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Förord 
 
Denna rapport utgör en bakgrundsrapport till P-märkningsregler för olika typer av 
stålslagg. Projektet har genomförts på uppdrag av Jernkontoret och är en fristående  
fortsättning på P-märkningsprojektet av masugnsslagg hos Merox i Oxelösund.  
 
Framtagning av P-märkningsregler är en konsensusprocess mellan de inblandade parter i 
samhället som kan tänkas ha relevanta synpunkter på P-märkningsreglerna. Framtagandet 
av reglerna görs av en referensgrupp med bred sammansättning. I detta fall har också 
denna rapport satts ihop för att få en klar bild över stålslaggernas tekniska och 
miljömässiga egenskaper. Referensgruppen har under ledning av SP och med denna 
rapport som bakgrund satt ihop ett förslag till P-märkningsregler för stålslagg, SPCR149. 
Dessa regler skall därefter skickas till ett större antal remissinstanser för att inhämta 
synpunkter.  
 
Då dessa synpunkter bearbetats av referensgruppen och förts in i SPCR149 så skickas 
detta förslag till certifieringsstyrelsen för beslut.  
 
Förhoppningsvis kommer denna typ av P-märkningsregler ge en klarare bild av de 
miljömässiga- och tekniska egenskaper som stålslagg besitter. Eftersom kravspecifikation 
i stort sett saknas för alternativa material i Sverige så är det viktigt att alla inblandade 
parter har en objektiv bild av de egenskaper som restmaterialen har som en utgångspunkt 
för en diskussion om hantering och användning. Detta är en absolut förutsättning för att 
de skall kunna användas rutinmässigt i större skala för att på så sätt försöka uppnå 
regeringens ambition med bättre resurshushållning inom miljömålet nr 15 God bebyggd 
miljö.  
 
Referensgruppen i projektet har bestått av Klas Hermelin från Vägverket, Jard Gidlund 
från Naturvårdsverket, Maria Wennström från Länsstyrelsen i Västerbotten och Stig 
Edvinsson från Länsstyrelsen i Värmland. Stort tack till er. Tack också till de i projektet 
medverkande stålverken för all dokumentation och mycket intressanta besök.  
 
Borås i november 2004 
 
 
 
Bo von Bahr 



 

Sammanfattning 
 
Denna rapport utgör bakgrunden till P-märkningsregler för stålslagg SPCR 149. Projekt 
har initierats av Jernkontoret som en uppföljning av ett liknande projekt för P-märkning 
av masugnsslagg.  
 
Rapportens syfte är att kartlägga de i projektet ingående stålslaggernas miljöegenskaper 
samt tekniska egenskaper för att ligga till grund för specifika P-märkningsregler för varje 
stålslagg.  
 
Följande ståltillverkare, slagger  och mängder ingår i projektet:  
 
Företag  Typ av slagg  Mängd, tusen ton / år 
AB Sandvik Steel, 
Sandviken 

Slagg från tillverkning av 
rostfritt stål. 60 

Avesta Polarit, Avesta ” 150 
Avesta Polarit, Torneå ” 200 
Ovako Steel, Hofors Slagg från tillverkning av 

låglegerat stål 45 

Fundia Special Bar, 
Smedjebacken “ 50 

Imatra “ 40 
Uddeholm Tooling, 
Hagfors “ 10 

MEROX, Oxelösund LD-slagg 200 
Boliden, Skellefteå Järnsand 250 
Vargön Alloys AB, 
Vargön Ferrokromslagg 125 

 
Följande bilagor till P-märkningsregler SPCR 149 (grunddokumentet innehåller mest 
formalia om villkor för certifiering) har tagits fram som ett förslag:  
 
Bilaga 2: Provningsmetoder, krav och provningsfrekvens för Järnsand för bygg- och 
anläggningstekniska tillämpningar under täckskikt 
 
Bilaga 3a: Provningsmetoder, krav och provningsfrekvens för Ferrokromslagg till bygg- och 
anläggningsarbeten samt obundna överbyggnadslager tillbelagd väg.  
Bilaga 3b: Provningsmetoder, krav och provningsfrekvens för Ferrokromslagg till 
kapillärbrytande skikt inom bygg- och anläggningsarbeten 
 
Bilaga 4. Provningsmetoder, krav och provningsfrekvens för Ljusbågsugnsslagg till bygg- och 
anläggningsarbeten samt obundna överbyggnadslager till belagd väg.  
 
Bilaga 5. Provningsmetoder, krav och provningsfrekvens för LD-slagg till bygg- och 
anläggningsarbeten samt obundna överbyggnadslager till belagd väg.  
 
Syftet med att genomföra projektet beror på att de alternativa materialens egenskaper 
måste vara entydigt bestämda och kontrollerade för att de i större utsträckning skall kunna 
användas som ett väg- och anläggningsbyggnadsmaterial och andra typer av 
applikationer. En P-märkning gör att dessa materials egenskaper tydliggörs och de 
inblandade parterna kan därefter planera bättre hur materialen kan användas.  
 
De tilltänkta applikationerna har fokuserat på stålslaggerna som ballastmaterial för väg- 
och anläggningsbyggnad, men även andra applikationer behandlas och bedöms men inte 
lika grundligt. För vissa applikationer, t ex för inblandning i betong, som bruk eller som 
asfaltsballast bör mer praktiska försök och undersökningar göras.  
 
En tydlig slutsats från projektet är att stålslagg är en mycket heterogen grupp material där 
utseende, tekniska egenskaper och miljöegenskaper varierar stort. Även erfarenheterna 
från användning skiljer stort mellan slaggerna. En del av stålslaggerna har tekniska 
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egenskaper väl i klass med naturmaterial då de används som obundet överbyggnadslager, 
medan andra stålslagger inte når upp till denna kvalitetsnivå. Utvinning av (rest)stål ur 
slaggerna medför en sammanblandning av olika slaggtyper och en nermalning som 
försämrar möjligheterna att använda slaggen som ett ballastmaterial ur både miljö- och 
teknisk synvinkel.  
 
Även miljöegenskaperna är mycket inhomogena. De slagger som lakar minst ligger under 
(med undantag för någon metall) kraven för material som kan läggas på inert deponi 
enligt NFS 2004:10. Det är svårt att hitta bra information för att värdera den utlakning 
som stålslaggerna har. I brist på detta så har en jämförelse gjort med kraven i 
NFS2004:10 för att bilda sig en uppfattning om storleksordningen av utlakningen. Tills 
bättre information finns om vilka utlakningsdata som kan tillåtas, så ställs kraven i 
certifieringsreglerna att utlakningsresultatet enbart skall deklareras. Det är värdefullt att 
kunna jämföra utlakningen från stålslagg med utlakningen från naturmaterial och sådan 
information är på gång i form av två SP-projekt finansierat av Värmeforsk, Jernkontoret 
och Renhållningsverksföreningen. Ca ett 40-tal typer av naturgrus och krossat berg 
kommer att lakas enligt metoder angivna i NFS 2004:10 och resultatet kommer att 
komma under 2005. När denna information finns så blir det lättare för tillståndsgivande 
myndigheter att värdera utlakningen från de alternativa materialen 
 
De nya EN-standarderna som börjat gälla på ballastområdet under 2004 definierar ett 
stort antal egenskaper och klasser i vilka egenskaperna skall deklareras. Standardernas 
påverkan på en produktcertifiering (med absoluta krav) inskränker sig till att ange 
klassindelning och nomenklatur för olika egenskaper. Vilka egenskaper som skall tas med 
och vilka klasser som skall krävas i P-märkningsregelerna måste avgöras av 
referensgruppen och remissrundan.  
 
 
 



 

1 Inledning 
1.1 Bakgrund   
Miljöbalkens huvudsakliga mål är att främja en hållbar utveckling. Det behövs en stor 
mängd förändringar av olika typer för att röra sig i riktning mot hållbar utveckling. En av 
de mest fundamentala aspekterna på hållbar utveckling är hushållning med naturresurser.  
 
Inom järn- och stålindustrin uppkommer årligen stora mängder av restprodukter, 
huvudsakligen slagger. En del av dessa slagger kan användas som olika typer av ballast 
och därmed ersätta en del uttag av naturgrus och krossat berg som sker kontinuerligt i 
Sverige. Att minska uttaget av naturgrus och krossat berg och därmed spara på 
naturresurser ingår som ett viktigt delmål i miljömålet God bebyggd miljö [1]. 
Ballastanvänding är inte det enda tänkbara användningsområdet för stålslagg. Stålslagger 
kan också användas för t ex råvara för mineralullstillverkning.  
 
SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, har tidigare fått uppdraget av MEROX i 
Oxelösund att ta fram regler för produktcertifiering (P-märkning) av masugnsslagg för 
tillämpning som ballast i obundna överbyggnadslager för belagd väg. Innan det projektet 
skulle avslutas påbörjades ett nytt projekt på flera typer av stålslagger i Sverige. Således 
startades ett P-märkningsprojekt för stålslagg till vilket ett antal stålverk anslöt sig.   

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att utgöra ett bakgrundsmaterial till den P-märkning som 
håller på att tas fram inom projektet för ett antal olika typer av stålslagg i Sverige. 
Målsättningen är att ha en så bred syn som möjligt och P-märka stålslaggerna för de 
användningsområden där de är bäst lämpade.  

1.3 Ingående typer av stålslagg i projektet 
Ett antal av de stålverk som är anslutna till Jernkontoret är med i projektet, bl a är de 
största tillverkarna av rostfritt stål och låglegerat stål med i projektet. De två speciella 
slaggtyperna järnsand och ferrokromslagg är också med i projektet, se Tabell 1 nedan.  
 
Tabell 1. Ingående stålverk och stålslagg i projektet. 

Företag  Typ av slagg  Mängd, tusen 
ton / år 

AB Sandvik Steel, 
Sandviken 

Slagg från tillverkning av rostfritt 
stål. 60 

Avesta Polarit, Avesta ” 150 
Avesta Polarit, Torneå ” 200 
Ovako Steel, Hofors Slagg från tillverkning av 

låglegerat stål 45 

Fundia Special Bar, 
Smedjebacken “ 50 

Imatra “ 40 
Uddeholm Tooling, 
Hagfors “ 10 

MEROX, Oxelösund LD-slagg 200 
Boliden, Skellefteå Järnsand 250 
Vargön Alloys AB, 
Vargön Ferrokromslagg 125 

  

1.4 Varför produktcertifiering? 
Då ett restmaterial som tidigare lagts på deponi av en eller annan anledning skall börja 
användas aktivt uppstår en mängd frågor. Vad har materialet för kvalitet och hur varierar 
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kvaliteten? Håller materialet till det avsedda ändamålet? Är det miljöfarligt? Hur är 
beständigheten? Måste man ändra på maskiner och rutiner för att använda materialet osv?  
 
I denna nya situation är det en fördel om materialet genomgår en kvalitetssäkring av en 
tredje part för att alla inblandande parter skall få korrekt information om materialets 
egenskaper och hur det skall användas på optimalt sätt, där det sistnämnda är extra viktigt 
för restmaterial. Om restmaterialen används felaktigt till väg och anläggningsbyggnad 
kan t ex risk för ökad frosthalka uppstå om materialet isolerar mer än traditionella 
material, eller en oacceptabel nedkrossning kan ske på grund av arbetsmaskiner har kört 
på materialet på ett felaktigt sätt osv.  
 
En produktcertifiering i form av P-märkning är ett bra sätt att genomföra den ovan 
beskrivna kvalitetssäkringen. P-märkningen innebär då att produkten uppfyller en mängd 
egenskapskrav som ställts på produkten. Den uppsättning krav som skall uppfyllas har 
gemensamt tagits fram i en referensgrupp bestående av en mängd olika aktörer i flera 
olika branscher. Produktcertifiering innebär att det enbart är produkten som certifieras, 
inte företaget som tillverkar den. P-märkning innebär i princip att företaget utför en 
egenkontroll av produkten, samt att SP kontrollerar företagens egenkontroll.  
 
Tidigare vunna erfarenheter av produktcertifiering på ballastområdet är att behovet av 
mottagningskontroll för kunden minskar eller kan i vissa fall tas bort helt. Färre tvister 
har uppstått om produktens kvalitet, och de tvister som uppstått har oftast lösts till 
leverantörens fördel.  

1.5 Andra närliggande projekt 
SP Bygg och Mekanik har stor erfarenhet av produktcertifiering av material som trä, 
cement, betong mm. Aktuella projekt inom området (förutom det tidigare nämnda om 
masugnsslagg) är ett projekt som handlar om restprodukter från gjuteriindustrin, 
gjuterisand, där SP ansvarar för miljökaraktäriseringen av gjuterisanden. I det projektet 
ingår också stenmjöl och bottenaska från Skärblacka bruk.  
 
Ett annat projekt handlar om kvalitetskriterier för anläggningsjord. 1 januari 2005 blir det 
förbjudet att deponera organiskt avfall varför det uppkommit många alternativa material 
för tillverkning av jord. SP har drivit ett projekt tillsammans med Svenskt Vatten, 
Sveriges Torvproducenters Förening, Naturvårdsverket, Svenska 
Renhållningsverksföreningen (RVF) och Stockholm Vatten för att skapa klarhet i alla 
råmaterial för jordtillverkning och sätta upp kriterier för lämplig nivå på näringsämnen 
och föroreningar av kemisk och fysisk art. De kvalitetskriterier som projektet resulterade i 
har därefter infogats i ett certifieringssystem, SPCR 148 ”Certifieringsregler för P-
märkning av anläggningsjordar”, som har blivit klara och godkända av 
certifieringsstyrelsen i december 2004.  
 
SP Bygg och Mekanik driver ett projekt ”Kvalitetskriterier för askor till väg- och 
anläggningsbyggnad” vilket går ut på att ta fram en uppsättning kvalitetskriterier för 
askor för att kontrollera att de klarar de funktionskrav som ställs på ett 
vägbyggnadsmaterial. Projektet finansieras genom Värmeforsks Askprogram. Kärnan i 
projektet är att många askor kan klara funktionskraven för ett material till väg- och 
anläggningsbyggnad, men de provningsmetoder som används för vägbyggnadsmaterial är 
utvecklade för traditionella material vilket medför att dessa metoder underkänner askorna. 
Ett viktigt moment i det projektet är att använda de mest korrekta provningsmetoderna.  
 
SP BMm driver också ett projekt, MinBas, som handlar om karaktärisering av ett stort 
antal restmaterial som skulle kunna användas vid konstruktioner vid deponier. Projektets 
mål är att bygga upp en geografiskt sökbar databas med restmaterial där alla de 
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parametrar finns redovisade som krävs då man skall bedöma om ett material går att 
använda till deponikonstruktion, t ex sluttäckning. Projektet drivs i samarbete med NCC.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att SP Bygg och Mekanik har stor erfarenhet av området 
alternativa material samt produktcertifiering.  
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2 Olika typer av miljöbedömning för 
alternativa material  

Detta kapitel beskriver olika typer av miljöbedömning för stålslaggerna. I kapitlet görs en 
genomgång av de typer av miljöaspekter som är viktiga att hålla isär. En mer noggrann 
beskrivning av analysmetoderna återfinns i Bilaga 1.   
 
Det är viktigt att definiera vad som avses då ett materials miljöegenskaper skall 
undersökas. I huvudsak finns det tre olika sätt att titta på materialens miljöegenskaper 
med tillhörande analysmetoder. Dessa tre är miljösystemanalys, materialkaraktärisering 
och en miljöpåverkansbedömning då materialen används.  

2.1 Miljösystemanalys 
Miljösystemanalys är ett sätt att strukturera upp ett stort antal aspekter med avseende på 
hur system skall bli så effektiva som möjligt ur miljösynpunkt, men ibland även ur 
ekonomisk synpunkt. Ett välkänt exempel är miljösystemanalys av avfallshantering. 
Frågor som då kan ställas är hur långt man kan transportera olika avfallsfraktioner för 
återvinning innan transportens miljöpåverkan blir större än miljövinsten med 
återvinningen. Analysmetoder för miljösystemanalys är främst livscykelanalys (LCA) och 
varianter på denna metod.   
 
En svaghet inom miljösystemanalys är att det är svårt att värdera resultatet när 
avvägningar måste göras mellan olika typer av miljöpåverkan. En typ av system kan ha 
stor inverkan på växthuseffekten medan ett annat system har sin största påverkan på 
försurning av mark och vatten. För att välja system måste man då värdera vilken 
miljöeffekt som är viktigast att minska.  
 
För stålslaggen så är miljösystemanalys ett mindre användbart verktyg eftersom slaggerna 
”redan finns” och måste tas om hand på något sätt. Frågan är istället hur man kan 
bearbeta slaggerna och hur man får avsättning för de redan existerande slaggerna på 
lämpligt sätt. I bästa fall så att de ersätter jungfruligt material vilket främjar miljömål 
nummer 15, God bebyggd miljö, genom en förbättrad hushållning med naturresurser.  

2.2 Materialkaraktärisering 
Detta är den typ av miljöanalys som hittills varit mest omfattande på alternativa material i 
Sverige. Målsättningen är att karaktärisera materialet i så stor utsträckning som möjligt 
med hjälp av olika kemiska analysmetoder. Det som kartläggs är totalhalter av olika 
föroreningar, tillgänglighet av dessa, samt hur mycket föroreningarna lakar ut under olika 
förutsättningar. De flesta metoderna utförs i laboratoriemiljö och resultaten skall sedan 
överföras till materialet i applikationen på bästa sätt. Svårigheten ligger i att värdera vad 
dessa laboratorieresultat betyder då materialen skall används i fält.  
 
De flesta av stålslaggerna i projektet har genomgått mer eller mindre omfattande 
miljökaraktärisering med olika metoder. En detaljerad beskrivning av de vanligaste 
metoderna för miljökaraktärisering (totalhaltstest, tillgänglighetstest, kolonntest, skaktest 
etc) finns i Bilaga 1.  

2.2.1       Ekotoxikologiska test 
En speciell typ av materialkaraktärisering i laboratorium för att öka kunskapen om 
miljöpåverkan är ekotoxikologiska test. Dessa test finns i två grundtyper. Den ena är att 
testa ämnet på en enda organism (oftast någon typ av fisk eller vattenlevande växt) och 
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den andra typen är att testa ämnet på ett mindre ekosystem. En nackdel med denna typ av 
test är att alla fasta restmaterial måste lakas så att lakvätskan kan användas för testet, 
vilket inför en stor osäkerhetsfaktor. Om denna typ av test skall användas på stålslagg 
måste någon typ av lakning ske för stålslaggen.  
 
Denna typ av tester är ganska komplex och det är inte alltid helt enkelt att tolka resultatet. 
Ofta används testet som ett komplement till andra analysmetoder. Mer information om 
ekotoxikologiska tester finns i Bilaga 1. Ekotoxikologiska test har tidigare utförts för 
några av stålslaggerna i projektet.  

2.3 Modeller för miljöpåverkansbedömning 
Analyser av typen materialkaraktärisering, som beskrivs ovan, syftar enbart på materialet. 
En miljöpåverkansbedömning bör också innefatta någon form av bedömning hur 
materialet kommer att påverka sin omgivning då det används i en viss konstruktion. Det 
är ju först då som miljöpåverkan kan bli reell.  
 
Det som främst bör undvikas är att föroreningar lakas ut och skadar omgivande recipient, 
t ex ytvatten och de djur och växter som lever i den miljön. Andra effekter som bör 
undvikas är föroreningsspridning på så sätt att det kan skada råvattenmagasin och brunnar 
till dricksvatten. Både humantoxicitetsaspekter och ekotoxicitetsaspekter är således 
viktiga.  
 
För att göra kunna göra denna miljöpåverkansbedömning behövs tre saker:  
 

• en föroreningskälla 
• en spridningsväg 
• ett riskobjekt 

 
Föroreningskällan är i detta fall stålslaggen, som lakar enligt det mönster som 
konstaterats i laboratoriet med hjälp av miljökaraktäriseringen. Spridningsvägen beräknas 
genom att man har en modell för hur mycket och på vilket sätt som vattnet transporteras 
genom konstruktionen. Riskobjektet är människor och miljö i den omgivning som finns 
runt den plats där stålslaggen används. Förekomsten av en förorening i materialet innebär 
således inte automatiskt en negativ miljöpåverkan – förutsatt att föroreningen sitter hårt 
fast i materialet, förekommer i liten mängd och eller att ingen vattentransport förekommer 
genom materialet som kan laka ut föroreningen. 
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3 Referensramar för miljöbedömning av 
alternativa material  

Då stor kunskap om själva materialet föreligger i form av laboratorieresultat gäller det att 
värdera vad dessa resultat betyder. Olika referensramar kan användas vilka beskrivs i 
detta kapitel.  

3.1 Miljöpåverkan från naturliga material 
Naturliga material är en god referens då miljöpåverkan från alternativa material skall 
bedömas. Om det alternativa materialet lakar ut ungefär samma mängd av föroreningar på 
kort och lång sikt som ett naturligt material så är sannolikheten stor att det alternativa 
materialet har lika liten påverkan på omgivande miljö som naturliga material.  
 
En nackdel med att jämföra med naturliga material är att det än så länge finns mycket få 
data att jämföra med, samt att även de naturliga materialen varierar en hel del i 
utlakningsegenskaper. En känd studie har utförts av Tossavainen, ”Leaching Behaviour 
of Rock Materials and a Comparison with Slag Used in Road Construction” [2]. 
Materialen i denna studie har valts så att de representerar typiskt svenskt 
vägbyggnadsmaterial. Nio olika material valdes ut (2 grusmaterial och 7 krossat berg) 
från tre olika provinser i Sverige. På dessa material studerades tillgängligheten av olika 
ämnen, huvudsakligen metaller. Tyvärr utfördes inte någon vanlig lakning med vatten 
(kolonn- och skaktest) för att bedöma miljöpåverkan på kortare sikt än en geologisk 
tidsålder i studien. Denna typ av test är av större intresse då miljöpåverkan från 
alternativa material skall bedömas.  

3.1.1 SP/SGU-projekt: Lakning av naturmaterial  
För närvarande pågår ett projekt på SP finansierat av tre olika finansiärer för att utföra 
lakning på naturliga material. Målet är att få fram mer kunskap om lakningsegenskaperna 
hos vanligt naturgrus och krossat berg. Lakningsegenskaperna kommer att provas enligt 
lakningsmetoderna för karaktärisering av avfall enligt EG-beslut 2003/33EG [3] (jmfr 
NFS 2004:10 [4]). Resultatet av detta projekt kommer att bli mycket värdefullt för att 
värdera miljöpåverkan från alternativa material. Ett liknande projekt för moräner startas i 
vår i samarbete med SGU.  

3.2 Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad 
mark 

Naturvårdsverket gav 1996 ut två rapporter som behandlar förorenad mark. Den ena, som 
utgivits på engelska, heter ”Development of generic guideline values – model and data 
for generic guideline values for contaminated soils in Sweden” [5] . I den rapporten listas 
riktvärden för förorenad mark för 36 ämnen eller ämnesgrupper. Riktvärdena finns för tre 
olika nivåer: känslig markanvändning, mindre känslig markanvändning med 
grundvattenuttag och mindre känslig markanvändning utan grundvattenuttag. Dessutom 
beskrivs den modell som använts för att beräkna dessa värden. En rapport med liknande 
innehåll finns på svenska, ”Generella riktvärden för förorenad mark – 
beräkningsprinciper och vägledning för tillämpning”[6]. 

3.2.1 Principer för beräkning av riktvärden 
Riktvärdena är beräknade utifrån följande principer: Distribution av en förorening 
emellan jord och fast fas beräknas utifrån lakdata för fördelning mellan fast fas och 
vattenfas, data för fördelning mellan vattenfas och organisk fas för organiska ämnen samt 
fördelning mellan fast fas och atmosfären. Transport av ångor till inomhusluft, 
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växtupptag samt kontaminering av yt- respektive grundvatten inkluderas i modellen. 
Dessa data kombineras med ett antal exponeringsvägar för människa såsom intag av 
förorenat vatten, inhalation av damm eller hudkontakt. Motsvarande bedömning har 
gjorts av de ekotoxikologiska effekterna i Nederländerna. Naturvårdsverket har valt att 
inte upprepa de beräkningarna utan att begagna sig av de nederländska värdena, men för 
säkerhets skull har dessa värden halverats. Riktvärdet är sedan det värde som är lägst utav 
de värden som kommer fram i den humantoxikologiska bedömningen och den 
ekotoxikologiska. Viss justering har gjorts för t ex ämnen som luktar och smakar starkt 
eller som finns i höga halter naturligt i miljön. 

3.2.2 Olika typer av markanvändning 
De olika markanvändningstyperna som framtagits i Naturvårdsverkets rapport är ”känslig 
markanvändning” (KM), ”mindre känslig markanvändning med grundvattenuttag” 
(MKM gv) och ”mindre känslig markanvändning” (MKM). I den förstnämnda 
markanvändningstypen, KM, så begränsar inte markkvaliteten val av markanvändning, 
vilket ibland benämnes ”multifunktionalitet”, dvs marken kan användas till vad som helst 
inklusive de känsligaste användningstyperna såsom förskolor och odling. I den andra 
nivån av markanvändning, MKM gv, så skyddas grundvattenkvaliteten men vissa 
restriktioner läggs på typen av markanvändning. Denna marktyp är bäst lämpad för 
kontor, industrier och vägar mm. Den sistnämnda markanvändningstypen, MKM, är som 
ovan fast inget grundvattenuttag bör ske från denna marktyp.  

3.2.3 Begränsningar i användbarhet för riktvärden för 
förorenad mark 

Naturvårdsverket har förutsett att riktvärden för förorenad mark skulle kunna missbrukas. 
I rapporten [5] står därför bland annat följande:  
 

• De (riktvärdena) markerar en nivå som bör underskridas för att undvika risk för 
oönskade effekter. Detta behöver dock inte innebära att en halt över riktvärdet 
medför dessa oönskade effekter 

• De är inte (Naturvårdsverkets understrykning) en nivå upp till vilken det är 
acceptabelt att förorena 

• De gäller för jordprover som analyserats och i övrigt hanterats med metoder 
angivna för detta ändamål av Naturvårdsverket eller metoder av motsvarande 
kvalitet 

• De beräknas med ett antagande om att all analyserbar förorening är tillgänglig för 
spridning och upptag. 

 
Av dessa punkter är framför allt den sista av vikt. Tillgänglighetstester för metaller i detta 
projekt visar att allt ifrån enstaka procent till, i några få fall, nästan allt av den totala 
halten är tillgänglig för utlakning under mycket lång tid. Dessa tester visar 
tillgängligheten på mycket lång sikt, en s k geologisk tidsrymd. Kolonn- respektive 
skaktester ger en bättre bild av vad som riskerar att lakas ut på några års sikt.    
 
En annan begränsning i användbarheten är att riktvärdena för förorenad mark förutsätter 
att materialet ligger ytligt och helt exponerat för spridning via vind med påföljande 
inandning samt för regnvatten med påföljande utlakning till grund- och ytvatten. I en 
vägkonstruktion eller på en deponi är materialet täckt av ett skikt som gör att materialet 
ligger still och inte blåser bort, t ex ner i närmaste vattendrag. Tätskikten bidrar också till 
att det mesta av nederbörden rinner av och inte passerar igenom materialet. 

3.2.3.1 Sammanfattningsvis: 



14 
 
 
 
 

SP rapp 2005-30 
Skapat den 2005-09-28 15:49:00 

 

• Riktvärdena för förorenad mark tar hänsyn till exponering av t ex barn som äter 
jord och intag av grönsaker odlade i jorden, något som inte är aktuellt för 
materialen i detta projekt 

• Riktvärdena för förorenad mark förutsätter att 100 % av totalhalten är tillgänglig 
för spridning och upptag, något som överskattar tillgängligheten något för vissa 
ämnen och mycket grovt för andra ämnen. 

• Riktvärdena för förorenad mark förutsätter att materialet ligger ytligt och utan 
något täckskikt, något som inte är aktuellt för väg- och 
anläggningsbyggnadsmaterial i detta projekt. 

3.2.4 Användning av Naturvårdsverkets riktvärden för 
förorenad mark i detta projekt 

Naturvårdsverkets rapporter ( [5] och [6]) innehåller alltså både en uppsättning värden 
och en principiell modell för framräknande av dessa värden. Av ovanstående framgår att 
de är bristfälliga som referensram för att använda som riktvärden för acceptabelt 
metallinnehåll i stålslagg. Jämförelsen finns dock med eftersom dessa värden är välkända.  

3.3 Naturvårdsverkets arbete om återvinning av 
byggnadsmaterial 

I en del länder (se ovan) så finns det gränsvärden för miljöpåverkan från alternativa 
byggnadsmaterial, dock ej i Sverige. Förklaringen till detta är förmodligen den relativt 
sett goda tillgången på naturlig ballast i Sverige och relativt gott om deponiutrymme, 
varför drivkrafterna att använda alternativ ballast hittills inte varit speciellt starka.  
 
Avsaknaden av nationella gränsvärden för återvunna material har skapat en 
osäkerhetssituation i Sverige för vad som kan användas och inte. Varje länsstyrelse gör 
för närvarande sin egen bedömning från fall till fall eftersom inga centrala riktlinjer finns. 
På senare tid har Naturvårdsverket redovisat sin ståndpunkt vid två tillfällen vilket 
framgår av de två följande rubrikerna.  

3.3.1       Seminarium ”Att bygga med avfall” 
Den 19 maj 2003 hölls ett seminarium i Naturvårdsverkets lokaler med rubriken ”Att 
bygga med avfall”. Det var SGFs (Sveriges Geotekniska Förening) arbetsgrupp 
Restprodukter som redovisade ett intressant projekt som handlade om vad det innebär ur 
många olika aspekter att bygga med icke jungfruliga material.  
 
Naturvårdsverket (Björn Södermark) redovisade verkets nuvarande syn på området. Det 
som redovisades var förankrat på generaldirektörsnivå, men ej nedskrivet i någon rapport. 
Inledningsvis redovisades att Naturvårdsverket skall vara ”pådrivande och samlande i 
miljöarbetet” samt ”vara pådrivande i arbetet med att ställa om till ett hållbart 
omhändertagande av avfall” 
 
Två punkter ur regeringens proposition 2002/03:117 redovisades varav den ena var:  
 

• Avfallsinnehavarens ansvar tydliggörs. Ansvaret innebär en skyldighet att se till 
att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt 
 

• Mer specifika synpunkter gavs under rubriken ”Naturvårdsverkets syn på 
utnyttjande av restmaterial och avfall för anläggningsändamål”: 
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o Miljömålet God bebyggd miljö kan inte nås utan att vi även uppnår 
miljömålet Giftfri miljö. 
 

o Säkerställande av en giftfri miljö måste ligga steget före, dvs miljöhänsyn 
väger tyngre än resurshänsyn då föroreningsrisken bedöms vara ”ej 
ringa” 
 

o Utnyttjande av restmaterial och avfall måste stimuleras. Resursaspekten 
bör därför överväga om föroreningsrisken bedöms vara ringa”  
 

o Samma miljökrav bör gälla oberoende av om ett restmaterial betraktas 
som avfall eller ej 
 

o Producenten av ett restmaterial har det primära ansvaret för att 
karaktärisera materialet och bedöma dess lämplighet för 
anläggningsändamål 
 

o Användaren av ett restmaterial har ansvaret för att bedöma om 
föroreningsrisken vid den aktuella användningen förväntas bli ringa eller 
ej 

 
Ovanstående punkter är klargörande på flertal sätt, men ställer också en del nya frågor. 
Betydelsen av materialens ursprung tonas ned i och med att samma miljökrav krävs 
oberoende av om materialet kan klassas som avfall eller inte, då materialen skall 
användas till anläggningsändamål.  
 
Producentens lyfts fram som ansvarig för att karaktärisera restmaterialen, vilket t ex görs 
i detta pågående P-märkningsprojekt. Dessutom pekas användaren ut som ansvarig för att 
bedöma om föroreningsrisken förväntas bli ringa eller ej ringa. Det leder till två frågor, 
dels vad som kan räknas som ringa och ej ringa, dels vad som menas med användaren. I 
det första fallet har Naturvårdsverket gett viss vägledning (se nästa stycke) och angående 
användare brukar man oftast syfta på byggherren för projektet. Sådana principbeslut som 
skall tas av byggherren om vad som är ringa och ej ringa påverkan bör utredas tidigt i 
byggprocessen. Detta kan ske genom att man har full kunskap om materialet (stålslaggen) 
och gör en kompletterande bedömning angående risken med avseende på hur materialet 
skall användas i den aktuella applikationen och hur recipienten ser ut.  
 
Avvägningen mellan miljömålet God bebyggd miljö (i vilket resurshushållning ingår) och 
Giftfri miljö görs genom att avgöra om miljöpåverkan (i en viss applikation) är ringa eller 
ej ringa. Om den är ringa skall resursaspekten väga över och vice versa. Detta leder till 
den mycket viktiga bedömningen/avvägningen när en miljöpåverkan kan anses vara ringa 
eller ej ringa. Naturvårdsverket princip är här att risken är ej ringa om skyddsbarriärer 
bedöms behövas, se Figur 1.  
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 Bör kunna nyttjas efter  
anmälan om användaren  
bedömer risken som ringa  
(uppläggning) 
 

Bör ej utnyttjas 
(prövas från fall till fall) 
 
 

?”ringa”  
föroreningsrisk 

”ej ringa”  
föroreningsrisk 

Föroreningsrisken bedöms  
utifrån materialets egenskaper  
samt hur och var det läggs upp 
 
 

Tumregel: Om skyddsbarriärer  
bedöms behövas är risken ej ringa.  
Tekniska anordningar bör  
medföra prövningsplikt 
 
 

 
 

Figur 1. Principen enligt Naturvårdsverket för hur olika restmaterial kan användas, enligt 
seminarium ”Att bygga med avfall” den 19 maj 2003 på Naturvårdsverket. 

3.3.2 Svenska nationella riktlinjer för att bygga med 
restmaterial 

I samband med en ”workshop” den 15 oktober 2004 på Naturvårdsverket i Stockholm, så 
presenterade Naturvårdsverket sina planer för att ta fram riktlinjer för restmaterial som  
byggnadsmaterial. Målsättningen är bl a att:  
 

• Skapa tydliga och mer detaljerade regler för en miljöriktig återvinning av avfall 
under 2004-2005.  

• Ta fram speciella riktlinjer för askor, slagger och betong. Dessa riktlinjer kommer 
att diskuteras under 2005 och 2006 och ett beslut kommer att tas under 2006.  

• Riktlinjerna kommer att rationalisera tillståndsproceduren.  
 
Förutsatt att detaljeringsnivån på dessa kommande riktlinjer är tillräcklig, så kommer det 
förhoppningsvis att bli tydligare på vilket sätt som restmaterial kan nyttjas som 
byggnadsmaterial i Sverige. De personer som kommer att arbeta med riktlinjerna är Jan 
Christiansson, Simon Lundeberg och David Hansson.  
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3.4 Regler angående deponering av avfall 
EU har utfärdat ett deponidirektiv om deponering av avfall, Rådets direktiv 1999/31/EG 
av den 26 april 1999 [7] som styr hur deponier skall konstrueras samt att deponier skall 
konstrueras i tre olika klasser beroende på vilken typ av avfall de kan ta emot. Detta 
direktiv är implementerat i svensk lagstiftning genom Förordningen 2001:512 om 
deponering av avfall [8]. Från och med år 2008 skall samtliga i drift varande deponier 
uppfylla kraven i detta regelverk, annars måste de stängas, eller åtminstone ha en plan för 
stängning inom en nära framtid.  
 
EU har också tagit ett beslut 2003/33/EG [3] mot bakgrund av deponidirektivet, som bl a 
beskriver vilka egenskaper avfall måste ha för att kunna läggas på de olika typerna av 
deponier. Detta beslut har implementerats i svensk lagstiftning genom Naturvårdsverkets 
föreskrifter NFS 2004:10 ”Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och 
förfarande för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall” [4]. Dessa 
föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 avseende 1-20 §§ och 36-45 §§, och i övrigt 
den 16 juli 2004.  

3.4.1 Krav på avfallsklasser i NFS 2004:10 
I Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och mottagande av avfall vid 
anläggningar för deponering av avfall NFS 2004:10 [4] finns kriterier för vilka mängder 
av olika föroreningar som får laka ut från avfall för att avfallet skall kunna indelas i tre 
olika klasser, beroende vilken typ av deponi de skall ligga på. Det finns kriterier för 
deponier för inert avfall, farligt avfall samt för samdeponering av icke-farligt avfall och 
farligt avfall på en deponi för icke-farligt avfall. Här krävs analys av samma metaller som 
för förorenad mark (se nedan) samt barium, molybden, antimon och selen. Dessutom 
skall klorid, fluorid, sulfat, fenolindex och DOC (dissolved organic carbon, lösta 
organiska ämnen) mätas i lakvattnet. Förutom lakvärden av nämnda ämnen skall några 
totalhalter redovisas - den totala halten av mineralolja, BTEX, PAH, PCB och TOC. 
 
Det finns dock vissa material som anses rena per definition och som inte behöver 
genomgå det omfattande analysprogrammet som definieras i de ovan nämnda 
publikationerna, exempelvis sten, glas, tegel och några andra material från främst 
byggsektorn som betraktas som inerta. 

3.4.2 Betydelsen av NFS 2004:10 för projektet 
Jämförelser mellan stålslaggerna och bestämmelser för avfall som skall deponeras, 
NFS 2004:10, tjänar två syften. Dels finns ett antal analyser som måste utföras om man 
vill lägga sitt material på en deponi för inert material. Om man vill analysera något som 
riskerar att hamna på en deponi för inert material är det då klokt att så långt som möjligt 
analysera samma parametrar med samma metoder. Detta för att undvika att analyser 
måste göras om i onödan för det fall att man kommer fram till att materialet måste 
deponeras.  
 
Det andra skälet är att dessa jämförelser säkerligen kommer att göras av andra. 
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2004:10 [4] innehåller tabeller med bestämda värden 
på hur mycket som får lakas ut för material som skall läggas på inert deponi, deponi för 
icke-farligt avfall samt deponi för farligt avfall. Det är frestande att använda dessa värden 
även utanför deponimiljön, t ex vid bedömning av vägbyggnadsmaterial, trots att värdena 
inte är avsedda för detta och att konstruktionerna på en deponi och en väg skiljer sig åt. 
Av detta skäl beslutades inom projektet att denna jämförelse skulle göras (mellan 
stålslaggerna och kraven i NFS 2004:10) och att den också skall värderas.    
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3.4.2.1 Förutsättningar för en relevant jämförelse 
NFS 2004:10 innehåller alltså en rad värden för klassificering av avfall för att lägga på 
olika klasser av deponier. Dessa värden gäller dock under vissa förutsättningar. En av 
dessa förutsättningar är t ex för inert deponi, att materialet skall kunna ligga helt 
oskyddat, eftersom en deponi för inert material inte behöver täckas under driftsfasen, utan 
endast skall sluttäckas vid avslutad drift [4][48]. En annan förutsättning är att 
dricksvatten skall kunna tas ut 20 meter nedströms från en inert deponi. Detta orsakar t ex 
ett relativt lågt gränsvärde för fluorid eftersom detta ämne i för hög halt är skadligt för 
tänderna.  
 
Även ett krav på maximal halt av totalt organiskt kol, TOC, finns med. Detta för att man 
önskar undvika sättningar och metangasbildning p g a nedbrytning av organiskt material. 
Dock är analysmetoden för organiskt kol utformad så att även rent kol i form av t ex 
grafit kommer med i analysen, trots att detta inte är biologiskt nedbrytbart och inte 
beräknas orsaka dessa problem.  
 
I denna rapport föreslås att materialen skall kunna användas i vägkonstruktioner eller 
liknande, samt som deponitäckning, t ex som tätskikt, men inte som det ytligaste skiktet. 
Dessa användningsområden skiljer sig sammanfattningsvis från deponering av inert 
material under pågående drift på följande sätt. 
 

• Materialet som används i en väg eller som t ex tätskikt är täckt och alltså inte 
utsatt för väder och vind på samma sätt som en deponi för inert material.  

• Inget dricksvatten beräknas tas ut från diken invid vägar 
 

I korthet kan alltså fastslås att i de fall att materialen klarar kriterierna för inert avfall så 
kan man anse att det är riskfritt att lägga samma material som t ex förstärkningslager i en 
asfalterad väg, vilket dessutom innebär att materialet ligger under tätskikt. Även om 
materialet inte skulle klarar något eller några värden för att klassas som ett material som 
kan läggas på inert deponi, så behöver det inte betyda att materialet inte kan användas 
som ett konstruktionsmaterial, speciellt i de fall då materialet täcks av någon form av 
tätskikt.  

3.4.3 Andra länders regelverk 
Det finns ett par länder som tidigare än Sverige började systematisera hanteringen av 
alternativa material, t ex Nederländerna, Danmark och Finland. Drivkraften för denna 
tidiga systematisering var att länderna (speciellt Nederländerna och Danmark) har mycket 
knapp tillgång till naturlig ballast, samt att utrymmet för deponier är begränsat. Senare 
har även andra länder börjat med motsvarande systematisering, t ex Finland, men då är 
syftet mer allmän resursbesparing. 
 
Dessa system bygger ofta på att materialen delas in i olika klasser beroende på 
totalinnehåll och lakningsegenskaper. Grundtanken är att ju mer föroreningar som tillåts i 
en klass desto mer reglerat blir då användningsområdena för materialen i denna klass. 
T ex får materialet då inte komma i kontakt med grundvatten eller måste förses med ett 
tätskikt. Om materialen inte platsar i någon klass rekommenderas oftast att materialen 
skall läggas på deponi.  
 

3.4.3.1 Nederländerna 
I Nederländerna trädde ett byggmaterialdekret i kraft 1999, Building Material Decree 
(1999) [9], i vilket granulära material ingår i de fall då material används utomhus i 
konstruktioner där de kommer i kontakt med regn-, yt- och grundvatten. Ingen principiell 
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skillnad görs angående om materialet är jungfruligt eller återvunnet. Dekretet bygger 
både på ett regelverk om hur entreprenörerna skall agera (informationsplikt, 
anmälningsplikt, borttagandeplikt mm) och gränsvärden, sk immissionsvärden, se nedan.   
 
Grunden i systemet är att materialen delas in i ett par kategorier där de viktigaste är 
”byggnadsmaterial kategori 1” och ”byggnadsmaterial kategori 2”. Indelningen i 
kategorier grundar sig på sammansättning (totalhalter, samma värden gäller för både 
kategori 1 och kategori 2) och immissionsvärden. För att ett material skall tillhöra 
kategori 1 så får varken sammansättning eller immissionsvärden överstiga de angivna i 
byggmaterialdekretet. För att det skall tillhöra kategori 2 så gäller samma krav på 
sammansättning som kategori 1, men immissionsvärdena däremot får överstigas. Dock 
måste detta kategori-2-material då placeras under tätskikt och när materialet ligger under 
tätskikt får ej immissionsvärdena överskridas. 
 
Förutom dessa två kategorier finns två stycken specialkategorier, bottenaska från 
avfallsförbränning (slaggrus) och ballast från tjärhaltigt asfaltsgranulat. För dessa två 
kategorier gäller speciella regler.  
 
För byggnadsmaterial kategori 1 gäller att det kan användas utan restriktioner med 
tillägget att beställaren har informationsplikt (under fem år) samt borttagandeplikt. För 
kategori 2 gäller samma som ovan med tillägget att 10 000 ton skall användas vid samma 
tillfälle (vid bärlager räcker 1000 ton), för att inte få för många små utspridda portioner 
av materialet. Vidare gäller placering över 0,5 m över högsta grundvattennivån och 
placering under tätskikt, samt fortlöpande inspektion av tätheten hos den färdiga 
konstruktionen.  
 

3.4.3.1.1      Immissionvärden 
Immissionvärden är ett mått på den emission som omgivningen tar upp på grund av 
materialet, vilket är en kombination av utlakningsegenskaper och den 
omgivningspåverkan som materialet utsätts för. Ett material med ett visst emissionsvärde 
(lakningsegenskaper) får låga immissionsvärden om materialet ligger torrt under ett tätt 
tätskikt. Motsvarande, så får samma material högre immissionsvärde om det läggs in en 
konstruktion utan tätskikt eftersom nederbörd då kan komma åt materialet och laka ur en 
del föroreningar till omgivningen.  
 

3.4.3.1.2  Koppling till stålslagg 
För stålslagg är det intressant att studera vilken kategori som de hamnar i med avseende 
på totalhalter (kategori 1 eller 2) och sedan göra en uppskattning av immissionsvärden 
beroende på hur man utformar applikationen.  
 
För att underlätta klassningen av materialen är nästan alla material som skall återvinnas i 
Nederländerna certifierade. En certifiering underlättar både för leverantör och mottagare 
av materialet [10].   

3.4.3.2       Danmark 
I Danmark har Miljöstyrelsen (motsvarande Naturvårdsverket) gett ut en förordning om 
användning av restprodukter, ”Bekentgörelse om genanvendelse af restprodukter og jord 
til bygge- och anlägsarbejder” (2000) [11], som trädde i kraft 1 januari 2001 och som 
omfattar olika typer av bottenaskor, flygaska och jord, förorenad jord och jord från 
undersökta fastigheter.  
 
Restprodukterna klassas i tre kategorier (1,2 och 3) utifrån totalhalter och utlakning i 
lakförsök enligt skaktest SS-EN12457-3, se tabell Tabell 2 och Tabell 3 nedan. Kraven är 
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hårdast för kategori 1 och minst hårda för kategori 3. Som synes av tabellerna är kraven 
identiska med avseende på totalinnehåll på metaller för kategori 2 och 3, och 
motsvarande för halt i lakvatten fast för kategori 1 och 2.  
 
Om materialet klarar kraven i kategori 1 kan det användas utan begränsningar på 
konstruktionen. Om materialet hamnar i kategori 2 eller 3 så ställs vissa krav på 
anläggningsarbetet, t ex att:  
 

• avståndet till skyddsområde för dricksvattentäkt är minst 30 m 
• materialet placeras över högsta grundvattennivån 
• lagertjockleken är högst en meter under vägar och större ytor och samt högst 0,3 

m under gator.  
 
Tabell 2. Danska gränsvärden för totalinnehåll av metaller för olika kategorier av 
byggnadsmaterial, mg/kg TS. 

 As Cd Cr tot Cr VI Cu Ni Pb Zn Hg 
Kat 1 0-20 0-0,5 0-500 0-20 0-500 0-30 0-40 0-500 0-1 
Kat 2 
Kat 3 >20 >0,5 >500 >20 >500 >30 >40 >500 >1 

 

Tabell 3. Danska gränsvärden för olika kategorier av byggnadsmaterial. Värden gäller i 
lakvatten från skaktest SS-EN12457-3, för L/S = 2. Värdena för kategori 1 och 2 är samma 
för de redovisade ämnena. 

 Kategori 1 
Kategori 2 

µg/l  

Kategori 3 
µg/l 

As 0-8 8-50
Cd 0-2 2-40
Cr tot 0-10 10-500
Cu 0-45 45-2000
Ni 0-10 10-70
Pb 0-10 10-100
Zn 0-100 100-1500
Hg 0-0,1 0,1-1
Mn 0-150 150-1000
Ba 0-300 300-4000
Natrium 0-100 000 100 000 – 1 500 000
Sulfalt 0-250 000 250 000 – 4 000 000 
Klorid 0-150 000 150 000 – 3 000 000
 

3.4.3.2.1      Koppling till stålslagg 
Det danska systemet är utformat för den typ av restprodukter som förekommer i störst 
mängd i Danmark, dvs bottenaska från avfall- och kolförbränning samt förorenad jord. 
Användning av andra restprodukter regleras av miljöskyddslagen. Att översätta detta 
system direkt till stålslagg är således ej helt relevant, men det kan ändå vara bra som 
referens.   
 

3.4.3.3       Finland 
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Finland har ett pågående projekt som år 2000 gav ut rapporten ”Restprodukter i 
anläggningssammanhang – bedömning av lämpligheten”[12]. Rapporten innehåller en 
beskrivning av användningsmöjligheterna och principer för byggnation och tar upp den 
finska lagstiftningen som styr användning och tillståndsprocessen för att få använda ett 
material.  
 
Riktvärden för lakning har räknats fram med hjälp av holländska värden som anpassats 
för finska förhållanden. För användning av restprodukter i Finland finns vissa 
restriktioner: 
 

• Restprodukter får inte användas i vattenskyddsområden 
 

• Jordarten (som omger restprodukten) skall huvudsakligen utgöras av finkornig 
morän eller silt och materialet får inte vara i kontakt med grundvatten.  
 

• Om själva konstruktionen saknar vattenavledande skikt måste materialet täckas 
 

3.4.4 Slutsats andra länders regelverk 
Som synes så finns det i en del länder ganska omfattande regelverk för användning av 
restprodukter till väg- och anläggningsbyggande. De flesta av dessa system bygger på en 
kombination av krav på materialen och hur de används, samt administrativa rutiner, t ex 
anmälningsplikt.  
 
Då man jämför svenska restmaterial mot dessa länders system bör man vara observant på 
hur dessa system är uppbyggda. Är systemet designat för att hantera vilket restmaterial 
som helst? Vilka analysmetoder används vid t ex lakning? Refererar man till mg/kg från 
huvudprodukten eller µg/l i lakvattnet? Hursomhelst så är det relevant att göra en 
jämförelse mellan dessa system och stålslaggen om en sådan jämförelse är möjlig att 
göra. Det svenska riktlinjerna som håller på att utvecklas, se avsnitt 3.3.2, kommer 
förmodligen att bygga på olika delar av de presenterade ländernas system.  

3.5 Rapporten ”Förutsättningar för att askor 
kommer till användning i vägar” 

Inom Värmeforsk pågår ett tillämpat forskningsprogram som heter ”Miljöriktig 
användning av askor” [13]. I detta forskningsprogram har ett projekt genomförts som 
heter ”Förutsättningar för att askor kommer till användning i vägar” [14]. Askor och 
stålslagger är dock ganska olika men förutsättningarna för att man skall kunna nyttja 
dessa material ur tillståndssynpunkt etc är ganska lika. Slutsatserna i denna rapport var 
(sammanfattat) att:  

• Grundförutsättningen för att askor används i vägbyggen är en god ekonomi i alla 
led. Byggherren och entreprenören måste ha en ekonomisk drivkraft för att 
använda askor.  

• Askor är en handelsvara och det måste finnas klara regler vid tillämpning av 
typen ”fritt fram” eller ”stopp”. Tydligheten har större betydelse än om kraven är 
milda eller stränga.  

• I länder där det finns en uttalad policy att spara på naturresurser är 
förutsättningarna goda för användning av askor.  

• Kommunikationen mellan olika aktörer är en nyckelfråga  
 
I rapporten presenterades också rekommendationer för Sverige som bygger på 
ovanstående slutsatser. Det kan nämnas att man då rekommenderar att ”utveckla 
kvalitetssäkringsrutiner” för askorna, på samma sätt som man gjort i Nederländerna.  
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4 Applikation väg- och anläggningsbyggnad 
4.1 Allmänna funktionskrav för obundna material 

som skall användas i vägar  
En mängd funktionskrav ställs på vägar. I denna rapport behandlas enbart de som är 
relevanta för området och har koppling till de material som rapporten behandlar. De 
övergripande kraven på en vägkonstruktion är ”En väg skall inte innebära, för trafikanten, 
oacceptabel risk för olyckor vid användning såsom halkning, fall, kollision mm. En väg 
skall ha en sådan vägyta att tillåtna fordon kan trafikera vägen säkert ” [15].  
 
Ovanstående krav projiceras ned på byggnadsmaterialen på olika sätt. De för projektet 
relevanta kraven som gäller för obundna över- och underbyggnadslager och beläggning 
behandlas i kommande underkapitel. Omfattningen av kraven beror naturligtvis vem som 
bygger vägen och vad det är för typ av väg – kraven på en liten skogsbilväg är inte lika 
höga som på en riksväg. Kravbeskrivningen i detta kapitel har sin utgångspunkt i att 
presentera de krav som gäller för naturgrus och krossat berg när dessa material används i 
väg- och anläggningsbyggnad till allmänna vägar. Dessa krav måste klaras av stålslaggen 
skall kunna ersätta en viss del av den naturliga ballasten.  
 
Följande fem krav ställs på obundna material till vägbyggnad:  
 

1. Materialet måste ha en acceptabel bärförmåga och stabilitet, samt inte ge upphov 
till stora sättningar i konstruktionen  

2. Materialet måste vara frostbeständigt 
3. Materialet måste vara mekaniskt beständigt 
4. Materialet måste vara kemiskt beständigt 
5. Materialet måste gå att hantera och packa 

 
Om materialen skall användas som överbyggnadslager (bär- eller förstärkningslager) så 
måste dessutom följande tre krav uppfyllas:  
 

6. Materialet får ej orsaka oacceptabelt stor tjällyftning 
7. Materialet får ej bidraga till att öka risken för frosthalka (genom att ha för hög 

värmeisoleringsförmåga) 
8. Materialet måste vara dränerande, dvs hålla tillräckligt hög permeabilitet.  

 
Ovanstående punktlista använder till viss del kvalitativa formuleringar (acceptabel, 
oacceptabel etc) eftersom det för närvarande inte existerar några kvantitativa krav varken 
för traditionella eller alternativa material, för merparten av egenskaperna. Att de naturliga 
materialen fungerar har säkerställts genom erfarenhet via indirekta kopplingar till 
kornstorleksfördelningen och nötningsprov. Dvs om man känner 
kornstorleksfördelningen och nötningsegenskaperna i en kulkvarn för ett naturligt 
material vet man att de fungerar tillfredsställande på alla åtta punkterna ovan.  
 
Då alternativa material skall användas saknas denna återkoppling eftersom erfarenheten 
är bristfällig. Dessutom fungerar inte alla provningsmetoder för traditionella material 
speciellt bra för de alternativa materialen. Resultatet av provningar på alternativa material 
med traditionella metoder kan ge ett ”underkänt” resultat även om man visat att det 
alternativa materialet fungerar i verkligheten. Risken finns naturligtvis också för det 
omvända.  
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I vissa fall behöver alltså andra metoder än de traditionella metoderna tillämpas. Detta 
gäller t ex på punkt ett, bärförmåga och stabilitet och på punkt två, frostbeständighet. I 
nästa avsnitt ges ett förslag om hur ovanstående åtta krav skall kontrolleras för stålslagg.  
 

4.1.1 Bärförmåga, stabilitet och sättningar 
Detta krav anses uppfyllt för naturliga material om kornstorleksfördelningen är den 
korrekta. För alternativa material brukar denna egenskap kontrolleras med hjälp av ett test 
där en hel kropp av partiklar provas i formen av en cylinder. Sådana prov är t ex 
treaxialprov och kompressibilitetstest. Dessa test kan också tillämpas på naturliga 
material varför möjligheten till någorlunda rättvisande jämförelser mellan naturliga och 
alternativa material är god. En nyframtagen SS-EN-standard för treaxialprovning kan 
tillämpas för dessa provningar. För stålslaggen i denna rapport rekommenderas att de 
genomgår ett treaxialtest.  

4.1.2 Frostbeständighet 
Naturlig ballast anses frostbeständig i Sverige om vattenabsorptionen är < 1 %. (Hög 
vattenabsorption i kornen innebär mycket vatten i dessa vilka då kan frysa sönder). 
Vattenabsorptionen används alltså som en indikator på frostbeständigheten. För korn som 
är mycket porösa så ger den traditionella metoden med vattenabsorption ett missvisande 
resultat eftersom kornen inte hinner bli vattenmättade på den stipulerade tiden 24 timmar. 
Andra kompletterande metoder (utvecklade vid SP) finns då för att accelerera 
vattenabsorptionen [49].  
 
Stålslaggen struktur och vattenabsorption avgöra vilka metoder som är de mest lämpade 
för att kontrollera frostbeständigheten.  

4.1.3 Mekanisk beständighet 
Den traditionella metoden för att kontrollera naturliga material är att tillämpa någon form 
av kulkvarn, t ex micro-Deval-metoden, som nöter partiklarna i en roterande trumma med 
hjälp av ett antal kulor. Denna metod kan bli missvisande för alternativa material och 
andra metoder kan tillämpas. För alternativa material så är det mer rättvisande att prova 
en hel kropp av partiklar istället för enskilda, vilket t ex görs i en standard för lättballast. 
Den metoden benämnes ”bestämning av krossmotstånd”.  
 
Stålslaggen bör provas med metoden i standarden för lättballast ”bestämning av 
krossmotstånd”. En kontroll av micro-Deval-värdet bör också göras för att kunna jämföra 
detta med motsvarande för naturlig ballast, även om denna jämförelse inte är helt 
relevant.  
 

4.1.4 Kemisk beständighet 
Detta är ett mycket viktigt avsnitt för stålslagg. De naturliga materialen anses vara 
kemiskt beständiga per definition så någon kontroll av detta behöver ej genomföras för 
dessa. De typer av brister i kemisk beständighet som kan föreligga beror bl a på innehåll 
av fri CaO och MgO, vilket gör att slaggen kan sönderfalla. De flesta typer av brister i 
kemisk beständighet som behöver kontrolleras framgår av standard SS-EN 1744-1, t ex:  
 

• Syralöslig sulfat 
• Total svavelhalt 
• Fri kalk i stålslagg 
• Volyminstabilitet 
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För stålslaggerna i projektet behöver den kemiska beständigheten kontrolleras enligt 
dessa standardmetoder om man misstänker att de inte är kemiskt beständiga.  

4.1.5 Hantering och packning 
För att stålslaggen skall kunna användas som ett väg- och anläggningsbyggnadsmaterial 
så krävs det att de går att hantera på ett smidigt sätt. Bestämning av packnings-
egenskaperna i laboratorium är viktigt för att ha som referens vid fältpackning då bästa 
möjliga packning skall uppnås. De parametrar som bestäms vid packningen är optimal 
vattenkvot och maximal densitet. Packningsförsöken i laboratorium ger också en del 
vägledning om ingångsvärden för andra laboratorieförsök, t ex dynamiskt treaxialtest.  
 
För stålslaggerna bör metoden lätt instampning (standard proctor) användas eftersom den 
är mer skonsam mot materialen än tung instampning. Packningsförsök utförs normalt i 
samband med treaxialförsök, se avsnitt 4.1.1. 
 

4.1.6 Tjällyftning 
Kravet nr sex ovan angående tjällyftning gäller bara om materialet skall användas i 
överbyggnadslager (som bär- eller förstärkningslager). Det är enbart material med låg 
permeabilitet i sand- och siltfraktionen som är tjälfarliga erfarenhetsmässigt.  
 
Om stålslaggernas kornstorleksfördelning medför att tjällyftning kan förekomma bör 
detta kontrolleras med en standardmetod för detta.  

4.1.7 Frosthalka 
Kravet nr sju angående frosthalka är kopplad till materialens värmekonduktivitet. Att 
känna till värmekonduktiviteten för ett väg- och anläggningsbyggnadsmaterial är viktigt 
ur två aspekter – dels för att försäkra sig om att materialet inte bidrar till att öka risken för 
frosthalka om det skall ligga i en vägöverbyggnad, dels för att kunna utnyttja vid 
dimensioneringen då man vill utnyttja hög isoleringsförmåga. 
 
Om stålslaggen skall användas i överbyggnadslager så ställs vissa krav i ATB VÄG 2004 
[15]. Om materialet skall ligga närmre ytskiktet än 0,5 m så måste värmekonduktiviteten 
överstiga vissa värden (>0,6W/mK för 0-0,25 m från vägytan, >0,3 W/mK för 0,25-0,50 
m från vägytan). Även här måste man prova ”vått” och ”torrt” och vanligen är det ett 
linjärt förhållande mellan dessa tillstånd. 

4.1.8 Dränering  
Kravet nr åtta angående dränering/permeabilitet är att ”materialet måste vara dränerande, 
dvs hålla tillräckligt hög permeabilitet” om materialet skall användas i en överbyggnad.  
Detta är viktigt för att konstruktionen inte skall samla vatten vilket bl a kan påverka 
tjälrörelsen och stabiliteten. Något specifikt krav för traditionella material finns ej, utan 
kraven på kornstorleksfördelningen säkerställer här att materialet är dränerande.  
 
För att kunna bedöma alternativa materials permeabilitet bör denna egenskap undersökas 
och resultatet jämföras med litteraturvärden. Det avgörande är att materialet inte får ha 
för låg permeabilitet, varför ett kvalitetskriterium för denna egenskap innebär att 
permeabiliteten skall vara högre än ett visst värde. Resultat från mätning av permeabilitet 
från andra undersökningar visas i Tabell 4.  
 
Tabell 4. Sammanställning av tidigare uppmätt permeabilitet hos några olika material. 

Material Permeabilitet Metod Källa och kommentar 
Kolbottenaska 2*10-5 - 4*10-5 Rörpermeameter Provn.metoder alternativa  
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mtrl VV [17]

Slaggrus 9*10-7 - 2*10-6 Rörpermeameter Provn.metoder alternativa  
mtrl VV [17]

Betongkross 1*10-6 - 5*10-6 Rörpermeameter Provn.metoder alternativa  
mtrl VV [17]

Referensmaterial 3*10-6 - 4*10-6 Rörpermeameter Referensmaterialet bestod 
av ett sandigt grus [17]

Grusig morän 1*10-7 – 1*10-5 flera olika metoder Fagerström och Wiesel 
1972  

Sandig morän 1*10-8 - 1*10-6 flera olika metoder Fagerström och Wiesel 
1972 

Siltig morän 1*10-9 - 1*10-7 flera olika metoder Fagerström och Wiesel 
1972 

Bottenaska Skärblacka 
(från bark(2/3)/olja(1/3) 
förbränning  

> 1*10-6 Celltrycks-
permeameter 

Sundsten [18]

 

4.2 Styrande dokument angående vägbyggnad och 
obundna material 

Det finns två viktiga typer av referenser som reglerar dels hur vägar skall konstrueras. 
Dessa två är ATB VÄG 2004 [15] och Anläggnings-AMA-98 [16]. ATB VÄG är 
Vägverkets riktlinjer för hur en väg skall byggas. Anläggnings-AMA-98 är egentligen ett 
dokument som används som stöd vid upphandling och regelverket angående vägbyggnad 
i detta är nästan identiskt med det som står i ATB VÄG 2004. Anläggnings-AMA 
används främst av kommunerna.  
 
Det finns också en mängd produktstandarder på europanivå, dvs ett antal 
produktstandarder som beskrivar materialen som kan användas till väg- och 
anläggningsbyggnad.  
 
Detta delkapitel behandlar kraven (om sådana finnes) i dessa referenser.  

4.3 ATB VÄG 2004 
De krav som berör obundna lager (oberoende av om materialet är jungfruligt eller 
alternativt) i ATB-väg 2004 [15] finns på tre ställen i dokumentet, del A, gemensamma 
förutsättningar, del C, dimensionering och del E, obundna material.  
 
Del A handlar främst om funktionskraven. Ett för projektet viktigt avsnitt är A8, 
”Verifiering av att produkter uppfyller ställda krav”. Där föreskrivs att ”om inget annat 
har sagts förutsätts tillverkarförsäkran med stöd av egenkontroll gälla”. En verifiering av 
att en produkt uppfyller ställda krav kan ske antingen genom att produkten är certifierad 
eller genom en tillverkarförsäkran. Den senare, tillverkarförsäkran, måste ske antingen i 
kombination med ett certifierat kvalitetssystem eller i kombination med provning av 
ackrediterat organ.  
 
Vidare så definieras i del A8.2 också de krav på hygien, hälsa och miljö:  
”Material får användas om de accepteras av beställaren och:  

• är acceptabla ur miljö- och hälsosynpunkt 
• inte ger problem vid återanvändning, deponering eller destruktion” 

 
Slutligen i del A så finns ett krav på relationshandling i avnsitt A9.2 som föreskriver att  
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”Sådana material som kan påverka miljön på ett negativt sätt skall dokumenteras med 
avseende på kemisk sammansättning, placering, vidtagna skyddsåtgärder och krav på 
hantering.” och att  
”Användning av nya material, som från miljösynpunkt bedömts godtagbara skall 
dokumenteras om betryggande bevisning om materialets oskadlighet saknas. Material 
som kan orsaka skada vid oriktig behandling skall dokumenteras”. De nämnda kraven är 
som synes mycket generella och hur de skall tillämpas är inte helt klart.  
 
De för obundna material mest specifika kraven återfinns i kapitel E – obundna material. 
Kapitlet inleds med generella krav på obundna material i vilka det bl a står ”Ingående 
material skall ha sådana egenskaper att de i allt väsentligt behåller sina 
hållfasthetsegenskaper under hela den förutsatta tekniska livslängden” och ”Material till 
obundna överbyggnadslager skall vara volymbeständiga och får inte visa tendenser till 
sönderfall”.  
 
De allmänna kraven ovan preciseras i två underkapitel, E11 - överbyggnadsmaterial till 
belagda vägar och E12 – överbyggnadsmaterial till grusvägar, varav det förstnämnda är 
mest relevant för detta projekt. Kapitel 11 inleds bl a med att meddela att ”Andra material 
som t ex krossad betong och hyttsten, kan användas efter att den tekniska funktionen 
uppfyller kraven i kapitel A [allmänna krav, se ovan] och i avsnitt E3.1 [Generella krav]. 
Materialets tekniska funktion skall då vara dokumenterad i genomförda 
undersökningar(laboratorie och/eller fält). Materialets funktion i vägkroppen skall 
motvara det lager det ersätter. Mätbara krav på färdig (produkt)lager skall definieras om 
de frångår kraven i avsnitt E11. En uppföljning av dessa krav skall genomföras. 
Materialet och planen för uppföljning skall godkännas av beställaren.  

4.3.1 Krav på bärlager och förstärkningslager enligt ATB 
2004 

Efter de allmänna kraven följer de specifika kraven som gäller för bärlager (E11.1), för 
förstärkningslager (E11.2) och för skyddlager (E11.3). Kraven är fyra stycken och 
varierar något beroende på vilket lager som avses:   

 
• Krossytegrad (Andelen korn med krossade eller brutna ytor och andelen korn 

med helt rundade ytor) 
Detta krav har sin bakgrund från naturgrusanvändning och regeln finns för att det 
är viktigt att materialet inte enbart består av okrossade runda partiklar. En viss 
andel krossade partiklar ger större stabilitet än om lagret består av enbart 
okrossade partiklar. Denna regel bör ej vara relevant för stålslagg eftersom 
kornformen på alla partiklar är ganska kantig på grund av materialets ursprung. 
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• Nötningsegenskaper (micro-Devalvärdet) 
Nötningsegenskaperna skall deklareras enligt SS-EN13242 och skall minst 
uppfylla kraven för kategorin MDE20. Om bärlagret inte trafikeras, tillåts micro-
Devalvärden upp till 25 (MDE25).  
  
Denna testmetod innebär att det material (0,5 kg, 10-14 mm kornstorlek) som 
testas placeras i en horisontell stålcylinder (innerdiameter 200 mm, slät insida) 
tillsammans med 2,5 liter vatten och 5 kg stålkulor med diametern 10 mm. Detta 
får sedan rotera 12 000 varv. Ibland kan metoden köras i torrt tillstånd, men det är 
den våta varianten som är referensmetod. 
 

• Organisk halt 
Kravet har sin bakgrund i att rester av avbaningslagret vid täkten bör undvikas i 
ballastmaterialet. Eftersom stålslaggen uppkommer på annat sätt är detta inte 
relevant för stålslagg.  
 

• Kornstorleksfördelning 
Bärlagret bestäms av SS-EN13285 och för bärlager skall sorteringen vara 
antingen 0/31,5 (om bärlagret <120 mm) eller 0/45 (om bärlagret > 120 mm). 
Kornstorleksfördelningen framgår av Tabell 5 och Figur 2.  
 

Tabell 5. Krav på kornstorleksfördelning på bärlager till belagda vägar enligt ATB VÄG 
2004  

G0 0/31,5 lagertjocklek max 120 mm 
Sikt, beteckn - G F E C B A - - 
Sikt, mm 0,063 0,5 1 2 4 8 16 31,5 45 
övre % 7 15 21 28 38 51 70 99  
Undre % 2 5 11 17 26 39 58 85 100 

G0 0/45 lagertjocklek minst 120 mm 

Sikt, beteckn - G F E C B A - - 
Sikt, mm 0,063 0,5 1 2 4 8 16 31,5 45 
övre % 7 15 21 28 38 51 70 99  
Undre % 2 5 11 17 26 39 58 85 100 
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Bärlager enligt ATB 2004
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Figur 2. Bärlager enligt ATB VÄG 2004 

 
För förstärkningslager är kraven någon annorlunda än bärlager med avseende på 
kornstorleksfördelningen. Kraven i Tabell 6 nedan skall uppfyllas. Dessa krav illustreras i 
Figur 3.  
 
Tabell 6. Krav på kornstorleksfördelning på förstärkningslager till belagda vägar enligt 
ATB VÄG 2004. 

Sikt, mm 0,063 0,25 1 4 16 31,5 45 63 90 125 180 
Högsta 
övre värde 7 14 22 40 64 90 98 - - - - 

Normalt 
övre värde 6 10 16 32 54 78 - - - - - 

Normalt 
undre värde - - - 10 26 42 50 - - - - 

Lägsta 
undre värde - - - 2 14 28 35 43 80 90 100 
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Förstärkningslager i ATB VÄG 2004 
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Figur 3. Förstärkningslager enligt ATB VÄG 2004 

 
För skyddslager till belagda vägar är kravet på kornstorleksfördelning enligt SS-EN 
13285 att övre kornstorleksgräns D inte får överstiga halva lagertjockleken, samt att 
finmaterialhalten inte får överstiga 9%.  

4.4 Anläggnings-AMA 
Angående tekniska krav så följer anläggnings-AMA i stort sett ATB VÄG 2004 varför 
ingen ytterligare information ges här.  

4.5 Krav på ballast till asfalt enligt ATB VÄG 2004 
Asfalt består i princip av en blandning av två material – ett stenmaterial och ett 
bindemedel. Kraven i ATB VÄG 2004 på stenmaterialet framgår av avsnitt 4.4.2 i kapitel 
F Bitumenbundna lager. Här framgår att ”Stenmaterial till beläggning skall vara krossat 
berg eller grusmaterial krossat så att krav enligt typblad uppfylls”. Således lämnas inget 
större utrymme i ATB VÄG 2004 för att använda stålslagg som ett stenmaterial i asfalt.  
 
De krav som ställs på det stenmaterial som skall användas till asfalt framgår av avsnitt 2 i 
kapitel I Typblad, kontrollblad, bindemedel och konstruktionstyper för bitumenbunda 
lager. Här framgår att följande skall kontrolleras: kornstorleksfördelning, flisighetsindex, 
krossytegrad, micro-Devalvärde, Los Angeles-värde.  

4.5.1 Bedömning av stålslaggerna som asfaltsballast 
Stålslagg är hittills inte godkänt att använda som asfaltsballast om man skall bygga enligt 
Vägverket och ATB VÄG 2004. Dock är erfarenheten att använda stålslagg som 
asfaltsballast stor i andra länder. En av fördelarna med att använda stålslagg i asfalt är att 
vidhäftningen till bitumenmassan är mycket bra. En förutsättning är dock att inte slaggen 
är sönderfallande eller sväller för mycket. Dessutom måste en bedömning göras om det 
något högre metallinnehållet i stålslaggsballasten kan utgöra något hinder för att använda 
denna slagg. Det förekommer viss export av svensk stålslagg till andra länder som råvara 
till asfaltstillverkning.  
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5 Övriga applikationer 
Förutom väg- och anläggningsbyggnadsapplikationer kan det finnas en mängd andra 
möjligheter att använda stålslagg. Sådana tillämpningar kan vara betong, bruk, 
blästermedel mm. Detta kapitel ger en kortfattat översikt av dessa områden för att 
beskriva det nuvarande läget i arbetet att finna goda tillämpningar för olika typer av 
stålslagg.  
 
Det finns en del tidigare arbete utfört på området, varav ett omfattande 
forskningsprogram utgörs av MiMeR, dvs ”Minerals and Metals Recycling Research 
Centre at Luleå University of Technology”. MiMeR är ett kompetenscentrum vid Luleå 
tekniska universitet vars verksamhet är fokuserad på minimering, återvinning och 
användning av restprodukter från mineral - och metallindustrin, samt återvinning av 
värdefulla metaller och mineral från uttjänta produkter. Det är uppdelat på tre 
programområden, varav programområde 2 ”nya produkter” är det som ligger närmast 
detta projekt. Projektområde 2 syftar till att hitta användningsområden för de 
restprodukter som idag deponeras, alternativt för övriga restprodukter hitta nya 
användningsområden med ett ökat mervärde.  
 
Detta kapitel behandlar möjligheterna att använda olika typer av stålslagg i betong, 
blästermedel, som jordstabilisering, kalkning, jordförbättringsmedel och skogsgödsling.  
 

5.1 Betong  
Betong består huvudsakligen av cement, ballast och vatten. Cement är den reaktiva 
ingrediensen i betongen. Vattnet behövs för att reaktionen skall kunna ske, och ballasten 
(både grov och fin) behövs för att ge betongen en bra struktur.  
 
Förutom detta kan man i mindre mängder sätta till: silica (kiselstoft), filler, luftporbildare 
och flytmedel.  
 
Luftporbildare tillsätts för att öka andel luftporer i betongen vilket ger betongen bättre 
tålighet mot frys-tö-växlingar. Flytmedel används för att få betongen mer lättflytande för 
att det skall fungera bättre vid gjutning.  
 
Det finns en stor mängd olika recept på betong beroende på vad den skall användas till. 
Det är främst någon av ingredienserna ballast eller cement som man försöker byta ut av 
olika anledningar. Eftersom stålslagg i allmänhet inte har puzzolana (självbindande) 
effekter till motsats mot t ex masugnsslagg, så är stålslagg minde lämplig som ersättning 
för den reaktiva ingrediensen cement. I materialen ballast och filler är det helt andra 
egenskaper som efterfrågas varför stålslagg har större möjlighet att substituera någon av 
dessa råvaror. Framställningen nedan definierar de viktigaste kraven och möjligheterna 
för stålslagg att substituera någon av dessa ingredienser.  
 

5.1.1 Ersättning av ballast i betong 
Kraven på ballast i betong skiljer sig på från kraven på ballast i väg- och 
anläggningsbyggnad. Kraven på betong och ballast till betong styrs bl a av kraven i BBK 
94 [19], Boverkets Handbok om Betongkonstruktioner. Reglerna i denna är ganska 
allmänt hållna, t ex att ”ballast bör tillverkas, levereras och förvaras så att dess renhet 
säkerställs”. Det handlar mest om sådant som man inte vill ha i ballast, t ex slam och 
organiska föroreningar. Om tidigare oprövat ballast används så föreskrivs att petrografisk 



31 
 
 
 
 

SP rapp 2005-30 
Skapat den 2005-09-28 15:49:00 

 

analys skall göras för att påvisa ”att den inte innehåller skadliga mineral eller bergarter i 
sådan mängd att betongens bärförmåga, beständighet eller funktion äventyras”.  
De komponenter som är oönskade är:  
 

• sulfater 
• lätt oxiderbara sulfider 
• salter 
• volyminstabila bergarter 
• obeständiga glimmermineral  
• bergarter som kan orsaka expansiva alkali-ballastreaktioner 

 
Vidare finns det både en europastandard för ballast till betong, SS-EN 12620, se avsnitt 
6.1.9, och en europastandard för betong, SS-EN 206-1. Den senare har även ett dokument 
som förtydligar användningen av SS-EN 206-1 i Sverige, SS 13 70 03. Europastandarden 
om ballast i betong, SS-EN 12620, är allmänt skriven och förutsätter inte att ballasten 
skall vara av traditionellt ursprung. Den nämner dock inte stålslagg men den har 
omfattande information om masugnsslagg. I likhet med andra standarder så räknar 
standarden upp en mängd egenskaper varav de flesta skall deklareras ”vid behov”.  
 
Sammantaget kan sägas att om man vill introducera en ny typ av ballastmaterial i betong 
så gäller det att visa att konceptet fungerar.  

5.1.2 Ersättning av filler 
I modern betong krävs det ganska stora mängder av filler jämfört med tidigare använd 
betong. Orsaken till detta är att filler hjälper till att ge betongen mer lättflytande 
egenskaper, vilket är en önskvärd egenskap hos betong för att få den att fylla ut formen 
bättre vid gjutning och samtidigt minska behovet av vibrering. En sådan modern 
betongtyp är SCC, dvs självkompakterande betong (Self Compacting Concrete). Här 
hjälper filler till att minska friktionen mellan de större ballastpartiklarna.  
 
Även om en filler är inert så kan den ge betongen en högre styrka – inte på grund av en 
kemisk reaktion – utan på grund av ökad mängd finmaterial i cementpastan [20]. 
Homogeniteten ökar och ger sålunda betongen bättre egenskaper generellt. Detta innebär 
att man kan använda mindre cement utan att betongen förlorar i styrka [20].  
 
Hursomhelst så måste inverkan av fillern på betongen vara väl utredd innan användning 
av stålslagg som filler i betong kan ske i större skala. En del forskning har gjorts på 
området för att möjliggöra inblandning. Det är i huvudsak tre problem som forskningen 
koncentrerats kring:  
 

• Påverkan från fri CaO 
• Påverkan av MgO  
• Låg reaktivitet 

 
Påverkan från fri CaO innebär att när CaO kommer i kontakt med vatten så startar en 
reaktion som utvecklar mycket värme. Denna värme kan  
orsaka sprickor i cementpastan som sätter ned styrkan i den färdiga betongen.  
 
MgO inverkar på ett annat sätt än CaO. MgO påverkar långtidsbeständigheten, eftersom 
den relativt långsamma bildandet av brucit orskar en volymexpansion som resulterar i 
sprickor i cementpastan.  
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En del stålslaggerna har visat sig ha för låg reaktivitet tillsammans med cement som 
resulterar i försämrad styrka och beständighet.  
 
Förutom ovanstående tre problem så är det viktigt att utvärdera vad ett högt 
metallinnehåll i fillern har för inverkan på betongen. Forskningen har visat att de fysiska 
egenskaperna hos betongen inte påverkas nämnvärt av metaller [20], men däremot så är 
det viktigt att kontrollera i vilken utsträckning metallerna kan lakas ut ur den färdiga 
betongen.  

5.1.2.1 Olika angreppssätt för att lösa ovanstående problemen  
För att bemästra ovanstående problem kan ett ett flertal angreppsätt användas. Moosberg-
Bustnes [20] har utfört ett flertal försök för att öka möjligheten att använda stålslagg för 
att ersätta filler-material. Försök har t ex utförts med sönderfallande mycket finkornig 
skänkugns-slagg, inverkan av våtmalning av ljusbågsugns-slagg och skänkugns-slagg, 
återsmältning och granulering av ett antal olika typer av slagger.  
 
De generella resultaten av de tre ovanstående försöken visade att stålslagger kan 
användas som filler i cementbaserade produkter eftersom problemen med påverkan på 
cementreaktionen och beständigheten kan bemästras [20].  
 

5.2 Blästermedel 
Från svenska myndigheter finns i princip bara kravet att om blästringsmedlet innehåller 
mer än 3 % kvarts (SiO2) så får det inte användas till manuell blästring [21]. Detta gäller 
dock ej om blästring sker i slutet blästerskåp med utsugning eller om våtblästring sker, 
dvs blästermedlet sätts till vatten.  
 
Ett bra blästermedel skall vara lagom finkornigt, med skarpa korn och lätthanterligt. Idag 
är den enda stålslaggen som används till blästring Fayalit, dvs järnsand. Om någon annan 
stålslagg skall bli aktuell för blästring krävs mer omfattande bearbetning av slaggerna.  
 

5.3 Kalkning, jordförbättringsmedel och 
skogsgödsling 

Tidigare analyser [22] har visat att det är olämpligt att använda den kalkrika slaggen som 
jordförbättringsmedel på grund av det höga innehållet av Cr och i viss mån Ni. Detta 
gäller fortfarande och dessa krav på lågt metallinnehåll i tillsatsvaror inom 
jordbrukssektorn kommer snarare att höjas än sänkas framöver. För slam som skall 
spridas på åkermark gäller idag gränsvärdet (tvingande) att Cr-halten högst får uppgå till 
100 mg/kg. De studerade slaggerna i projektet har Cr-halter som är mellan 7000-35000 
mg/kg. Bara en liten tillsats av slaggen gör att dessa värden överskrids. Motsvarande 
resonemang kan föras angående tillämpningen skogsgödsling.  
 
Motsvarande resonemang som ovan gäller också för användning av slagg för 
framställning av sjökalk. Här finns inga gränsvärden satta av myndigheter utan riktvärden 
är satta inom P-märkningssystemet för sjökalk [28]. Denna P-märkning har en 
marknadsandel till 98 % och stöds av myndigheterna. Gränsvärdena inom P-märkningen 
är för övrigt ännu lägre än för slam som skall spridas på åkermark.  
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6 SS-EN-standarder 
För närvarande pågår arbete på EU-nivå med att ta fram C-EN-standarder som kommer 
att ersätta en del svenska standarderna inom området. De standarder som berör detta 
projekt, främst standarder inom ballastområdet, visas i Tabell 7. De standarder som är 
med i tabellen är antingen framtagna av TC154/TK187 (ballast) som arbetar med alla 
möjliga applikationer av ballast, eller TC227/TK202 (vägmaterial) som tagit fram 
standarder som berör ballast, fast med utgångspunkt för vägbyggnad, 
”applikationsstandard”.   
Tabell 7. Produktstandarder på europanivå som är av betydelse för stålslagg.  

Beteckning Namn Arbets-
grupp 

SS-EN13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna 
material till väg- och anläggningsbyggande 

TC154 / 
TK187 

SS-EN13043 Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för 
vägar, flygfält och andra trafikerade ytor ” 

SS-EN13285 Obundna blandningar – specificering TC227 / 
TK202 

prEN 14227-1 
Obundna och hydrauliskt bundna blandningar – 
specifikationer, del 1, cementbundna blandningar 
för vägbyggnad och underbyggnad 

” 

prEN 14227-2 som ovan. Del 2: Slaggbundna blandningar, 
definitioner, sammansättning och klassificering ” 

SS-EN 13055-1 Lättballast – del 1: lättballast för betong och bruk TC154 / 
TK187 

SS-EN 13055-2 Lättballast – del 2: Lättballast för bundna och 
obundna applikationer, förutom betong och bruk ” 

SS-EN13450 Makadamballast för järnväg ” 
SS-EN12620 Ballast för betong ” 
SS-EN13139 Ballast för bruk  ” 
 
De ovan nämnda standarderna är sk produktstandarder och beskriver produkten. Dessa 
produktstandarder hänvisar ofta till andra standarder, främst olika typer av standarder för 
provningsmetoder. Standardiseringsarbetet på europanivå började med att standarder togs 
fram för provningsmetoder under 1990-talet. Arbetet fortsatte sedan med att ta fram 
produktstandarder. De senare är nu klara att lanseras i den sk ”första generationen”, dvs 
första gången de ges ut. Arbetet kommer nu att fortsätta i kommittéerna för att ta in 
synpunkter på standarderna för att så småningom ge ut en andra generation 
produktstandarder.  
 
Den första generationens produktstandarder gör inte gör någon betydande skillnad på om 
materialet är jungfruligt eller återvunnet, utan i inledningen av standarderna definieras att 
de gäller för ”naturliga eller tillverkade eller återvunna” material. Dock så hänvisar 
produktstandarderna nästan alltid till provningsmetoder som är utvecklade för naturliga 
material. Eftersom det finns kunskap om att traditionella provningsmetoder inte fungerar 
så bra för alternativa material, så är detta en nackdel. Den andra generationens 
produktstandarder (om ca 4-5 år) kommer förmodligen att behandla nya 
provningsmetoder för alternativa material i större utsträckning.  
 
De flesta standarder inleds med en formulering som innebär att behovet av tester och 
deklaration av olika egenskaper skall begränsas till den omfattning som är rimligt med 
hänsyn till vad materialet skall användas till eller produktens ursprung. Det måste med 
andra ord ske en avvägning av vad som skall deklareras från fall till fall, vilket är något 
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som leverantör och kund måste enas om. Många avsnitt i standarderna inleds sålunda med 
”Vid behov…” så skall följande testas, följt av en tabell med olika kategorier beroende på 
testets resultat. Den typ av test som skall användas för denna egenskap definieras också, i 
de flesta fall genom hänvisning till en annan standard. I några fall används en formulering 
som innebär att en egenskap måste testas och deklareras, t ex partikeldensitet i standard 
SS-EN13242. Vidare anges vilken metod som då skall användas och hur resultatet skall 
deklareras.  

6.1 Tolkning av SS-EN-standarder samt CE-
märkning 

Det som står i standarderna är en mängd egenskaper som kan vara av betydelse då ett 
material skall användas för ett visst ändamål. Oftast så har en stor mängd parametrar 
tagits med – oftast behöver man inte deklarera alla. Det är endast i undantagsfall som 
standarderna anger ett gränsvärde för en viss egenskap – det allra vanligaste är att den 
anger att egenskapen skall deklareras ”vid behov”. Om man undersöker egenskapen och 
deklarerar den, så har man oftast 2-8 olika klasser (med förvalda gränser) att välja på för 
att deklarera den.  
 
Standarder anger inte t ex vilken klass som ett resultatet måste ligga i för att produkten  
skall kunna godkännas för att användas för en viss tillämpning. Det är upp till inköparen 
att ange önskad klass. Motsvarande gäller för nästan alla andra egenskaper i de standarder 
som berörs i denna rapport. Standarderna är främst ett sätt att se till att man provar samma 
egenskaper på samma sätt, och ett dokument att hänvisa till då man gör upphandlingar.  
 
Vem bestämmer då gränsvärden för olika egenskaper? Som tidigare nämnts är det oftast 
de som upphandlar materialet eller tjänsten som gör detta. Vägverket har t ex anpassat sin 
ATB VÄG 2004 efter SS-EN-standarder så att kraven är formulerade på rätt sätt och att 
önskad klass på olika egenskaper anges.  
 
Resten av kapitel är en kort sammanfattning av de SS-EN-standarder som är relevanta för 
detta projekt och vad de har för betydelse. En mer detaljerad genomgång av dessa 
standarder finns i bilaga 2.  

6.1.1 SS-EN 13242 – Ballast för obundet och hydrauliskt 
bundet material för användning i allmänna 
konstruktioner och vägkonstruktioner 

Standard SS-EN13242 heter på i original ”Aggregates for unbound and hydraulically 
bound materials for use in civil engineering work and road construction”, dvs ballast för 
obundet och hydrauliskt bundet material för användning i allmänna konstruktioner och 
vägkonstruktioner. Denna standard trädde i kraft i juni 2003. De material som omfattas av 
standarden är både naturliga, processade (manufactured) och återvunna. Standarden är 
mycket bred och innefattar alla möjliga typer av ballast till olika ändamål, t ex både som 
beståndsdel i betong och för att användas som obundet material till väg och 
anläggningbyggnad. En tabell i Bilaga 2 visar det viktigaste i SS-EN13242.  

6.1.1.1 Behandling av stålslagg i denna standard  
Stålslagg (LD-konverterslagg och LB-slagg) finns explicit nämnt i denna standard i 
samband med att volymstabiliteten skall kontrolleras och deklareras. Volymstabiliteten 
läggs in i olika klasser grundad på procentuell volymexpansion, upp till 10 %. En mängd 
kemiska egenskaper skall också deklareras vid behov, t ex syralöslig sulfat och 
totalsvavel. 
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6.1.2 SS-EN13043 – Ballast för asfaltmassor och 
tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra 
trafikerade ytor 

Denna standard är i likhet med SS-EN13242 framtagen av TC154/TK187 och avser 
ballast som skall användas som ingrediens i asfalt eller sk tankbeläggningar 
(tankbeläggningar = beläggningar som produceras genom att en tankbil häller ut en 
bitumenbaserad massa i vilken man häller någon form av ballast som då klibbar fast). 
Standarden är uppdelad i två huvuddelar – en för att karaktärisera ballast som klassas som 
grov och fin, samt en del som karaktäriserar filler, se bilaga 2. Den är minst lika 
omfattande och ställer liknande krav som standarden för obunden ballast till väg- och 
anläggningsändamål, dvs SS-EN13242.  

6.1.2.1 Behandling av stålslagg i denna standard  
Även i denna standard så fokuseras på volymstabiliteten hos stålslagg (LD-
konverterslagg och LB-slagg). Volymstabiliteten skall anges och deklareras i en av fem 
fördefinierade klasser ”vid behov”.  

6.1.3 SS-EN13285 – Obundna blandningar - Specificering 
Standard SS-EN 13285 gäller för obundna blandningar som används för konstruktion och 
underhåll av vägar, flygplatser och andra trafikerade ytor. Den är en 
”applikationsstandard” för ballast för de nämnda applikationerna. Standarden är 
framtagen av TC227 (vägbyggnadsmaterial). Den bygger i stort sett på SS-EN13242, 
(framtagen av TC154/TK187) men har en del ytterligare information.  

6.1.3.1 Behandling av stålslagg i denna standard  
Stålslagg behandlar inte explicit i denna standard. Ordet slagg finns med men syftar på 
slagger i en vidare bemärkelse än enbart stålslagg.  

6.1.4 SS-EN14227-1 – Obundna och hydrauliskt bundna 
blandningar – specifikationer, del 1, cementbundna 
blandningar för vägbyggnad och underbyggnad 

Standarden prEN 14227-1 har framtagits av CEN/TC227 (vägmaterial) och bedöms inte 
vara relevant för stålslagg, eftersom det förutsätts att cement ingår i blandningen.  

6.1.5 SS-EN14227-2 – Obundna och hydrauliskt bundna 
blandningar – specifikationer, del 2, Slaggbundna 
blandningar, definitioner, sammansättning och 
klassificering 

Del 1 i denna standard bedöms inte vara relevant för stålslagg , men del 2, ”prEN 14227-
2: Slaggbundna blandningar, definitioner, sammansättning och klassificering”, är däremot 
relevant för stålslagg och redovisas i Bilaga 2. Standarden omfattar slaggblandningar, 
inklusive beståndsdelar och sammansättningar. I denna standard så förutsätts att  
bindningsegenskaperna kommer från den använda slaggen, dock handlar det 
huvudsakligen om masugnsslagg i olika former (halt av malning mm).   

6.1.5.1 Behandling av stålslagg i denna standard 
Stålslagg benämnes som ASS (Air cooled Steel Slag) och finns med i definitioner och i 
en tabell av informativ karaktär. I övrigt handlar hela standarden om olika grader av 
finmald masugnsslagg.  

6.1.6 SS-EN13055 - 1 – Lättballast för betong och bruk 
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Lättballast definieras i denna standard som material som har en korndensitet på högst 
2000 kg/m3 och en skrymdensitet som ej överskrider 1200 kg/m3 . Ingen av stålslaggerna 
projektet uppfyller detta varför denna standard ej kan tillämpas.  
 

6.1.7 SS-EN13055 - 2 – Lättballast för bundna och obundna 
applikationer förutom betong och bruk. 

Lättballast definieras i denna standard som material som har en korndensitet på högst 
2000 kg/m3 och en skrymdensitet som ej överskrider 1200 kg/m3 . Ingen av stålslaggerna 
projektet uppfyller detta varför denna standard ej kan tillämpas. 
 

6.1.8 SS-EN13450 – Makadamballast för järnväg 
Standarden för järnvägsballast är framtagen av TC154/TK187, dvs samma grupp som för 
vägballast. De principiella skillnaderna som gäller för järnvägsballast jämfört med 
vägballast är att: 
 

• för järnväg så krävs att 100 % av kornens ytor skall vara krossytor, dvs materialet 
måste har gått igenom en krossprocess vid något tillfälle.  

• Kornstorleksfördelningen är också förskjuten så att ballasten är grövre för 
järnväg än för väg.  

• Järnvägsballast ligger heller ej under hårdgjord yta, vilket vägballast kan göra, 
vilket gör att förutsättningarna för miljöpåverkan kan blir annorlunda pga av 
högre vattengenomströmning.  

• Elektrisk spänning förekommer i de flesta fall i närheten av ballasten då den 
används till järnväg.  

6.1.8.1 Behandling av stålslagg i denna standard  
Stålslagg nämns inte explicit i standarden. I standardens inledning nämns att andra 
material än de traditionella kan användas men eftersom erfarenheterna av dessa material 
är mindre så bör extra försiktighet iakttagas. Standarden utesluter således inte användning 
av stålslagg eller andra typer av industriella restmaterial.  

6.1.9 SS-EN12620 – Ballast för betong 
Europastandard SS-EN12620 Ballast för betong, började gälla i mars 2003. Standarden 
beskriver egenskaperna hos ballast och filler som erhållits genom bearbetning av 
naturliga, tillverkade eller återvunna material och blandningar av dessa material för att 
användning i betong. Standarden omfattar ballast med en korndensitet större än 2000 
kg/m3 för all betong, inklusive betong enligt SS-EN206-1 (en produktstandard för betong) 
och betong till vägar och andra beläggningar samt för användning i förtillverkade 
betongprodukter. Standarden omfattar inte filler som skall användas som en beståndsdel i 
cement, utan standarden omfattar bara inert filler till betong. I kapitlet termer och 
definitioner klargörs följande:  
 

• Tillverkad ballast = ballast av mineraliskt ursprung som erhållits genom en 
industriell process som inbegriper termisk eller annan modifiering.  

 
• Naturlig ballast = ballast från mineraltäkter som inte utsatts för något mer än 

mekanisk bearbetning.  
 

• Återvunnen ballast = ballast som erhållits genom bearbetning av oorganiska 
material som tidigare använts till byggande  
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• Fillerballast = ballast som till största delen passerar en 0,063 mm-sikt, och som 
man kan tillsätta byggnadsmaterial för att erhålla vissa egenskaper. 

 
Stålslagg passar in under den första definitionen, dvs tillverkad ballast.  
 

6.1.9.1 Behandling av stålslagg i denna standard  
Stålslagg nämns inte explicit i standarden, däremot så finns masugnsslagg med på ett 
flertal ställen.  

6.1.10 Bilaga G i SS-EN12620, Olämpliga kemiska 
beståndsdelar 

Bilaga G i standarden ger en vägledning om hur några kemiska beståndsdelar hos grov 
ballast inverkar på beständigheten hos betong i vilken ballasten ingår. Dessa är bl a:  
 

• Klorider – Kloridjoner i betong kan leda till ökad korrosion hos armeringen i 
betongen. Det är viktigt att hålla kloridhalten så låg som möjligt i alla ingående 
material.  
 

• Sulfater – Sulftater i ballast kan ge upphov till expansiv nedbrytning av betongen. 
Det mesta av sulfaterna i kristallin masugnsslagg är inkapslad i slaggkornen och 
saknar därför betydelse.  
 

• Alkali-silika-reaktion – Detta betyder att viss ballast kan reagera med alkaliska 
hydroxider som förkommer i porvätskorna hos betong. Detta kan under 
ogynnsamma förhållanden och fukt leda till expansion, sprickbildning och 
sönderfall av betongen. För att undvika denna reaktion bör man begränsa total 
alkalihalt hos betongblandningen, använda en cement med låg alkalihalt, använda 
en ickereaktiv ballastkombination och slutligen begränsa vattenmättnadsgraden 
hos betongen.  
 

6.1.11 SS-EN 13139 Ballast för bruk 
Standarden handlar om egenskaper ballast och filler som erhållits genom att processa 
naturlig, tillverkad eller återvunna material, och blandningar av dessa, för att använda till 
olika typer av bruk. 

6.1.11.1 Behandling av stålslagg i denna standard  
Stålslagg nämns inte explicit i standarden, däremot så finns masugnsslagg med på ett 
flertal ställen. 
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7 Stålslaggerna i projektet 
Detta kapitel behandlar varje stålslagg separat som ingår i projektet. Den information som 
finns om varje stålslagg angående tekniska egenskaper och miljöegenskaper sammanställs 
och ligger sedan till grund för det förslag till P-märkningsregler som finns i kapitel 8. 

7.1 Slagg från tillverkning av rostfritt stål 
Slagg från tillverkning av rostfritt stål kommer från två olika anläggningar i projektet (se 
Tabell 1) Sandvik AB i Gävle (60 kton/år) och Avesta Polarit i Avesta (150 kton/år). 
Slaggen kommer från tre olika process-steg (LB-slagg (40%), AOD-slagg (50%) och 
konverterslagg (10%)). För närvarande så blandas dessa slagger och mals finkornigt. 
Egenskaperna hos slaggen blir alltså en kombination av egenskaper från de tre ingående 
slaggerna. Ur detta material anrikas återstående metall som finns kvar i slaggen från 
processen.  

7.1.1 Miljöegenskaper 
De miljöanalyser som genomförts för denna slaggtyp är följande:  

• Sandviks slagg: Uppföljning av slaggdeponi och karaktärisering av fallande 
stålslagg [23] (totalhalt, tillgänglighetstest, kolonntest, skaktest) 

• Avestas slagg: Skaktest och kolonntest [24] 

7.1.1.1 Totalhalter av metaller 
Slaggen består av ca 30 % kalcium, 11 % kisel, 7 % magnesium och 3,5 % aluminium. 
Av de miljömässigt intressanta ämnena så dominerar krom med 2,2 %.  

7.1.1.2 Tillgänglighet av metaller 
Två viktiga aspekter framkom i studien av Sandviks slagg. Det ena är att ganska stor 
massa av slaggen kunde lakas ut på lång sikt, vilken kan medföra att slaggen förlorar en 
del av sin matris. Drygt 35 % av den totala massan ”lakades bort” vid 
tillgänglighetstestet, vilket förmodligen inte inträffat om slaggen hade varit mer 
grovkornig.  
 
Den andra aspekten är att de flesta miljömässigt intressanta ämnena sitter relativt hårt fast 
i slaggen. Krom som har en totalhalt på 22000 mg/kg hade en tillgänglighet på ca 30 
mg/kg i testerna, 0,13 %. Nickel hade en ganska hög relativ urlakning, ca 35 %. 

7.1.1.3 Lakbarhet av metaller, jämfört med NFS 2004:10 
Slaggerna har också genomgått laktest för att kunna jämföra med NFS 2004:10 [4] 
angående egenskaper hos material som skall deponeras och indelning av avfall för olika 
typer av deponier.  
 
De flesta metaller i slaggen var i närheten eller under gränsvärdena för avfall som kan 
deponeras på deponi för inert material med ett par undantag, främst molybden. Detta 
ämne, samt krom, barium och fluorid tas upp nedan.  

7.1.1.3.1 Molybden  
Ingen av de genomförda kolonntesterna gav analysvärden på denna slaggtyp som klarar 
molybdengränsen för inert material, utan lakningsresultatet för denna metall hamnade i 
samtliga fall inom kategorin ”material som får läggas på deponi för icke-farligt avfall.” 
Kopplingen mellan kolonntest och skaktest visade att skaktestet i samtliga fall gav högre 
värden, men att skillnaden verkar vara systematisk, dvs skaktestet skulle kunna gå att 
använda som en indikator på kolonntestet vid sk överensstämmelseprovning.  
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7.1.1.3.2 Krom  
Kromlakningen visade i alla fall lägre värden i kolonnförsöken än gränsvärdena i NFS 
2004:10 [4] för material som kan deponeras på en inert deponi. Även skaktesten visade 
på låg urlakning, men skaktestet för Sandviks slagg var något över gränsen för kraven på 
material som kan läggas på deponi för inert material. Det var stor skillnad på resultat i 
kolonntestet jämfört med skaktesten, där de senare i samtliga fall visade betydligt högre 
halter. Det är dock kolonntestet som är det test som ligger till grund för indelning av 
material för olika deponier för olika deponiklasser, i de fall att de två testen skulle visa 
olika. Denna skillnad bör följas upp i kommande studier.  

7.1.1.3.3 Barium 
Karaktäristiskt för barium är att detta ämne i de flesta fall låg väldigt nära gränsen (både 
över och under) för material som får läggas på deponi för inert avfall enligt NFS 2004:10 
[4]. Skaktestet gav i samtliga fall lägre värde än kolonntestet, men skillnaden verkar vara 
systematisk.  

7.1.1.3.4 Fluorid 
Från Avesta Polarits slagg finns även lakvärden för fluorid att tillgå. Dessa ligger nära 
gränsen för inert avfall (L/S=2) men ganska långt över (29 mg/kg jämfört med 10 mg/kg) 
gränsen vid L/S=10. Överensstämmelsen mellan kolonn och skaktest var mycket bra då 
L/S-kvoten 10 studerades. Skaktestet bör alltså kunna användas som kvalitetskontroll.  
För slaggen från Sandvik finns inte några lakvärden på fluorid redovisade varför inga 
slutsatser kan dras om detta.  

7.1.1.4 Sammanfattning av miljöegenskaper 
Trots att slaggen mals ner kraftigt så är tillgängligheten av metaller ganska låg. I vissa fall 
är metallerna dock över de gränsvärden som finns för material som skall deponeras på 
deponi för inert material. Molybden och fluorid ligger längst från gränsvärdena, och krom 
och barium ganska nära.  
 
Dessa laktester gjordes på slaggen i den form som den är när den kommer till deponin, 
dvs ganska finmald. Om slaggen förligger i en mer grovkornig form (t ex till ballast) 
kommer förmodligen laktesterna visa lägre värden. Det är också oklart om alla 
slaggtyperna (LB-, AOD- eller konverterslagg) bidrar lika mycket till lakningen av 
metallerna ovan, vilket bör utredas närmre. Om slaggerna hålls separerade så ökar 
möjligheterna att kunna använda dom som ett konstruktionsmaterial.  

7.1.2 Tekniska egenskaper 
För att kunna utvinna den metall som finns kvar i slaggen så blandas alla slaggerna från 
tillverkningen. Utvinningsprocessen innebär också att slaggerna måste malas ned till en 
mycket fin kornstorlek. De analyser som utförts är alltså på en blandslagg bestående av 
LB-slagg, AOD-slagg och skänkugnsslagg.  
 
Slaggens kornstorleksfördelning (med nuvarande behandling av stålverken) karaktäriseras 
geotekniskt som silt eller sandig silt. Genomförda prov visar att 75-100% av materialet är 
mindre än 0,2 mm vilket kan karaktäriseras som en typ av filler. Ett sådant (finkornigt) 
material ligger ganska långt från de gängse krav som ställs på ett väg- och 
anläggningsbyggnadsmaterial. Tidigare i rapporten har angetts ett antal krav som ställs i 
ATB VÄG 2004 mm. Dessa måste bara uppfyllas om beställaren så kräver, men dessa 
krav ger ändå en indikation på vad som kan vara rimligt för ett vägbyggnadsmaterial. 
 
Kraven på kornstorleksfördelning har inget självändamål, utan finns med för att de 
indikerar vissa andra egenskaper, t ex packningsförmåga och tjälfarlighet. Den 
undersökta rostfria stålslaggens nuvarande kornstorleksfördelning ligger långt utanför de 
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begränsningslinjer som anges i ATB VÄG 2004, både för bär- och förstärkningslager och 
för materialavskiljande lager.  
 
Ett material med kornstorleksfördelning som motsvarar ”filler” (som dessutom inte är 
självbindande) är i allmänhet tjälfarliga. En tumregel är att material med en kornstorlek 
av sand och finare kan vara tjälfarliga. Den hydrauliska konduktiviteten hos ett sådant 
material är också så låg att materialet har mycket låg dräneringsförmåga – en skada i 
vägkroppen som ger inläckage av vatten riskerar då att förvärras genom att vattnet ej 
dräneras bort. På bär- och förstärkningslager finns inga specifika krav på 
vattengenomsläpplighet (det säkerställs via kravet på kornstorleksfördelning). För 
materialavskiljande lager anges att materialet skall vara vattengenomsläppligt. Den 
rostfria stålslaggen med en hydraulisk konduktivitet på ca 1*10-8 m/s [25] kan inte 
bedömas vara vattengenomsläpplig.  
 
Ett material som skall användas till ballast bör vara termiskt, mekaniskt och kemiskt 
beständigt under den tid som vägen eller anläggningen dimensionerats för. Termisk 
beständighet innebär hur beständigt materialet är mot frost och tö. Mekanisk beständighet 
handlar om att materialet inte får krossas ned oacceptabelt mycket vid byggnation eller 
driftsfas. Kemisk beständighet handlar dels om att själva materialet inte får lakas bort (så 
att det faller ihop), dels om att reaktioner som svällning och speciellt vittring inte bör 
förekomma.  
 
Dessa tre beständighetsbedömningar går främst att applicera på mer grovkornig slagg. I 
detta fall har slaggen redan ”fallit sönder” ur beständighetssynpunkt eftersom den redan 
är avsiktligt finmald. En undersökning av beständighet kan göras av det tre ingående 
slaggerna var för sig om man anser det intressant att inte blanda slaggerna i framtiden.   

7.1.3 Sammanfattning slagg från rostfritt stål 
Slaggens har miljöegenskaper som är relativt bra – trots att slaggen förekommer i så 
finkornig form så sitter de flesta metallerna fast ganska hårt i strukturen. Om kolonn- och 
skaktest utförs på samma slagg i en mer grovkornig form kommer förmodligen värdena 
att vara ännu lägre.  
 
Slaggens finkorniga struktur (filler) begränsar idag möjligheterna till avsättning. En 
analys bör göras av följande för att kunna arbeta vidare med slaggen:  

• Kan någon av slaggtyperna (LB-, AOD- eller skänkslagg) undantas från 
anrikningsprocessen och bibehållas i en grövre form? 

• Hur är i så fall beständighetsegenskaperna (termiska, mekaniska och kemiska) för 
den slaggtypen? Kan det vara aktuellt med slaggbehandling, typ Borax eller 
liknande? 

• Vad visar den slaggen i så fall för resultat med avseende på lakning enligt de 
metoder som nu används för karaktärisering av avfall enligt NFS 2004:10? 

7.2 Slagg från tillverkning av låglegerat stål 
Slaggen från tillverkning av låglegerat stål består av ljusbågsugnsslagg (LB-slagg) och 
skänkugnsslagg. Tre olika tillverkare i projektet har dessa slaggtyper, OVAKO, Fundia 
och Imatra. LB-slaggen är den slaggtyp som generellt uppfattats ligga närmast en 
användning som byggnadsmaterial varför flertalet analyser som finns handlar om denna 
slaggtyp, och då främst miljöanalyser. Det som nedan handlar om miljöegenskaper och 
tekniska egenskaper handlar således mest om LB-slaggen.   

7.2.1 Miljöegenskaper 
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De flesta analyser har gjorts på LB-slaggen i form av laktester men även en del 
provvägar. Följande tester har genomförts:  

• Totalhalt  
Ovako LB-slagg [27] och för Fundia LB-slagg [29] 

• Tillgänglighetstest  
Ovako LB-slagg [27] och för Fundia [29] 

• Laktest, skakförsök 
Ovako LB-slagg (CEN m fl Å Jansson 2001) [27]  

• Laktest kolonnförsök Fundia [29] 
• Utvärdering av provväg med slagg från ljusbågsugn, Fundia [30]  

 

7.2.1.1 Totalhalter av metaller 
De ovan utförda testerna visar att totalhalterna mellan Ovako och Fundias slagger är 
ganska lika, där de fyra största komponenterna är CaO, FeO, SiO2, Al2O3 och MnO, som 
står för cirka 85 % av innehållet. Totalinnehållet av Cr2O3 ligger mellan 1-4,5 %.  

7.2.1.2 Tillgänglighet av metaller 
Tillgänglighetstest är utfört för båda slaggerna men vid olika tidpunkter. Den äldre från 
Fundia visade att ”tungmetallerna generellt ej är nämnvärt lakbara” (med avseende på 
tillgänglighetstest). Zn och V nämns som undantag, där V är tillgängligt till en andel av 
18-29 % (ca 400-500 mg/kg). Krom är tillgängligt till en liten andel, 0,1-0,2 %. 
Absolutvärden för kromtillgängligheten är ungefär 10 mg/kg slagg i denna undersökning.  
 
Det senare tillgänglighetstestet är gjort på Ovakos slagg i samband med examensarbete 
och visar ungefär samma absolutvärden på Cr (ca 6 mg/kg) och för V (ca 200-500 
mg/kg). Mo är ej analyserat i den tidiga undersökningen men i den senare så ligger värdet 
på cirka 4 mg/kg.  

7.2.1.3 Lakbarhet av metaller  
Laktesten är de som är mest intressanta i sammanhanget. Både skaktest och kolonnförsök 
har utförts, dock är kolonnförsöket utfört för ganska lång tid sedan med en 
försöksmetodik som skiljer sig från den typ av kolonnförsök som nu är aktuell, 
prCEN/TS14405.  
 
Två skakförsök är utförda på Ovakos slagg som visar mycket olika resultat med avseende 
på Cr. Examensarbetet [26] visar en Cr-lakning på 1,13 mg/kg vid L/S = 10 vilket är 
betydligt mindre än den andra undersökningen [27] som visar halter på upp till 17 mg/kg, 
och 14 mg/kg vid L/S = 10. Tyvärr är inget tillgänglighetstest utfört i den senare studien, 
men tidigare tillgänglighetstester (se förra stycket) visar på tillgängligheter på högst ca 10 
mg/kg. Lakningen vid L/S = 10 i analysen av Jansson [27] skulle alltså för Cr vara större 
än tillgängligheten i två tidigare studier vilket är ett motsägelsefullt resultat. Ytterligare 
studier bör genomföras med ett mycket noggrant provuttag samt att både 
tillgänglighetstest och laktest utförs på samma prov.  
 
För andra ämnen i skakförsöken, t ex Mo så visar Jansson [27] på halter på upp till 0,5 
mg/kg (CEN-skakning) och examensarbetet visar halter på runt 1,0 mg/kg (EN12457-3). 
Det vore intressant att se vad motsvarande värden skulle bli i kolonnförsök 
prCEN/TS14405.  
Vanadin finns ej med i NFS 2004:10 [4] men är ändå intressant eftersom åtgärder för att 
minska lakning av Cr hittills har visat sig öka lakningen av V [26]. De två studierna visar 
ungefär samma resultat för V, runt 0,5 mg/kg V vid L/S = 10.  
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För kolonnförsöken [29] visade att främst V och Cr lakades ur. Cr-lakningen visade 
dessutom låg avklingning med L/S-kvoten vilket tyder på en kontinuerlig utlakning, 
eftersom den då är diffusionsstyrd. Det bör noteras att inget kolonnförsök finns redovisat 
i materialet enligt metod prCEN/TS14405. Sådana resultat skulle vara mycket värdefulla 
för att kunna värdera LB-slaggens miljöegenskaper jämfört med reglerna i NFS 2004:10 
[4].  

7.2.1.4 Summering av miljöegenskaper 
Summering av miljöegenskaper för LB-slaggen är att skakförsöken har gett mycket olika 
resultat och att inga kolonnförsök genomförts den senaste tiden enligt de analysmetoder 
som föreskrivs i NFS 2004:10 [4]. För att kunna göra en bra bedömning av 
miljöegenskaperna bör både tillgänglighet, skakförsök och kolonnförsök utföras på ett 
representativt prov på ackrediterat laboratorium.  
 
Hursomhelst så är det Cr som är den viktigaste aspekten för denna slaggtyp eftersom 
slaggen innehåller en del Cr, som också lakar till viss del. Försök med annan slaggbildare 
pågår på olika håll och resultaten tyder på att lakningen av Cr minskar, men eventuellt 
med andra effekter [26].  

7.2.2 Tekniska egenskaper 
I referensmaterialet till detta projekt finns två analysrapporter där LB-slagg provas. Den 
ena är en analys av VTI [31] där LB-slagg från tillverkning av låglegerat stål provats med 
avseende på de egenskaper som efterfrågas för vägbyggnad i ATB VÄG. Den andra är en 
test av svällning (volymökning) utförd i Tyskland.  
 
VTI-analysen [31] provade dels enligt de direkta provningsmetoderna som står i ATB-
väg (kornstorleksfördelning och nötningsegenskaper med micro-Deval), dels andra typer 
av provningar (dynamiskt treaxialförsök) för att uppfylla kraven på funktion som beskrivs 
i avsnitt 4.1. Resultatet av provningarna visade att slaggen uppfyllde kraven på ett 
bärlager till väg ur konstruktionsteknisk synpunkt. Både stabilitet och styvhet var 
jämförbara med ett naturmaterial som användes som referens. Vid de högsta 
belastningsnivåerna når slaggen inte riktigt upp till jämförelsematerialen, men dessa höga 
belastningsnivåer ”ansågs som höga eller t o m orealistiskt höga” [31].  
 
Det har tidigare konstaterats [17] att vissa typer av traditionella provningsmetoder inte 
passar de nya alternativa materialen, t ex micro-Deval-testet. Detta verkar inte gälla för 
LB-slagg i VTI-analysen, som hade micro-Deval-värden på ca 9, vilket med marginal 
klarar kraven i ATB-väg på bärlager (17) och förstärkningslager (30).  
 
Bedömningen utifrån VTI-testerna tyder på att slaggen lämpar sig mycket bra som ett 
vägbyggnadsmaterial för obundna lager. Huruvida de övriga LB-slaggen i projektet 
(Ovako, Imatra) har motsvarande geotekniska egenskaper som den nyss beskrivna är 
svårt att besvara innan tester på dessa slagger genomförts. 
 
Den andra rapporten om svällning [32] visar att den provade slaggen svällde upp till 4 % 
efter 168 h i provningen. Provningen var ett accelererat svällningstest med ånga enligt 
SS-EN1744-1. En sådan svällning får betraktas som måttlig och bör inte utgöra något 
problem om man låter slaggen ligga och ”mogna” innan användning.  

7.2.3 Sammanfattning för slagg från låglegerat stål  
Miljöanalyserna visar att LB-slaggen innehåller en del Cr och att denna också lakas ut i 
olika omfattning. Nya analyser enligt de nya europastandardmetoderna är önskvärt för att 
bättre kunna värdera miljöegenskaperna. Om det kan påvisas att Cr lakningen är måttlig i 



43 
 
 
 
 

SP rapp 2005-30 
Skapat den 2005-09-28 15:49:00 

 

kombination med skyddsåtgärder (under tätskikt, ej i område för vattentäkt mm) så bör 
slaggen kunna användas som obundet material vid väg- och anläggningsbyggnad.  
 
De tekniska egenskaperna som provats på LB-slagg visar på goda egenskaper som väg- 
och anläggningsbyggnadsmaterial.  
 
P-märkningsregler kommer i nuläget att skrivas med avseende på bär- och 
förstärkningslager till vägbyggnad. Andra tillämpningar kan också komma ifråga, t ex 
som ballast i asfalt-tillverkning.  

7.3 Slagg från tillverkning av ferrokrom 
Slaggen kommer från tillverkning av ferrokrom, vilket är en produkt som använts som 
insatsmaterial för produktion av legerade stål. Råvarorna är krommalm och koks. 
Tillsatsmaterialen består av kvarts, magnesit och bauxit. Sammansättningen för 
ferrokromen styrs med hjälp av att kontrollera slaggens sammansättning, som därför är 
under noggrann kontroll [33].  
 
Denna slaggtyp är en av de mest undersökta stålslaggerna i projektet. Både tekniska 
analyser och miljöanalyser av olika typer har genomförts under lång tid. Förklaringen till 
detta är att slaggen erfarenhetsmässigt har visat sig fungera bra som ballastmaterial varför 
den använts i stor utsträckning. Till en början användes slaggen på grund av sina goda 
tekniska egenskaper utan att någon noggrannare undersökning av miljöegenskaperna hade 
utförts. I mitten av 90-talet sattes emellertid ett flertal projekt igång för att undersöka 
miljöegenskaperna.  

7.3.1 Miljöegenskaper 
De miljöanalyser som genomförts av typen materialkaraktärisering på ferrokromslagg är: 
 

• Totalhaltstest [34][35] 
• Tillgänglighetstest [34][35] 
• Laktest, skakförsök [33][34][35] 
• Laktest, pH-stat [34] 
• En undersökning ”Miljöpåverkan av ferrokromslagg i vägar” [36] 
• En undersökning ”Utredning av dagvattenkvalitet och recipientbelastning” (SGI 

2001) [33] 
• Ett test av akuttoxicitet ”Acute toxicity of a HCFeCr slag-test solution for fish 

Danio rerio [37] 
• Totalhaltstest, tillgänglighetstest, skaktest EN12457-3, kolonntest 

prCEN/TS14405 [40] 
 
Sålunda har både karaktärisering av miljöegenskaper hos materialet genomförts samt en 
miljöpåverkansbedömning vid användning, inklusive ekotoxikologisk test.  
 
Slaggen består till knappt 90 % av oxider av kisel, magnesium och aluminium. Knappt 10 
% består av kromoxid (Cr2O3, 1-3%), kalciumoxid samt järnoxid. Resten (ca 1 %) består 
av en mängd övriga ämnen.  

7.3.1.1 Tillgänglighetstest 
Tillgänglighetstest för kromslagg visar i allmänhet mycket låg tillgänglighet [34] både 
räknat i mg/kg och procentuellt. Tillgängligheten för metaller låg i de allra flesta fall 
under 5 % av totalinnehållet. De fall som kan nämnas är för Ni och Zn där 
tillgängligheten låg runt 6 % vilket i absoluta tal betyder 35 mg/kg för Ni och 7 mg/kg för 
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Zn. Detta stämmer med delvis med SPs analyser [40] där 5 % (5,1 mg/kg) av Zn lakas ut. 
För Zn var däremot den procentuella utlakningen lägre, runt 3 % (6,7 mg/kg).  
 
Tillgängligheten för krom var mellan 0,03 – 0,17 %, vilket i absoluta tal betyder 
maximalt 47 mg/kg (under oxiderande förhållanden) [34]. Undersökningen av Cnubben 
[35] visade en tillgänglighet av Cr på 14 mg/kg (0,6 mg/kg i saltvatten), vilket är lägre än 
för SGIs [34] undersökning .  
 
Det faktum att mer krom lakas ut under oxiderande förhållanden enligt ovan bekräftas av 
SPs analys [40]. I det ordinära tillgänglighetstestet kan 1,3 mg/kg av 19000 mg/kg lakas 
ut (0,07 %) medan det oxiderande tillgänglighetstestet lakar ut 193 mg/kg av 19000 
mg/kg (1,0 %).  

7.3.1.2 Lakningstest 
Av störst intresse då miljöeffekter skall bedömas är dock hur mycket föroreningar som 
lakar ur materialet då naturliga förhållanden efterliknas. Tre olika laktester har 
genomförts i studierna av SGI [34], Cnubben [35] och av SP [40]. Studien från SGI gav 
att ingen av spårämnesmetallerna lakade ur mer än ca 0,2 mg/kg vid CEN-lakning 
(L/S=10), vilket är ett skaktest som är nästan identiskt med SS-EN12457-3. Detta 
stämmer också med SPs rapport [40]. Kromlakningen i SGI-rapporten låg på 0,22 mg/ kg 
[34], varav större delen var i form av Cr6+. Motsvarande lakning av krom i SPs analys var 
0,14 mg/kg, större delen i form av Cr6+.  
 
Enbart ett kolonnförsök har utförts (prCEN/TS14405) på ferrokromslagg hittills. Detta 
gjordes av SP [40]. Detta hade överlag ganska god överensstämmelse med motsvarande 
skakförsök. Totalt krom lakade i kolonnförsöket 0,53 mg/kg jämfört med motsvarande 
skakförsök som visade 0,14 mg/kg. I kolonnförsöket så detekterades 0,43 mg/kg Cr6+ 
med en metod som inte är standardmetod för att analysera Cr6+, varför siffran är något 
osäker.    
 
Rapporten av SGI [34] visar att halterna av spårämnen i lakvattnet är förhöjda jämfört 
med naturliga bakgrundshalter, men då halterna i lakvattnet jämförs med halter i lakvatten 
från naturliga moräner, så ligger halterna i lakvattnet från ferrokromslaggen inom 
intervallen för halterna från moränerna.  
 
Motsvarande lak-undersökning från Cnubben [35] är svår att jämföra med den förra 
undersökningen eftersom Cnubben gör en undersökning då lakvatten från ferrokromslagg 
jämförs med saltvatten från Nordsjön och resultaten redovisas som en koncentration av 
metall i vatten (mg/l). Resultaten visade dock att ”lakningen från ferrokromslagg är 
minimal jämfört med de naturliga koncentrationerna av olika element i havsvatten” _ _ _ 
”vilket också visar att påverkan från ferrokromslaggen på den marina miljön är liten”.  
 
Kromet föreligger i slaggen huvudsakligen i Cr3+-form i föreningen Cr2O3. Innehållet av 
Cr6+ i slaggen är svårt att mäta (utan att förstöra den) och det är främst den Cr6+ som 
återfinns i lakvattnet som kan en negativ miljöpåverkan. En stor andel av den krom som 
återfanns i lakvattnet var Cr6+, ca 80 % i kolonntestet [40] men i mycket låga nivåer, 
varför inget signifikant miljöpåverkan kunde detekteras i de två fältundersökningarna. En 
förklaring till det är förmodligen att Cr6+ reduceras i närvaro av nedbrytbart organiskt 
material.  

7.3.1.3 Miljöpåverkansbedömningar 
Ett par miljöpåverkansbedömningar för ferrokromslagg har utförts av SGI och LISEC 
([36] och [37]). Två av dessa är utförda av SGI och handlar om ”Miljöpåverkan av 
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ferrokromslagg i vägar” [36] och ”Utredning av dagvattenkvalitet och 
recipientbelastning” [38].   
 
Den förstnämnda undersöker om den finns någon påverkan från ferrokromslagg i marken 
eller grundvattnet intill två olika vägar – den ena är en obelagd skogsväg och den andra är 
en belagd väg med exponering av ferrokromslagg vid vägslänterna. Man konstaterar bl a 
att en viss förhöjning i marken precis intill vägen, men tolkar det som att det kan ha skett 
via damning, ev redan vid byggnation. De maskrosor som växer direkt i slaggen fick en 
signifikant höjning av krom i rötterna, dock ej i bladen. Utlakningen från 
ferrokromslaggen till omgivande grundvatten var låg för samtliga studerade element. Ett 
omfattande resonemang förs i rapporten angående Cr6+, där det framgår att den lättrörliga 
Cr6+-formen till oftast genomgår reduktion till Cr3+ då den reagerar med Fe2+ eller 
nedbrytbart organiskt material i form av t ex sulfider.  
 
Den andra studien från SGI [38] undersöker påverkan på dagvattenkvalitet och 
recipienter vid Timmervägen i Färgelanda. Slutsaten var att ”Tillskottet av krom från 
Timmervägen är litet i jämförelse med det naturliga bakgrundsflödet och innebär ingen 
eller mycket liten påverkan på recipienten”, och rekommendationen var ”Med 
föreliggande undersökning som grund ser vi inget behov av direkta åtgärder med 
avseende på ferrokromslagg i vägkroppen”.  
 
En jämförelse av kromslaggens utlakningsegenskaper med kraven för material som skall 
deponeras på deponi för inert material enligt NFS 2004:10 [4], ger att enbart krom 
överskrider gränsvärdet mycket marginellt. Kravet för krom är 0,50 mg/kg för L/S=10 i 
NFS 2004:10, och uppmättes till 0,53 mg/kg i kolonntestet [40]. Motsvarande L/S-kvot 
för skaktestet gav dock bara 0,15 mg/kg. Alla övriga metaller ligger med marginal under 
gränsvärdet. För att kompensera för detta ställs det tills vidare krav i P-märkningen att 
kromslaggen skall ligga under täckskikt för att minska vattengenomströmningen och 
därmed urlakningen. För inert material som skall deponeras enligt NFS 2004:10 [4]finns 
det inget krav på övertäckning under hela den inerta deponins livscykel [7][48].  

7.3.1.4 Test av akut toxicitet på Danio Rerio 
Ett ekotoxicitetstest har genomförts på ferrokromslagg av ett belgiskt företag, LISEC. 
Ursprunget av ferrokromslaggen anges ej i testrapporten, varför det är svårt att uttala sig 
om den är jämförbar med motsvarande slagg i detta projekt. Testet var av typen 
akuttoxicitet för fisk, i detta fall arten Danio Rerio. Målet var att påvisa en lösning som 
gjorde att hälften av fiskarna dog (EC50), och att påvisa den koncentration då alla 
fiskarna överlevde. I korthet utfördes testen genom att en grundlösning togs fram genom 
att till 1 liter vatten tillsätta 100 mg ferrokromslagg, vilket ger en L/S-kvot på 10000. 
Fiskarna fick sedan simma i en lösning av vanligt vatten i vilken koncentrationen av 
metaller successivt ökade genom att tillsätta grundlösningen.  
 
Slutsatsen blev att alla fiskarna överlevde hela testet och man kunde heller inte i något 
fall detektera metaller i lösningarna över detektionsgränsen för instrumenten, vilket för  
krom var 0,006 mg/l. Med bakgrund av de tidigare redovisade undersökningarna 
förefaller det ej anmärkningsvärt att ingen effekt kunde påvisas, med tanke på hur relativt 
lite metaller som lakar ut i kombination med den ganska höga L/S-kvoten som användes i 
testet. Det test som användes var enligt riktlinjer i EU (bilaga till direktiv 92/69/EEC) 
men förefaller vara designat för mer lättlösliga kemiskalier, ej (fast) avfall.  

7.3.2 Tekniska egenskaper 
En stor mängd test har gjorts på ferrokromslagg de senaste 20 åren: 
 

• Gamma- och radiumindex (Studsvik 1980.) 
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• Lämplighet som beläggningsmaterial (VTI, 1984) 
• Flisighet mm (VTI 1991) 
• Inledande typprovning (SP, 1993) 
• Kulkvarnsvärde mm (SP, 1996) 
• Analys och fasbeskrivning (GU, 1997) 
• Polished Stone Value (Celltest 1998) 
• Plattbelastningsförsök (Vägverket 2000).  
• micro-Deval-värde (SP 2004) 

 
De flesta testresultaten visar att ferrokromslagg tekniskt sett är minst lika bra som de 
traditionella materialen. micro-Deval-metoden visade t ex ett värde som är minst lika bra 
som för naturliga material. Vidare så har ferrokromslagg en lägre värmeledningsförmåga 
än traditionella material, vilket göra att det är olämpligt att använda slaggen för högt upp i 
vägkroppen. Dock så gjordes den senaste värmekonduktivitetsmätningen 1993 med en 
metod som ej anges i dagens ATB VÄG, varför en ny mätning av denna parameter bör 
genomföras.  
 
Vägverksrapporten från 1999 ”Användning av restprodukter i vägbyggnad” [41] ger 
vissa rekommendationer hur olika restprodukter skall användas. I tabell S1 rankar man 
lämpligheten från 0-3 för olika tillämpningar där 3 betyder mest lämplig. Ferrokromslagg 
får där rankingen 0-3-3-3 för lämplighet som beläggning, bärlager, förstärkningslager och 
fyllning.  

7.3.3 Sammanfattning ferrokromslagg 
Miljöegenskaperna kan sammanfattas med att ferrokromslagg innehåller relativt mycket 
krom, men det sitter hårt bundet i slaggen. Både tillgänglighet och urlakning av metaller 
är mycket låg både procentuellt sätt och i absoluta tal. Detta gäller även för krom trots att 
den förekommer i högre halt än de andra metallerna i slaggen. I de fältförsök som 
genomförts har ingen signifikant negativ miljöpåverkan kunnat observeras. 
Ferrokromslaggen verkar vara ett homogent material med avseende på miljöegenskaper 
eftersom de granskade studierna är mycket samstämmiga.  
 
Skakanalys (SS-EN 12457-3) och kolonnanalys (prCEN/TS14405) visar att kromslagg av 
sortering 0-32 mm betraktas som inert material enligt NFS 2004:10 förutom att krom 
ligger precis över denna gräns för kolonntestet men inte för skaktestet. Uppmätt värde för 
krom i kolonntestet är 0,53 mg/kg och gränsvärdet 0,50 mg/kg. Mätosäkerheten är ca 20 
% i denna analys varför ”det riktiga” värdet både kan vara lägre och högre än 0,50 mg/kg. 
Motsvarande värde för skaktestet är lägre, 0,15 mg/kg, med samma gränsvärde.  
 
De tekniska egenskaperna visar att ferrokromslagg är mycket lämpligt som ett 
ballastmaterial för väg- och anläggningsbyggnad. 

7.4 Slagg från tillverkning av stål, LD-slagg 
LD-slagg uppkommer då kolhalten i råjärn sänks i LD-processen och råjärnet raffineras 
till stål. LD-slagg finns i projektet från två anläggningar, MEROX och Rautarukki.  

7.4.1 Miljöegenskaper 
Totalhaltsanalyser av LD-slagg är utförda av MEROX. Slaggen består huvudsakligen av 
CaO, FeO, SiO2, MgO, MnO och V2O5. Lakförsök visar att slaggens utlakning ligger 
under gränsen för material som skall lagras på deponi för inert material enligt NFS 
2004:10 [4]. LD-slaggen har dock en benägenhet att laka ut vanadin, som finns i ganska 
stor mängd i slaggen (ca 2-3 %).  
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7.4.2 Tekniska egenskaper 
LD-slaggen innehåller relativt mycket CaO (ca 40 %) vilket gör att den kan svälla. I 
SS-EN 13242 för ballastmaterial (se kapitel 6) så berörs främst denna egenskap och 
svällningen skall då deklareras i en av flera fördefinierade klasser.  

7.4.3 Sammanfattning LD-slagg 
Angående miljöegenskaperna bör lakningen av vanadin utredas närmre. För de tekniska 
egenskaperna så kan tillsvidare samma krav ställas på LD-slagg som på 
ljusbågsugnsslagg i P-märkningsreglerna. Dessa båda slaggtyper hanteras på ett identiskt 
sätt i EN-standarder, varför samma sak kan göras i P-märkningsreglerna tills mer kunskap 
föreligger.  

7.5 Slagg från koppartillverkning, järnsand 
Slagg från koppartillverkning, s.k. järnsand, är en amorf (glasartad) svartglänsande 
ganska finkornig slagg. Principen för koppartillverkning är att till råvaran kopparslig 
tillsätta kvarts som slaggbildare. Kvartsen förenar sig med järnet i kopparsligen och bildar 
kopparslagg som avskiljs. Kopparslaggen renas därefter i olika steg för att ta vara på 
kvarvarande koppar. Slutligen granuleras kopparslaggen med hjälp av kallt vatten under 
högt tryck till järnsand. Kvarvarande metaller är bundna som silikater och är därför svåra 
att lösa ut.  
 
Järnsanden har sedan länge använts till olika typer av väg- och anläggningsbyggnad i 
regionen kring produktionsanläggningen.  

7.5.1       Miljöegenskaper 
De miljöanalyser som genomförts för järnsand är följande:  
 

• Totalhaltstest [42], [45] 
• Tillgänglighetstest, [42], [45] 
• Oxiderat tillgänglighetstest, [42], [45] 
• Kolonntest ([43] enligt förlaga till SS-EN-standard), [45] 
• Kontrolltest (skaktest) [42], [45] 
• Ekotoxicitetstest [47] 
• Kontrollprogram för provtagning av järnsand i fält [44] 

 
Sålunda har både karaktärisering av miljöegenskaper hos materialet genomförts samt en 
ekotoxikologisk test. Ett kontrollprogram för att undersöka eventuell miljöpåverkan från 
järnsand i fält har också upprättats. 

7.5.1.1 Totalhaltstester 
Totalhaltstesterna är utförda i samband med tillgänglighetstesterna och visar ganska 
likartat resultat. Zn är den metall som förekommer mest, 1,1-1,3 % (11000-13000 mg/kg), 
och Cu som tvåa med ca 0,5% (5000 mg/kg) [45]. Andra metaller över 0,1 % (1000 
mg/kg) är Ba, Cr, Mn och Mo [45].  

7.5.1.2 Tillgänglighetstester 
Tillgänglighetstesterna visar att metallerna sitter hårt bundet i materialet på grund av den 
glasartade strukturen. Den högsta procentuella tillgängligheten är för Pb, ca 4 %, vilket i 
siffror betyder knappt 9 mg/kg [42]. SPs analys [45] visade dock en tillgänglighet av Pb 
på <1 mg/kg. Cu har en tillgänglighet på knappt 2 % vilket betyder knappt 300 mg/kg 
enligt Bolidens kunskapssammanställning om Järnsand [42], vilket också stämmer 
ganska bra med SPs studie [45]. En jämförelse görs i rapporten [42] mellan järnsandens 
tillgänglighet och tillgängligheten hos naturmaterial. Där framgår att tillgängligheten är i 
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samma storleksordning för alla metaller utom Cu och Zn, som ligger något högre än 
naturmaterialen.  

7.5.1.3 Lakningstester 
Laktester har utförts av SGI år 2000 i form av kolonntest med en procedur som vid 
tidpunkten för analysen låg som förslag till att bli europeisk standard, prEN14405. 
Kolonntest har också utförts av SP år 2003 enligt standard prCEN/TS14405, vilket är 
nästan samma som den förstnämnda standarden. Kolonntesten utfördes vid ett flertal L/S-
kvoter upp till L/S-kvot 10. Vid en jämförelse mot NFS 2004:10 [4] för material som 
skall deponeras på deponi för inert material så klarar järnsanden alla gränsvärden för L/S-
kvoten 10, förutom att Ni låg strax över gränsvärdet för L/S-kvot 10 (0,53 mg/kg jämfört 
med 0,40 mg/kg). Detta resultat upprepades inte av SPs studie [45] utan där hade Ni 
värdet 0,19 mg/kg där gränsvärdet ligger på 0,40 mg/kg. Eventuella avvikelser från 
provningsproceduren och den slutgiltiga standarden bör kontrolleras innan slutsatser dras.  

7.5.1.4 Miljöpåverkansbedömning 
Ingen påtaglig miljöpåverkan har rapporterats under den tid av ca 30 år som järnsand 
använts som byggnadsmaterial i regionen kring Skellefteå. Några studier av 
miljöpåverkan har dock gjorts. Vid lysimeterprovtagning av J&W Mark och Anläggning 
vid en väg 597 i BD-län på uppdrag av Vägverket region norr, fann man att alla 
gränsvärden för dricksvatten klarades förutom för nickel som låg en bit över detta 
gränsvärde.  
 
Ett kontrollprogram har också upprättats för att kontrollera om man kan mäta upp någon 
miljöpåverkan från järnsand som ligger i fält. Eftersom metallkontamineringen i urban 
miljö till stor del från bilar, så har provobjektet valts till en cykelväg som inte 
kontamineras i samma utsträckning av biltrafiken. Två stycken lysimeterbrunnar har 
grävts på nedsidan av en cykelväg och en referensbrunn på ovansidan. För närvarande 
finns inget resultat från kontrollprogrammet framme.  
 
Utifrån regelverket om material som skall deponeras, NFS 2004:10 [4] så kan järnsanden 
betraktas som näst intill inert. I SPs analys [45] så är det bara Sb (Antimon) som precis 
överskrider gränsen för inert material (0,07 mg/kg där gränsen ligger på 0,06 mg/kg) i  
kolonntestet. För motsvarande resultat för skaktest är skillnaden mellan uppmätt värde 
och gränsvärde något större. Uppmätt värde är 0,20 mg/kg jämfört med samma 
gränsvärde som innan, 0,06 mg/kg. För att kompensera för detta ställs det krav i P-
märkningen att järnsanden skall ligga under täckskikt för att minska 
vattengenomströmningen och därmed urlakningen. För inert material som skall deponeras 
enligt NFS 2004:10 [4]finns det inget krav på övertäckning under hela den inerta 
deponins livscykel [7][48]. Denna åtgärd är också lämplig eftersom Järnsandens korn är 
ganska vassa och man bör ej beröra Järnsanden med handen utan handskar.  

7.5.1.5 Ekotoxikologiska tester 
I samband med ett examensarbete på Göteborgs Universitet så genomfördes en 
ekotoxikologisk test på järnsand [47], eller snarare Fayalit, vilket är det produktnamn 
som används då järnsand säljs som blästringsmedel. Testet utfördes på som ett akut 
toxicitetstest på Daphnia Magna, enligt standarden ISO 6341. Testet kunde inte påvisa 
någon effekt på Daphierna [47].  

7.5.2       Tekniska egenskaper 
Järnsanden har använts som väg- och anläggningsbyggnadsmaterial under ganska lång tid 
varför man erfarenhetsmässigt känner till dess tekniska egenskaper. De är också testade i 
laboratorium, se Tabell 8.  
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Tabell 8. Tekniska egenskaper för järnsand 

Egenskap Mätvärde 
Kornstorleksfördelning 90 % inom 0,25 – 3 mm 
Kompaktdensitet 3,38 g/cm3 
Skrymdensitet 1,6 g/cm3 
Max torrdensitet 1,8 – 2,0 g/cm3 
Naturlig vattenkvot 2,35 % 
Rasvinkel 33-40 grader 
Konduktivitet 8-20 mS/m 
Tjälfarlighet klassas som tjälisolerande 
Värmeledningsförmåga 0,26 W/m,K 
Kapillär stighöjd 135 mm 
Permeabilitet 4,6 E-6 m/s 
Svällning materialet sväller ej 
 
En utmärkande egenskap hos järnsand är den höga isolerande förmågan. Detta göra att 
järnsand inte kan användas för högt upp i vägkroppen eftersom skillnaden gentemot 
konventionella vägbyggnadsmaterial då blir för stor. Enligt ATB VÄG 2004 så måste 
vägbyggnadsmaterial ha en värmekonduktivitet på över 0,6 W/m,K för att användas på ett 
avstånd av 0-0,25 m från vägytan. Motsvarande krav på värmekonduktivitet för 0,25-0,50 
m från vägytan är > 0,30 W/m,K. Detta innebär att om ATB VÄG 2004 skall följas så 
måste järnsand placeras minst 0,5 m från vägytan. Detta är dock inget problem eftersom 
andra egenskaper hos järnsanden gör att den inte placeras nära ytan. Bärförmågan är 
sämre hos järnsand jämfört med konventionella material [42]. Detta gör att järnsand inte 
används i vägkroppens bärlager utan i förstärkningslagret [42].  
 
Det förefaller som den praktiska erfarenheten av byggnation med järnsand är mycket stor 
i regionen som har järnsand, och de problem som man ibland erfarit (spårbildning t ex) 
har lösts genom att prova sig fram till olika lösningar, t ex att göra en blandning av 
järnsand och bergkross. Då fås ett material som både är lagom tjälisolerande och 
samtidigt har bra bärighet med hjälp av bergkrossen.  

7.5.3       Sammanfattning järnsand 
Miljöanalyserna visar att både tillgängligheten av metaller och lakningen av metaller är 
mycket låg från järnsand på grund av den amorfa strukturen. Materialet kan betraktas som 
inert enligt NFS 2004:10 [4] med undantag av Sb. Toxicitetstestet för järnsand kunde ej 
påvisa någon toxicitet på Daphnier.  
 
Erfarenheterna från 30 års byggnation i regionen har givit goda kunskaper om vad 
järnsanden är lämplig för. De tekniska problem förefaller ha lösts genom att bygga på rätt 
sätt.  
 
Produktcertifieringen (P-märkningen) för järnsand, se Tabell 9, kommer att omfatta 
provningar av de viktigaste miljöegenskaperna samt de tekniska provningar som behövs 
för lättare vägbyggnad. Test av typen dynamiskt treaxialtest mm är ej meningsfullt för 
järnsanden.  
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8 Förslag på parametrar som skall 
kontrolleras i en P-märkning av stålslagg 

Nedanstående tabell (Tabell 9) är ett förslag på det som bör kontrolleras vid en P-
märkning av stålslaggerna. De föreslagna analyserna omfattar alla relevanta krav både på 
tekniska egenskaper och miljöegenskaper. I certfieringsreglerna SPCR 149 som ligger till 
grund för P-märkning kommer dessa analyser att sammanfattas i en bilaga för varje typ 
av stålslagg. Där differentieras analyserna så att alla utförs vid en typprovning men bara 
en delmängd av analyserna kommer att utföras under den kontinuerliga egenkontrollen.  
 
De användningsområden som P-märkningen gäller för och som nedanstående kryss i 
Tabell 9 syftar på är följande:  

• Ferrokromslagg: Obundna överbyggnadslager till belagd väg.  
• Järnsand: För bygg- och anläggningstekniska tillämpningar under täckskikt 
• Ljusbågsugnsslagg och LD-slagg: Obundna överbyggnadslager till belagd väg.  

Tabell 9. Förslag på parametrar som skall kontrolleras för de olika stålslaggerna. 
Masugnsslagg som certifieras enligt andra certifieringsregler (SPCR148) har tagit med som 
jämförelse.  

Slaggtyp => Ferro-
krom- 
Slagg 

Järn-
sand 

Ljus-
bågs- 
ugns-
slagg 

LD-
slagg 

”Rost-
fri 
bland- 
slagg” 

Mas-
ugns-
slagg 

Styvhet och stabilitet       

Dynamiskt treaxialprov x - x x - x 
Modifierad kompressibilitet x x x x - x 
Efterbindning - - - - - x 
Beständighet       
Tjällyftningsegenskaper - x - - - - 
Nötningsegensk. mD x - x x - x 
Frostbeständighet x - x x - x 
Vattenabsorption x x x x - x 
Svällning  - - x x - - 
Dikalciumsilikat-
disintegration - - x x - - 

Järndisintegration - - x x - - 
Syralöslig sulfat       
Sonnenbrand - - x x - - 

Allmänna egenskaper       

Torr lös skrymdensitet x x x x x x 
Maximal torr skrymdensitet x x x x x x 
Korndensitet x x x x - x 
Kompaktdensitet x x x x x x 
Porositet, extern och intern x x x x - x 
Optimal vattenkvot x x x x x x 
Kornstorleksfördelning x x x x x x 
Kapillär stighöjd - x - - x - 
Finmaterialinnehåll x x - - - x 
Allmänna egenskaper       
Värmekonduktivitet x x x x - x 
Miljöegenskaper       
Totalhalt x x x x x x 
Tillgänglighet - - x x x x 
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Tillgänglighet (ox) - - x x x - 
Lakning, kolonntest 
prCEN/TS 14405 x x x x x - 

Lakning, skaktest,  
EN 12457-3 x x x x x - 
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9 Diskussion 
9.1 Olika kategorier av alternativa material  
Det är viktigt att stålslagger inte läggs på deponi i onödan. De stålslagger som kan 
användas och hittar sin nisch bör också användas i denna nisch. Generellt kan man dela in 
restmaterial i tre grupper oberoende av ursprung. Den totala mängden stålslagg fördelar 
sig förmodligen över alla de tre grupperna:  
 

• Den första gruppen av alternativa material är sådana som använts under lång tid 
och där erfarenhet av både teknisk och miljömässig art föreligger. Typiskt för 
materialen är att de har visat sig fungera bra tekniskt och inga rapporter om 
negativ miljöpåverkan har rapporterats. Materialen är så pass etablerade att de om 
en tid inte längre räknas som alternativa utan som etablerade. Även anpassade 
regelverk tas successivt fram för denna materialtyp. Miljöpåverkan från dessa 
material borde kunna klassas som ringa om Naturvårdsverket gör en bedömning 
av materialen. Exempel på sådana material kan vara olika former av 
masugnsslagg, krossad betong, järnsand och på sikt även kromslagg.  

 
• Den andra gruppen av material är sådana där det saknas lång erfarenhet av 

materialen och där mycket forskning pågår. Man vet inte riktigt vilka tekniska 
egenskaper materialen har och framförallt har man haft svårt att värdera 
miljöegenskaperna. Man är osäker på till vilka applikationer materialen kan 
passa, vilket också är ett område som undersöks. Inga regelverk av teknisk eller 
miljömässig art finns att luta sig emot som hjälp till bedömningen. Det är också 
osäkert om miljöpåverkan från materialen kan klassas som ringa eller ej ringa, 
vilket också beror mycket på hur man tänker använda materialen (under tätskikt 
t ex). Utmaningen för denna materialgrupp är att skilja ut de materialtyper som 
med rätt användning fungerar bra i applikationen och orsakar ringa 
miljöpåverkan. I denna grupp finns en ganska stor mängd olika material, t ex en 
del stålslagger, kemiskt bundna gjuterisander, slagg-grus m fl.  

 
• Den sista gruppen av alternativa material utgörs av sådana material som man på 

förhand misstänker eller vet är kraftigt förorenade och kan laka ut mycket 
metaller och organiska föroreningar. Om naturvårdsverket gör en bedömning av 
materialen bör slutsatsen bli att miljöpåverkan blir ej ringa. Exempel på sådana 
material kan vara olika typer av flygaskor med hög halt av tungmetaller eller 
tjärasfalt, som i vissa fall räknas som farligt avfall.  

 
Som nämndes ovan för materialtypen i mittengruppen är utmaningen att skilja ut dom 
acceptabla materialen i denna grupp och låta resten tas om hand genom deponering eller 
att åtgärda materialen. För att utföra en miljöbedömning finns i princip två sätt som båda 
har för- och nackdelar. Det ena är att jämföra med naturmaterial och det andra är att 
bygga upp miljöpåverkansmodeller och dra slutsatser utifrån detta.  

9.2 Alternativ för att bedöma miljöpåverkan 

9.2.1 Naturliga material  
Att jämföra med naturmaterial har en uppenbar fördel. Det är enkelt, samt att man vet att 
naturmaterial (oftast) inte har någon signifikant negativ miljöpåverkan. Om man kan visa 
att man har ett material med i stort sett samma miljöegenskaper som majoriteten av 
naturmaterialen så kan man med hög trovärdighet uttala sig om miljöegenskaperna hos 
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aktuellt material. Nackdelen är att det inte finns så mycket data att jämföra med eftersom 
det inte tidigare har funnits något behov av att undersöka detta. I stort sett finns den 
enbart en publikation, som ofta är refererad, licentiatrapporten av Tossavainen [2]. Den 
publikationen innehåller dock enbart tillgänglighetstester vilket i och för sig är bra, men 
då man skall bedöma miljöegenskaperna hos alternativa material vore det mer relevant att 
studera lakegenskaper från kolonntest och skaktest. Detta är bakgrunden till att SP har 
sökt och fått pengar beviljade för att genomföra ett projekt som handlar om skaktest och 
kolonntest av naturliga material enligt de metoder föreskrivs i NFS 2004:10. I början av 
2005 kommer således lakdata för naturliga material att finnas tillgängliga, vilket generellt 
kommer att underlätta bedömningen av alternativa material.  

9.2.2 Modeller  
Den andra möjligheten som beskrivs ovan är att jämföra med olika typer av 
miljöpåverkansmodeller. Sådana modeller skulle kunna byggas för stålslaggs 
miljöpåverkan. Fördelarna med detta är att man kan utforma modellen utifrån de 
förutsättningar som krävs. Om man har ett material som lakar något mer än naturmaterial 
och vill utvärdera vad detta betyder för miljöpåverkan kan en miljöpåverkansmodell 
användas. Eftersom modellerna är datorbaserade kan man på ett enkelt sätt ändra vissa 
randvillkor, t ex om ytvattenkriterierna skulle ändras. Svårigheterna med 
miljöpåverkansmodeller är som vid allt modellbygge, det gäller att verifiera modellen. 
Stämmer den? Ger den pålitliga resultat? Likaså är de randvillkor som antas av stor 
betydelse för slutresultatet, varför dessa måste sättas upp omsorgsfullt. Ett sätt att 
verifiera modellen är att sätta in naturliga material och studera vad resultatet blir.  

9.3 Andra generationens återvinning av materialen  
Ett argument som ibland framförs i diskussionen om alternativa material är att man måste 
långtidsdokumentera var man lägger dem så att de inte i framtiden kommer att ställa till 
problem om man börjar gräva upp dem. Att man gräver upp befintliga geotekniska 
anläggningar och använder materialet till andra nya anläggningar är inte speciellt vanligt 
idag.  Det är ännu så länge billigare och säkrare att använda jungfruligt material eftersom 
man oftast inte är säker på vilka tekniska egenskaper det material har som man gräver 
upp, dels på grund av mekaniska förändringar med tiden, dels på grund av att 
dokumentation kan saknas om materialets egenskaper då man byggde objektet. Men 
eftersom ballastmaterialen utgörs av ändliga resurser så kan en ”andra generationens 
återvinning” bli mer troligt i framtiden varför synpunkten är relevant.   
 
Resonemanget att man måste hålla koll på materialen är dock bara viktigt om materialen 
är starkt förorenade. Målsättningen i detta projekt är att materialen då de används första 
gången som ett restmaterial skall vara acceptabla ur miljösynpunkt, vilket gör att de inte 
ställer till något problem vid den eventuellt andra återvinningen.  
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10 Slutsatser  
10.1 Olika karaktär och erfarenhet 
De i projektet ingående stålslaggerna är mycket olika till sin karaktär. Både utseende, 
tekniska egenskaper och miljöegenskaper varierar inom vida gränser. Detta medför att det 
är extra viktigt att klarlägga vad en specifik stålslagg har för egenskaper eftersom en stor 
bredd av egenskaper ryms i begreppet stålslagg.  
 
Erfarenhet av användning för de olika stålslaggerna är också mycket varierande. Vissa av 
stålslaggerna (främst kromslagg och järnsand) har används under lång tid i de regioner 
där stålslaggen uppstår, medan stålslagger (t ex ljusbågsugnsslagg och LD-slagg) i andra 
regioner huvudsakligen har lagts på deponi tills vidare.  

10.2 Möjlighet till användning och intressekonflikter 
Möjligheten att använda stålslagg som ett konstruktionsmaterial till bygg- och anläggning 
varierar mycket på grund av stålslaggernas olika egenskaper. De bästa stålslaggerna ur 
denna synpunkt är minst lika bra eller bättre än naturgrus och krossat berg, medan andra 
inte når upp till denna nivå. Den applikation som ligger närmast till hands för de flesta 
stålslagger är som obundet ballastmaterial till bygg- och anläggningssektorn. Andra mer 
krävande applikationer (inblandning i betong, filler, till bruk etc) kan gå att tillämpa på 
sikt men mer utvecklingsarbete behövs för att undersöka detta samt att det skall kunna gå 
att tillämpa i större skala.  
 
I vissa fall finns en konflikt mellan intresset att få ut kvarvarande stål ur slaggen och 
möjligheten att använda slaggen som ett ballastmaterial. Nermalningsprocessen för att få 
ut kvarvarande stål medför att slaggen i allmänhet får ett lägre värde som ballastmaterial 
(pga den ökade finkornigheten) både ut teknisk och miljösynpunkt. 

10.3 Miljöegenskaper 

10.3.1 Bedömning av lakningsegenskaper 
Vid en jämförelse av stålslaggernas utlakningsegenskaper med kraven i NFS 2004:10 så 
har stålslaggerna en nivå på utlakning som i de flesta fall ligger under gränsvärdena för 
material som kan läggas på deponi för inert material. Oftast är det dock någon metall som 
har högre utlakning än denna kravnivå. Även om en slagg lakar mer (för någon metall) än 
kraven för material som kan läggas på inert deponi så betyder inte det att slaggen inte kan 
användas som ett konstruktionsmaterial, speciellt om materialet används under ett 
täckskikt. I kraven för inert deponi ställs inget krav på täckskikt under någon del av 
deponins livstid.  

10.3.2 Miljöegenskaperna deklareras och mer kunskap 
kommer 

Oklarheten på kravnivån för miljöegenskaper gör att i förslaget till P-märkningsregler så 
ställs kravet att miljöegenskaperna tills vidare skall deklareras. I framtiden så kommer det 
finnas mer kunskap om de naturliga materialens utlakningsegenskaper. Om 
tillståndsgivande myndigheter framöver sätter upp absoluta kravnivåer på utlakningen 
från alternativa material så kan dessa kravnivåer eventuellt införas i P-märkningen. P-
märkningsregler är dynamiska dokument och påverkas då ny kunskap uppkommer.  
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Avsaknaden av nationella krav på miljöegenskaper för restmaterial till bygg- och 
anläggningssektorn skapar en stor ovisshet på marknaden. Under 2005 kommer dock 
resultat från lakning av naturmaterial (pågående SP-projekt) med lakmetoder angivna i 
NFS 2004:10 vilket gör att en god referens tas fram för vad som kan anses vara ”naturlig” 
lakning. Vidare så håller Naturvårdsverket att arbeta fram nationella riktlinjer inom 
området.  

10.3.3 Standarder 
Under 2004 har många EN-standarder inom ballastområdet börjat gälla. Dessa definierar 
ett stort antal egenskaper och klasser i vilka egenskaperna skall deklareras. Dessa 
standarder har i vissa fall med speciella regler för stålslagg. Standardernas påverkan på en 
produktcertifiering (med absoluta krav) inskränker sig till att ange klassindelning och 
nomenklatur för olika egenskaper. Vilka egenskaper som skall tas med och vilka klasser 
som skall krävas måste avgöras av referensgruppen och remissrundan.  

10.4 Resultat i form av förslag till P-märkningsregler 
Projektet har resulterat i ett förslag till Certifieringsregler för P-märkning av stålslagg 
SPCR 149 med fem bilagor. Certifieringsreglerna beskriver villkor för certifiering i 
allmänhet, utformning av leverantörens egenkontroll och SPs övervakande kontroll. De 
tekniska kraven och miljökraven anges i bilagor (bilaga 1 är utelämnad eftersom den är 
beskriver en utformning av märket):  
 
Bilaga 2: Provningsmetoder, krav och provningsfrekvens för Järnsand för bygg- och 
anläggningstekniska tillämpningar under täckskikt 
 
Bilaga 3a: Provningsmetoder, krav och provningsfrekvens för Ferrokromslagg till bygg- 
och anläggningsarbeten samt obundna överbyggnadslager tillbelagd väg.  
Bilaga 3b: Provningsmetoder, krav och provningsfrekvens för Ferrokromslagg till 
kapillärbrytande skikt inom bygg- och anläggningsarbeten 
 
Bilaga 4. Provningsmetoder, krav och provningsfrekvens för Ljusbågsugnsslagg till 
bygg- och anläggningsarbeten samt obundna överbyggnadslager till belagd väg.  
 
Bilaga 5. Provningsmetoder, krav och provningsfrekvens för LD-slagg till bygg- och 
anläggningsarbeten samt obundna överbyggnadslager till belagd väg.  
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11 Förslag på fortsatt arbete 
Alla restmaterial bör karaktäriseras enligt de krav som gäller i NFS 2004:10 oavsett om 
de skall användas eller deponeras. De lakmetoder som används där är egentligen avsedda 
för att karaktärisera avfall som man planerar skall gå till deponi, men dessa lakmetoder 
kan användas även om man avser använda sin restprodukt.  
 
Dessutom börjar dessa lakmetoder att etablera sig såsom en slags informell standard 
bland lakmetoder även om det material som skall karaktäriseras inte är ett avfall.  
 
En riktvärdesmodell som är anpassad till stålslagg bör utvecklas. I ett annat projekt om 
gjuterisand m fl (se avsnitt 1.5), material så utvecklades en sådan vilket kan göras även i 
en fortsättning av detta projekt. Randvillkoren för en sådan modell skall i huvudsak vara 
miljökvalitetsnormer för flora och fauna i ytvatten, som generellt har ett högt 
skyddsvärde.  
 
Slagginnehavarna bör fundera på och utveckla ytterligare användningsområden för sina 
slagger.  
 
Vidare bör nationellt arbete med att ta fram gränsvärden för restmaterial uppmuntras och 
stödjas. Alla parter i samhället vinner på att restmaterial hanteras på ett ur 
samhällssynpunkt optimalt sätt. Generellt kommer många restmaterial att fungera 
utomordentligt bra som ett byggnadsmaterial samtidigt som det är motiverat att lägga en 
viss typ av restmaterial på deponi.  
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