. Därefter plockades 
provkropparna ut ur klimatrummet och placerades i vattenbad igen, detta dels för att 
proverna skall tina upp i en liknande miljö som under en vägkropp vid en vårperiods 
tjällossning, dels för att hålla dem vattenfyllda. 
 
Dessa frysnings – tinings cykler upprepas 10 gånger i samma temperatur. Efter varje 
upptiningsperiod i vatten granskas provet okulärt innan de placeras i klimatrummet. Efter 
10 cykler utfördes ett tryckhållfasthetstest på provkropparna för att undersöka vilken 
inverkan klimatförändringarna haft på materialet. Vi kunde emellertid inte genomföra 
något tryckhållfasthetstest på provet som genomgått 3 minuters blandningen, då provet 
föll sönder till småbitar (se bild 12). Tryckhållfasthetstest på de återstående kuberna  
gjordes i vattenfyllt tillstånd, upptinat efter 10 fryscykler(se tabell 15). Detta samt att 
även dessa kuber hade bitar som ramlat av gör att endast en uppfattning kan ges av 
tryckhållfastheten efter frysning(se bilaga 26). 
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Tabell 15. Hållfasthet efter upptining av prov som utsatts för 10 frys- och tiningscykler 

Provkub 
Densitet 
[kg/m3] Mått [mm] 

Tryck
[kN/s]

Tryckkraft 
till brott 

[kN] 

Hållfasthet 
[N/mm2], 

[MPa] 
12 min 1771 100x100x100 10 53.5 5.4 
24 min 1685 100x100x100 10 59 5.9 

 

 

5.3 Jämförelse av egna laboratorieresultat och litteraturstudie 

5.3.1 Inledning 
Här har vi gjort jämförelser mellan våra resultat och de vi funnit, som gjorts av andra. För 
den cementstabiliserade granulerade flygaskan har vi inte hittat några tidigare studier, 
varför vi endast redovisar våra resultat. Då flertalet av de undersökningar vi gjort inte har 
utförts tidigare, kan inte heller några jämförelser med tidigare studier göras. De 
parametrar vi kan jämföra med tidigare undersökningar är: 
 
• Kornfördelning 
• Densitet 
• Vattenkvot 

5.3.2 Vattenkvot 
Enligt en undersökning från SGI (Aureil/Rogbeck) talar om en vattenkvot på 56 % på den 
granulerade flygaskan. Våra resultat beträffande vattenkvot visar på värden mellan 15.5 
% - 33.2 % för den granulerade flygaskan. Orsaker till skillnaderna kan t.ex. vara 
förvaringsmiljön materialet kommer ifrån. Våra egna studier visar även på en betydligt 
högre fukthalt vid granulernas ankomst till LTU än efter en tids förvaring inomhus, detta 
p.g.a. att granulerna förvarats utomhus. Vid försök att vattenmätta granulerna för att 
bestämma fukthalt vid vattenmättat tillstånd, noterades att vattenkvoten inte blev mer än 
40 % trots vattenlagring under 96 timmar. Utrymme för vidare undersökningar att 
bestämma vattenkvot vid vattenmättnad fanns inte och detta test kunde inte slutföras. 

5.3.3 Densiteter 
Då fukthalterna har en benägenhet att variera ökar intresset för att jämföra 
torrdensiteterna med varandra. Från SGI:s rapport (Ibid.) har även information om 
torrdensiteten hämtats. SGI:s undersökning pekar på en torrdensitet på 870 kg/m3 medan 
våra egna undersökningar har visat sig vara 922 kg/m3, uträknat värde ligger på ca 900 
kg/m3. Orsaken till de olika resultaten kan vara skillnaderna i fraktionsfördelningen som 
finns mellan de olika försöksmaterialen.  

5.3.4 Fraktioner 
SGI har i rapporten (Ibid.) som nämns i ovan utförda undersökningar, använt pelleterad 
flygaska i fraktionerna 0,063 – 60 mm. De flygaskgranuler om skickats till oss var av 
fraktionen 5 – 25 mm. Detta kan påverka andra egenskaper som densiteter, permeabilitet 
m.m. 
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5.3.5 Sammanfattning av jämförelser 
Bristen på tidigare gjorda studier av granulerad flygaska medför svårigheter vid 
jämförelser. Men de uppgifter vi funnit i en rapport från SIG (Ibid.) har visat på stora 
likheter med våra egna, med små avvikelser såsom torrdensiteten där vår undersökning 
gav ett värde på 900-922 kg/m3 och SGI 870 kg/m3. Orsaken till denna skillnad kan vara 
att SGI:s granuler hade en fraktion mellan 0.063-60 mm medan vårat prov hade en 
fraktion mellan 5-25 mm. Skillnaden i vattenkvoten var betydligt större vårat högsta 
värde 33.2 % i jämförelse med 56 % som SGI:s rapport visar på. Noteras bör att i SGI:s 
rapport (Ibid.) behandlas pelleterad flygaska från Örebro. Frågan om denna ”pelleterade” 
flygaska och den granulerade varianten vi undersökt, är en och samma typ, kan inte med 
säkerhet svar ges på, men stora likheter finns.  
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6 MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ 

6.1 Miljötekniska egenskaper från litteraturstudie 

6.1.1 Allmänt om lakning 
Med lakning menar man i vilken takt och vid vilka förhållanden som ämnen sprids ut till 
dess omgivning. Man kan lätt tro att det totala innehållet av olika ämnen i restprodukten 
ger en klar bild om dess miljöfarlighet, men i själva verket ger det endast en uppfattning 
om den maximala potentialen för vad som kan urlakas. 
 
I samband med en deponering eller återanvändning av en restprodukt kan man genomföra 
olika lakningsförsök. Det som är avgörande för valet av lakningsmetod är de förhållande 
som råder och kommer att råda i restproduktens omgivning i samband med nyttjandet. 
För att få en rättvis bild av utlakningen undersöks vanligtvis lakbarheten med flera typer 
av tester. För att kunna dra nytta av försöken är det viktigt att utlakbarhetstesten kan 
tolkas som en funktion av tiden, eftersom man vill veta hur mycket av de miljöfarliga 
ämnena som sprids ut i omgivningen under en viss tid. 
 
Vid provning av lakbarhet används förhållandet L/S. L/S-förhållandet innebär 
förhållandet mellan vattenmängd [L] (liquid) och provmängden [S] (solid) som 
provmassan varit i kontakt med. I olika laktester använder man olika förhållanden mellan 
L/S. Testproceduren kan användas på askor som ska deponeras eller återanvändas, 
skillnaden ligger främst i tolkningen av resultatet. 
 
Olika typer av lakbarhetsprovning 
 
• Tillgänglighetstest – Används för att få ett mått på den totala lakbara mängden av 

ingående ämnen oberoende av kornstorlek, alkalinitet, koncentrationsskillnader och 
tid. För detta finns ett standardiserat förfarande så kallat tillgänglighetstest. Analysen 
ger ett underlag för bedömning om materialets belastning för miljön. Försöket utförs 
som trippelprov på material med kornstorleken <125 µm. (Hjalmarsson 1999) 

• Kolonntest – Försöken utförs som dubbelprov på krossat material. Flödeshastigheten 
genom kolonnen (d≥50mm) skall vara ≤ 0,1 L/S per dygn. Försöket körs till L/S=2 
har uppnåtts. Materialet tas sedan ut för vidare laktest till L/S=10 som ett slags 
skakförsök. (Ibid.) 

• pH-stat – Testet används för att bestämma utlakningens pH-beroende då pH-värdet 
ofta reglerar utlakningen. Här bör hänsyn tas till att restproduktens och omgivande 
miljös pH-värde kommer att förändras med tiden vilket motiverar att analysen utförs 
vid olika pH-värden. Ofta är utlakningen av tungmetaller högre vid låga och höga pH-
värden, varför ofta ett pH-värde mellan pH 8 och 10 oftast eftersöks. (Ibid.) 

• ENA-metoden – Svensk metod för att mäta lakningsegenskaper hos granulära 
restprodukter. Lakningen utförs med surt (pH 4) dejonat med L/S = 4. Lakningen sker 
antingen genom att samma askprov lakas i fyra cykler vilket ger ett totalt L/S på 16:1 
eller genom att nytt prov tas till varje lakning så att ett totalt L/S på 1:1 erhålls. (Ibid.) 
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• CEN-lakning – Sekventiellt lakningsförsök beroende på vattenomsättningen, 
tidsberoende. Provet skakas på skakbord med avjoniserat vatten vid L/S = 2. 
Lakvätskan avskiljs och försöket upprepas vid L/S = 10. (Ibid.) 

• EGOM – Metoden ger ett mått på den totala mängden organiska ämnen som går att 
extrahera med aceton. EGOM = extraherbart gaskromatoferbart organiskt material. 
Metoden finns föreslagen av Naturvårdsverket för karakterisering av avfall. (Ibid.) 

• EOX – Metoden ger ett mått på halogenerade substanser som går att extrahera. 
Metoden utförs med hjälp av mikrocoulometrisk titrering. EOX = extraherbart 
organisk halogen. (Ibid.) 

6.1.2 Övriga analyser 
Halten av oförbränt material i askan – Analysen som är enkel att utföra kan grovt 
tolkas som totalt kolinnehåll i askan och därmed som ett mått på 
förbränningseffektiviteten när askan producerades. Glödförlusten bestäms som 
viktförlusten hos ett torrt prov som glödgas i ugn vid 550°C i minst en timme. Observera 
att vid 550°C frigörs även vatten och eventuellt andra ämnen som är kondenserade på 
partikelytan. Det kan också finnas en mindre mängd oförbränt väte, kväve och syre. 
(Ibid.) 
 
Askans smältförlopp – Askans smältförlopp bestäms med hjälp av rörugnsmetoden hos 
aska från fasta mineralbränslen. (Ibid.) 

6.1.3 Granulernas innehåll och lakning 
Statens geotekniska institut (SGI), har på uppdrag av Sydkraft Värme Mälardalen AB, 
utfört en miljömässig karakterisering av vattenglasbehandlad granulerad flygaska. Syftet 
var att undersöka materialets generella användbarhet ur miljömässig synpunkt. Analys av 
materialet har omfattat totalhalt, tillgänglighetstest, kolonnförsök och tvåstegs 
skakförsök. Lakförsöken har utförts av SGI:s laboratorium. För analys av lakvatten har 
SGAB Analytica anlitats. Båda laboratorierna är ackrediterade. (Nordin 1996) 

6.1.4 Slutsatser från resultat 
De uppmätta totalhalterna och utlakade mängderna i aktuellt material visar att 
halterna/mängderna för flera ämnen överstiger de halter och utlakbara mängder som 
förekommer i bakgrundshalter i morän och i andra naturmaterial. Överskridandet bör 
dock, i samtliga fall, betraktas som relativt måttliga. 
 
Totalhalten arsenik i materialet ligger över riktvärdet för mindre känsliga 
markanvändning (MKM) och ger en hög initial utlakning. Krom, koppar och zink 
tangerar eller ligger strax under värdet för MKM. Kadmium, nickel och bly ligger under 
riktvärdet för MKM. Kobolt och kvicksilver ligger under riktvärdet för känslig 
markanvändning (KM). 
 
Utlakningen av ämnen ger i kolonnförsöken initialt höga halter av arsenik, koppar, krom 
och bly som dock avtar med ökande L/S. Det mycket höga pH-värdet som ges av 
vattenglaset är i sig skadligt för organismer. Detta sammantaget innebär att materialet bör 
användas så att lakvattenproduktionen minimeras. 
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Det höga pH-värdet och den mycket höga kromutlakningen gör att det finns en risk att 
utlakningen är att hänföra till sexvärt krom. Kompletterande analys visar emellertid att 
utlakningen av sexvärt krom är låg. Vid en omfattande eller rutinmässig användning av 
materialet bör emellertid halten av sexvärt krom kontrolleras eftersom den i hög grad 
påverkar miljön och därmed kan vara styrande för materialets användbarhet. (Ibid.) 
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7. MATERIALUTVÄRDERING 

7.1 Bakgrund 

Genomförandet av utvärderingen har flera syften. Grovt kan man använda detta för: 
 
• att kunna jämföra produkten mot någon annan 
• att kunna jämföra olika systemlösningar mot varandra 
• att kunna beskriva ett valt system och visa vilka delar som är mest ineffektiva eller 

effektiva ur kostnadssynpunkt 
 
Vi har gjort detta genom att utvärdera de resultat som erhållits från laboratorieförsöken 
och genom beräkningar på bärighet och tjälfarlighet med programmet PMS Objekt. 

7.2 Användningsområden 

I denna rapport har vi mestadels undersökt användningsmöjligheterna för granulat av 
flygaska i vägbyggnader. Andra möjliga användningsområden kan exempelvis vara: 
 
Under vägar, gång- och cykelvägar och parkeringsplatser 
Både de fria granulerna och den cementstabiliserade granulerade flygaskan kan användas 
i vägar som fyllnadsmaterial, materialskiljande lager / barriärmaterial, lastspridande 
lager, tjälisolerande lager. 
 
Under konstfrusna banor 
Som isolerande skikt under kylslingorna i konstfrusna banor / ishallar. I denna 
applikation bör man dock ta hänsyn till den cementstabiliserade granulerade flygaskans 
egenskaper, vad gäller hållfasthet efter upprepade frysnings- och tiningscykler.  
 
Husgrunder 
Både de fria granulerna och den cementstabiliserade granulerade flygaskan kan fungera 
som isolerande material under husgrunder. Hänsyn bör dock tas till grundvatten nivån 
eftersom materialet har en benägenhet till att suga upp vatten. 
 
Byggmaterial 
Den cementstabiliserade granulerade flygaskan skulle kunna användas istället för betong 
i många byggnadsverk där inte lika stora krav på hållfasthet ställs.  
 
Dränerings material  
De fria granulerna fungerar bra som dränerande material. Man bör dock vara medveten 
om att granulerna kommer att binda upp vatten och att hänsyn tas till bakgrundshalterna 
av tungmetaller, i områdena materialet används. 
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Barriärmaterial 
Den cementstabiliserade granulerade flygaskan skulle kunna användas som 
barriärmaterial i exempelvis avfallsanläggningar, i miljögeotekniska applikationer där 
man avgränsar föroreningar från vidare spridning.  
 
Bjälklag 
Tack vare den låga densiteten skulle den cementstabiliserade granulerade flygaskan 
kunna användas som material för bjälklag. Då blandningstiderna påverkar hållfastheten är 
det viktigt att en optimal blandningstid anpassas för denna applikation. 
 
Gödselmedel 
Kontroll av dels bakgrundshalter och pH värden i jorden och dels dessa nivåer i 
granulerna, är nödvändig innan de fria granulerna används för detta ändamål. 
 
Blomkrukor 
Den cementstabiliserade granulerade flygaskan skulle kunna användas som material för 
tillverkning av blomkrukor av den lite grövre modellen.  
 
Kulor i blomkrukor 
De fria granulerna kan tänkas fungera som utfyllnads kulor i blomkrukor med 
plastblommor. 
 
Torkmaterial i fuktiga utrymmen 
De fria granulerna bör kunna användas som ett vattenabsorberande material i 
upptorkningsändamål då de fria granulerna lätt suger upp vatten.   
 
Markstabilisering 
Den cementstabiliserade granulerade flygaskan kan fungera som jordstabilisering med 
hjälp av inblandning, blockstabilisering och en askvariant av kalk-/cementpelare. 
 
Släntstabilisering 
Ett lager av cementstabiliserad granulerad flygaskan skulle kunna tänkas förhindra 
erosion från vind och nederbörd.  
 
Ljuddämpande material 
Undersökningar av ljudegenskaper bör göras, men den cementstabiliserade granulerade 
flygaskan kan mycket väl fungera som ljuddämpande material i t.ex. väggar och bjälklag. 
 
Broar 
Tack vare sin låga densitet skulle cementstabiliserad granulerad flygaska kunna ingå som 
material i broar. 
 
Dekorations gjutningar 
De fria granulerna liksom den cementstabiliserade granulerade flygaskan med kort 
blandnings tid, kan tänkas användas i dekorativa syften genom att ge en oregelbunden 
”böljande” yta. Exempelvis i tunnlar, parker och alléer. 
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Kattsand 
Den uppsugande förmågan samt dess lätthanterbarhet kan göra de finare fraktionerna av 
fria granuler lämpliga till att fungera som exempelvis kattsand. 
 
Betonggrisar 
Den cementstabiliserade granulerade flygaskan skulle kunna tänkas användas för 
tillverkning av så kallade ”betonggrisar” som används för olika typer av vägavstängning. 
 
Betongtrappor 
En lättare konstruktion av t.ex. betongtrappor skulle kunna tänkas fås med 
cementstabiliserad granulerad flygaska istället för ordinär betong. 
 
Askskivor  
Som ersättning till gipsskivor med brandskyddande egenskaper skulle liknande skivor av 
cementstabiliserade granulerade flygaskan istället kunna prefabriceras. 
 
Asktegel/askblock 
Tegelstenar av cementstabiliserad granulerad flygaska kan tänkas vara ett bra alternativ 
till vanliga tegelstenar i t.ex. fasadbyggnader, eldstäder, ugnar m.m.  

7.3 Var passar granulerna bäst in? 

Vi har avgränsat oss till att göra undersökningar av användnings möjligheterna som 
material under en vägkropp, samt göra vissa beräkningar på detta. 
I våra beräkningar har vi använt de cementstabiliserade granulerna som ersättning till 
skyddslager, förstärkningslager och obundet bärlager i en vägkropp. Jämförelser har även 
gjorts med cementstabiliserad LECA. 

7.4 Vilka grundförhållanden lämpar sig de cementstabiliserade 
granulerna för? 

Stora mängder vatten innebär större möjligheter för urlakning samt större möjligheter till 
försämringar av hållfasthet och frostbeständighet. Givetvis rekommenderar vi då att 
använda den cementstabiliserade granulerade flygaskan i så torr miljö som möjligt. Det 
innebär vidare att om det finns vatten i granulernas omgivning så bör det cirkulera så lite 
som möjligt för att minimera lakning.  
 
Eftersom blandtiderna påverkade den slutliga produkten så mycket vad gäller bland annat 
täthet och hållfasthet varierar även potentiella användningsområden mycket. Beroende på 
vilken blandningstid man använder sig av, kan de stabiliserade granulerna användas i 
olika miljöer. En mer ingående material och miljöundersökning måste dock genomföras 
innan konkreta rekommendationer kan göras. 
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7.5 Dimensionering av vägkropp 

Programmet som används i den här utvärderingen heter PMS Objekt, och är ett 
datorprogram som Vägverket tillhandahåller fritt från sin hemsida. Delmomenten som 
behandlas är: 
 

1. Trafikberäkning enligt ATB Väg 
2. Konstruktionens uppbyggnad 

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

3. Bärighetsberäkning 
4. Tjälberäkning 

 
• Trafikberäkningen 

I trafikberäkningen ger man uppgifter om trafiken som kommer belasta vägen 
(antal fordon, tung trafik, trafikökning).  

 
• Konstruktionens uppbyggnad 

Man anger data för den befintliga marken där vägen skall dras fram. Det handlar 
om olika typer av jordmaterial skikt och bergnivåer under markytan. Detta gör 
man för att kunna välja ut en lämplig byggmetod och byggmaterial för 
vägkonstruktionen. En primär dimensionering av konstruktionens uppbyggnad 
görs. 

 
• Bärighetsberäkning 

Under bärighetsberäkningen beräknar programmet töjningar under slitlagret och 
vid terrassytan och gör jämförelser med maximalt tillåtna värden. Besked om 
bärigheten är godtagbar erhålls som slutresultat.  

 
• Tjälberäkning 

Tjälberäkning sker för att kontrollera det maximala tjällyftningen under en 
tjälsäsong. Om värdet godkänns eller inte beror på det tillåtna värdet, vilket är 
beroende av vägavsnittets referenshastighet, klimatzon och närmaste väderstation 
med uppgifter om väder och temperatur för just det området. Vidare sker även en 
beräkning av det maximala tjäldjupet. 
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7.6 Dimensioneringsförutsättningar för vägkroppen 

De undersökningar vi baserar den här utvärderingen på är en tänkt nybyggnad av en väg i 
närheten av Umeå. Tjälfarligheten beror av jordmaterial, vattentillgång och 
vintersäsongens längd. Vi väljer därför att bygga vägen i den nordligare biten av Sverige 
då tjälfarligheten är större här än de södra delarna av landet. 
Förutsättningar för vägen är följande: 
 
• Dimensioneringsperioden uppgår till 20 år 
• Vägdimension:  

1. Väglängd = 1000 m 
2. Bredd = 7 m 
3. Körfältsbredd = 3 m 
4. Väggrenbredd = 0,5 m på vardera sida 

• Vägen är byggd i klimatzon 4 
• Referenshastigheten är 70 km/h 
• Årsdygnstrafik per körfält på en mindre väg har antagits till 2000 bilar 
• Materialtyp på terrass är antagen till silt som är mycket tjällyftande 
• Tjälberäkningarna görs med hjälp av insamlad data under tidigare år från det givna 

geografiska området, i detta fall Stugunäs i Umeå kommun från vintern 93/94 

7.6.1 Dimensionering med traditionella material 
Vi dimensionerar inledningsvis vägen med hjälp av de i programmet föreslagna 
traditionella materialen och räknar ut en vägtjocklek som klarar krav på bärighet och 
tjäle. Vi gör detta utan att överdimensionera. Med traditionellt material menas 
bergkrossmaterial i olika fraktioner. Att tänka på är även att materialen högre upp i 
tvärsnittet i regel kostar mer, än de nära terrassen.  

 
Bild 13. Standardiserad grusbitumenöverbyggnad i PMS Objekt. 

 
Skyddslager 

Förstärkningslager av 
obunden bergkross 

 
Obundet 
bärlager

Bitumenbunde
t slitlager
Bitumenbundet 
bärlager

240 mm 

420 mm 

80 mm

130 mm

40 mm
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7.6.2 Dimensionering med cementstabiliserade granuler och 
cementstabiliserade LECA 
Dimensionering sker av samma vägkropp (se bild 13), med skillnaden att vi byter ut ett 
materiallager åt gången mot cementstabiliserad LECA. Därefter byts LECA materialet ut 
mot cementstabiliserad granulerad flygaska och ytterligare en dimensionering görs.  
De dimensioner av cementstabiliserad granulerad flygaska respektive LECA som krävs 
för att motsvara den tjällyftning och den bärighet som erhålls då traditionella material 
används i tabell 19 respektive tabell 20 nedan.  
 
Avslutningsvis upprättas en volymjämförelse mellan den cementstabiliserade granulerade 
flygaskan, cementstabiliserad LECA och traditionella vägbyggnadsmaterial. Denna 
jämförelse görs för att se var flygaskan passar bäst att använda i vägkroppen. 
 
Värdena för den cementstabiliserade granulerade flygaskan är hämtade från våra 
laboratorieförsök som presenterats i rapporten. Materialinformation om 
cementstabiliserad LECA har hämtats från LECA (Nordahl 2003) samt internet 
(www.leca.se). Parametrar för de traditionella materialen finns givna i programmet PMS 
Objekt. Parametrar för de ingående materialen redovisas i tabellerna 16-18 nedan. 
 
Cementstabiliserad granulerad flygaska 
 
Tabell 16. Nödvändiga parametrar för cementstabiliserad granulerad flygaska som används i PMS Objekt 

Parameter Värde Enhet 
Vattenkvot  17 % 
Torrdensitet 1438 kg/m3

Porositet 46 % 
Vattenmättnadsgrad 53 % 
Värmeledningsförmåga ofrusen 0.63 W/m,K 
Värmeledningsförmåga frusen 0.63 W/m,K 
E-modul 1770 MPa 

 
Cementstabiliserad LECA 
 
Tabell 17. Nödvändiga parametrar för cementstabiliserad LECA  som används i PMS Objekt 

Parameter Värde Enhet 
Vattenkvot  20 % 
Torrdensitet 800 kg/m3

Porositet 70 % 
Vattenmättnadsgrad 23 % 
Värmeledningsförmåga ofrusen 0.2 W/m,K 
Värmeledningsförmåga frusen 0.2 W/m,K 
E-modul 2000 MPa 
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Traditionella material 
 
Tabell 18. Givna parametrar för de traditionella material som används i PMS Objekt 

Parameter Skyddslager Förstärknings-
lager 

Obundet 
bärlager 

Enhet 

Vattenkvot  13 3 3 % 
Torrdensitet 1900 2000 2000 kg/m3

Porositet 28 25 25 % 
Vattenmättnads-grad 88 24 24 % 
Värmeledningsförmåga 
ofrusen 1.8 1.33 1.33 W/m,K 

Värmeledningsförmåga 
frusen 2.43 1.02 1.02 W/m,K 

E-modul (vinter, 
tjällossning, sommar, höst) 

1000, 70, 
100, 100 450 1000, 300, 

450, 450 MPa 

7.6.3 Utvärdering av materialen 
I skyddslagret 
Inledningsvis bytte vi ut det traditionella materialet i skyddslagret 240mm (se figur 13) 
mot cementstabiliserad granulerad flygaska med samma dimensioner och upprepade 
beräkningarna i PMS Objekt. Tjäldjupet minskade, tjällyftningen minskade och 
bärigheten ökade.  
• Vi kunde ur tjälfarlighetssynpunkt minska lagertjockleken till 230 mm för att ge 

samma resultat som ett traditionellt material. Vad beträffar bärigheten kunde lager 
tjockleken minskas till 24 mm. 

• Vid jämförelse med cementstabiliserad LECA visade det sig att en lagertjocklek på 
100 mm var tillräcklig ur tjälsynpunkt och 22 mm för bärigheten. 

 
I förstärkningslagret 
Traditionellt skyddslager återfördes och förstärkningslagret (420 mm) byttes nu ut mot 
cementstabiliserad granulerad flygaska. Även denna gång visar resultaten på bättre 
värden för bärighet och tjäldjup än för traditionellt krossat material.  
• Tjockleken kunde med den cementstabiliserade granulerade flygaskan minskas till 

220 mm för samma tjällyftning och till 250 mm för att ge samma bärighet. 
• Cementstabiliserad LECA lades in som förstärkningslager och behövde en tjocklek på 

85 mm för samma tjällyft och 230 mm för bärigheten.  
 
I det obundna bärlagret 
Slutligen byttes det obundna bärlagret 80mm (se figur 13) ut mot cementstabiliserad 
granulerad flygaska, med resten av vägkroppen byggd på traditionellt sätt. Resultatet 
visade på liknande resultat vad gäller tjäldjup, tjällyftning och bärighet vid terrassytan 
men en liten försämring av bärigheten under det bitumen bundna lagret kunde observeras 
(se bilaga 28).  
• För att ge samma tjällyftning som i fallet krävs ett lager cementstabiliserad granulerad 

flygaska om 80 mm och för likartad bärigheten behövs en mindre ökning av 
tjockleken till 92 mm. 
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• Den cementstabiliserade LECAn behövde endast en tjocklek på 17 mm för att 
motsvara tjällyftningen i ett ordinärt material men behövde även den öka tjockleken 
till 90 mm för att ge motsvarande bärighet.   

 
Dimensioner för de olika materialen sammanställs i tabell 19 för tjällyftning relaterat till 
traditionella material. I tabell 20 sammanställs dimensioner av materialen för bärighet 
relaterat till traditionella material. 
 
Tabell 19. Materialtjocklekar för att uppnå liknande resultat för tjällyftning (max 120mm). 

Lager Traditionella 
material 

Cementstabiliserad
LECA 

Cementstabiliserad 
granulerad flygaska 

Obundet bärlager 
(mm) 80 17 80 

Förstärkningslager 
(mm) 420 85 220 

Skyddslager 
(mm) 240 100 230 

 
Tabell 20. Materialtjocklekar för att uppnå liknande resultat för bärighet. 

Lager Traditionella 
material 

Cementstabiliserad
LECA 

Cementstabiliserad 
granulerad flygaska 

Obundet bärlager 
(mm) 80 90 92 

Förstärkningslager 
(mm) 420 240 250 

Skyddslager 
(mm) 240 22 24 
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7.6.4 Volymjämförelse av cementstabiliserad granulerad flygaska med 
cementstabiliserad LECA och traditionella material 
Volymjämförelser mellan de olika materialen cementstabiliserad granulerad flygaska, 
cementstabiliserad LECA och traditionella material görs i tabell 21 och 22 nedan. 
Volymerna baserar sig på den väg som dimensionerats med PMS Objekt, och som 
beskrivits i kapitel 7.6. 
 
Tabell 21. Volymer cementstabiliserad granulerad flygaska, baserade på tjällyft 

Lager 
Lager-

tjocklek 
[mm] 

Volym1 

[m3] 
Volymskillnad 

LECA2 

[m3] 

Volym-
förhållande 

LECA3

Volym-
förhållande 
Traditionella 

material4

Obundet bärlager 80 560 441 4.7 1 

Förstärkningslager 220 1 540 945 2.6 0.52 

Skyddslager 230 1 610 910 2.3 0.96 
 
Tabell 22. Volymer cementstabiliserad granulerad flygaska, baserade på bärighet 

Lager 
Lager-

tjocklek 
[mm] 

Volym1 

[m3] 
Volymskillnad 

LECA2 

[m3] 

Volym-
förhållande 

LECA3

Volym-
förhållande 
Traditionella 

material4

Obundet bärlager 92 644 14 1.02 1.15 

Förstärkningslager 250 1 750 70 1.04 0.59 

Skyddslager 24 168 14 1.09 0.1 

 
Man kan av tabell 21 se att nödvändiga volymer för tjälisolering i skiljer sig åt relativt 
mycket i jämförelse med cementstabiliserad LECA medan det ur bärighetssynpunkt inte 
är lika stora variationer. 
 
Noteras kan, att den cementstabiliserad granulerad flygaska lämpar sig bäst i skyddslagret 
ur bärighetssynpunkt, då endast 10 volymprocent flygaska erfordras jämfört med 
traditionellt material. Volymförhållandet med cementstabiliserad LECA är däremot inte 
så stort, vilket kan betyda att den cementstabiliserad granulerad flygaskan kan vara ett 
billigare och bättre alternativ än cementsatbiliserad LECA. 
 
 
 
 
 
 
1 – Volymen cementstabiliserad granulerad flygaska i vägkroppen 
2 – Volymen cementstabiliserad granulerad flygaska minus volymen cementstabiliserad 

LECA 
3 – Volymen cementstabiliserad granulerad flygaska / volymen cementstabiliserad LECA 
4 - Volymen cementstabiliserad granulerad flygaska / volymen traditionella material 
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8. DISKUSSION 

8.1 Tekniska egenskaper 

8.1.1 Fria granuler 
De ohydrofoberade granulerna är relativt spröda och kan därför erodera lätt, de har låg 
densitet och stor kapacitet att ta upp vatten. Detta innebär därför att fraktionsförändringar 
kan uppstå om vatten sugs upp av den cemenstabiliserade granulerade flygaskan och 
fryser, frostsprängning uppstår. Materialet kommer att utsättas för nötning och friktion av 
tyngden från vägkroppen, detta kan leda till skador i skyddslagret så att vatten/jord 
tränger upp i vägbyggnaden från underliggande terrass.  
Den låga densiteten medför isolerande egenskaper som dock kan påverkas av att 
materialet kan ta upp stora mängder vatten i porerna, p.g.a. att det bildas hålrum i 
granulerna vid tillverkning. Detta har givetvis positiva och negativa egenskaper för 
tjälegenskaperna. Positiva i form av att luft som isolerar och negativa effekter då 
frostsprängning kan uppkomma. Förbehandling med vattenavstötande skikt såsom 
vattenglasbehandling eller något motsvarande skulle vara en lämplig åtgärd för att kunna 
åstadkomma fler användningsområden. 

8.1.2 Cementstabiliserade granuler. 
Då granulerna är känsliga för nötning, har blandningstiderna vid gjutning stor inverkan 
på massans egenskaper. Finfraktioner nöts från granulerna vid blandning i 
cementblandare av granuler, cement och vatten. Dessa finfraktioner fyller sedan ut de 
hålrum som annars hade funnits i den gjutna kroppen. En längre omrörning medför alltså 
en tätare massa vilket i sin tur ger stora variationer av materialets egenskaper. 
Cementstabiliserad granulerad flygaska får en skyddande hinna av cement runt om sig 
och blir tätare än de fria granulerna och tar därför inte upp vatten lika snabbt. 
Fryståligheten visade sig också vara beroende av blandningstiden, där visade det sig att 
den provkropp som var sprödast och hade mest luft i sig isolerade bäst d.v.s. hade lägst 
värmeledningstal, medan de tätare kuberna hade ett högre värmeledningstal och högre 
hållfasthet som gjorde att de inte gick sönder lika lätt som den sprödare provkroppen. Ur 
kvalitetssynpunkt skulle en cementstabiliserad slutprodukt bli mer lättbedömd med en 
granul som är tåligare för nötning, då hade inte de olika blandningstiderna spelat någon 
större roll. I övrigt anser vi att den cementstabiliserade produkten har bra egenskaper i 
jämförelse med andra liknande material så som exempelvis Leca. 

8.2 Miljötekniska egenskaper 

Inga miljö undersökningar har gjorts på materialen då detta varit en avgränsning i 
examensarbetet. Undersökningar bör dock göras innan användning av materialen sker ute 
i naturen. De cementstabiliserade granulerna med en längre blandnings tid är väldigt täta 
och bör rimligtvis inte laka i någon högre grad, dock har den en större andel finfraktioner 
än en massa med kort blandtid och skulle därför kunna anses som farlig ur laksynpunkt.  
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8.3 Ask förutsättningar i Sverige 

Hur långt räcker egentligen de flygaskor som produceras i Sverige? Om man gör lite 
överslagsberäkningar på den väg vi dimensionerade i kapitel 7 ser vi att askan inte räcker 
så långt. 
 
1000m  x 7m x 0,42m = 2940 m3

 
Om vi räknar med en densitet på ca 1 ton/m3 blir åtgången 2940 ton. 
Mängden flygaska från pappersindustrin, returträ, trä/torv, sågverksindustrin och kol i 
Sverige kan uppskattas till ca. 305 000 ton per år (se bilaga 29) (Ribbing 2003).  
Detta skulle räcka till:  
 

103
2940

305000
≈  km väg av den mindre varianten (7 meter bred)  

 
Det är alltså inte är några längre vägsträckor som kommer att byggas med flygaska och 
att detta förmodligen endast kommer att vara ekonomiskt försvarbart i regionerna nära en 
askproducent. En metod för att ekonomiskt och effektivt framställa granulat och sedan 
cementstabilisera dessa behövs om metoden skall tillämpas. 

8.4 Fortsatta studier/undersökningar 

Några förslag på fortsatta studier inom ämnet kan tänkas vara: 
• Närmare undersökningar av frysegenskaper hos fria granuler 
• Miljötekniska egenskaper av fria granulat och de cementstabiliserade granulerna 
• Granuler av flygaska från olika typer av bränsle mix (kol, trä, torv) 
• Andra användningsområden för flygaskgranuler/den cementstabiliserade granulerade 

flygaskan borde undersökas vidare 
• Undersökningar på de redan byggda vägarna med granulerad flygaska och obunden 

flygaska 
• Fältförsök med cementstabiliserade granulerad flygaska för att se hur det fungerar ute 

i sin applikation 
• Undersökning av egenskaperna hos hydrofoberade flygaskgranuler, samt andra 

eventuella tillsatsmedel för att förbättra granulernas egenskaper 
• Undersökningar av ljudegenskaper (dämpande, reflekterande) 
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9. FELKÄLLOR 

9.1 Frysning med enaxlig tryckhållfasthet 

Tryckhållfasthetstest på de vattenfyllda provkropparna från frysning kan ge skiljande 
resultat från de torra provkroppar vi gjort tester på tidigare. Bitar från dessa kuber hade 
lossnat under frys cyklerna vilket inte ger en lika stor volym som kan ta upp belastning 
och kan därmed påverka resultatet. 

9.2 Enaxlig tryckhållfasthet 

Tryckhållfasthetsvärdena påverkas sannolikt av ojämnheter i kuben, placeringsläge av 
provkroppen i pressen, sprickor i provkroppen, ett litet antal provkroppar, icke 
konsekvent härdningsomgivning (i vatten jämfört med luft), olika fuktkvoter i granulerna 
vid olika gjutningar, fuktkvoten i granulerna inte exakt bestämd. 

9.3 Kornfördelning 

Små siktmängder vilket kan ge en missvisande resultat vad gäller fraktionsfördelning. 
Granulerna skakades så de till en viss del sönderföll, vilket vi inte tagit hänsyn till vid 
ritning av siktkurva. 

9.4 Densitet 

Densitetsbestämning av fria granuler kan påverkas av packningen/skakningen samt 
svårigheter att bestämma en exakt volym. Vattenmättad densitetsbestämning påverkas av 
svårigheter att mäta tid till fullständigt vattenmättnad. Vid densitetsbestämning av de fria 
granulerna kan torkningstiden ha varit för kort.  

9.5 Fuktkvoter 

Svårigheter att finna fullständig vattenmättnad i fria granuler av troligtvis orsaken till 
varierande uppsugningsförmåga i de olika laborationsförsöken. 

9.6 Elasticitetsmodul 

Separation av bindemedel från granulerna i blandningarna med kort blandningstid 
påverkar sannolikt resultatet. 42000 mätvärden för töjningar och belastningar är 
registrerade för varje provkropp, p.g.a. hanteringssvårigheter används dock endast vart 
1000:de värde för uppritning av graf. Beräkningen av elasticitetsmodulen görs ur graf, 
där individuell bedömning av lämpliga värden för beräkningen har gjorts. 
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9.7 PMS Objekt 

Materialparametrar för cementstabiliserad LECA är inte exakta. Dessa bygger på 
uppgifter från muntlig källa på LECA samt information från internet. 
Materialparametrar som presenteras för den cementstabiliserade granulerade flygaskan 
har felkällor som nämns i detta kapitel. 

9.8 Kapillär stighöjd 

Tiden för mätning av den kapillära stighöjden fanns inte, detta medförde att vi gjorde en 
beräkning av den kapillära stighöjden i de fria granulerna. Denna beräkningsmodell är 
anpassad för jordar och ger således ett osäkert resultat om den verkliga stighöjden. 
Den kapillära stighöjden i den cementstabiliserade granulerade flygaskan har, liksom i de 
fria granulerna mätts under viss tid. Stighöjden i slutskedet på examensarbetet 
dokumenterades. Osäkerhet av den slutliga stighöjden kvarstår dock även här. 

9.9 Värmetekniska egenskaper 

Separation av bindemedel i provkropp blandad 3 minuter kan påverka resultatet. 
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10. SLUTSATSER 

Från laboratorieförsöken kan konstateras att den granulerade flygaskan är ett sprött 
material och har en benägenhet att lätt nötas vid friktion. De fria granulerna binder lätt 
vatten, vid försök att mäta kapillär stighöjd mättes en vattenstighöjd på 7.5 cm redan efter 
ett dygn. 
 
För den cementstabiliserade granulerade flygaskan visade det sig att blandningstiderna 
för själva tillverkningen av produkten, hade stor inverkan på slutproduktens egenskaper. 
Undersökningar gjordes på provkroppar med olika blandtiderna, 3, 6, 12, 18 och 24 
minuter. Resultatet blev att provkropparna som göts med massa som blandats under en 
längre tid blev jämnare och tätare än de som göts av massa som blandats kortare tid. 
Anledningen till detta är att granulerna är spröda och vid längre blandningstid så bryts 
granulerna sönder, partiklarna blir då finare och massan jämnare. 
 
Den enaxliga tryckhållfastheten var betydligt bättre i de provkropparna med en längre 
blandningstid, dessa hade även ett högre värmeledningstal och ett högre värde för 
elasticitetsmodulen, som tabellerna 23-5 här nedan visar: 
 
Tabell 23. Provtryckning, enaxligt tryckhållfasthetsförsök         Tabell 24. E-modul beroende av 

              blandningstiden 

Kub nr. 
Bland tid 

[min] 
Genomsnittlig hållfasthet 

[N/mm2 ], [MPa] 
1 24 
2 24 16.6 

3 18 
4 18 19.1 

5 12 
6 12 17.9 

7 6 
8 6 8.9 

9 3 
10 3 4.5 

 
Blandning 

E-modul 
[GPa] 

3-minuter 0.64 
6-minuter 0.63 
12-minuter 1.77 
18 -minuter 1.76 
24-minuter 1.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 25. Värmeledningstal beroende av blandningstiden 

 Blandningstid λ [W/m, K] 
3 minuter 0.42 
6 minuter 0.56 
12 minuter 0.63 
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Frysförsök genomfördes på provkuber med blandningstiden 3, 12 och 24 minuter. Dessa 
provkroppar utsattes för 10 frys och tiningscykler. Proven utsattes efter den sista 
tiningscykeln för enaxligt tryckhållfasthetsförsök, resultaten ses i tabell 26 nedan: 
 
Tabell 26. Hållfasthet efter upptining av prov som utsatts för 10 frys- och tiningscykler 

 

Provkub 
Densitet 
[kg/m3] Mått [mm] 

Tryck
[kN/s]

Tryckkraft 
till brott 

[kN] 

Hållfasthet 
[N/mm2], 

[MPa] 
12 min 1771 100x100x100 10 53.5 5.4 
24 min 1685 100x100x100 10 59 5.9 

 
 
 
 
 

 
Vid volymjämförelse av cementstabiliserad granulerade flygaska med traditionellt 
vägbyggnadsmaterial, noterades att den flygaskan passade bäst i skyddslagret på vägar 
där tjälen inte är ett avgörande problem. I dessa vägar kan man minska skyddslagrets 
tjocklek med 90 %, om man ersätter det traditionella vägbyggnadsmaterialet med 
cementstabiliserad granulerad flygaska. 
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Bilaga 1 
 
Utdrag ur SGI:s rapport; ”Ang. pelleterad flygaska” 1995-06-06 
 
 
UTFÖRANDE OCH RESULTAT AV DENSITET- OCH CBR-BESTÄMNING. 
 
UTFÖRANDE: 
Efter överenskommelse med uppdragsgivaren har undersökning utförts enligt följande: 
 

• Densitet och CBR-bestämning har utförts i ett försök på hela materialet, vilket 
innebär att korn, klumpar och aggregat större 19 mm också ingått.  

 
• Materialet har packats och CBR-testats vid provets rådande vatteninnehåll. 

Det CBR-testade provet har inte vattenmättats.  
 

• Den modifierade proctorpackningen, tung instampning, utfördes i CBR-
cylindern med volymen 2,123 dm3. Direkt efter avslutad packning utfördes 
CBR-bestämning. Ingen överlast har anbringats på provet. 

 
• I det neddelade provet för densitets- och CBR-bestämning var minsta 

passerande sikt 45 mm för största enskilda aggregat. 
 

• Dimensioner på CBR-utrustning samt mätförfarande har följts enligt 
AASHTO T 193-81 med ovan redovisade begränsningar. 

 
 
RESULTAT: 
Instampat fuktigt prov    3266 gram 
Vattenhalt     29,9% 
Provets torra vikt    2289 gram 
Provets torra skrymdensitet   1,078 kg/dm3 
 
CBR 2,54 mm     58,1 % 
CBR 5,08 mm     62,9 % 
 
 



 

     Bilaga 2 Bilaga 2 
             SIKT 

PROTOKOLL
             SIKT 

PROTOKOLL   
      Uppdrag:Uppdrag: Laboratorieundersökning   Laboratorieundersökning   

   Beställare : Svenska Energiaskor AB 

     Claes Ribbing   

     Torsgatan 12, 111 23 Stockholm 

Avdelningen för Geoteknik Provdatum : 2003-02-07   

971 87 LULEÅ  Metod : Torrsiktning   

   Provbenämning : Granulerad flygaska omgång 1 

   Total Provmängd: 724,9 g   

   Mängd < 20 mm: 583,1 g 81% 

     
Ursprunglig vattenkvot för 

materialet : 33,20% 

 Maskvidd Kvarstannad mängd          Passerad mängd av den totala  
 mm g g %  
 24,6 0,00 719,50 100,00  
 20 23,10 696,40 96,79  
 16 113,30 583,10 81,04  
 11,2 339,20 243,90 33,90  
 8 183,20 60,70 8,44  
 5,6 32,40 28,30 3,93  
 Passerat 5,6 28,30      
 Summa 719,50    
      
 Dammförluster: 5,40 g    
      
 Benämning: Grus      
      

 Siktning utförd av:        
 Namnförtydligande Mattias Larsson Arvid Lejon    
 Ort och datum: Luleå 2003-02-07    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 

0

20

40

60

80

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

Fri maskvidd d, [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

< 
d 

[%
]

0,002 0,06 2 60

SILT LER   SAND  GRUS STEN

Svenska Energiaskor AB

Granulerad flygaska omgång 1

1999-02-06
Torrsiktning

 



 

     Bilaga 4 Bilaga 4 
             SIKT 

PROTOKOLL
             SIKT 

PROTOKOLL   
      Uppdrag:Uppdrag: Laboratorieundersökning   Laboratorieundersökning   

   Beställare : Svenska Energiaskor AB 

     Claes Ribbing   

     Torsgatan 12, 111 23 Stockholm 

Avdelningen för Geoteknik Provdatum : 2003-02-07   

971 87 LULEÅ  Metod : Torrsiktning   

   Provbenämning : Granulerad flygaska omgång 2 

   Total Provmängd: 993,3 g   

   Mängd < 20 mm: 750,6 g 76% 

     
Ursprunglig vattenkvot för 

materialet : 33,20% 

 Maskvidd Kvarstannad mängd          Passerad mängd av den totala  
 mm g g %  
 24,6 0,00 985,20 100,00  
 20 60,10 925,10 93,90  
 16 174,50 750,60 76,19  
 11,2 514,00 236,60 24,02  
 8 186,90 49,70 5,04  
 5,6 12,00 37,70 3,83  
 Passerat 5,6 37,70      
 Summa 985,20    
      
 Dammförluster: 8,10 g    
      
 Benämning: Grus      
      

 Siktning utförd av:        
 Namnförtydligande Mattias Larsson Arvid Lejon    
 Ort och datum: Luleå 2003-02-07    
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     Bilaga 6 Bilaga 6 
             SIKT 

PROTOKOLL
             SIKT 

PROTOKOLL   
      Uppdrag:Uppdrag: Laboratorieundersökning   Laboratorieundersökning   

   Beställare : Svenska Energiaskor AB 

     Claes Ribbing   

     Torsgatan 12, 111 23 Stockholm 

Avdelningen för Geoteknik Provdatum : 2003-02-07   

971 87 LULEÅ  Metod : Torrsiktning   

   Provbenämning : Granulerad flygaska omgång 3 

   Total Provmängd: 730,7 g   

   Mängd < 20 mm: 702,3 g 92% 

     
Ursprunglig vattenkvot för 

materialet : 33,20% 

 Maskvidd Kvarstannad mängd          Passerad mängd av den totala  
 mm g g %  
 24,6 0,00 762,70 100,00  
 20 8,00 754,70 98,95  
 16 52,40 702,30 92,08  
 11,2 328,60 373,70 49,00  
 8 220,30 153,40 20,11  
 5,6 58,00 95,40 12,51  
 Passerat 5,6 95,40      
 Summa 762,70    
      
 Dammförluster: -32,00 g    
      
 Benämning: Grus      
      

 Siktning utförd av:        
 Namnförtydligande Mattias Larsson Arvid Lejon    
 Ort och datum: Luleå 2003-02-07    
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Bilaga 8 
 

Densiteternas variation hos cementstabiliserad granulerad flygaska, med avseende på blandnings tider. 
 
 

Densitet [kg/m3] Bland tid [min] Genomsnittlig densitet     
1554     24

1571   24 Densitet 24min: 1567 Kg/m3

1577   24  
1677   18  

1649   18 Densitet 18min: 1660 Kg/m3

1653   18  
1684   12  

1688   12 Densitet 12min: 1667 Kg/m3

1628   12  
1354   6  

1338    6 Densitet 6min: 1351 Kg/m3

1361   6  
1275   3  

1284    3 Densitet 3min: 1251 Kg/m3

1195     3

 



Bilaga 9 
 
Fuktkvoter i fria granuler vid ankomst till LTU   
 

 
 
 

Fraktioner (mm) Kommentar Vikt in (gram) Vikt ut (gram) Fuktkvot 

5.6 – 20 
Uppsiktat material som efter siktning i 5.6 – 

20mm legat och torkat i rums temperatur under 
en natt innan fuktkvotsbestämning. 

3634.5   2858.7 27.1%

5.6 – 20 
Material taget från mitten av transportbehållaren 

som siktats i 5.6 – 20mm och därefter genast 
fuktkvotsbestämt. 

1012.6   760.4 33.2%

0.01 – 25 
Material direkt från mitten av 

transportbehållaren med bibehållen fukt, 
fuktkvot bestämdes genast utan siktning. 

760.4   573.5 32.6%

0.01 – 25 Material direkt från behållaren som vistats i 
inomhusklimat under 4 månader. 1065.0   922.0 15.5%



Bilaga 10 
Vattenkvot granuler, försök 1 

Objekt Vikt (kg) Torrvikt efter 48 h (kg) Vattenkvot 
Fria granuler 1.229 0.924 0.331 

 

 

Bilaga 11 
Vattenkvot granuler, försök 2 

Objekt Vikt (kg) Torrvikt efter 96 h (kg) Vattenkvot 

Tidigare torkade granuler 1.286 0.918 0.402 

Ej tidigare torkade granuler 1.311 0.945 0.388 

Bilaga 12 
Vattenkvot cementstabiliserade granuler 

Blandtid  Skrymvikt (kg) Vattenmättad vikt (kg) Torrvikt (kg) 
Vattenkvot 

rumstemperatur
Vattenkvot 

vattenbadade 

24 min 1.537 1.883 1.339 0.148 0.406 

18 min 1.672 1.989 1.461 0.145 0.362 

12 min 1.680 2.035 1.438 0.168 0.416 

6 min 1.345 1.676 1.175 0.149 0.426 

3 min 1.246 1.506 1.067 0.167 0.411 

 



Bilaga 13 
 

         Tidmätning för vattenmättning av kuber 
 

Vikt efter blandtyp och viss tid 

Tid (timmar) Blandtyp: 3 min Blandtyp: 12 min Blandtyp: 24 min   
0     1.2755 1.656 1.56 (Torrvikt)

4     1.4995 1.8975 1.783

9.5     1.507 1.9185 1.8025

22     1.509 1.9245 1.8105 (Vattenbad!!)

27     1.51 1.9245 1.8105 (Vattenbad!!)

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2

0 4 9.5 22 27

Tid i vatten (Timmar)

K
ub

vi
kt

 (K
g) Blandtyp: 3 min

Blandtyp: 12 min
Blandtyp: 24 min

 



Bilaga 14 
Kapillär stighöjd hos lösa granuler 

 

 
 

Tid (timmar) 0 0,5 1 1,5 3 24 48 72 240 408  576 744 

Vatten nivå 
(cm) 8            8 7.5 7 7 6.5 6.5 6.5 5.5 4.5 3.1 2.5

Obundna 
granuler (cm) 0            10 10.4 10.5 10.8 14 15.0 16.4 23 24.4 25.0 27.5

Kapillär 
stighöjd (cm) 0            2 2.9 3.5 3.8 7.5 8.5 9.9 17.5 19.9 21.9 25.0

Kapillär stighöjd
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Bilaga 15 
 

Kapillärstighöjd            

 Torr 1.30 timmar 3 timmar 24 timmar 48 timmar 72 timmar 
240 

timmar 
408 

timmar 
576 

timmar 
744 

timmar 
840 

timmar 
Cementstabiliserade 
granuler (kg) 9.248           9.314 9.327 9.367 9.386 9.391 9.424 9.441 9.455 9.466 9.48

Cementbundet (kg)

9,200

9,250

9,300

9,350

9,400

9,450

9,500

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Tid (timmar)

Vi
kt

 (k
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E-modul 3 minuter

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,014

Töjning

Sp
än

ni
ng

 [k
Pa

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 17 
 

E-modul 6 minuter
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Bilaga 18 
 

E-modul 12 minuter
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E-modul 18 minuter

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025

Töjning

Sp
än

ni
ng

 [k
Pa

]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 20 
 

E-modul 24 minuter
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Bilaga 21 (1/2) 
E-modul datavärden för diagrammen 
 
3-minuters blandning 6-minuters blandning  12-minuters blandning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spänning Töjning 
kPa % 

0 0 
24,04767756 0,000875936 
120,2383878 0,001668939 
328,6515933 0,002512345 
609,2078316 0,003359441 
921,8276399 0,004206503 
1290,558696 0,004995884 
1755,480462 0,005817694 
2292,545261 0,006679175 
2733,41935 0,007490221 
3262,468256 0,008308477 
3839,612517 0,009115934 
4064,057508 0,009746797 
3959,850905 0,009768461 
3711,358237 0,009728891 
3727,390022 0,009739689 
3430,801999 0,009739757 
1643,257967 0,009037067 
873,7322848 0,008489273 
929,8435324 0,008500037 
929,8435324 0,008503659 
1218,415663 0,008647758 
2693,339887 0,009346826 
4336,597854 0,010042341 
4921,758008 0,010864218 
5274,457279 0,01170776 
5426,759237 0,012508076 
5667,236012 0,013380492 
5803,506185 0,014252943 
5795,490292 0,015157924 
5835,569755 0,016023266 
5811,522077 0,016856078 
5835,569755 0,017757403 
5755,41083 0,01864072 
5362,632096 0,019214004 
5154,218891 0,019228458 
5090,091751 0,019239256 
5041,996396 0,019242878 
4977,869255 0,019242878 
4985,885148 0,019253676 

Spänning Töjning 
kPa % 

0 0 
280,5562 0,000746
721,4303 0,0015 
1258,495 0,002274
2028,021 0,003035
3038,023 0,003821
4320,566 0,004646
5675,252 0,005428
7029,938 0,006178
8512,878 0,006913
9827,484 0,007685
9715,262 0,007948
9466,769 0,007955
9298,435 0,007951
6597,08 0,007537
3543,024 0,006874
1523,02 0,006207
873,7323 0,005793
897,78 0,005793
1699,369 0,006049
3959,851 0,006726
6725,334 0,007396
9891,611 0,008085
11703,2 0,00882 
12649,08 0,009606
13619 0,010446
14164,08 0,011257
14645,04 0,012119
14789,32 0,012962
14925,59 0,013831
14925,59 0,01466 
15013,77 0,015544
14596,94 0,016394
13514,79 0,016798
13114 0,016831
12929,63 0,016856
12769,32 0,016874
12609 0,016863

Spänning Töjning 
kPa % 

0 0 
40,07946 0,000624 
200,3973 0,001438 
448,89 0,002192 
769,5257 0,003021 
1114,209 0,003814 
1659,29 0,00465 
1931,83 0,005176 
1859,687 0,00518 
1867,703 0,005191 
1001,987 0,004798 
593,176 0,004452 
601,1919 0,004452 
601,1919 0,004448 
1250,479 0,00487 
2300,561 0,00562 
2773,499 0,006449 
3102,15 0,0073 
3318,58 0,008147 
3462,866 0,008987 
3454,85 0,009852 
3414,77 0,010753 
3286,516 0,011618 
3190,325 0,012501 
2981,912 0,013269 
2837,626 0,013284 
2741,435 0,013259 
2669,292 0,013248 
2172,307 0,013043 
1579,131 0,012725 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 21 (2/2) 
E-modul datavärden för diagrammen 
 
18-minuters blandning  24-minuters blandning 

Spänning Töjning 
kPa % 

0 0 
0 0,000133403 
96,1907102 0,001056767 
368,731056 0,00184608 
777,541575 0,002660782 
1346,66994 0,003482796 
1843,65528 0,004124627 
1747,46457 0,004113931 
1699,36921 0,004095957 
1907,78242 0,00418962 
2829,61006 0,004968271 
3791,51716 0,005736091 
4969,85336 0,00651464 
6164,22135 0,007239131 
7494,85951 0,007960034 
7839,54289 0,008406989 
6332,55509 0,008169091 
3494,92914 0,007495139 
1643,25797 0,006799556 
593,176047 0,006039015 
1026,03424 0,00621192 
2557,06971 0,006932789 
4729,37659 0,007650035 
7222,31916 0,008320434 
9242,32408 0,009073833 
10460,7397 0,009859661 
11494,7899 0,0106419 
12392,5698 0,011456602 
13146,0637 0,01228938 
13426,62 0,013057233 
13723,208 0,013897187 
13779,3192 0,014737141 
13675,1126 0,015591549 
13482,7312 0,016503706 
13250,2703 0,017332862 
12745,2691 0,018234119 
12224,2361 0,019124509 
11398,5992 0,019986093 
10580,9781 0,019989715 
10364,549 0,019993303 
10196,2153 0,020000513 
10244,3106 0,020058228 
10083,9928 0,020058228 
10148,1199 0,020079824 

Spänning Töjning 
 kPa % 

0 0 
0 0,000789518

24,04768 0,001658346
128,2543 0,002509098
464,9218 0,003370512
929,8435 0,004134573
1386,749 0,004949308
2132,227 0,005764044
3094,135 0,006560602
4192,312 0,007346361
5362,632 0,00812491 
6637,159 0,008863787
8144,147 0,009638748
9923,675 0,010435374
9578,992 0,010579575
9266,372 0,010576021
8969,784 0,010565257
5322,553 0,009912969
2845,642 0,009275135
1306,59 0,008633679
761,5098 0,008215598
745,478 0,008172338
801,5893 0,008179514
777,5416 0,008172338
1859,687 0,008619123
3895,724 0,009300217
6516,921 0,009977723
9538,912 0,01066613 
11711,22 0,011415907
12985,75 0,012194558
14236,23 0,013002016
15278,29 0,013809508
16087,9 0,014678302
16624,96 0,015521912
16857,42 0,016358278
17057,82 0,017241595
16857,42 0,018124911
16544,8 0,019033514
15150,04 0,019376111
14693,13 0,019376111
14444,64 0,019386909
14524,8 0,019441001
14212,18 0,019422959

 



Bilaga 22 
Fraktionsförändring efter olika sikt tider.  

 

Sikt            5 min Förändring 10 min Förändring 15 min Förändring 20 min Förändring 25 min Förändring 55 min
            

20 mm 25.2 gr -1 gr 24.2 gr -8.1 gr 16.1 gr -0.3 gr 15.8 gr 0 gr 15.8 gr -0.2 gr 15.6 gr 
            (-4%) (-33.5%) (-1.8%) 0.0% (-1.3%)
            

11.2 mm 922.9 gr -30.1 gr 892.8 gr -26.8 gr 866 gr -18 gr 848 gr -14.2 gr 833.8 gr -26.6 gr 807.2 gr 
            (-3.2%) (-3%) (-2%) (-1.6%) (-3.2%)
            

8 mm 396 gr -5.9 gr 390.1 gr -9.9 gr 380.2 gr 1 gr 381.2 gr 5 gr 386.2 gr 2.9 gr 389.1 gr 
            (-1.5%) (-2.5%) 0.3% 1.3% 0.8%
            

5.6 mm 60.8 gr 3.4 gr 64.2 gr 12 gr 76.2 gr 3.2 gr 79.4 gr 1.8 gr 81.2 gr 8.1 gr 89.3 gr 
            5.6% 18.7% 4.2% 2.3% 10.0%
            

Bottenskål 54.1 gr 26.2 gr 80.3 gr 29.3 gr 109.6 gr 11.3 gr 120.9 gr 4.9 gr 125.8 gr 13.3 gr 139.1 gr 
            48.4% 36.5% 10.3% 4.0% 10.6%

 
 
 
 



Bilaga 23 
Fraktionsförändring i sikt över viss tid. 

Fraktionsförändring i sikt
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Bilaga 24 (1/2) 
Enaxlig tryckhållfasthet     Okända blandtider, dock >3min 
Provtryckning, enaxligt tryckhållfasthetsförsök 2003-03-14 

Kub nr. 
Vikt 
[g] 

Densitet 
[kg/m3] 

Mått 
[mm] Tryck [kN/s] Tryckkraft [kN] 

Hållfasthet 
[N/mm2], [MPa] 

1     4911 1455 150x150x150 22,5 170,7 7,6 
2       5083 1506 150x150x150 22,5 236,3 10,5
7       5740 1700 150x150x150 22,5 355,7 15,8
8       5662 1677 150x150x150 22,5 162,1 7,2
9       5567 1649 150x150x150 22,5 163,5 7,3

10       5762 1707 150x150x150 22,5 381,1 16,9
11       1317 1317 100x100x100 10 54 5,4
13       1220 1220 100x100x100 10 47,3 4,7
14       5704 1690 150x150x150 22,5 235,7 10,5
15       5578 1653 150x150x150 22,5 238,5 10,6

Sorterade blandtider 
Provtryckning, enaxligt tryckhållfasthetsförsök 2003-05-06 

Kub nr. 
Densitet 
[kg/m3] 

Mått 
[mm] 

Tryck 
[kN/s] 

Bland tid 
[min] 

Tryckkraft 
[kN] 

Hållfasthet 
[N/mm2], [MPa] 

Genomsnittlig hållfasthet 
[N/mm2 ], [MPa] 

1     1571 100x100x100 10 24 152,3 15,2 
2       1577 100x100x100 10 24 179,3 17,9

16.6 

3       1649 100x100x100 10 18 185,9 18,6
4       1653 100x100x100 10 18 195,9 19,6

19.1 

5       1688 100x100x100 10 12 184,1 18,4
6       1628 100x100x100 10 12 173,2 17,3

17.9 

7       1338 100x100x100 10 6 85 8,5
8       1361 100x100x100 10 6 93 9,3

8.9 

9       1284 100x100x100 10 3 51,9 5,2
10       1195 100x100x100 10 3 38,3 3,8

4.5 



Bilaga 24 (2/2) 
 Diagram över hållfasthet i jämförelse med blandtiden och densiteten, värden tagna från sorterade blandtider. 
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Bilaga 26 
Frystest 

 
Cykel Frys tid Upptinad tid Kommentar om ev. påverkan 

1 69.75 timmar 25.50 timmar Verkar inte vara lika hård som vid start. 

2 141.25 timmar 29.25 timmar Verkar inte vara lika hård som vid start. 

3 64.75 timmar 72.25 timmar Bitar börjar lossna från 3 minuters blandningen. De övriga verkar bara vara lika 
vattenmättade som vid tidigare upptiningar. 

4 80.00 timmar 89.50 timmar Bitar fortsätter lossna från 3 minuters blandningen. De övriga verkar bara vara lika 
vattenmättade som vid tidigare upptiningar. 

5 52.50 timmar 48.50 timmar Bitar fortsätter lossna från 3 minuters blandningen. De övriga verkar bara vara lika 
vattenmättade som vid tidigare upptiningar. 

6 66.50 timmar 79.00 timmar Bitar fortsätter lossna från 3 minuters blandningen. De övriga verkar bara vara lika 
vattenmättade som vid tidigare upptiningar. 

7 96 timmar 82 timmar Bitar fortsätter lossna från 3 minuters blandningen. Även 24 minuters blandningen 
börjar vittra. 

8 72.50 timmar 98 timmar Bitar fortsätter lossna från 3 minuters blandningen. Både 12 och 24 minuters 
blandningarna börjar vittra. 

9 48 rimmar 24 timmar Bitar fortsätter lossna från 3 minuters blandningen. Både 12 och 24 minuters 
blandningarna fortsätter vittra. 

10 52 timmar 24 timmar 3 minuters blandningen faller i småbitar. Bitar lossnar från12 och 24 minuters 
blandningarnas lösa struktur. 

 
Enaxlig tryckhållfasthet hos kuber som genomgått 10 frys cykler 

 
Blandtid Mått [mm] Densitet [Kg/m3] Hållfasthet [KN] Hållfasthet [MPa] 
12 min 100x100x100 1771 53.5 5.4 
24 min 100x100x100 1685 59 5.9 



Bilaga 27 (1/2) 
Skapad med PMS Objekt version 3.0 
Utskriftsdatum:  2003-09-25 12:02 
 
Projektinformation - Umeå väg 
 
Skapat:  2003-06-23 19:32 
 
Kommentarer till projektet 
 
 
 
 
———————————————————————————————————————————————  
 
 
Avsnittsinformation - UMEÅ2 
 
Avsnitt nr:   2 
Avsnittstyp:    NYBYGGNAD 
Skapat datum:   2003-07-02 15:35 
Vägnummer:   2 
Klimatzon:   Klimatzon 4 
Referenshastighet(km/h): 70  
Antal körfält:   2 
Län:    Västerbotten 
Dimensioneringsperiod(år): 20 
Avsnittslängd(m):  1000 
Vägbredd(m):   7 
Vägrensbredd(m):  0,5 
Vägtyp:    Normal sektion 
Körfältsbredd riktning 1:  3 
Körfält:    "Riktning 1" 
StartpunktX:    
StartpunktY:    
StartpunktZ:    
SlutpunktX:    
SlutpunktY:    
SlutpunktZ:    
Släntriktning riktning 1:  1:2 
Släntriktning riktning 2:  1:2 
Stödremsa:    0,3 
Skapat av:   Arvid & Mattias 
Organisation:   LTU, Avd. för geoteknik 
 
Överbyggnadstjockleken skall ökas med 0,2 m i skärning och i bankfyllning lägre än 0,3 m. 
 
 
Kommentarer till avsnittet 
 
 
 
 



Bilaga 27 (2/2) 
Trafikberäkning avsnitt 
 
Beräkningsmetod:    Beräkning enligt ATB VÄG 
ÅDTk:     2 000 
Antagen trafikförändring per år(%): 10 
Andel tunga fordon(%):  8 
Standardaxlar per tungt fordon: 1,3 
Beräknat antal standardaxlar:  4 783 150 
 
 
Konstruktionens uppbyggnad 
 
Överbyggnadstyp:   GBÖ 
Egen överbyggnadstyp:   NEJ 
Materialtyp, övre terrass:  5 - Silt 
Tjälfarlighetsklass övre terrass: 4 - Mycket tjällyftande 
 



Bilaga 28a (1/4) 
Traditionellt vägbyggnadsmaterial 
Lager  
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek(mm) Förändrat Namn 
 1 40  NEJ  Bitumenbundet slitlager                           
 2 120  NEJ  Bitumenbundet bärlager                            
 3 80  NEJ  Obundet bärlager                                  
 4 420  NEJ  Förstärkningslager krossat material               
 5 240  NEJ  Skyddslager                                       
 6 2000  NEJ  5 - Silt                                          ÖVRE TERRASS 
 
 
Total tjocklek ovanför övre terrassyta: 900 
 
 
E-moduler [MPa] 
 
Lager Vinter Tjällossning Sommar  Höst 
1 17000 9500  4000  11000 
2 13500 6500  2500  8000 
3 1000 300  450  450 
4 450 450  450  450 
5 1000 70  100  100 
6 1000 10  45  45 
 
 
Övriga egenskaper 
 
Lager Lyft ω ρ η σr  λofr  λfr 
 1 NEJ 0,01 2200 0,17 0,13  2  2 
 2 NEJ 0,01 2200 0,17 0,13  2  2 
 3 NEJ 0,03 2000 0,25 0,24  1,33  1,02 
 4 NEJ 0,03 2000 0,25 0,24  1,33  1,02 
 5 NEJ 0,13 1900 0,28 0,88  1,8  2,43 
 6 JA 0,25 1700 0,36 1  1,65  2,64 
 



Bilaga 28a (2/4) 
Bärighetsberäkning   
 
Beräkningsmetod: GBÖ 
Korrigeringsfaktor för dränering(FD): 1 
 
Antal axellaster, ackumulerad avseende: 
 
Krav i underkant bitumenlager 
Ntill, bb:   5 849 363 
Nekv:    4 783 150 
Kvot:    0,82 
 
 
Terrassytekrav 
Ntill, te:   20 774 328 
Nekv * 2:   9 566 300 
Kvot:    0,46 
 
 
Vertikala trycktöjningar(strain) 
 
Töjning i terrassytan, enstaka last(strain) 
Beräknad:   0,0010 
Största tillåtna:  0,0022 
Kvot:    0,43 
 
 
Töjningar i detalj(strain) 
Dragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0,000063 0,000133 0,000183 0,000107  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0,000023 0,000369 0,000221 0,000189  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, enstaka last 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0,000060 0,000954 0,000570 0,000489 



Bilaga 28a (3/4) 

 
Antal axellaster, avser töjning i bitumenlager och terrassyta 

 
Trycktöjning i terrassyta, av enstaka last 



Bilaga 28a (4/4) 
Tjälberäkning   
 
VViS fil:     C:\Program\PMS Objekt 2000\VViSFile\ty24169394.skv 
Beräknat lyft(mm):    119 
Maximalt beräknat tjäldjup(mm):  1175 
Max tillåtet lyft(mm):    120 
Lyfthastighet ovan terrass(mm/dag):  0,5 
Lyfthastighet under terrass(mm/dag): 2 
Grundvattentemperatur(C):   3,5 
Kvot:      0,99 
VViS stationsnamn:    Stugunäs 
X koordinat:     7072000 
Y koordinat:     1712000 
Z koordinat:     0 
Använd säsong:    9394 

 
Max tillåtet tjällyft och beräknat tjällyftt 



 
Bilaga 28b (1/4) 

 
Cementstabiliserad granulerad flygaska i skyddslager 
 
Lager  
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek(mm) Förändrat Namn 
 1 40  NEJ  Bitumenbundet slitlager                           
 2 120  NEJ  Bitumenbundet bärlager                            
 3 80  NEJ  Obundet bärlager                                  
 4 420  NEJ  Förstärkningslager krossat material               
 5 24  NEJ  Cementbunden granulerad flygaska                  
 6 2000  NEJ  5 - Silt                                          ÖVRE TERRASS 
 
 
Total tjocklek ovanför övre terrassyta: 684 
 
 
E-moduler [MPa] 
 
Lager Vinter Tjällossning Sommar  Höst 
1 17000 9500  4000  11000 
2 13500 6500  2500  8000 
3 1000 300  450  450 
4 450 450  450  450 
5 1770 1770  1770  1770 
6 1000 10  45  45 
 
 
Övriga egenskaper 
 
Lager Lyft ω ρ η σr  λofr  λfr 
 1 NEJ 0.01 2200 0.17 0.13  2  2 
 2 NEJ 0.01 2200 0.17 0.13  2  2 
 3 NEJ 0.03 2000 0.25 0.24  1.33  1.02 
 4 NEJ 0.03 2000 0.25 0.24  1.33  1.02 
 5 NEJ 0.17 1438 0.46 0.53  0.63  0.63 
 6 JA 0.25 1700 0.36 1  1.65  2.64 



Bilaga 28b (2/4) 
Bärighetsberäkning   
 
Beräkningsmetod: Egen 
Korrigeringsfaktor för dränering(FD): 1 
 
Antal axellaster, ackumulerad avseende: 
 
Krav i underkant bitumenlager 
Ntill, bb:   5,979,879 
Nekv:    4,783,150 
Kvot:    0.80 
 
 
Terrassytekrav 
Ntill, te:   20,638,120 
Nekv * 2:   9,566,300 
Kvot:    0.46 
 
 
Vertikala trycktöjningar(strain) 
 
Töjning i terrassytan, enstaka last(strain) 
Beräknad:   0.0009 
Största tillåtna:  0.0022 
Kvot:    0.41 
 
 
Töjningar i detalj(strain) 
Dragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000063 0.000131 0.000182 0.000106  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000032 0.000352 0.000256 0.000214  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, enstaka last 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000083 0.000908 0.000656 0.000550  



Bilaga 28b (3/4) 
 

 
Antal axellaster, avser töjning i bitumenlager och terrassyta 

 
Trycktöjning i terrassyta, av enstaka last 



Bilaga 28b (4/4) 
Tjälberäkning   
 
VViS fil:     C:\Program\PMS Objekt 2000\VViSFile\ty24169394.skv 
Beräknat lyft(mm):    170 
Maximalt beräknat tjäldjup(mm):  1026 
Max tillåtet lyft(mm):    50 
Lyfthastighet ovan terrass(mm/dag):  0.5 
Lyfthastighet under terrass(mm/dag): 2 
Grundvattentemperatur(C):   3.5 
Kvot:      3.40 
VViS stationsnamn:    Stugunäs 
X koordinat:     7072000 
Y koordinat:     1712000 
Z koordinat:     0 
Använd säsong:    9394 

 
Max tillåtet tjällyft och beräknat tjällyftt 



 
Bilaga 28c (1/4) 

 
Cementstabiliserad granulerad flygaska i förstärkningslager 
 
Lager  
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek(mm) Förändrat Namn 
 1 40  NEJ  Bitumenbundet slitlager                           
 2 120  NEJ  Bitumenbundet bärlager                            
 3 80  NEJ  Obundet bärlager                                  
 4 250  NEJ  Cementbunden granulerad flygaska                  
 5 240  NEJ  Skyddslager                                       
 6 2000  NEJ  5 - Silt                                          ÖVRE TERRASS 
 
 
Total tjocklek ovanför övre terrassyta: 730 
 
 
E-moduler [MPa] 
 
Lager Vinter Tjällossning Sommar  Höst 
1 17000 9500  4000  11000 
2 13500 6500  2500  8000 
3 1000 300  450  450 
4 1770 1770  1770  1770 
5 1000 70  100  100 
6 1000 10  45  45 
 
 
Övriga egenskaper 
 
Lager Lyft ω ρ η σr  λofr  λfr 
 1 NEJ 0.01 2200 0.17 0.13  2  2 
 2 NEJ 0.01 2200 0.17 0.13  2  2 
 3 NEJ 0.03 2000 0.25 0.24  1.33  1.02 
 4 NEJ 0.17 1438 0.46 0.53  0.63  0.63 
 5 NEJ 0.13 1900 0.28 0.88  1.8  2.43 
 6 JA 0.25 1700 0.36 1  1.65  2.64 



Bilaga 28c (2/4) 
 
Bärighetsberäkning   
 
Beräkningsmetod: Egen 
Korrigeringsfaktor för dränering(FD): 1 
 
Antal axellaster, ackumulerad avseende: 
 
Krav i underkant bitumenlager 
Ntill, bb:   13,868,381 
Nekv:    4,783,150 
Kvot:    0.34 
 
 
Terrassytekrav 
Ntill, te:   20,446,557 
Nekv * 2:   9,566,300 
Kvot:    0.47 
 
 
Vertikala trycktöjningar(strain) 
 
Töjning i terrassytan, enstaka last(strain) 
Beräknad:   0.0009 
Största tillåtna:  0.0022 
Kvot:    0.43 
 
 
Töjningar i detalj(strain) 
Dragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000049 0.000113 0.000147 0.000089  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000030 0.000368 0.000231 0.000192  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, enstaka last 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000078 0.000949 0.000593 0.000493  
 



Bilaga 28c (3/4) 
 

 
Antal axellaster, avser töjning i bitumenlager och terrassyta 

 
Trycktöjning i terrassyta, av enstaka last 



Bilaga 28c (4/4) 
Tjälberäkning   
 
VViS fil:     C:\Program\PMS Objekt 2000\VViSFile\ty24169394.skv 
Beräknat lyft(mm):    108 
Maximalt beräknat tjäldjup(mm):  1009 
Max tillåtet lyft(mm):    50 
Lyfthastighet ovan terrass(mm/dag):  0.5 
Lyfthastighet under terrass(mm/dag): 2 
Grundvattentemperatur(C):   3.5 
Kvot:      2.16 
VViS stationsnamn:    Stugunäs 
X koordinat:     7072000 
Y koordinat:     1712000 
Z koordinat:     0 
Använd säsong:    9394 

 
Max tillåtet tjällyft och beräknat tjällyftt 



Bilaga 28d (1/4) 
 

Cementstabiliserad granulerad flygaska i obundet bärlager 
 
Lager  
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek(mm) Förändrat Namn 
 1 40  NEJ  Bitumenbundet slitlager                           
 2 120  NEJ  Bitumenbundet bärlager                            
 3 92  NEJ  Cementbunden granulerad flygaska                  
 4 420  NEJ  Förstärkningslager krossat material               
 5 240  NEJ  Skyddslager                                       
 6 2000  NEJ  5 - Silt                                          ÖVRE TERRASS 
 
 
Total tjocklek ovanför övre terrassyta: 912 
 
 
E-moduler [MPa] 
 
Lager Vinter Tjällossning Sommar  Höst 
1 17000 9500  4000  11000 
2 13500 6500  2500  8000 
3 1770 1770  1770  1770 
4 450 450  450  450 
5 1000 70  100  100 
6 1000 10  45  45 
 
 
Övriga egenskaper 
 
Lager Lyft ω ρ η σr  λofr  λfr 
 1 NEJ 0.01 2200 0.17 0.13  2  2 
 2 NEJ 0.01 2200 0.17 0.13  2  2 
 3 NEJ 0.17 1438 0.46 0.53  0.63  0.63 
 4 NEJ 0.03 2000 0.25 0.24  1.33  1.02 
 5 NEJ 0.13 1900 0.28 0.88  1.8  2.43 
 6 JA 0.25 1700 0.36 1  1.65  2.64 



Bilaga 28d (2/4) 
 
Bärighetsberäkning   
 
Beräkningsmetod: Egen 
Korrigeringsfaktor för dränering(FD): 1 
 
Antal axellaster, ackumulerad avseende: 
 
Krav i underkant bitumenlager 
Ntill, bb:   5,819,940 
Nekv:    4,783,150 
Kvot:    0.82 
 
 
Terrassytekrav 
Ntill, te:   37,964,934 
Nekv * 2:   9,566,300 
Kvot:    0.25 
 
 
Vertikala trycktöjningar(strain) 
 
Töjning i terrassytan, enstaka last(strain) 
Beräknad:   0.0008 
Största tillåtna:  0.0022 
Kvot:    0.37 
 
 
Töjningar i detalj(strain) 
Dragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000069 0.000109 0.000125 0.000097  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000022 0.000315 0.000196 0.000166  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, enstaka last 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000056 0.000816 0.000506 0.000428  



Bilaga 28d (3/4) 
 

 
Antal axellaster, avser töjning i bitumenlager och terrassyta 

 
Trycktöjning i terrassyta, av enstaka last 



Bilaga 28d (4/4) 
Tjälberäkning   
 
VViS fil:     C:\Program\PMS Objekt 2000\VViSFile\ty24169394.skv 
Beräknat lyft(mm):    107 
Maximalt beräknat tjäldjup(mm):  1139 
Max tillåtet lyft(mm):    50 
Lyfthastighet ovan terrass(mm/dag):  0.5 
Lyfthastighet under terrass(mm/dag): 2 
Grundvattentemperatur(C):   3.5 
Kvot:      2.14 
VViS stationsnamn:    Stugunäs 
X koordinat:     7072000 
Y koordinat:     1712000 
Z koordinat:     0 
Använd säsong:    9394 

 
Max tillåtet tjällyft och beräknat tjällyftt 



Bilaga 28e (1/4) 
 

Cementstabiliserad LECA i skyddslager 
 
Lager  
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek(mm) Förändrat Namn 
 1 40  NEJ  Bitumenbundet slitlager                           
 2 120  NEJ  Bitumenbundet bärlager                            
 3 80  NEJ  Obundet bärlager                                  
 4 420  NEJ  Förstärkningslager krossat material               
 5 22  NEJ  C.LECA                                            
 6 2000  NEJ  5 - Silt                                          ÖVRE TERRASS 
 
 
Total tjocklek ovanför övre terrassyta: 682 
 
 
E-moduler [MPa] 
 
Lager Vinter Tjällossning Sommar  Höst 
1 17000 9500  4000  11000 
2 13500 6500  2500  8000 
3 1000 300  450  450 
4 450 450  450  450 
5 2000 2000  2000  2000 
6 1000 10  45  45 
 
 
Övriga egenskaper 
 
Lager Lyft ω ρ η σr  λofr  λfr 
 1 NEJ 0.01 2200 0.17 0.13  2  2 
 2 NEJ 0.01 2200 0.17 0.13  2  2 
 3 NEJ 0.03 2000 0.25 0.24  1.33  1.02 
 4 NEJ 0.03 2000 0.25 0.24  1.33  1.02 
 5 NEJ 0.2 800 0.7 0.23  0.2  0.2 
 6 JA 0.25 1700 0.36 1  1.65  2.64 



Bilaga 28e (2/4) 
 
Bärighetsberäkning   
 
Beräkningsmetod: Egen 
Korrigeringsfaktor för dränering(FD): 1 
 
Antal axellaster, ackumulerad avseende: 
 
Krav i underkant bitumenlager 
Ntill, bb:   5,986,506 
Nekv:    4,783,150 
Kvot:    0.80 
 
 
Terrassytekrav 
Ntill, te:   21,240,046 
Nekv * 2:   9,566,300 
Kvot:    0.45 
 
 
Vertikala trycktöjningar(strain) 
 
Töjning i terrassytan, enstaka last(strain) 
Beräknad:   0.0009 
Största tillåtna:  0.0022 
Kvot:    0.41 
 
 
Töjningar i detalj(strain) 
Dragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000063 0.000131 0.000182 0.000106  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000032 0.000350 0.000254 0.000212  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, enstaka last 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000083 0.000902 0.000651 0.000546  



Bilaga 28e (3/4) 
 

 
Antal axellaster, avser töjning i bitumenlager och terrassyta 

 
Trycktöjning i terrassyta, av enstaka last 



Bilaga 28e (4/4) 
Tjälberäkning   
 
VViS fil:     C:\Program\PMS Objekt 2000\VViSFile\ty24169394.skv 
Beräknat lyft(mm):    165 
Maximalt beräknat tjäldjup(mm):  970 
Max tillåtet lyft(mm):    50 
Lyfthastighet ovan terrass(mm/dag):  0.5 
Lyfthastighet under terrass(mm/dag): 2 
Grundvattentemperatur(C):   3.5 
Kvot:      3.30 
VViS stationsnamn:    Stugunäs 
X koordinat:     7072000 
Y koordinat:     1712000 
Z koordinat:     0 
Använd säsong:    9394 

 
Max tillåtet tjällyft och beräknat tjällyftt 



Bilaga 28f (1/4) 
 

Cementstabiliserad LECA i förstärkningslager 
 
Lager  
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek(mm) Förändrat Namn 
 1 40  NEJ  Bitumenbundet slitlager                           
 2 120  NEJ  Bitumenbundet bärlager                            
 3 80  NEJ  Obundet bärlager                                  
 4 240  NEJ  C.LECA                                            
 5 240  NEJ  Skyddslager                                       
 6 2000  NEJ  5 - Silt                                          ÖVRE TERRASS 
 
 
Total tjocklek ovanför övre terrassyta: 720 
 
 
E-moduler [MPa] 
 
Lager Vinter Tjällossning Sommar  Höst 
1 17000 9500  4000  11000 
2 13500 6500  2500  8000 
3 1000 300  450  450 
4 2000 2000  2000  2000 
5 1000 70  100  100 
6 1000 10  45  45 
 
 
Övriga egenskaper 
 
Lager Lyft ω ρ η σr  λofr  λfr 
 1 NEJ 0.01 2200 0.17 0.13  2  2 
 2 NEJ 0.01 2200 0.17 0.13  2  2 
 3 NEJ 0.03 2000 0.25 0.24  1.33  1.02 
 4 NEJ 0.2 800 0.7 0.23  0.2  0.2 
 5 NEJ 0.13 1900 0.28 0.88  1.8  2.43 
 6 JA 0.25 1700 0.36 1  1.65  2.64 



Bilaga 28f (2/4) 
 
Bärighetsberäkning   
 
Beräkningsmetod: Egen 
Korrigeringsfaktor för dränering(FD): 1 
 
Antal axellaster, ackumulerad avseende: 
 
Krav i underkant bitumenlager 
Ntill, bb:   14,627,519 
Nekv:    4,783,150 
Kvot:    0.33 
 
 
Terrassytekrav 
Ntill, te:   20,645,927 
Nekv * 2:   9,566,300 
Kvot:    0.46 
 
 
Vertikala trycktöjningar(strain) 
 
Töjning i terrassytan, enstaka last(strain) 
Beräknad:   0.0009 
Största tillåtna:  0.0022 
Kvot:    0.43 
 
 
Töjningar i detalj(strain) 
Dragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000049 0.000111 0.000145 0.000088  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000031 0.000367 0.000231 0.000191  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, enstaka last 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000079 0.000946 0.000594 0.000492  
 



Bilaga 28f (3/4) 
 

 
Antal axellaster, avser töjning i bitumenlager och terrassyta 

 
Trycktöjning i terrassyta, av enstaka last 
 



Bilaga 28f (4/4) 
Tjälberäkning   
 
VViS fil:     C:\Program\PMS Objekt 2000\VViSFile\ty24169394.skv 
Beräknat lyft(mm):    35 
Maximalt beräknat tjäldjup(mm):  722 
Max tillåtet lyft(mm):    50 
Lyfthastighet ovan terrass(mm/dag):  0.5 
Lyfthastighet under terrass(mm/dag): 2 
Grundvattentemperatur(C):   3.5 
Kvot:      0.70 
VViS stationsnamn:    Stugunäs 
X koordinat:     7072000 
Y koordinat:     1712000 
Z koordinat:     0 
Använd säsong:    9394 

 
Max tillåtet tjällyft och beräknat tjällyftt 



Bilaga 28g (1/4) 
 

Cementstabiliserad LECA i obundet bärlager 
 
Lager  
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek(mm) Förändrat Namn 
 1 40  NEJ  Bitumenbundet slitlager                           
 2 120  NEJ  Bitumenbundet bärlager                            
 3 90  NEJ  C.LECA                                            
 4 420  NEJ  Förstärkningslager krossat material               
 5 240  NEJ  Skyddslager                                       
 6 2000  NEJ  5 - Silt                                          ÖVRE TERRASS 
 
 
Total tjocklek ovanför övre terrassyta: 910 
 
 
E-moduler [MPa] 
 
Lager Vinter Tjällossning Sommar  Höst 
1 17000 9500  4000  11000 
2 13500 6500  2500  8000 
3 2000 2000  2000  2000 
4 450 450  450  450 
5 1000 70  100  100 
6 1000 10  45  45 
 
 
Övriga egenskaper 
 
Lager Lyft ω ρ η σr  λofr  λfr 
 1 NEJ 0.01 2200 0.17 0.13  2  2 
 2 NEJ 0.01 2200 0.17 0.13  2  2 
 3 NEJ 0.2 800 0.7 0.23  0.2  0.2 
 4 NEJ 0.03 2000 0.25 0.24  1.33  1.02 
 5 NEJ 0.13 1900 0.28 0.88  1.8  2.43 
 6 JA 0.25 1700 0.36 1  1.65  2.64 



Bilaga 28g (2/4) 
 
Bärighetsberäkning   
 
Beräkningsmetod: Egen 
Korrigeringsfaktor för dränering(FD): 1 
 
Antal axellaster, ackumulerad avseende: 
 
Krav i underkant bitumenlager 
Ntill, bb:   5,940,724 
Nekv:    4,783,150 
Kvot:    0.81 
 
 
Terrassytekrav 
Ntill, te:   38,115,869 
Nekv * 2:   9,566,300 
Kvot:    0.25 
 
 
Vertikala trycktöjningar(strain) 
 
Töjning i terrassytan, enstaka last(strain) 
Beräknad:   0.0008 
Största tillåtna:  0.0022 
Kvot:    0.37 
 
 
Töjningar i detalj(strain) 
Dragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000068 0.000108 0.000122 0.000096  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000022 0.000315 0.000197 0.000165  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, enstaka last 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000056 0.000815 0.000507 0.000427  



Bilaga 28g (3/4) 
 

 
Antal axellaster, avser töjning i bitumenlager och terrassyta 

 
Trycktöjning i terrassyta, av enstaka last 



Bilaga 28g (4/4) 
Tjälberäkning   
 
VViS fil:     C:\Program\PMS Objekt 2000\VViSFile\ty24169394.skv 
Beräknat lyft(mm):    71 
Maximalt beräknat tjäldjup(mm):  991 
Max tillåtet lyft(mm):    50 
Lyfthastighet ovan terrass(mm/dag):  0.5 
Lyfthastighet under terrass(mm/dag): 2 
Grundvattentemperatur(C):   3.5 
Kvot:      1.42 
VViS stationsnamn:    Stugunäs 
X koordinat:     7072000 
Y koordinat:     1712000 
Z koordinat:     0 
Använd säsong:    9394 

 
Max tillåtet tjällyft och beräknat tjällyftt 



Bilaga 29 
 

Askor produktion Sverige 2003 
 

Grov uppskattning huvudsakligen våt vikt i ton/år 
 

Rosteldning:     Bottenaska    Flygaska (inklusive RGP) 
Hushålls- och industriavfall    400 000     70 000 
Kol + gummi       15 000     10 000 
Pappersindustrin     100 000     60 000 
Returträ       15 000      5 000 
Trä/torv       35 000     15 000 
Sågverksindustrin      80 000     20 000 
 
Pulver: 
Kol        15 000     30 000 
Torv/trä       15 000     40 000 
 
CFB/BFB: 
Trä/torv       25 000     30 000 
Pappersindustrin      30 000     70 000 
Hushålls- och industriavfall     20 000     30 000 
Returträ       15 000     15 000 
Kol (PFBC)       20 000     20 000 
 
Summa, kall vinter, högt elpris:   785 000    415 000 




