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Industriell Ekonomi

  

AX: Bo Jansson och Olle Hjelm

 

Titel: Masugnsslagg som vägmaterial i Sverige

En ekonomisk förstudie med speciellt beaktande av

transportkostnader

 

Bakgrund:

En ökande grusbrist i landet och ökade kunskaper om masugns-

slaggs bindande egenskaper har gjort att denna nu kan bli

aktuell som vägmaterial i Sverige

 

Syfte:

Att utröna inom vilka geografiska områden i Sverige det ur

transportekonomisk synvinkel kan vara lämpligt att använda

masugnsslagg som vägmaterial, samt att åstadkomma en modell

för bestämning av billigaste transportmedel och lämpligaste

transportväg från järnverk till vägbygge

 

Avgränsningar:

 

Vid de utförda beräkningarna har i huvudsak två användningar

av masugnsslagg studerats. Hyttsand som stabiliseringsmedel

dels tillsammans med hyttsten och dels tillsammans med natur-

material, vid nybyggnation av vägar

 

Arbetets genomförande:

 

Arbetet har genomförts vid Statens Väg- och Trafikinstitut

under tidenmars till juni 1979. Uppgifter har kontinuerligt

samlats in via intervjuer och litteraturstudier, och dessa

har efterhand bearbetats. Ett besök vid Oxelösunds Järnverk

har också gjorts

 

 Resultat:

Områden aktuella för användning av masugnsslagg har kunnat

fastställas,liksom en modell för bestämning av billigaste

transportmedel och lämpligaste transportväg
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SAMMANFATTNING

 

Masugnsslagg har sedan länge använts som vägmaterial i en

rad länder, t ex Frankrike och Västtyskland. I Sverige har

dock användningen av detta material varit obetydlig. Orsa-

ken till detta har bl a varit den i Sverige rikliga till-

gången på relativt högkvalitativa naturmaterial. Den 0-

betydliga prisskillnaden mellan naturmaterial och masugns-

slagg, har gjort att slagg haft svårt att konkurrera annat

än på mycket korta transportavstånd. Intresset för masugns-

slagg har på senare tid ökat i Sverige, dels beroende på

en ökande grusbrist i landet och dels beroende på att

materialet visat sig ha intressanta egenskaper, vilka gör

möjligt att använda det som stabiliseringsmedel. De mate-

rial som idag brukas för detta ändamål, t ex asfalt och

cement, är betydligt dyrare än de aktuella slaggmateria-

len. Detta gör att masugnsslagg kan bli aktuell att använ-

da även på längre avstånd från järnverken.

Masugnsslagg är en restprodukt som erhålls vid framställ--

ning av tackjärn, och beroende på hur slaggsmältan avkyls,

erhålls slaggprodukter med delvis skilda egenskaper. Om

slaggsmältan får luftsvalna, fås s k hyttsten och detta

är en produkt som är övervägande kristallin. Kyls smältan

däremot med rikliga mängder vatten, fås s k hyttsand,

som är övervägande glasig, vilket gör hyttsanden hy-

drauliskt bindande och därmed lämplig som stabiliserings-

medel. Den tredje typen av masugnsslagg som framställs i

Sverige är pelletiserad masugnsslagg. Denna produkt er-

hålls genom att smältan får expandera under begränsad

vattenbesprutning och sedan falla ner på en skovelför-

sedd trumma, som slungar' iväg slaggen. Genom ytspänning-

en bildas då mer eller mindre sfäriska partiklar. Även

denna produkt kan vara hydrauliskt bindande och kan däri-

genom användas som stabiliseringsmedel. Dock måste den

först malas.
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II

Vid en jämförelse mellan masugnsslagg och alternativa na-

turmaterial, finner man att tillgången på naturmaterial

är relativt väl fördelad över landet medan masugnsslagg

främst finns att tillgå på tre orter; Oxelösund, Luleå

och Borlänge. Detta gör att transportfrågan kommer att få

en avgörande betydelse för hur konkurrenskraftig slaggen

blir som vägmaterial. Detta arbete syftar till att utröna

transportmöjligheterna för masugnsslagg, samt att fast-

ställa inom vilka geografiska områden användningen av mas-

ugnsslagg som vägmaterial kan vara aktuell.

För distribution av masugnsslagg från järnverk till väg-

bygge, anser vi transportmedlen bil, tåg och båt vara de

enda tänkbara. Genom att kombinera dessa på olika sätt

och genom att använda oss av depåer för mellanlagring,

har vi byggt en distributionsmodell i form av ett nät-

verk.Med hjälp av detta kan billigaste transportväg från

ett bestämt järnverk till ett bestämt vägbygge faststäl-

las. Vi har även gjort en direkt jämförelse mellan olika

transportalternativ för att se hur stora avstånd som

krävs för att de lägre tonkm-kostnaderna för tåg respek-

tive båt skall kompensera de högre lastnings- och loss-

ningskostnaderna för dessa alternativ. Det framgår vid

en jämförelse mellan båt- och biltransport att det endast

krävs ett mycket kort transportavstånd för att det skulle

löna sig med båttransport. Detta under de i jämförelsen

gällande förutsättningarna.

För att kunna fastställa inom vilka geografiska områden

det kan vara aktuellt att använda masugnsslagg som väg-

material, har vi varit tvingade att begränsa oss till en

bestämd användning av slaggen. Vi har genom kontakter på

Statens Väg- och Trafikinstitut kommit fram till att det

för närvarande intressantaste användningsområdet är hytt-

sand som stabiliseringsmedel tillsammans med hyttsten,

s k Merolit, eller tillsammans med naturmaterial. Dessa

skulle då få ersätta bitumenstabiliserat grus i bärlag-
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III

ret. Dessa användningar är dock idag inte rekommenderade i

Byggnadstekniska anvisningar, och Vi har därför fått anta

vilka förutsättningar som skall gälla för dessa. Inom Sta-

tens Vägverk pågår dock arbete med att ta fram nya normer

för användning av restprodukter som vägmaterial.

Med utgångspunkt från att slaggmaterialet och det bitumen-

stabiliserade gruset kostar lika mycket på plats i vägen,

kan man beräkna hur mycket som är disponibelt för transport

av masugnsslagg. Vi drar då inköpspris och läggningskost-

nad för slagg från den summa det kostar att få det bitu-

menstabiliserade gruset på plats i vägen. Den summa som

då erhålls kan omsättas i ett transportavstånd 1 km. De

förutsättningar Vi utgått från i beräkningsexemplen är

följande:

- 10 cm bitumenstabiliserat grus ersätts
med ett lika tjockt slaggstabiliserat
lager

- läggning av ett 10 cm tjockt slaggstabili-
serat lager kostar lika mycket som lägg-
ning av ett 5 cm tjockt lager bitumensta-
biliserat grus

- övriga lager påverkas inte av bytet

- underhållskostnaderna påverkas inte av
bytet

- trafikanten märker ingen skillnad

Med ovanstående förutsättningar har vi kommit fram till

att c:a 45 kr/ton skulle vara disponibelt för transport

om det slaggstabiliserade lagret utgörs av Merolit. Mas-

ugnsslagg har för något år sedan transporterats en sträcka

på 30 mil med lastbil till en kostnad av 43 kr/ton. Det

rörde sig då om returfrakter. Antar vi att ökningen av ton-

km-priset har varit 10 % sedan dess, vill vi göra gällande

att man idag under gynnsamma omständigheter skulle kunna

transportera slagg drygt 25 mil med lastbil.

Vid tågtransport måste man transportera slaggen med last-

bil från lossningsplatsen vid järnväg ut till vägbygget.
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IV

Till lastbilstransport kan man t ex avsätta en summa på

10 kr/ton, vilket möjliggör en transport på knappt 3 mil

enligt Åkeriavtalet. Antar vi sedan för tågtransporten

en rabattsats på 20 % jämfört med SJ:s frakttabeller, med-

ger de resterande medlen en transport på c:a 13 mil.

Jämför man detta med direkt lastbilstransport, motsvarar

det den sträcka man kan ta sig för samma Summa enligt

Åkeriavtalet. De gjorda jämförelserna tyder på att last-

bilstransport möjliggör en något längre transport än tåg.

Med båt har vi funnit det möjligt att från Oxelösund täcka

in hela kusten söderut ner till Malmö. Hyttsand produce-

ras för närvarande inte i Luleå, men skulle produktionen

återupptas, skulle man kunna täcka in resten av ostkusten,

Av figur i framgår inom vilka områden det ur transport-

'^ ekonomisk synvinkel kan vara ak-

tuellt att ersätta ett 10 cm BG-

lager med ett lika tjockt lager

Merolit.

Summeras förbrukningen av 220 BG

inom de områden som kan nås från

Borlänge och Oxelösund, finner man

att c:a 60 % av den totala för-

brukningen faller inom detta om-

råde. Tas dessutom de områden som

kan nås från Luleå med, blir siff-

ran istället 85 %. Det är alltså

relativt stora delar av landet

som kan komma i fråga när det gäl-

ler användningen av Merolit som

 

ersättning för bitumenstabilise-

. . o . . I rat grus under de givna förut-
Figur 1. Omraden 1 Sverige
där användning av masugns- sättningarna.

slagg kan bli aktuell
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Om vi istället för Merolit använder oss av hyttsand som

stabiliseringsmedel tillsammans med naturmaterial, er-

hålls under samma premisser som i föregående exempel 40

kr/ton disponibla för transport. Mald hyttsand tillsam-

mans med naturmaterial finns bl a att tillgå färdigblan-

dad i Malmö, där den betingar ett pris av 55 kr/ton.

Slaggbindemedlet, den malda hyttsanden, köps från Oxelö-

sund och transporteras därifrån till Skåne med lastbil.

Detta innebär att om det är möjligt att förlägga bland-

ningsplatsen på valfri plats i Sverige, skulle slaggbin-

demedlet kunna-användas över i stort sett hela landet.

Med ledning av de beräkningar som utförts, med Merolit

och slaggbindemedel tillsammans med naturmaterial som er-

sättning för bitumenstabiliserat grus i vägars bärlager,

vill vi göra gällande att mycket stora delar av Sverige

kan bli aktuella för användning av masugnsslagg ur tran-

sportekonomisk synvinkel. Stor osäkerhet råder dock gäl-

lande masugnsslaggens tekniska egenskaper, t ex bärighet

och sprickbildningsbenägenhet, och dessa har naturligt-

vis stor betydelse för hur olika slaggmaterial kan och

bör användas i vägbyggnadssammanhang. Av intresse är här

också masugnsslaggens tjälisolerande egenskaper, och des-

sa bör inte glömmas bort i resonemanget. Masugnsslagg är,

enligt vår mening, av sådant intresse att ytterligare un-

dersökningar av dess egenskaper är motiverade.
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0 INLEDNING

0.1 Bakgrund

Masugnsslagg har sedan länge använts som vägmaterial i

en rad länder. I Frankrike används t ex hyttsand som sta-

biliseringsmedel i vägars bär- och förstärkningslager me-

dan man 1 Västtyskland företrädesvis använder hyttsten

som fyllnadsmaterial i förstärkningslagret. I dessa län-

der utnyttjas största delen av den masugnsslagg som pro-

duceras till nyttiga ändamål.

I Sverige har dock användningen av masugnsslagg varit o-

betydlig. Slagg från NJA i Luleå har använts som utfyll-

nadsmaterial till Stålverk 80 och i Oxelösund har mycket

av den producerade slaggen tippats i sjön. Den ringa an-

vändningen som vägmaterial grundar sig bl a på den, i Sve-

rige, rikliga tillgången på relativt högkvalitativt na-

urmaterial. Den obetydliga prisskillnaden mellan natur-

material och masugnsslagg, har gjort att slaggen haft svårt

att konkurrera på längre transportavstånd. En annan bi-

-dragande orsak till att slagg inte använts som vägmaterial

är, att tillräcklig kännedom om materialet saknats. Mas-

ugnsslagg har dessutom ibland förväxlats med stålverks-

slagg, vilken har helt andra egenskaper.

På senare tid har intresset för masugnsslagg som vägmate-

rial ökat i Sverige, dels beroende på en ökande grusbrist

och dels beroende på att materialet visat sig ha intres-

santa egenskaper, vilka gör det möjligt att använda det

som stabiliseringsmedel. De material som idag brukas för

detta ändamål, t ex asfalt och cement, är betydligt dy-

rare än de aktuella slaggmaterialen, och det är inte att

hålla för otroligt att priset på asfalt kommer att stiga

ytterligare på grund av den besvärliga oljesituation som

nu åter gör sig gällande. Dessa faktorer gör att masugns-

slaggen kan bli aktuell för användning på längre avstånd
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från järnverken och inte bara i deras omedelbara närhet,

vilket är fallet i dagsläget.

Men är det över huvud taget ekonomiskt försvarbart att

transportera masugnsslagg några längre sträckor, och om

så är fallet, hur långt och med vilka transportmedel ?

Detta är några av de frågor som blivit aktuella i ooh med

- masugnsslaggens eventuella införande som vägmaterial i

Sverige.
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0.2 Syfte

Syftet med detta arbete är att utröna huruvida masugns-

slagg kan vara lämpligt att använda som vägbyggnadsmate-

rial, och då främst ur transportekonomisk synvinkel. Vi

försöker därvidlag dels åstadkomma en modell för bestäm-

ning av billigaste transportmedel och lämpligaste tran-

sportväg ut till ett speciellt Vägbygge, dels bestämma

inom hur stort geografiskt område användning av masugns-

slagg kan vara aktuell- I viss mån vill Vi också belysa

masugnsslaggens olika användningar som Vägbyggnadsmateri-

al samt vilka alternativa användningsområden som finns

för masugnsslagg.
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0.3 Avgränsningar

 

I detta arbete koncentrerar Vi oss på användningen av

masugnsslagg som stabiliseringsmedel tillsammans med an-

tingen naturmaterial eller andra slaggprodukter i vägars

bärlager, då detta användningsområde anses vara det mest

intressanta.

Vid de beräkningsexempel som utförts, har två användnings-

områden studerats; Merolit som ersättning för bitumensta-

biliserat grus (BG), samt slaggbindemedel som ersättning

för BG. Vidare har vi, vid beräkningsexemplen, begränsat

oss till nybyggnation då det, efter diskussioner med fle-

ra inblandade parter, framkommit att detta är mest rea-

listiskt. I anslutning till exemplen beskrivs ytterligare

och mer noggrant vilka förutsättningar och avgränsningar

som gäller.

Tyvärr har vi inte kunnat gå in närmare på de olika slagg-

materialens tekniska egenskaper och deras inverkan på vä-

gens konstruktion, då dessa inte anses vara tillfredstäl-

lande kartlagda i Sverige. Undersökningar pågår dock inom

Statens Väg- och Trafikinstitut och Statens Vägverk utar-

betar nya rekommendationer för användandet av masugnsslagg

1 vägar. För mer ingående uppgifter om de tekniska egen-

skaperna hänvisar vi till VTI Rapport lll, Peet Höbeda.

Beträffande masugnsslaggs användning i andra länder än

Sverige, så kommer detta endast att behandlas översikt-

ligt, då vi på grund av tidsbrist inte har kunnat tränga

djupare in i dessa frågor.

Kvaliteten på vägarna har vi förutsatt bestämd på förhand

från annat håll.
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> 1 VÃGAR

l.l Konstruktion

 

Vid byggnad av en väg görs först en s k underbyggnad.

Denna utförs så att en terrass erhålls, med en terrass-

yta överst. På denna byggs sedan en överbyggnad som i

regel består av tre lager : förstärkningslager, bärlager

och slitlager. Slitlagret kallas ibland också beläggning.

 

\ _eZ

/ J/

  

1. slitlager

2 . bärlager

5. förstärkningslager

4. underbyggnad

5. undergrund

Figur 1. Principskiss av väg

överbyggnadens uppgift är att ta upp de krafter som tra-

fiken ger upphov till och att överföra dessa till under-

byggnaden. Kraven är då att inga nämnvärda bestående el-

ler elastiska deformationer uppstår, förutom de rörelser

i undergrunden som av olika skäl kan eller måste accepte-

ras. Påkänningarna är störst vid vägytan och avtar sedan

ju längre ner i vägen man kommer. Det ställs därför större

krav på bärighet och stabilitet hos materialen ju högre

upp i vägen dessa förekommer.

Man strävar naturligtvis efter att utnyttja de material
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som finns på platsen för vägbyggnaden på bästa ekonomiska

och byggnadstekniska sätt. Eftersom materialkraven stiger

ju högre upp i Vägen materialen förekommer försöker man

reservera de bästa massorna för användning så nära väg-

ytan som möjligt. Detta innebär att bäriga och icke tjäl-

farliga jordmassor och berg normalt reserveras för använd-

ning i vägens överbyggnad. Genom att placera de bästa mas-

sorna överst i underbyggnaden, kan också överbyggnadstjock-

leken nedbringas.

I regel kommer dock underbyggnaden att bestå av jordarter

med sådan bärighet att ett förstärkningslager av icke tjäl-

farligt material måste läggas ut innan bärlagret kan på-

föras. I vissa fall erfordras dessutom ett speciellt tjäl+

skydd, bestående av bark eller cellplast, under förstärk-

ningslagret för att minska olägenheter vid ojämn tjällyft-

ning. På leriga eller mycket tjälfarliga material, måste

minst 150 mm av förstärkningslagrets undre del bestå av

ett tätningslager,som skall innehålla minst 20 %,material

som är mindre än 1 mm. Förstärkningslagrets yta skall ock-

så vid behov tätas så att inte ovanliggande bärlagergrus

rinner ner.

Bärlagret skall fördela fordonens hjultryck så att det

inte uppkommer för stora påkänningar i förstärkningslagret

och underbyggnaden. För att det skall vara möjligt att

behålla en tillräckligt hög stabilitet även vid hög vat-

tenhalt, måste mängden grövre partiklar i bärlagret vara

så stor att ett stenskellett bildas. Om trafiken dessutom

är mycket stor eller om materialet inte är av tillräckligt

god kvalitet kan man stabilisera med cement eller bitumen.

Med bitumen avses asfalt eller stenkolstjära eller lös-

ningar eller blandningar av dessa.

Bärlagret skall också utgöra ett fast och jämnt underlag

för slitlagret. Slitlagret kan bestå av grus, oljegrus

eller bituminösa beläggningar.
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Beroende Pâ Vilka material överbyggnaden består av, kan

man särskilja fem olika överbyggnadstyper:

GBÖ

BBÖ

HBÖ

CBÖ

Gö

GrusBitumenöverbyggnad

BergBitumenÖverbyggnad

Helt Bitumenbunden Överbyggnad

CementBitumenöverbyggnad

Grusöverbyggnad

Den sista typen, Gö, är en s k skrivbordsprodukt som knap-

past förekommer. Vägar med grusslitlager utförs inte vid

nybyggnation och de grusvägar som finns är utbyggda efter

hand. Detta har medfört att de grusvägar som finns kan

vara uppbyggda hur som helst beroende på vilka material

och metoder man använt sig av. De övriga fyra överbygg-

nadstyperna är enligt Byggnadstekniska anvisningar, BYA,

uppbyggda på följande sätt:

GBÖ

BBÖ

 

 

    

  

  

l l.

2.

3
3.

4 4.

l

2 ' .

3 3.
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Bituminöst slitlager

Bärlager av bitumenstabi-
liserat grus (BG)

Bärlager av grus eller
makadam

Eventuellt förstärknings-
lager av grus, sand, kros-
sad sprängsten eller mas-
ugnsslagg

Bituminöst slitlager

Bärlager av bitumenstabi-
liserat grus (BG)

Bitumenbundet förstärknings-
lager, bestående av ett el-
ler flera bergkrosslager
och eventuellt tätningslager



 

HBÖ

   

 

CBÖ
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Bituminöst slitlager

Bärlager av bitumenstabi-
liserat grus, utlagt i
två eller flera lager (BG)

Bituminöst slitlager

Bärlager av bitumenstabi-
liserat grus (BG)

Bärlager av cementstabili-
serat grus

Eventuellt förstärknings-
lager av grus, sand, kros-
sad sprängsten eller mas-
ugnsslagg (Undre delen ut-
förs ibland som tätnings-
lager)



1.2 Dimensionering

 

Överbyggnaden dimensioneras med hjälp av dimensionerings-

tabeller i Byggnadstekniska anvisningar, BYA. Tjockleken

beror på följande tre faktorer:

- överbyggnadstyp

- trafikklass

- terrassmaterialets materialgrupp

överbyggnadstyperna är likvärda ur vägteknisk synvinkel

 

inom varje trafikklass. Val av överbyggnadstyp sker därför

med hänsyn till materialtillgång, byggnadstid, kostnads-

läge etc.

Indelning i trafikklass sker efter hur många kommersiella

 

fordon som passerar den aktuella vägen per dygn under

tjällossningsperioden det år vägen öppnas för trafik. Med

kommersiellt fordon avses fordon med tjänstevikt större

än 3.5 ton. Klasserna indelas enligt tabell 1.

gans-

väg

dimensionerande ' '
.trafik 0-50 0-100 100-500 500-1500 1500-3000 5000

 

Väg med bituminöst slitlager

      

trafikklass I II III IV V VI

 

 

 

     

Tabell.1. Trafikklasser (Källa: Byggnadstekniska anvisningar)

Jordarten i undergrunden delas in i materialgrupper med

 

hänsyn till vägtekniska egenskaper. Grupperna delas en-

ligt BYA in på nedanstående vis för jordterrass:
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materialgrupp exempel på material

 
 

grus

sandigt grus I

grusig morän I

sandig morän I

grusig sand I

B sand I

grovmo I

grusig morän II

C sandig morän II

normal morän II

samtliga jordarter som inte

D kan hänföras till någon av

övriga grupper

såplera

torv

gyttja

dy

Det finns ytterligare två materialgrupper, F och G, för

bergterrass, men Vi skall inte här gå in närmare på dessa.

Siffrorna I och II syftar på tjälfarligheten där I står

för icke tjälfarliga och II står för måttligt tjälfarliga

jordarter. Dessutom finns också en grupp III, mycket tjäl-

farliga jordarter.

Sedan dessa tre faktorer bestämts, kan man ur dimensione-

ringstabellerna utläsa minsta erforderliga överbyggnads-

tjocklek, förstärknings-, bär- och slitlagertjocklek samt

slitlagertyp.
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1.3 Ny teknik

 

Någon helt ny, revolutionerande teknik, som skulle kunna

slå ut de gamla beprövade metoderna, tycks inte finnas.

Detta har vi kunnat fastställa efter intervjuer med före-

trädare för Statens Väg- och Trafikinstitut och Statens

Vägverk. Vad som däremot blir alltmer vanligt är, att an-

vända sig av nya material; nya i den bemärkelsen att de

tidigare inte använts vid vägbyggnad, men ofta varit väl

kända sedan lång tid tillbaka. De rör sig i dessa fall

mestadels om restprodukter från olika processer. I många

länder tillvaratas t ex flygaska, Vilket är en restpro-

dukt från koleldade kraftverk. Tillsätts kalk till denna

produkt, erhålls en sammanbindande verkan genom puzzolan-

reaktion, och det blir möjligt att använda materialet vid

vägbyggnad. Slagg från brända hushållssopor är en annan

restprodukt som börjat tillvaratas. Vid användningen av

dessa restprodukter som vägmaterial, befinner man sig of-

ta i teststadiet och vi har inte funnit några tecken som

tyder på att det finns något material som helt kommer att

slå ut de material som idag används. Detta, tillsammans

med det faktum att detta arbete utförts under en relativt

kort tidsperiod, har gjort att Vi inte närmare har kunnat

gå in på detta område.
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1.4 Vägproduktion; Behov och utveckling

Belastningen på våra vägar har med åren blivit allt hår-

dare. Bilen har blivit var mans egendom och behovet att

snabbt och lätt ta sig från en plats till en annan har

_växt sig större. När vi för några tio-tal år sedan tog

bussen eller tåget, tar vi nu istället bilen. Av det to-

tala transportarbetet, som ökat markant, utgör lastbils-

transporter en allt större del och andelen förväntas växa

även i framtiden. Godstransporterna har med åren som gått

blivit längre och längre.

De prognoser som gjorts, pekar mot en fortsatt utveckling

i linje med den som varit; fler fordon, fler tyngre tran-

sporter på vägarna etc.

A miljarder
100 o tonkm

80 <

60 '

40 --
\\\

 

 

?
Ä

;
F
W
/
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l
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Ä\\ : , I i

i 1 ! 1,
-60 _70 _75 -80 -90 år

?jäjj sjöfart

ä>\ Jamnmg

lastbil

  

 

Diagram.1.'Utveckling och prognos för godstransportarbetet
i Sverige 1969 - 1990 (Ella: sou 1975:66 ,
Statens Vägverks årsredovisning 1977)
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Diagram.2. Utveckling'och prognos för personrransportarbetet i
Sverie 1960 - 1990 (Källa: sou 1975:66 , Statens
Vägverks årsredovisning 1977)
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Diagram 3. Utveckling och prognos för trafikarbetet i Sverige
1960 - 1990 (Källa: SOU 1975:66 , Statens Vägverks
årsredovisning 1977)
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Vad som inte framgår av diagram 1 så tydligt är, att gods-

transportarbetet har sjunkit totalt sett under 70-talets

senare del. Detta beror till stor del på den lågkonjunk-

tur som rådit, men oljekrisen för några år sedan har för-

visso också satt sina spår. I dagarna har detta problem

åter blivit aktuellt och en allmän brist på olja råder

för tillfället (sommaren 1979) i landet, då främst på

s k villaolja och bensin. För att inte en allvarlig brist

skall uppstå senare under året, har sparåtgärder nu vid-

tagits från regeringens sida i form av höjda bensinpriser

och hastighetsbegränsningar. Vad detta kan få för verk-

ningar på transportarbetet är svårt att säga, men det bör

i vilket fall som helst leda till en långsammare tillväxt-

takt än tidigare av densamma.

Trots oljekris och lågkonjunktur har persontransportar-

betet ökat kraftigare än vad som var väntat från stats-

makternas sida under 70-talet, men detta är en utveckling

vi inte vågar oss på att "förklara", då den går stick i

stäv med ovanstående resonemang. Jämför med diagram 2.

Trafikarbetet i Sverige har dock utvecklats i enlighet med

de prognoser som gjorts, och man kan nog anta att utveck-

lingen kommer att följa samma linje även i framtiden, dock

kanske med en viss stagnation. Se diagram 3.

Det ökade behovet av bra och lättframkomliga vägar har

inte mötts med en utbyggnad av vägnätets totala längd.

Som framgår av diagram 4 har längden varit i stort sett

oförändrad de senaste 20 åren. Istället har vägarna gjorts

bredare och belagts med bituminösa slitlager och andelen

grusvägar har därmed minskat. Hur många km väg som påbör-

jats av olika bredd under åren 1972 till 1977 visar dia-

gram 5.
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tusentals
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Diagram 4. Statsvägar i Sverige (Källa: Stafistisk årsbok för
Sverige 1978, SCB)

Å tuseb'tals m2
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Diagram 5. Antal km våg av olika Diagram 6. Antal m2 väg av olika
bredd som påbörjats (Källa: bredd som påbörjats
Statens Vägverks årsredovisningar

1972 - 197?)
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Tyvärr är inte diagram 5 helt rättvisande. Omräknat i tu-

sentals m2 som påbörjats, blir resultatet något annorlun-

da, vilket framgår av diagram 6. Som synes har nybyggna-

tionen av relativt breda Vägar, ytmässigt och därmed även

kostnadsmässigt sett, varit dominerande under de senaste

åren.

Statens utgifter för vägbyggnad och drift har utvecklats

enligt diagram 7. Dessa utgifter har ökat kraftigt, men

hela ökningen ligger på driftsidan. Värdena fram till 1977

är nominella, så i realiteten har anslagen till nybyggna-

tion sjunkit med tiden. 1979 till 1988 beräknas anslagen

till Vägbyggnad ligga konstant vid c:a 800 000 000 kr/år

enligt Statens Vägverks flerårsplaner. I denna summa ingår

även AMS- och sysselsättningsstimulerande medel och den

'gäller 1979 års prisnivå. Utbyggnadstakten av vägnätet

kan med andra ord antas ligga på en relativt konstant ni-

vå under den närmaste lO-års perioden.

A miljarder

 

 

kronor

.2:5-

200*

1,5- totalt

1.0- drift

0.5...
M

L» nybyggnad
- t . r . r s T* Y 1 7 , . . nu
-65 ' -70 -75 år

Diagram 7. Statens utgifter för nybyggnad och drift av vägar
(Källa: Statistisk årsbok för Sverige 1978, SCB)
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Grusförbrukningen inom Statens Vägverk uppgick för ny-

byggnation under 1977 till totalt 2 200 000 m3, vilket
motsvarar 2 900 000 ton. Detta fördelat på 300 000 m3 bär-

lagergrus och 1 700 000 m3 grus till förstärkningslager.

De återstående 200 000 m3 var berg till förstärkningsla-

ger. Detta är dock inte den totala grusförbrukningen vid

nybyggnation inom landet, utan till dessa kvantiteter

måste läggas det som förbrukas av kommuner, privatpersoner

OSV.

1978 förbrukades c:a 380 000 ton BG till våra nya vägar

fördelat på följande sätt:

ton

110 BG egen regi 37 046

110 BG entreprenad 162 673

199 719

220 BG egen regi 34 976

220 BG entreprenad 145 349

180 325

Dessa volymer lades på s k körbana, men till detta kan

läggas det material som åtgår för maskinjusteringar, av-

och påfarter osv.

Under samma år förbrukades även 2 200 m3 cellplast och

20 000 m3 lättklinker till tjälisolering.

Hur mycket som i framtiden kommer att gå åt av de olika

vägbyggnadsmaterialen beror dels på vilka typer och bred-

der av vägar man ämnar att bygga, dels på förhållandena

på platsen för vägbygget.
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2 MASUGNSSLAGG

2.1 Framställning

 

2.l.l âllmänt

Vid framställning av tackjärn (råjärn) i masugn, erhålls

s k masugnsslagg som en restprodukt. Mängden slagg i för-

hållande till mängden järn beror på hur rikhaltig malmen

är; ju högre halt desto mindre slagg.Smält järnmalm redu-

ceras i masugnsprocessen till tackjärn vid en temperatur

av ungefär 1 500 CC. Driften av denna proceSs är kontinu-

erlig och i toppen av ugnen matas koks, malm eller sinter-

gods och flussmedel, då vanligen kalk, in. Koksen fungerar

som bränsle och flussmedlet nedsätter smältpunkten hos de

silikatiska beståndsdelarna i malmen. Samtidigt blåses

het blästerluft in i ugnens nedre del.

'(5 a chargevagn som.matar ugnen
* med malm och oxidationsme-
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Figur 2. Principskiss av masugn (Källa: DATA, Bokförlaget
DATA, Stockholm, upplaga 1976)
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Den slaggsmälta som nu bildas flyter ovanpå den övriga

smältan och kan därför lätt tappas av. Antingen kan en

kontinuerlig avtappning ske eller så tappas slaggen av

med bestämda intervaller. Hur sedan Slaggsmältan kyls,

beror dels på vilken avtappning som förekommer, dels på

vilken produkt man önskar erhålla. Beroende på vilken

avkylningsmetod som används erhålls följande produkter:

2.1-2 åuâtåyldimssggnsâlâgs,_(Qyztåtsnl

Slaggsmältan hälls ut lagervis i bassänger eller direkt

på marken, vilket är vanligare i Sverige, där den får

svalna långsamt. Medan den ännu är något varm kan den

vattenbesprutas för att sprickor skall uppstå. Detta gö-

res för att underlätta losstagning. Hyttstenen kan senare

krossas och siktas för att bli mer lämplig som vägmateri-

al. Några av de mest karaktäristiska egenskaperna är:

- övervägande kristallin

- basisk eller sur (båda alternativen
förekommer)

- har viss benägenhet att sönderfalla
vid extremt basisk sammansättning

- långsamt hydrauliskt bindande

- god värmeisoleringsförmåga

- låg densitet

- god kapillärbrytande förmåga

- låg vattenabsorption

2 1-3 Eastsnäyld_gäa2ule5a§.maåusnåslasg_(§y2t§a2dl

Smältan kyls hastigt av med hjälp av vatten, vilket gör

att smältan sprängs sönder i partiklar av skiftande stor-

lek. Dock har de flesta partiklarna en storlek mindre än

2 mm och den erhållna produkten påminner mycket om sand i

fråga om kornfördelning. En granuleringsmetod visas i fi-

gur 3.
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Figur 3. En granuleringsmetod (Källa: m1 Rapport 111, P Höbeda)

Några av de mest karaktäristiska egenskaperna är:

- övervägande glasig (amorf)

- mer eller mindre hydrauliskt bindande

- basisk eller sur

- sönderfaller ej även vid extremt basisk
sammansättning

- innehåller 10 till 12 % vatten

2- 10 4 Exeasdsrsd_ (lbim§a§"i masusnâslass

En momentan gasutveckling som ger en porös, lätt, expan-

derad produkt, erhålls genom att slaggsmältan begjuts med

en bestämd, ganska ringa mängd vatten. Några av de mest

karaktäristiska egenskaperna är:

- låg densitet

- god värmeisoleringsförmåga
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2 . l- 5 Bells.t_i_ssrsd_messg_rls§ 12.951

Smältan får här expandera under begränsad vattenbesprut-

ning och därefter falla ner på en roterande, skovelför-

sedd trumma som slår sönder och slungar iväg den. Genom

ytspänningen bildas då mer eller mindre sfäriska partik-

lar. Se figur 4.

 

Figur 4. Principskiss av pelletisering av masugnsslagg

På grund av att vattenbesprutningen är begränsad och att

partiklarna efter denna har en temperatur på mellan 700

och 800 0C är denna produkt i stort sett fri från vatten.

Om den pelletiserade slaggen skall kunna användas som

stabiliseringsmedel, måste den först malas. Några av de

mest karaktäristiska egenskaperna är:
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- låg densitet

- god värmeisoleringsförmåga

- hydrauliskt bindande (om amorf och mald)

- kristallin eller amorf

- god kapillärbrytande förmåga

- låg vattenabsorption

2.1.6 gontrollmöiligheter

Den kemiska sammansättningen hos slaggen kontrolleras

alltid vid varje avtappning ur masugnen. Avvikelser rap-

porteras och man strävar efter att hålla en viss samman-

sättning, men det gör man enbart för att få rätt kvalitet

på tackjärnet. Vill man ändra sammansättningen hos slag-

gen, för att erhålla andra egenskaper hos denna, är man

tvungen att tillsätta kemikalier i efterhand. Det kan dock

göras medan slaggsmältan fortfarande är het. Det är själv-

klart hela tiden tackjärnet som är det primära i själva

masugnsprocessen och det kommer det att vara även i fram-

tiden.
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2.2 Produktion

 

2.2.1. édgmmänt;

Produktionen av masugnsslagg i Sverige beräknas för Svenskt

Stål AB, SSAB, uppgå till 760 000 ton under 1979. Fördel-

ningen mellan de olika järnverken NJA i Luleå, Domnarvet

i Borlänge och.Gränges - Oxelösund i Oxelösund och mellan

de olika produkterna hyttsten, hyttsand och pelletiserad

slagg framgår av tabell 2.

  

  

    

 

hyttsand hyttsten, pellets totalt

jämmmrk
-

Oxelösund 20 210 20 250

. Borlänge 170 40 - 210

Luleå - 280 20 500

totalt 190 550 40 760

      

 

Tabell 2.Preliminär produktion av masugnsslagg i tusentals ton

i Sverige 1979 inom Svenskt Stål AB (Källa: merox AB)

Vi har här bara tagit hänsyn till SSAB som står för den

absoluta merparten av den totala produktionen av masugns-

slagg. I övrigt produceras en del i Spännarhyttan.

I Oxelösund finns möjligheter att granulera betydligt stör-

re del av produktionen om det bara fanns avsättningsmöj-

ligheter. 1978 exporterades 60 000 ton hyttsten till Väst-

:tyskland och 1979 beräknas denna export uppgå till c:a

100 000 ton. Den kontinuerliga avtappningen av slaggen som

tillämpas i Borlänge medför, att det är bäst att kyla den

så fort som möjligt. Därför granulerar man här den största

delen av slaggen. I Luleå sker avtappningen från masugnen

med ungefär 295 timmes intervall och detta medför att man
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i pricip kan göra vad man vill med slaggen. Tidigare har

granulering skett, men denna verksamhet är numera nedlagd

bl a beroende på miljöskäl. Byggnaden var dålig och ner-

sliten.

2.2.2 Erêmtiden

Det kan vara svårt att säga hur stor produktionen av mas-

ugnsslagg kommer att bli i framtiden bl a beroende på att

järnframställningen är så konjunkturkänslig. Jämför t ex

med varven som är stora stålförbrukare. Vidare kan man

köpa stål billigt på världsmarknaden och om det över hu-

vud taget skall finnas järnverk i Sverige är i mångt och

mycket en politisk fråga.

Stålindustrin har under senare tid varit föremål för en

mängd utredningar. En av de mest omdiskuterade har varit

den som Boston Consulting Group genomförde. När gruppens

resultat presenterades framgick, att man tycke att den

malmbaserade metallurgin i Borlänge skulle läggas ner och

att produktionen av såväl handels- som specialstål skulle

skäras ner. Strukturplanen för SSAB tyder nu också på att

järnverket i Borlänge skall läggas ner 1982. Som vi ser i

tabell 3 produceras i Borlänge 170 000 av 190 000 ton hytt-

sand och det skulle med andra ord medföra att produktionen

av hyttsand skärs ner med c:a 95 %. Om behov då finns kan

produktionen ökas i Oxelösund och Luleå. Vissa investe-

ringsåtgärder kan då vara nödvändiga.

Den värsta krisen för järnverken verkar nu vara över och

en Viss uppgång har kunnat skönjas. För 1980 tror man inom

Merox AB att denna uppgång skall innebära en slaggproduk-

tion på c:a 1 000 000 ton.
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2.3 Priser på masugnsslagg

Prissättningen på de slaggprodukter som hittills kunnat

avyttras, har baserats på försåld volym samt alternativ-

materialens priser. Priset har i möjligaste mån satts

'under priset för alternativmaterialen. Eftersom tillgången

på dessa varierar något i landet, varierar även priserna

på de olika slaggmaterialen något. Se tabell 3.

 

     

    

 

'än1.- uProdukt 3 Verk Oxelosund Borlänge Luleå
kr/ton lcr/ton lir/:ton

okrossad 7 10 - 12

hyttSten krossad 15 10 18

otorkad _20

hyttsand torkad 45

pellets 50 65

Merolit 45 50+

bindemedel 200

(mald och torkad
hyttsand coh pelletå

+Produktion upptas sommaren 1979

 

 
 

Tabell 3. Priser på slaggprodukter april 1979 (Källa: Merox.AB)

Det har för slaggproducenterna ofta varit svårt att göra

denna restprodukt attraktiv, men helt omöjligt att sälja

den har det inte varit, och de under 1978 försålda kvan-

titeterna framgår av tabell 4.

I Luleå finns, enligt uppgift från slaggproducenten, gott

om naturgrus och sand, och efterfrågan på hyttsand är där-

för inte särskilt stor. Här dominerar istället efterfrå-

gan på hyttsten. Även i Borlängetrakten finns gott om
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jämverk Oxelösund Borlänge *Luleå
produkt (tusen ton) (tusen ton) (tusen ton)

okrossad 18 10

hyttSten krossad 75 75 40

otorkad 10

hyttsand torkad provkvantitet

pellets I 8' 15

Ebrolit 25

bindemedel < 1

 

Tabell 40 Försäljning av slaggprodukter i Sverige i tusentals ton

under 1978 (Källa: Merox AB)

natursand. Efterfrågan på slaggmaterial i Oxelösund är 0-

betydlig, beroende på att tillgången på både berg- och

grusmaterial här är god. Detta kan te sig en aning under-

ligt med hänsyn till figurerna 5 och 6, men det kan för-

klaras med att stora bergrum sprängts ut i trakten, och

detta har givit stora mängder bergkrossmaterial.
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2.4 Användningsområden

 

Masugnsslagg kan användas till en mängd skiftande ända-

mål. Från enkla fyllningar till bindemedel i betong istäl-

let för cement eller som värmeisolerande lager. Försök

har till och med gjorts med att ha det som beståndsdel i

takpannor. Olika användningsområden framgår av tabell 5.

Eftersom det inte tillverkas någon bimsad masugnsslagg i

Sverige, går vi här inte närmare in på denna produkt. Den

expanderade slaggen är annars ett bra isoleringsmaterial

på grund av sin porositet.

  

pmmtüm

ändamål hyttsand hyttsten pellets

fyllning *"

tätning *x

stabiliserings-

medel I (I) (x)

ballast x x x:

tjälisolering (I) I

dränering (x) x

husisolering x

 

 

 

 

Tabell 5. Huvudsakliga användningsområden för de olika slagg*

produkterna

Som vägmaterial är hyttstenen idag enligt BYA tillåten

som material till förstärkningslagret, men då måste det

läggas minst 150 mm bärlagergrus ovanpå. Detta beror bl a

på att tillräcklig kännedom om materialet inte finns.

Det ovan nämnda gäller även hyttsand, men mycket tyder på

att produkterna inom en icke allt för avlägsen framtid

blir godkända även för andra ändamål.

VTI MEDDELANDE 201



28

En rimlig tidsordning kan enligt Statens Vägverk vara:

- hyttsten som material till bärlager

m hyttsand som bindemedel tillsammans
med annan slagg

- hyttsand som bindemedel tillsammans
med naturmaterial

Som bindemedel tillsammans med annan slagg, vanligen kros-

sad hyttsten, brukas i huvudsak omald hyttsand. För att

påskynda bindningsprocessen tillsätts något aktiveringsme-

del, t ex kalk. God packning och viss vattenhalt är dess-

utom nödvändigt för att erhålla den hydrauliska bindningen.

Den produkt som då erhålls går i Sverige under benämningen

Merolit. Vid jämförelse med BG, har dock Meroliten vissa

nackdelar, men även fördelar. Till nackdelarna hör att den

inte kan läggas i tunnare lager än 10 cm, och att den har

en viss tendens att spricka vid kyla. Det kan då vara nöd-

vändigt att lägga ett tjockt asfaltlager ovanpå för att

förhindra att sprickorna sprider sig ända upp till väg-

ytan. Eventuellt kan en specialbeläggning med stor flexi-

bilitet läggas. Mycket av den besparing som kan vara aktu-

ell Vid användningen av Merolit riskerar därmed att gå

förlorad.

En av de viktigaste fördelarna är, att en förhållandevis

hög bärighet kan erhållas. Slaggbindemedel deformeras inte

heller plastiskt på samma sätt och lika lätt som asfalt

vid höga sommartemperaturer. Detta medför, att det bör

lämpa sig bra som material till uppställningsplatser,

tungt trafikerade genomfartsleder m m. Man bör emellertid

ha i minnet, att materialet är relativt svårt att gräva

upp, om detta skulle behövas för t ex ledningsdragning.

Vid användningen som bindemedel tillsammans med naturma-

terial, bör lämpligen hyttsanden malas för att nedbringa

den erforderliga halten bindemedel. Eventuellt kan även

mald pellets användas. Bästa resultat fås om de minsta
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partiklarna används, då materialen är mest amorfa i par-

tiklarnas ytterdel. Ju större partiklarna är, desto större

är risken att de är kristallina. Vid Oxelösunds järnverk

erhålls idag hyttsand med en glasighet på mellan 90 och

95 %. För att uppnå samma bindningseffekt som hos cement

måste hyttsandenmalas så att en sammanlagd kornyta på

5 000 cm2/g, mot cementens 2 800 cmz/g, erhålls. Vanligt-

vis tillsätts också gips. Det material man då erhåller

kallas på senare tid i Sverige Meroxbindemedel.

Hyttsanden har i jämförelse med cement en längre bind-

ningstid, vilket medför, att korttidshållfastheten är

lägre och detta ses som en stor nackdel. Den längre bind*

ningstiden medför dock, att materialet är hanterbart un-

der längre tid och tidspress kan därmed undvikas. Merolit

är i vägbyggnadssammanhang hanterbart upp till tre dagar

utan att nämnvärda hållfasthetsminskningar har kunnat upp-

täckas. Asfaltbundna material måste däremot läggas medan

de är varma. Fördelar gentemot cement är bl a: Mindre

känslighet för vattenhalt och vissa viskoelastiska egenska-

per,som sannolikt minskar sprickbildningsbenägenheten. Så

kallad slaggcement har tidigare använts i Sverige, och de

olika typerna av denna produkt framgår av tabell 6.

  

typ av slaggcement* _ slagghalt, %

portlandcement med liten slagghalt: (10

slaggcement med moderat slagghalt 10 - 55

slaggcement med hög slagghalt 55 - 85

supersulfatcement > 85:

  

 

 

Tabell 6. Olika typer av slaggcement (Källa: STU-utredning nr 60,

1977)
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De tre första typerna är s k blandcement.baserad på port-

landcementklinker och slagg. Supersulfatcementen tillver-

kas med c:a 85 % slagg och resten utgörs i huvudsak av

gips.

- A tusentals ton

    
'110-

- ' levererad

90 d slagg-cement

70'

60 -

50-
._.--t

d" \_-

/

__ ,. -- -/ 1 51': av totala
. .... .- - - / cementproduktionen

 

    

  
504

10-

 

 

1' T T I I I I ' I'

-56 -60 -64 -68 -72 år

Diagram 8. Utveckling av levererad mängd slaggcement i Sverige
(Källa: STU nr 60 - 1977)

Som framgår av diagram 8 levererades som mest c:a 5 % av

den totala cementproduktionen som slaggcement. Detta mot-

svarar c:a 145 000 ton. Inblandningen av slagg i denna

cement under denna tid uppgick till mellan 30 och 40 %,

vilket är det samma som ungefär 60 000 ton slagg. Om vi

jämför detta med den preliminära produktionen av slagg i

Sverige 1979, utgör det ungefär 7 % av den totala produk-

tionen och c:a 30 % av den hyttsand som väntas tillverkas.

Man kan dock inte anta, att slaggmängder motsvarande mer

än 10 % av den totala cementproduktionen är möjlig att

nyttiggöra för cementtillverkning i Sverige, vilket skulle

motsvara maximalt 250 000 till 300 000 ton slagg.
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En av de bidragande orsakerna till att slaggcement slutade

tillverkas i Sverige var bristande lönsamhet. Till en bör-

jan såldes slaggcement till ett pris som låg c:a 10 % läg-

re än för vanlig cement, men detta pris fanns vara för lågt.

Försök gjordes då med att sätta priset 5 % lägre än för

vanlig cement, men inte heller detta täckte de kostnader

som uppstod.lsamband med hanteringen av slaggcementen. En

annan orsak var de, i Sverige, skärpta kraven på korttids-

hållfastheten. Detta medförde att slaggcementen blev in-

aktuell av rent tekniska orsaker; den hårdnar ej tillräckligt

snabbt. Förbättrade granuleringsmetoder och pelletisering,

vilket medför förbättrat korttidshårdnande, och ett på se-

nare tid för slaggcementen gynnsammare kostnadsläge, har

medfört att slaggcement nu åter kan bli aktuell att använ-

da.

Den pelletiserade slaggen, s k slaggpellets, kan användas

till en rad isoleringsändamål, t ex i husgrunder eller un-

der konstfrusna isbanor. Vid isolering av stora ytor är

ett av de konkurrerande materialen Leca-kulor, men slagg-

pelletsen har gentemot detta material en otvivelaktig för-

del i att det går att köra på den med tunga fordon direkt

efter utläggningen. En nackdel är att den är betydligt

tyngre och att den eventuellt suger upp vatten lättare än

Leca-kulorna. Det går även att använda slaggpelletsen som

isolering 1 vägar.

Tjälisolering 1 vägar bygger på två huvudprinciper: frys-

motstånd och värmeisolering. Material som används enligt

frysmotståndsprincipen, t ex bark ock torv, innehåller

mycket vatten, 50 till 70 %. Den höga vattenhalten gör

att dessa material tar upp det mesta av kylan, som på det-

ta sätt hindras från att spridas. 20 till 70 cm av dessa

material brukar ge ett fullgott tjälskydd.Som värmeisole-

rande material i vägar används idag cellplast och lätt-

klinker, t ex Leca-kulor.
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Vid dimensionering av vägar brukar en 70 %-ig säkerhet

mot genomtjälning tillämpas. I BYA anges erforderlig tjock-

lek för cellplastisolering vid olika köldmängder. Med kän-

nedom om de olika isolermaterialens värmeledningstal kan

omräkningar till erforderlig tjocklek för hyttsten och

slaggpellets göras. De värmeledningstal som använts är

följande:

- cellplast 0.035 W/mOC

- hyttsten 0.30 W/mOC

- slaggpellets 0.15 W/mOC

De isolertjocklekar som då erhålls framgår av tabell 7.

 

 

medelköldmängd i erforderlig isolertjocklek

negativa dygnsgrader hyttsten. Unn) slaggpellets

< 500 410 200

500 - 600 450 220

600 - 700 550 270

700 - 800 620 310

800 - 900 710 550

900 - 1000 790 400

1000 - 1100 890 440

> 1000 890 44.0

  

 
 

Tabell 7. Isolertjocklek vid olika köldmängder (Källa: Hyttsten

och slaggpellets som markbyggnadsmaterial, Svenska Stål,

1978)

Som synes kommer man för hyttsten upp till tjocklekar på

90 om som mest. Frågan är dock om det är aktuellt att läg-

ga så tjocka lager. Den ökade bärighet som erhålls vid an-

vändning av hyttsten i förstärkningslager gör, att man of-

ta kan nöja sig med ett tunnare lager. Detta lager blir

ändå så starkt att det klarar av en mindre tjällyftning,
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och den tjälisolerande effekten får man ju så att säga

på köpet.

Den isolerande effekten hos slaggmaterialen kan dock ha

vissa negativa sidor. Användningen av isolerande material

högt upp i vägen kan medföra en ökad halkrisk vid tempe-

raturer runt 0 0C.
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2.5 Masugnsslagg som vägmaterial

 

i andra länder

 

Detta avsnitt utgör i stort sett ett referat av valda de-

lar av VTI Rapport lll av Peet Höbeda och behandlar i

huvudsak användningen av hyttsten i vägars bär- och för-

stärkningslager.

I Frankrike reparerades det efter första världskriget till

 

stor del förstörda vägnätet med hyttsten. Även senare har

här detta material kommit till användning som vägmaterial,

bl a i kombination med hyttsand för att öka den hydraulis-

ka bindningsförmågan. Kalkaktiverad hyttsand har, sedan _

början av 60-talet, använts i stor skala för att stabili-

sera vägöverbyggnader. Ofta stabiliseras både bär- och

förstärkningslager, men ibland bara bärlagret - Allt be-

roende på vilka undergrundsförhållanden som råder.

Vid läggning av "grave-laitier", en blandning av hyttsand,

kalk och hyttsten eller naturmaterial, kan hyvel användas.

15 till 20 överfarter med vibrerande vält eller gummivält

görs sedan för att packa materialet ordentligt. Den väl-

tade yta som då erhålls förseglas med asfaltemulsion för

att förhindra uttorkning och kan förses med ytbehandling.

för att tåla trafikslitage. Efter några månader påförs ett

8 till 10 cm tjockt lager av asfaltbetong, som ökar mot-

ståndet mot trafikslitage. Tyvärr uppstår i dessa stabili-

serade lager sprickor, som beror på temperaturförändringar.

Ofta uppkommer dessa sprickor redan efter första vintern

sedan vägen lagts, och avståndet mellan sprickorna varierar

mellan 10 och 20 meter. Vid hög hållfasthet hos stabilise-

ringen tenderar sprickorna att bli bredare, medan avståndet

mellan dem ökar. Jämför med sprickor som uppstår vid cement-

stabiliseringar, tenderar sprickorna vid slaggstabilise-

ringar att vara finare. Allt för uppspruckna vägar brukar

beläggas med 6 cm asfaltbetong.
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Under 1975 användes i Frankrike c:a 17 000 000 ton slagg-

stabiliserat material och med en inblandning på mellan

10 och 25 % motsvarar detta mellan 2 000 000 och 4 000 000

ton slagg. Från järnverken i östra Frankrike transporteras

slaggen (hyttsanden) stora avstånd på järnväg, för att se-

dan blandas med lokala material. Detta kan göras tack vare

mycket förmånliga specialtariffer.

I Frankrike utgörs c:a 50 % av stabiliseringarna av bitu-

minösa stabiliseringar, medan andelen i Västtyskland är

närmare 100 %. Samtidigt är underhållskostnaderna i Frank-

rike i allmänhet högre, medan nybyggnadskostnaderna är på-

tagligt lägre.

Av de 13 000 000 ton masugnsslagg som 1973 producerades 1

Västtyskland användes det mesta och då i huvudsak till

 

vägändamål. Under senare år har hyttsten använts främst

till ostabiliserade lager. Vid användning av hyttsten i

bärlager har endast ringa förekomst av tvärsprickor kun-

nat konstateras. För att förbättra de hydrauliska egenska-

perna kan, som tidigare nämnts, hyttsand tillsättas, men

detta har inte rutinmässigt utförts 1 Västtyskland. Detta

kan bero på att man här inte tillåter genomslag av krymp-

sprickor på samma sätt som i Frankrike.

Tillgången på hyttsten i Storbritannien är för liten för

 

att täcka efterfrågan. 1972 användes 5 000 000 ton som

vägbyggnadsmaterial. Hyttstenen anses lämplig att använda

i samtliga lager, men den används inte på samma sätt som

i Frankrike. Istället brukas denkrossade hyttstenen som

ostabiliserat bärlagermaterial, s k wet-mix. Vid Vältning

av denna produkt krossas hyttstenen i ytskikten, vilket

gör att en jämn yta erhålls och detta anses vara en för-

del. Provvägar har byggts och resultaten av de tester som

utfördes visade att hyttsten lämpade sig bra som bärlager-

material. Efter 5 års trafik hade provsträckorna med bär-

lager av hyttsten deformerats minst av de testade typerna.
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Sägas bör också att denna provväg byggdes 1956. Även la-

boratorieförsök har utförts och resultaten blev här desam-

ma som vid fältundersökningen.

I Sovjetunionen kan aktiv hyttsand tillsammans med flyg-

 

aska eller kalk, användas som stabiliseringsmedel i väg-

överbyggnader till och med under de mest krävande klimat-

förhållanden. Detta beror till viss del på blandningens

flexibla karaktär. Denna typ av stabilisering har visat

sig vara bättre än cementstabiliseringar, som dock går

bra att använda i mildare delar av landet. Slaggstabili-

seringar har mindre sprickbildningsbenägenhet. Sovjetiska

erfarenheter tyder även på, att bästa resultat erhålls om

elasticitetsmodul och utmattningsbenägenhet hos belägg-

ning och bärlager inte skiljer sig åt allt för mycket.

Skall bituminös beläggning användas, lämpar det sig där-

för bäst att ha ett bitumenstabiliserat bärlager. Eventu-

ellt kan slagg- eller flygaskastabilisering användas. Ce-

mentstabiliseringar uppvisar de mest avvikande egenskaper-

na och risken för sprickbildning är störst för denna typ

av stabilisering.

I gêê användes 1974 4 000 000 ton hyttsten i bituminösa

massor och ytterligare 8 000 000 ton till icke specifise-

rade ändamål vid vägbyggnad. Avhyttsand och expanderad

masugnsslagg användes totalt c:a 900 000 ton. Trots att

så stora mängder masugnsslagg använts, har mycket få under-

sökningar avrapporterats. Det kan eventuellt tolkas som

att problemen varit få och små. Man har på denna konti-

nent inte intresserat sig för de hydrauliska egenskaperna

hos slaggen i någon större utsträckning i andra samman-

hang än framställning av slaggcement.

Vi har funnit att uppgifterna från de olika länderna i

många fall kan verka svårtolkade och motsägelsefulla.

Detta kan bl a bero på att den kemiska sammansättningen

hos masugnsslaggen varierar och att materialet används
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under skilda betingelser i olika länder. Man har t ex

använt sig av olika fraktioner, olika kombinationer med

andra material osv. En annan förklaring är de olika tra-

ditioner man har på området. Masugnsslagg har inte använts

som vägmaterial lika länge överallt och erfarenheterna

av materialet är därför inte lika stora. Vidare betraktas

de sprickor som vanligtvis uppstår vid slaggstabilisering

ganska olika. I Frankrike karaktäriseras de i stort sett

som skönhetsfel, medan de i Västtyskland anses vara av

sådan natur att slaggstabiliseringar över huvud taget in-

te utförs.
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2.6 Konkurrerande vägmaterial

 

Som framgått tidigare, är det en mängd skilda naturmate-

rial som kan användas och som används vid vägbyggnad.Vi

skall inte här gå in på alla dessa, utan endast behandla

de som används i vägars bärlager. Detta på grund av att

användningen av masugnsslagg anses vara mest intressant

i just detta lager. Av kapitel l.l framgår, att till bär-

lagret används i huvudsak bitumenstabiliserat grus, samt

grus och makadamJ.Det är alltså i första hand dessa material

som masugnsslaggen har att konkurrera med. Bergtäkter med

makadamframställning är relativt väl spridda över Sverige,

med en viss tendens till större täthet längs våra kuster,

vilket figur 5 visar. Bergkrossmaterial har sedan sekel-

skiftet allt flitigare använts som ersättningsmaterial

till naturgrus, där tillgången på detta varit knapp.

 

 

...långa
422 måttligbgod

god-mycket god

V produktion
*Vtmrgüüi

G19$W8

Figur 5. Bergtäkter med makadam? Figmr 6. Områden med olika till-
framställning (Källa: Grusutred- gång på naturgrus (Källa: Grusut-
ningen 1914, SINE 1958) redningen 1974, SEED 3978)
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Figur 7. Asfaltverk"e' A Figur 8. Orter med produktion av
(Källa: L.Andersson, ä974) masugnsslagg inom SSAB

Tillgången på naturgrus är mycket skiftande, vilket fram-

går av figur 6, och områden med ringa tillgång finns li-

te varstans i landet. Men vi skall samtidigt hålla i min-

net att i ett bristområde som Göteborgsregionen, beräknas

tillgångarna räcka mellan 20 och 40 år. Än så länge finns

det alltså tid att hitta nya material som kan ersätta

grus. Även asfaltverken är relativt jämnt.fördelade över

landet med hänsyn till vägnätets utbredning. Figur 7 är

visserligen drygt 10 år gammal, men bör ändå vara repre-

sentativ.

Mot den relativt jämnt fördelade tillgången på material

till bärlager skall nu ställas denqgeografiskt sett,myck-

et begränsade tillgången på slaggprodukter, se figur 8,

I huvudsak finns dessa bara att tillgå i Luleå, Oxelö-
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sund och Borlänge. Det kan återigen nämnas att hyttan i

Borlänge kommer att avvecklas 1982, men det skall då ha

byggts upp ett lager på c:a 1 000 000 ton slagg, varav

hyttsand utgör den största andelen.

Denna jämförelse visar att transporter kommer att få

mycket stor betYdelse för om masugnsslagg skall kunna

användas som vägmaterial i någon större omfattning. Vi

skall därför titta närmare på distributionen av masugns-

slagg från järnverken ut tillde olika vägbyggena.
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3 DISTRIBUTION

3.l Teori

3 . 1. 1 êllmänt

En av huvudprinciperna i den ekonomiska disciplin som bl a

går under benämningen logistik, är att studera material-

flödet från råvaruleverantör till slutlig förbrukare. Det-

ta för att erhålla bästa tänkbara förutsättningar för att

skapa ett så rationellt flöde som möjligt från råvarule-

verantör till slutlig förbrukare. Detta kan göras på olika

nivåer, i stort sett tre. För det första på en total över-

gripande nivå, den s k helikOptersynen, som innefattar

hela samhället och alla dess komponenter. För det andra

på en nivå som innefattar materialflödet in till, genom

och ut från ett företag, och för det tredje på en nivå

som innefattar flödet inom företaget.

Vi har i detta arbete valt att betrakta producenterna av

masugnsslagg som råvaruleverantörer och väghållaren som

slutlig förbrukare. Då detta system är en del av ett stör-

re, har vi gjort vårt bästa för att ta så mycket hänsyn'

till detta faktum som möjligt.

Dag Ericsson beskriver i sin bok Materialadministration

Logistik, Hermods l97l, materialsystemet och dess tre del-

system:

- den fysiska distributionen, som svarar för
flödet ut från ett företag

- produktionen

- materialförsörjningen, som svarar för flö-
det in till ett företag
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Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera, att den

fysiska distributionen för ett företag, i detta fall järn-

verken, är materialförsörjningen för ett annat, i detta

fall vägbyggaren. Det är därför av största vikt att se

dessa aktiviteter i ett sammanhang. Vi har med utgångs-

punkt från detta i beräkningsexempel etc antagit, att

slaggen skall distribueras från ett fåtalplatser ut i

landet, utan att ta hänsyn till vem som skall stå för den-

na distribution.

Det fysiska distributionssystemet delar Ericsson vidare

upp i tre viktiga komponenter: transport, lagring och

styrsystem. Transporterna skall stå för den s k platsnyt-

tan, dvs att produkten finns där den efterfrågas, medan

lagringen (tillsammans med transporten) skall stå för den

s k tidsnyttan, dvs attprodukten finns tillgänglig när

den efterfrågas. Lagringen gör även att det uppstår en

frikoppling mellan de olika leden i distributionskedjan.

I och med det är det lättare att driva och planera de 0-

lika leden relativt oberoende av varandra. Ericsson menar

också att en riktig lagerplanering och -styrning är mycket

Viktig för hela systemfunktionen.

Eur dessa transporter skall ske är ett av de avgöranden

man sedan måste ta. Det finns ju en mängd skilda transport-

medel att tillgripa. Dessutom kan det i många fall bli

fråga om att utnyttja kombinationer av olika transport-

medel, men samtliga teoretiskt möjliga transportmedel

kanske inte är aktuella på grund av praktiska problem.

Ett av dessa problem är att leveranstiden från producent

till slutlig förbrukare inte får vara hur lång som helst.

Dels för den kapitalbindning som uppstår, men framför allt

för att produkten i fråga kan komma till skada. Det kan

t ex vara frågan om färskvaror av skilda slag: kött,frukt,

grönsaker etc. Det kan i dessa fall vara aktuellt att ute-

sluta de transporter som är för långsamma. Ställer sig de

snabbare transporterna för dyra, så att man av dessa skäl
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ändå måste förlita sig på delångsammare, återstår alter-

nativet att specialutrusta dessa. Exempel på detta är kyl-

transporter.

Även när transporterna skall ske måste bestämmas. För att

erhålla den tidsnytta som eftersträvas, bör transport av

materialet ske innan efterfrågan på materialet uppstår.

Detta är, enligt R H Ballou (1973), särskilt viktigt om

den aktuella produkten har hög substituerbarhet, dvs att

den lätt kan ersättas med en annan vara. Det som nu måste

bestämmas är,hur långt innan efterfrågan uppträder som

transporten skall ske. Ju längre tid innan, desto högre

blir lagringskostnaden, och ju kortare tid innan, desto

större blir risken att sändningen kommer fram för sent;

och att försäljningsintäkten eventuellt går förlorad. I

det fall vi här studerar, skulle detta innebära att Väg-

byggaren väljer naturmaterial istället för masugnsslagg.

Skulle detta inte vara möjligt, medför det eventuellt en

försening för vägbyggaren och därmed en fördyring av väg-

projektet.

Men frågan när transporterna skall ske kan också tolkas

på ett annat vis. När på dygnet skall transporterna ske?

För att inte öka belastningen på trafiknätet under den

tid på dygnet då den redan är hög, kan det vara möjligt

att låta transporterna äga rum under den trafiksvaga de-

len av dygnet. Detta skulle i första hand då gälla järn-

vägstransporter.

Samtidigt som lagringskostnaden stiger med mängden gods

som skickas varje gång, sjunker transportkostnaden per

enhet. Ett vanligt sätt att väga dessa kostnader mot va-

randra är, att använda sig av den s k enkla Wilson-formeln

eller EOQ-formeln som den även kallas. (EOQ = Economic

Order Quantity.) Denna formel förutsätter att ingen brist

tillåts och att omedelbar påfyllning av lagret sker.
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där: = ekonomisk hemtagningskvantitet (st)

ordersärkostnad (kr)

= efterfrågan per tidsenhet (st/tid)

'
J
'
U
W
U
O

Il

= lagringskostnad per styck och år (kr/st-år)

Denna metod har vissa fördelar såsom relativt stor okäns-

lighet för felaktigheter hos de ingående variablerna, men

den har även nackdelar. I modellen förutsätts att tran-

sportkostnaden är oberoende av mängden gods som sänds vid

varje tillfälle, men som de flesta känner till är inte

frakttaxorna konstruerade på detta sätt.

En tredje fråga som måste besvaras är vem som skall stå

för transporten; producenten, köparen eller om den skall

läggas utpå entreprenad. I vilket fall som helst blir

det köparen som får betala den, men kostnaden blir olika

stor beroende på vem som står för transporten. Fallet kan

vara att producenten har en egen distributionsorganisation

med tillhörande transportmedel eller kontrakterade frakta-

re. För en liten kund är det då ofta fördelaktigt att lå-

ta producenten stå för frakten. Det omvända resonemanget

gäller för en relativt liten producent och en stor köpa-

re. Är både producent och köpare så små, att ingen av dem

har en egen distributionsorganisation, återstår alterna-

tivet med en utomstående fraktare.Det samma kan även gälla

om den aktuella transporten ligger utanför det ordinarie

transportområdet för producent eller köpare.

Ett effektivt transportsystem är mycket viktigt och en-

ligt R H Ballou (1973) kan ett sådant bl a bidra till:

(a) ökad konkurrens på marknaden och.(b) reducerade pri-

ser på varorna.
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(a) Med ett väl utvecklat transportsystem kan de totala

kostnaderna för produkten även på avlägsna marknader va-

ra konkurrenskraftiga med andra producenters, vars varor

säljs på samma marknad. Genom en billig transport kan det

även bli möjligt att förse ett område med varor som annars

inte hade varit aktuella för försäljning inom detta område.

Som exempel på detta nämner Ballou olika sorters frukt

och grönsaker.

(b) Vid sidan av prissänkningarna på grund av konkurrens,

kommer priset på varorna att sjunka beroende på att tran-

sportkostnaden är en del av totalkostnaden för varan. När

transporterna blir billigare kommer samhället att dra nyt-

ta av detta genom en ökad levnadsstandard.

Ett sätt att minska transportkostnaderna är att använda

sig av returfrakter. Antingen från/till producent eller

från/till köpare. Det kan även röra sig om transporter

från/till andra industrier på eller i närheten av de ak-

tuella orterna. Vi har med anledning av detta, sökt finna

returfrakter av sådant slag att de är tänkbara för tran-

sport av masugnsslagg. En av de möjligheter som tycks fin-

nas är att frakta med de fartyg som går från Gotland till

Oxelösund med kalk. Gotland torde i så fall komma inom

det område där masugnsslagg, ur transportekonomisk syn-

vinkel, kan användas. Till Falköping har transporterats

hyttsten för framställning av lättbetong, och i detta fall

rörde det sig om fraktare som hade last från lättbetong-

fabrikanten.

Då det inte finns några gruvor i närheten av t ex järnver-

ket i Oxelösund, måste malmen på något sätt forslas dit.

Vi ställde oss därför frågan om något fraktades i andra

riktningen idag, eller om detta kunde vara ett alternativ.

Mycket av den malm som används i Oxelösund kommer dit per

järnväg. Det visade sig dock att det är inte är aktuellt

att använda dessa transporter på grund av vagnarnas kon-
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struktion. Dessa kräver nämligen mycket speciella anord-

ningar för att kunna lossas då hela vagnarna måste kunna

vändas upp och ner.

3 . l. 2 Iranspgrfmedsller .

Det finns en rad olika transportmodeller beskrivna på

många ställen i den litteratur som finns att tillgå på

området. Wagner(l975) tar bl a upp det klassiska tran-

sportproblemet. Han exemplifierar detta med försörjning

av varor från ett antal fabriker till ett antal varulager.

Antagandet är då, att det finns m stycken fabriker och n

stycken varulager, till vilka varor skall levereras. Ka-

paciteter införs också, så att fabrik i (i = 1 till m)

maximalt kan leverera Si stycken varor, och varulager j

(j = 1 till n) efterfrågar minst Dj stycken varor. Si och

Dj är fasta och bestäms för en Viss tidsperiod. Kostnaden

för att transportera en enhet av en vara från fabrik i

till varulager j kallas cij. Man kan då av problemet

bygga upp ett nätverk av den typ som illustreras av fi-

gur 9.

M

  

Figur 9. Nätverk för det klassiska transportproblemet
(Källa: Wagner, 1975)
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Matematiskt kan problemet formuleras på följande sätt om

xij får beteckna antalet varor som skickas från fabrik i

till lager j:

% ä;Minimera *§1 -jgi l]- l]

n
då 2. c- - _

m

2- x . > D. för j = 1 2 n
i=l i] / 3 ' '°

ij 2 0 för alla i och j

Lösningen till detta problem ger alltså det billigaste

sättet att transportera ut de efterfrågade varorna från

fabrikerna till varulagren. Modellen gäller för vilka

produkter och Vilka transporter som helst. Den är med and-

ra ord helt generell. Det kan alltså gälla att transpor-

tera slagg från järnverken ut till olika vägbyggen. 81,

82 och S3 får då beteckna årsproduktionen vid de tre järn-

verken och D till Dn får beteckna hur mycket slagg som

går åt vid då olika Vägbyggena. Kostnaden cij skulle då

stå för den lägsta kostnad , till vilken man kan transpor-

tera ett ton slagg från järnverk i till vägbygge j. Vi

bortser här helt ifrån att cij är beroende av hur många

ton, xij, som skall transporteras.

Det är även av intresse hur denna minsta kostnad kan be-

stämmas. Val mellan olika transportalternativ för att för-

flytta slaggen från ett bestämt järnverk till ett bestämt

vägbygge måste då ske. Det är tänkbart att depåer eller

lagringsställen har lagts upp och att det därigenom har

skapats ett antal alternativ.
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I kompendiet Flödesmetoder från TRU (1975) behandlas ett

problem som går under benämningen "billigaste-väg-proble-

met". Som exempel på detta kan vi studera följande exem-

pel:

 

 

Figur 10, Nätverk (Källa: Optimeringslära - Flödesmetoder, 'mm 1975-)

Nätverket i figur lO består av s k noder,nl till n4, och

bågar, bl till b5. Bågarna är dessutom förknippade med

kostnaderna c(bl) till c(b5). Nod n är en s k källnod

och kan i vårt fall jämföras med järnverket, n4 är en

s k sänknod och motsvarar vägbygget medan n2 och n3 kal-

las mellannoder och motsvarar lagringspunkterna. Bâgarna

symboliserar transport med olika transportmedel och sträck-

or och c betecknar kostnaden för dessa transporter. Utveck-

ling av detta problem kan ske till det s k billigaste-max-

flödesproblemet. Detta görs genom att kapacitetsbegräns-

ningar, u(b), införs på bågarna, och vid beräkningar re-

gistreras flödet, x(b), på bågarna. Detta problem löses

med den s k billigaste-maxflödesalgoritmen som söker det

billigaste flödet från källnod till sänknod. Se vidare

sidan 69.
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3-1 3 ' -Eagerlekslissrinaägodelleä.

Vid bestämning av den lämpligaste platsen av en depå eller

ett lager finns många modeller att tillgå, och vi skall

här ge exempel på några.

En av de enklaste modellerna i detta sammanhang är den

s k toncentrum-metoden. Denna metod beskrivs bl a*av RH

 

Ballou (1973). Den kallas också Keefer-metoden efter den

man som först utvecklade den l934. Denna metod kan lätt

illustreras genom att man tänker sig en modell i form av

t ex en utsågad plywood-skiva av den area som skall till-

godoses. För varje kund borras ett hål och genom detta

dras en tråd med en knut i den övre änden. I trådens andra

ände fästs en vikt, proportionell mot efterfrågan hos den

aktuella kunden. Därefter söker man den punkt, där skivan

' med vikterna kan balanseras. Se figur ll.

  

Figur 11. Toncentrum-metoden (Källa: Mätarial- och Transportflöden,

Lima 1977)
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Om varje kunds placering representeras av kartesiska ko-

ordinater, x och.y, kan koordinaterna för toncentrum ut-

tryckas som:

 

- lxl l:L - ;Ziyl T1
x y -

T .T.
1 l l 1

där: Ti = efterfrågan 1 ton hos kund i

Ett av huvudargumenten mot denna metod har varit att den

inte anger den punkt där minimum av tonkm erhålls. Detta

minimum erhålls däremot med tonkm-metoden, som matematiskt

 

kan uttryckas på formen:

  

  

z--Xi'Ti 2 Y' T11 d. i ... l - 1
X = Y 2

T. T
1 2? l

1 d. 1 d
1 1

där: di = avståndet från depå till kund 1

Eftersom depåns placering inte är känd, är man tvungen

att stegvis försöka bestämma den bästa lokaliseringen.

Detta göres genom ett antal beräkningsexempel där olika

lägen på depån antas. Även till denna modell kan en enkel

visualisering göras. Detta göres också nu med en plywoOd-

skiva med ett hål för varje kund. I varje hål anbringas

en ring eller dylikt för att det skall bli så liten frik-

tion som möjlig mot den viktförsedda tråd som skall dras

genom hålet. Vikten är även nu proportionell mot efterfrå-

gan. Alla trådarna dras sedan samman till en ring eller

ögla i mitten. Denna kommer,efter det att alla vikterna

fåtts att hänga fritt, att placera sig i tonkm-centrum.

Denna metod åskådliggörs av figur 12.
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Figur 12. Tonkmcentrum-metoden (Källa: Material- och Transportflöden,
Lim 1977) »

Det finns även metoder för att lösa lokaliseringsproblem

med mer än ett lager. En av dessa är lagerlokaliserings-

modellen "LAGLOK", som publicerades i slutet av 1975, dock

ej under detta namn. Förutsättningarna för det problem som

denna modell är ämnad att finna lösningen till är, enligt

Kompendium i Materialadministration (LiTH, 1978), följande:

"Vid en given efterfrågan hos ett antal kunder med given

lokalisering, bestäm, bland ett antal möjliga lagerorter,

den 'bästa'orten om endast ett lager skall användas, de

två 'bästa'om exakt två lager skall användas, de tre 'bäs-

ta om tre skall användas, osv. Med 'bästa'avses minimering

av totalkostnaden för att tillfredställa den totala efter-

frågan från samtliga kunder."

Denna modell tillhör de heuristiska, dvs den garanterar

inte en optimal lösning.

Vi har här givit exempel på några modeller, som kan an-

vändas vid en ekonomisk analys av vilken som är den 'bäs-

ta'lokaliseringen av ett eller flera lager. Men de ekono-
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miska faktörerna är inte de enda som förekommer vid ett

beslut av detta slag. Vanliga är också de icke-ekonomiska

faktorerna, som t ex personliga preferenser, politiska

skäl, osv. Trots att dessa i realiteten ofta är av avgö-

rande betydelse, är de inte lika populära att behandla.

De är svåra att beskriva analytiskt beroende på att de är

svårkvantifierade. I den litteratur Vi använt oss av,

finns ett stort antal lokaliseringsfaktorer nämnda och Vi

har nedan försökt att anpassa några av de viktigaste till

detta arbete.

3.1.4 gokaliseringâfaktorer

Det finns en rad faktorer som styr lokaliseringen av de-

påer, och dessa är bl a:

- transportmedel

geografiskt varierande efterfrågan

bearbetning

- miljöaspekter

Det transportmedel som väljs för transporten till depå

 

spelar stor roll vid val av lämplig plats för denna. Vid

lastbilstransport kan depå läggas på i princip valfri

plats i Sverige. Vid tågtransporter blir man genast lite

mer uppbunden. Eventuellt krävs vid dennatyp av transport

också vissa arrangemang för att det skall vara möjligt

att lossa slaggen. Skulle det vara tvunget att vidta några

speciella åtgärder och det visar sig att dessa blir allt-

för kostsamma, måste lokaliseringen av denna lossningsan-

ordning övervägas mycket noga. Hur stor efterfrågan det

måste vara för att det fortfarande skall löna sig att an-

vända slagg, är en av de frågor som i detta sammanhang

måste ha ett svar. Statens Vägverk är nu i den lyckliga

ställningen att man med större säkerhet än de flesta kan

avgöra hur stor efterfrågan är inom ett avgränsat områ-
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de och hur stor den kommer att bli i framtiden.

Väljs sjötransport, faller det sig naturligt att Välja plats

för depån i hamnen. Helst också så att det är möjligt att

lägga slaggen direkt i depån vid lossning från båten. Är

detta inte möjligt måste omlastning ske, och valet av lämp-

lig plats står då åter öppet. Det kan även vara så att en

direkt omlastning till t ex tåg är möjlig, och även i det-

ta fall kan alternativet med depån i hamnen bortfalla om

andra alternativ visar sig mer fördelaktiga.

Med geografiskt varierande efterfrågan avser vi här att

 

efterfrågan på vägbyggnadsmaterial flyttar på sig Geogra-

fiskt sett. Detta kommer sig av att vägar inte byggs på

samma ställen år från år och därmed är inte efterfrågan

på vägbyggnadsmaterial, geografiskt sett, fast. Är det ur

teknisk och ekonomisk synvinkel försvarbart att byta plats

för depån, bör detta göras då efterfrågebilden ändras.

Vägbyggnad är en aktivitet som planeras lång tid i förväg,

och på Statens Vägverk känner man därför till var efterfrå-

gan kommer att vara koncentrerad i framtiden. Det bör av

denna anledning vara möjligt att i god tid innan det är

aktuellt,utse eventuelltnya platser för depåer. Någon av

de ovan beskrivna metoderna kan då användas.

En del av slaggprodukterna behöver, vid användningen som

vägbyggnadsmaterial, ingen ytterligare bearbetning än den

 

som skett vid framställningen. Detta gäller krossad och

siktad hyttsten, siktad hyttsand och pellets som skall an-

vändas som de är. Eventuella depåer för slaggprodukter av

denna typ kan alltså placeras i princip var som helst i

landet. Andra produkter däremot, Merolit och hyttsand som

stabiliseringsmedel tillsammans med naturmaterial, kräver

eventuellt mer bearbetning. Köps Merolit färdigblandad,

Vilket idag kan göras från Oxelösund och från sommaren 1979

även från Borlänge, behövs ingen ytterligare bearbetning.
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Det är i detta fall inte heller aktuellt med några depåer

eller mellanlagringar över huvud taget,1nxn1produkten körs

direkt ut till Vägbygget. Detta beroende på materialteknis-

ka orsaker. Möjligheten att blanda de i Merolit ingående

materialen på annan plats än järnverken finns dock. Bland-

ningen kan ske i betong- eller asfaltverk, eventuellt efter

smärre justeringar. I detta fall kan man placera en depå

för lagring av delkomponenterna i anslutning till ett bland-

verk. Utgår vi från att dessa blandverk är i princip geo-

grafisk fasta, kan man då efterfrågebilden ändras, byta

till ett med lämpligare placering. Om de å andra sidan är

mobila, kan de flyttas då efterfrågebilden förändras. Jäm-

för med den geografiskt varierande efterfrågan. Från dessa

blandverk körs sedan den färdigblandade produkten direkt

ut till vägbygget. Om det inte finns tillgång på bländverk

i tillräcklig utsträckning måste inköp av sådana ske, och

detta fördyrar naturligtvis hanteringen av slaggmaterialen.

Till den produkt som går under benämningeaneroxbindemedel

köps idag bindemedlet från Oxelösund och det består till

största delen av mald hyttsand. Men ävenj.detta fall är det

möjligt att mala den på annan plats. Den omalda hyttsanden

kan då, på billigaste och lämpligaste sätt, transporteras

till någon malningsanläggning, dit det även är fördelaktigt

-att lokalisera depån. Eftersom den omalda hyttsanden är

lättare att lagra än den malda, då den är mindre känslig

för fukt etc, bör man lagra denna, för att senare mala så

mycket som går åt efter hand. I största möjliga mån bör

man också i detta fall sträva efter att kunna flytta depån.

I anslutning till malningsanläggningen är det bra att ha

även blandningsstationen, då man på detta sätt undviker

så många onödiga omlastningar som möjligt. Möjligheten att

blanda det på annan plats än malningplatsen står dock kvar.

Från miljösynpunkt, då speciellt föroreningsaspekten, är

konsekvenserna av användningen av masugnsslagg för oss i

stort sett okända. I Tyskland, där stora mängder av dessa

3..

»wi. - u» ,
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restprodukter används, är man dock restriktiv med att an-

vända dessa i grundvattenskyddsområden. Det samma bör då

vara på sin plats att tillämpa även i Sverige, speciellt

då vid lagring av för Sveriges del relativt stora kvantite-

ter. Om vi antar en upplagring av c:a 10 000 ton hyttsten,

gör detta med en densitet på ungefär 1.3 ton/m3, c:a 7 700

m3. Medelstorleken hos partiklarna rör sig då om c:a 15 mm.

Denna mängd motsvarar en hög som är 20 m bred och 10 m hög,

och med en längd av 77 m, jämför figur 13. En så stor mängd

räcker till ett 10 cm tjockt lager på en längd av c:a 6 km

vid användning i en väg med en bredd på 13 m.

 

101n

  

201n

A

  

Figur 15. Schematisk skiss av slagghög innehållande 7 700 m5:

Många människor kan finna denna hög föga vacker att se på.

Det kan ur denna synvinkel vara bra att inte placera högen

allt för synligt eller där den bryter allt för mycket mot

sin omgivning. En möjlighet är då att använda sig av områ-

den där liknande störande element redan förekommer i na-

turbilden. Detta kan vara fallet vid t ex blandverk, mal-

ningsanläggningar, gruvor etc. Det kan även gälla grusgro-

par som inte längre används.
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3.2 Transporter

I 'distributionsmodellen' tar vi upp transportmedlen bil,

tåg och båt, då vi anser dessa vara de mest lämpade för

ändamålet. Kostnaderna för dessa tre alternativ skiljer

sig mer eller mindre åt, men för vart och ett av dem gäl-

ler att tonkm-kostnaderna minskar med ökande sändnings-

kvantitet och ökande transportavstånd. Detta beroende

framgår av figur l4.

j kI/tonkm
P

 

 

 

   

 

 

 

\ \\ \\\\ \x
\

\\ \\ \\\ \\\ V

låt*
ton

     

Figur 14'.. Schemat-isk skiss över toninn-kostnadens beroende av
sändningskvantitet och tranSportavstånd efter
bearbetning av uppgifter från diverse frakttabeller
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För att man skall kunna jämföra fraktkostnaderna för de

olika alternativen på ett tillfredställande sätt, måste

även hänsyn tas till lastnings- och lossningskostnaderna.

Förhållandet mellan dessa är att bil är minst kostsamt

följt av tåg och båt. Sedan gammalt anses båt vara det

billigaste transportmedlet, följt av tåg och bil, men

detta är inte längre en självklarhet. Båttransporter får

dock anses försvara sin ledande ställning vad gällerlån-

ga transporter, och vi skall senare i kapitel 3.2.3 under-

söka hur långa dessa transporter måste vara. När det gäl-

ler frågan huruvida tåg är billigare än bil,går diskus-

sionerna höga. Tas endast hänsyn till de kostnader som

finns angivna i respektive fraktares tariffer, är ofta

tågtransporter mest fördelaktiga, speciellt på förhållan-

devis långa sträckor. Det är nu ett välkänt faktum att

rabatter förekommer, och SJ uppmanar i sin frakthandbok

stora kunder att träffa specialavtal. Men SJ är inte en-

samma om att ge rabatter, och bilspeditörerna kan ofta

ge högre rabattsatser. Detta medför att transportalter-

nativen tåg och bil inte sällan blirlikvärda kostnads-

mässigt sett, och det är inte heller sällsynt att det

mest fördelaktiga är att välja biltransport.

Vid sidan av hur mycket som skall transporteras och hur

långt, är också vad som skall transporteras av en viss

betydelse vid beräkning av fraktpriserna. Låt oss därför

innan vi går vidare titta lite närmare på vad det hittills

har kostat att frakta masugnsslagg.
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3 o 2 - l irsnâperipsiâe:

Lastbil:

Statens Vägverk har ett avtal med Sveriges Åkeriförbund,

kallat Åkeriavtalet, som innefattar priser för transporter

inklusive lastning och lossning. Detta avtal tillämpas på

mindre transporter och kortare sträckor. Så fort det gäller

större kvantiteter och längre sträckor, försöker man att

träffa specialavtal. Vad ett sådant skulle kunna innebära

för tonkm-priserna, kan exemplifieras med den transport

av slagg för lättbetongframställning som skedde mellan

Oxelösund och Falköping. Här utnyttjades returfrakter,

vilket gav en kostnad på 43 kr/ton för 300 km. Med andra

ord en tonkm-kostnad på 14 öre.

Tåg:

Ordinarie fraktpriser med tåg kan utläsas ur SJ:s Frakt-

handbok, frakttabellerna. Hur stora rabatter som kan er-

hållas på dessa priser, får bli en framtida förhandlings-

sak. Transport av slagg på järnväg tycks inte ha förekom-

mit i någon större utsträckning hittills och vi har därför

inte kunnat ta fram några prisexempel som komplement till

Frakthandboken. Att transporter av slagg inte förekommit

på järnväg kan bl a bero på att det inte varit aktuellt

med några fasta leveranser av större kvantiteter. Detta

behövs för att ge underlag för ett specialavtal med SJ.

Båt:

Här har vi tyvärr ingen fraktprislista att tillgå, men

däremot ett prisexempel från slaggtransporter till Väst-

tyskland. Under 1978 exporterades 60 000 ton hyttsten från
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Oxelösund till detta land, och transporterna skedde med

båtar på mellan 2 000 och 5 000 ton. Kostnaden för själva

transporten, exklusive lastnings- och lossningskostnader,

var 8.20 DM. Sträckan är c:a 75 mil och med dåvarande

växelkurs motsvarar detta en tonkm-kostnad på c:a 3 öre.

3- 2 - 2 I:aâtp.ingå-_oghilgsâninssäostsaéer

I Åkeriavtalet ingår, som nämnts, lastnings- och lossnings-

kostnader. För övriga alternativ måste man dock lägga till

dessa till de rena transportkostnaderna. Vi har fått hjälp

med en uppskattning av dessa från SSAB, och de ser ut på

följande vis:

lastning lossning

lastbil 1.0 0 kr/ton

tåg 1.5 1.5 kr/ton

båt 2.1 2.1 kr/ton

Lastning på lastbil anses kosta l kr/ton oavsett om man

lastar med lastare eller ur lastficka. Lossning innebär

ofta tippning och är praktiskt taget gratis.

Med tåg kan man vid lastning inte komma intill slagghögen

på samma sätt som med lastbil. Vid lossning räcker det

inte med tippning, utan slaggen måste transporteras undan

efter hand. Detta gör kostnaderna för tåg något större än

för lastbil.

För lastning och lossning på båt behövs en skOpa av något

slag på någon typ av kran. Detta ger den högsta lastnings/

lossningskostnaden av de tre transportalternativen.
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3- 2 o 3 lämfêrslse_mslla2 sliks :renspgrfalteraaiir

Eftersom kostnaderna för de olika alternativen skiljer

sig åt, både vad gäller lastnings- och lossningskostnader

och de rena transportkostnaderna, ställde vi oss frågan

hur lång en transport måste vara, för att det skall vara för-

delaktigt att använda sig av t ex båt istället för bil.

Om det i framtiden blir aktuellt att i större skala använ-

da masugnsslagg vid vägbyggnad , kan det redan på detta

stadium vara av intresse att veta när, och om, det kan

vara lämpligt att frakta med båt istället för med bil.

Vi får inte glömma bort, att även om transporten sker

med båt, så måste alltid den sista sträckan ut tillväg-

bygget avverkas med lastbil.

De lastnings- och lossningskostnader vi känner för de bå-

da alternativen ser ut såsom följer:

lastningkostnad på båt i Oxelösund: 4.20 kr/ton

lossningskostnad i hamn : 2.10 kr/ton

lastningskostnad på bil : 1.00 kr/ton

Tonkm-kostnaden för bil på korta sträckor sätts till 25

öre/tonkm och för båt på korta sträckor till 5 öre/tonkm.

Om järnverk, mottagningshamn och vägbygge ligger i linje

med varandra, med mottagningshamnen mellan de båda andra,

kan det avstånd (A) som krävs för att det skall vara lika

fördelaktigt att använda båt som bil beräknas.

A = 4.20 + 2.10 + 1.00 - 1.00 = 31.5 km
0.25 - 0.05

 

Hur detta uttryck har erhållits beskrivs utförligt i bi-

laga 8, där även en känslighetsanalys utförts.

Är kostnaden för lastbilstransporten för låg i denna be-

räkning, får detta till följd att det beräknade avståndet

är för stort. Det samma gäller om kostnaden för båttran-

sporten är för hög. Om kostnaden för båttransporten ökas
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från 5 till 10 öre/tonkm erhålls ett avstånd på 42 km.

Det krävs enligt dessa exempel inte speciellt långa

sträckor för att det skall löna sig med båttransport.

Helt generellt kan man säga att ju längre transportav-

stånd och ju större sändningskvantiteter som är aktuella,

desto större är sannolikheten att det lönar sig med sjö-

transport. Ett sedan länge känt faktum.
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3.3 Modellen

Oavsett vilket användningsområde för masugnsslaggen som

är aktuellt, kan situationen uppstå, att en stor efterfrå-

gan, som är relativt spridd, uppkommer inom ett område som

ligger långt från järnverket. En möjlighet är då att tran-

sportera Slaggen från järnverket till en plats inom detta

område, för att därifrån försörja området. Det kan t ex

röra sig om många små vägprojekt, eller ett fåtal större,

som skall försörjas. I och med att det blir större kvanti-

teter som skickas till denna depå, sjunker tonkm-kostnaden

för denna transport. Denna kostnadsminskning måste natur-

ligtvis vägas mot eventuella lagringskostnader och eventu-

ellt ökade transportkostnader inom området.

I ett försök att konstruera en distributionsmodell för

masugnsslagg, betraktar vi först endast obearbetade slagg-

produkter,dvs hyttsten, hyttsand och pellets. Det finns

då i princip obegränsade möjligheter att lagra och tranv

sportera dessa, tidsmässigt sett. Det är även möjligt att

lagra dessa produkter ute i det fria, på hög, vilket ger

stor valfrihet vid val av eventuella mellanlagringspunkter

etc. Vad gäller Merolit och Meroxbindemedel, för vi in des-

sa senare i resonemanget, eftersom dessa ställer speciella

krav på hur länge och under vilka förutsättningar de kan

lagras och transporteras.

Genom att kombinera de olika transportmedlen och eventuella

depåer, kan vi bygga upp en distributionsmodell. Alla tänk-

bara kombinationer av de tre transportmedlen kan, och be-

höver inte heller tas upp. Vissa kombinationer är omöjliga

t ex på grund av att den sista transporten ut till vägbyg-

get endast kan ske med lastbil. Detta gör att vi i modellen

anser oss ha endast 10 distributionsalternativ kvar:
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Lastbil till vägbygge

Lastbil till depå vid vägbygge - lastbil till Vägbygge

Lastbil till depå vid väg - lastbil till vägbygge

Lastbil till depå vid väg - lastbil till depå vid vägbygge -
lastbil till vägbygge

Tåg till depå vid järnväg lastbil till vägbygge

Tåg till depå vid järnväg - lastbil till depå vid vägbygge -
lastbil till Vägbygge

Båt till depå Vid hamn - lastbil till Vägbygge

Båt till depå vid hamn - lastbil till depå vid vägbygge -
lastbil till vägbygge

Båt till depå vid hamn - tåg till depå vid järnväg -
lastbil till vägbygge

Båt till depå vid hamn - tåg till depå vid järnväg -
lastbil till depå vid vägbygge - lastbil till vägbygge

Med depå avses plats för mellanlagring, men det kan också

vara fråga om direkt omlastning mellan två transportmedel.

Det senare gäller främst båt - tåg, där man kan tänka sig

att lasta direkt från båten i järnvägsvagnarna, utan att

först lägga slaggen på hög.

Dessa transportalternativ kan sammanställas i en figur,

och hur detta då kan se ut framgår av figur 15.
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Figur 15. Modellen
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Denna modell kan översättas till ett nätverk, typ billi-

gaste-maxflödesproblemet. Alla kostnader måste då repre-

senteras av bågar, varför depåer ersätts med mer än en

nod, t ex på följande Vis:

  

= händelsen att båten kommer till hamn'n

b: = aktiviteten att båten lossas

n2_= händelsen att båten är lossad

b2 =-aktiviteten att slaggen lagras

n3 = händelsen att slaggen skall börja lastas

b5 = aktiviteten att slaggen lastas

114 = händelsen att slaggen är lastad och klar
för vidare transport

b4 = aktiviteten att slaggen direkt omlastas
för vidare transport

: Figur 16. Depå vid hamn

På alla aktiviteter kan man sätta ut kostnader och kapa-

citeter. Om det t ex är fallet att direkt omlastning är

omöjlig, sätts kapaciteten till 0 (noll) på båge b4. Om

hela nätverket byggs upp på detta sätt, erhålls figurer-

na 17 och 18. Bågen bl i figur 18 är enbart till för att

man skall kunna införa en kapacitetsbegränsning på hur

mycket som kan levereras från järnverket. På denna båge

sätts kostnaden till 0 (noll). Bågarna b2, b3 och b4 re-

presenterar lastning vid järnverket på respektive bil,

tåg och båt.Lastningskostnaden inbegriper hantering från

hög_eller lastficka till dess att slaggen ligger på tran-

sportfordonet klar för transport från järnverket. Denna

hantering kan t ex omfatta en kortare transport inom om-

rådet, fram till det transportmedel man valt för utleve-

rans. Så är fallet i Oxelösund där slaggen fraktas med
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     Figur 17. Nätverk till modellen
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Figur 18. Nätverk till modellen
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lastbil fram till kajen, för att sedan lastas på båt. Fi-

gur 19 visar de olika lastningsförfarandena i Oxelösund.

LJ
SHB0 o

I

 

O

   

 

Figur 19g Olika lastningsförfaranden i Oxelösund

Vid nod n21 i figur 18 har man kommit fram till vägbygget.

Man kan här välja att antingen lossa direkt på byggplatsen,

b29, eller att lossa på depå vid väg, b30. Den sista bågen,

b35, åsätts en kapacitet, som motsvarar efterfrågan för det

aktuella Vägbygget, och liksom båge bl har den ingen kost-

nad. Den är endast till för att lösningen på billigaste-

maxflödesproblemet skall ge billigaste transportväg för

just den efterfrågade kvantiteten. Denna båge kommer tro-

ligen att vara begränsande för det maximala flödet genom

nätverket.

Nätverket går också relativt lätt att anpassa till Merolit.

Man måste dock först fastställa om Meroliten skall köpas

färdigblandad eller om den skall blandas vid någon av depå-

erna. Efter blandning bör den sedan transporteras direkt

till Vägbygget med lastbil. Detta löses genom att kapaci-

teterna sätts till 0 (noll) "nedanför" blandningspunkten

för alla transportalternativ utom direkt lastbilstransport.
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Om Meroliten köps färdigblandad medför det att kapacite-

3, b4, b5 och b30 sätts till 0 (noll).

På liknande sätt kan nätverket anpassas till slaggbinde-

terna på bågarna b

medel.

Utgående från ett speciellt fall, där man räknar på ett

vägbygge med känd efterfrågan och kända avstånd till järn-

verket, kan man använda nätverket och sätta in kostnader

och kapaciteter, och problemet kan sedan lösas som ett

billigaste-maxflödesproblem. Lösningen av detta problem

tillgår så att man söker den billiagste flödesökande vä-

gen från källnod till sänknod och ökar flödet med det

maximalt tillåtna denna väg. Denna procedur upprepas

till dess att maximalt flöde erhållits genom nätverket.

Billigaste flödesökande väg erhålls ur den generaliSer>

rade billigaste-Vägalgoritmen. Man utgår där från käll-

noden och går via samtliga utåtriktade tillåtna bågar i

tur och ordning till påföljande noder. Vid dessa noder

anges kostnaden för att nå dit, samt vilken båge som an-

vänts. När samtliga utåtriktade bågar betats av, markerar

man källnoden som avbetad och upprepar sedan proceduren

från den nod som har den lägsta kostnaden av de som upp-

nåtts. Vid avbetningen kan det inträffa, att man uppnår

en nod som redan tidigare är uppnådd via en annan båge.

Kommer man då fram till en lägre kostnad än tidigare vid

denna nod, markeras den nya, lägre kostnaden, samt den

använda bågens namn vid noden. På detta sätt betas alla

noder av till dess att man kommer fram till sänknoden.

Bakvägen kan man sedan följa upp Vilken väg som är den

billigaste och hur mycket man maximalt kan öka flödet

denna Väg. Den. lägsta kapaciteten för de ingående bågar-

na kommer då att vara dimensionerande för hela vägen.

.Efter att upprepade gånger ha genomfört denna procedur.kom-

mer det till slut inte att finnas någon flödesökande väg

från källnod till sänknod. Det billigaste maxflödet genom
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nätverket har nu erhållits.

Vi har endast i korta ordalag antytt lösningsmetoden för

det billigaste-maxflödesproblemet och den som vill gå

djupare in i problematiken vill vi hänvisa till t ex

Optimeringslära - Flödesmetoder, TRU 1975, där de omnämn-

da algoritmerna beskrivs utförligt.
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4 MASUGNSSLAGGENS GEOGRAFISKA

ANVÄNDN INGSOMRÄDE

Utöver själva modellen, kommer vi här att närmare belysa

inom vilka geografiska områden masugnsslagg, generellt

sett, är ekonomiskt användbar som vägmaterial. På grund

av att priser och andra faktorer varierar, kan naturligt-

vis inga absoluta gränser dras, men under vissa givna

förhållanden kan man ändå ungefärligt beräkna hur stora

avstånd det kan röra sig om. Hur de olika ingående fak-

torerna påverkar detta avstånd diskuteras senare.

Inom ramen för detta_arbete kan inte alla tänkbara använd-

ningsområden studeras, och vi är därför mereller mindre

tvingade att koncentrera oss till vissa.

Ett av de mer kvalificerade användningsområdena för mas-

ugnsslagg är som ersättningsmaterial för bitumenstabili-

serat grus (BG). Man kan vid denna användning dels tänka

sig att ersätta stabiliseringsmedlet i BG med mald hytt-

sand, dels att ersätta hela BG med Merolit, en blandning

av hyttsand och hyttsten. Dessa användningar är idag in-

te rekommenderade i Byggnadstekniska anvisningar, men det

ät inte otroligt att de inom några år blir det.
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4.l Exempel 1: Merolit

Vi vill genom detta beräkningsexempel försöka få en upp-

fattning om hur långt man kan transportera slaggen under

förutsättning att man har samma kostnad för slaggen som

för BG på plats i vägen.

4.l.l görutsättningar

Bitumenstabiliserat grus, BG, läggs huvudsakligen i två

tjocklekar, llO BG och 220 BG, där 110 respektive 220 står

för hur många kg/m2 som läggs ut. Även tjockare lager av

BG kan läggas men dessa båda är de vanligast förekommande.

Omräknat i cm motsvarar 110 BG och 220 BG c:a 5 respektive

lO cm tjocklek. Utläggningen på Väg sker med hjälp av en

speciell läggare, som sprider ut massan i ett jämnt lager.

Därefter görs ett antal överfarter med vält. llO BG kan

läggas i ett lager medan 220 BG måste läggas i två. Even-

tuellt kan man då även sopa och klistra mellan lagren.

Merolit kan inte läggas ut i tunnare lager än 10 om av en

rad orsaker. Läggs tunnare lager riskerar man att materi-

alet torkar ut och.man kan också få större benägenhet för

Sprickbildningar. Det finns ännu inga normer för hur tjocka

lager av Merolit som måste läggas för att ersätta olika

lager av BG, men en rimligt antagande verkar vara att by-

ta ett BG-lager mot ett lika tjockt Merolit-lager. Detta

innebär att det mest intressanta alternativet är att byta

220 BG mot 10 cm Merolit, eftersom man skulle få lägga 10

cm Merolit även som ersättning för 110 BG.

Tekniskt sett går utläggningen av Merolit till på samma

sätt som utläggningen av BG. Ett 10 cm tjockt lager kan

dock, till skillnad från BG, läggas ut i ett lager. Lägg-

ningskostnaden för 10 cm Merolit kan därför sägas bli den

 

samma som för 110 BG.
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Vi förutsätter Vidare att övriga lager i Vägen såsom slit-

 

och förstärkningslager inte påverkas av det gjorda bytet,

 

och att underhållskostnaderna för vägen inte heller de

 

påverkas av bytet. Dessutom ser vi det som en förutsätt-

ning att trafikanterna inte märker någon skillnad.

4.1.2 geräkningar

Kostnaden för BG på plats i väg kan delas upp i tre bitar,

tillverkning, transport och läggning, vilka tillsammans

utgör totalkostnaden. För slaggmaterialet kan en liknande

uppdelning göras, där tillverkningskostnaden ersätts med

en inköpskostnad. Vad Vi behöver för att kunna lösa ut

hur mycket som återstår för transport av slaggen i detta

exempel är alltså:

- pris på plats för 220 BG

- läggningskostnad för 10 om Merolit

- inköpskostnad för Merolit

Prisutveckling på 220 BG de senaste åren framgår av ta-

bell 8.

 

 

år pris, lar/m2 förändring, %

1975 17.11 y:«xf

1976 16.93 .8:151

1977. 19.55 ' +15.4
1978 19.65 + 0.6

     

Tabell 8. Prisutvecklingen på 220 BG 1975 - 1978

(Källa: Statens_Vägverk)

Priset har de senaste åren inte stigit i en jämn takt.

Här spelar tillgången på användbart material i våglin-

jen en stor roll. Det är inte ovanligt att krossmaterial

som utvinns vid schaktning av Vägen används som ballast-

material i BG. De snittpriser som är angivna i tabell 8

ovan, inkluderar i vissa fall inte kostnaden för stenma-
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terialet på ett fullständigtwsätt.Beroende på hur stor an-

del krossmaterial som använts, kan alltså priset variera

något. Samma resonemang gäller även snittpriserna på 220

BG i olika län under 1978. Dessa finns redovisade i bila-

ga 3.

Men detta är inte hela förklaringen. Det finns i detta

sammanhang en del intressanta skillnader mellan marknaden

för vägbyggnadsmaterial och t ex konsumentvaror. Istället

för en efterfrågan som ligger relativt stilla, geografiskt

sett, Vilket ofta är fallet för konsumentvaror, är det

för vägbyggnadsmaterial en marknad som flyttar på sig. Of-

ta är det dessutom svårt för byggentreprenören att säga

vart. Denna geografiskt varierande efterfrågan gör att en-

treprenören ofta är tvingad att spekulera i placeringen

av sitt asfaltverk och var han skall köpa in sig i grus-

tillgångar. Detta gör att transportkostnaden kan variera

kraftigt för entreprenören, och detta bidrar i sin tur

till prisvariationerna för BG på plats i väg.

Skall man ändå ta fram en genomsnittlig prisökning för

220 BG, finner man att denna är 5 %/år. Genom att skriva

upp 1978 års priser med 5 %, får Vi en uppskattning av

1979 års prisnivå. Detta ger för 220 BG:

20.63 kr/mz19.65 ° 1.05

När man använder sig av krossmaterial ur väglinjen kommer

man alltså billigare undan än annars. Troligen kommer inte

Merolit att vara lika intressant om man kan ta material

ur Väglinjen, varför Merolit bör kunna jämföras med BG mot

en något högre kostnad än genomsnittet. I fortsättningen

kommer vi att ha 22 kr/m2 som jämförelsepris på plats i

Väg för 220 BG.

Läggningskostnaden för 10 cm Merolit kan jämföras med lägg-

ningskostnaden för 110 BG. Priset på 110 BG var 1978 10.10
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kr/mz. En uppskrivning med 5 % på detta ger 10.61 kr/m2

för 1979. För 110 BG räknar vi i fortsättningen med ett
. o , - 2

pris pa ll kr/m .

Den procentuella fördelningen av totalkostnaden skiljer

sig åt från fall till fall och vi har även här tagit fram

ett snitt. Det har här inte varit möjligt att väga snittet

som i fallet med BG-priserna, då fullständiga uppgifter

saknas. Det rör sig därför om mer eller mindre kvalifice-

rade uppskattningar, men vi tror inte att felet kommer

att bli så stort att det kommer att få någon avgörande

betydelse. Se Vidare känslighetsanalysen.

 

 

Värnamo- Linköpings- Gävle genom-,
arbetena arbetena _ snitt

tillverkning 84 81 82 %

transport 8+ 7.5* 8 %

läggning 8 1 1 . 5 1 0 10 %

  

+ medeltransport 7 - 8 km

 

++inedeltransport 6 km

  

Tabell 9. Procentuell fördelning av priset för 110 BG

(Källa: Statens Vägverk)

Läggningskostnaden utgör alltså i genomsnitt 10 % av to-

talkostnaden ll kr/mz, Vilket motsvarar l.l kr/mz.

Inköpspriset på Merolit är 45 till 50 kr/ton och.volym-

Vikten är 0:a 2.2 ton/m3. Detta medför att ett 10 cm

tjockt Merolitlager kostar ll kr/m2, räknat på 50 kr/ton.

Vi erhåller då följande kostnadsbild för Meroliten:
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inköp + transport + läggning = kostnad på
kostnad plats i väg

per m2 11 9.9 1.1 22 kr/m2
per ton 50 45 5 100 kr/ton

Vi ser här att det blir 9.9 kr/m2 eller 45 kr/ton över

för transport av slaggmaterialet under dessa förutsätt-

ningar.

Innan vi går över på hur långt man kan komma för denna sum-

ma skall Vi göra en liten känslighetsanalys för hur för-

ändringar i BG-priset, inköpspriset på Merolit och lägg-

ningskostnaden påverkar slutresultatet. Tabellerna lO, ll

och 12 visar dessa förändringar.

 

  

procentuell
förändring -50 -20 0 +20 +50 76
av BG-priset

BG-pris 11.00 17.60 22.00 26.40 53.00 kr/m2
motsvarar totalt '
för MBrolit 50 80 100 120 150 kr/ton

avgår för inköp ' å
och läggning 55 55 .55 55 55 kr/ton

återstår för 77:15.';* _
"' " 25 kkr/'ton

procentuell

förändring av -100 _44 0 +111 %
medél för transP-y: a-Qür; - <4 -'* u '

 

 

 

 

Tabell 10. Priset för BG på plats förändras

En förändring av priset på 220 BG på plats ger alltså en

procentuellt sett dubbelt så stor förändring av vad som

återstår för transport av Merolit.
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procentuell

förändring av -50 -20 0 +20 +50 %
Merolit-priset

inköpspris 25 40 50 60 75 kr/ton

läggning 5 5 5 5 5 kr/ton

återstår för . _
transport 70 55 45 55 20 kr/ton

procentuell

förändring av +56 +22 0 _22 -56 %
medel för trp

 

 

  

Tabell 11. Inköpspriset på Merolit förändras

Om inköpspriset på Merolit sjunker, ökar den bit som åter-

står för transport med ungefär lika många procent som pri-

set sjunker och.tvärt om.

 

procentuell

fêränêmg av -50 -20 0 +20 +50 +100 73'
lagemnes-
kostnaden _ _

lägämgs" 0 - 0 6.00 . 0 10000 kr 'tonkostnad 2.50 4.0 5,0 7 5 /

inköp 50 50 50 50 50 _ 50_ lir/'ton

 

återstår för 5 O 2 0 00 kr t

transport 47'50 46°00 45°OO 44-0 4 05 40. / on

 

procentuell

 

  

förändring av +5.6 +2 0 -2 -5.6 -11 %
medel för trp

'-

 

Tabell 12. Läggningskostnaden förändras

Läggningskostnaden spelar med andra ord en relativt liten

roll för hur mycket som återstår för transport. En ökning

av läggningskostnaden med 100 %, som motsvarar att Meroli-

ten läggs i två lager istället för ett, sänker transport-

biten med endast 11 %.
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Vi skall nu titta lite närmare på hur långt man kommer för

dessa 45 kr/ton. Vid transport av färdigblandad Merolit

kommer, som tidigare nämnts, endast lastbilstransporter

direkt ut till vägbygget i fråga. Vi betraktar därför

först detta distributionsalternativ.

Lastning sker vid järnverket ur ficka som fyllts Via ett

transportband. KoStnaden för detta har skattats till 1

kr/ton. Lossning sker genom tippning i läggare. Detta går

till så att läggaren skjuter lastbilen framför sig medan

denna töms, vilket tar c:a 5 minuter. En kostnadsuppskatt-

ning för detta räknat på 75 kr/timme för lastbilen och

10 tons last ger:

5 ° 75

60 ° 10
= 0.62 kr/ton

Detta medför att transportkostnaden maximalt får vara:

45 - l - 0.62 = 43.38 kr/ton

43 kr/ton är exakt den kostnad man fick fram 1978 för

transport av slagg från Oxelösund till Falköping, en

sträcka på 30 mil. Antag att tonkm-priset stigit lO %

sedan dess så ska man ändå kunna ta sig c:a 27 mil från

järnverken idag. Hur stor del av Sverige som då täcks in

från Oxelösund och Borlänge, är markerat i figur 20.

Som en jämförelse kan vi se hur långt man kommer om man

helt följer Statens Vägverks avtal med Sveriges Åkeriför-

bund. Då gäller för transport av asfaltmassor följande

taxor, inklusive lossning och lastning:

 

- timersättning

boggibil 77 kr/timme

tvåaxligt släp 27 kr/timme

totalkostnad 104 kr/timme
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Figur 20. Områden som kan nås från Oxelösund och Berlänge med bil
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-.transportkostnad

första 20 km 4.19 kr/ton

därutöver 0.12 kr/tonkm

Dessa priser gäller i zon A, Sverige förutom Norrland,

Stockholm och Göteborg, samt transportväg med tillåtna

axeltryck 10 ton respektive boggitryck 16 ton,ti11 och

med 30 juni 1978.

Om vi förutsätter att släp och bil totalt lastar 25 ton

Merolit och har en medelhastighet av 50 km/timme, blir

kostnaden/ton för 15 mil följande om tomkörningen tillbaks

räknas in i timkostnaden:

 

timkostnad/ton å-L-låg - (77 + 27)-l = 24.96 kr/ton
50 25

m

transportkost-
nad/ton 4.19 + 0.12(150 - 20) - 19.79 kr/ton

'totalkostnadTQStÅ i" "55" ,44.75 kr/ton

Enligt förra årets åkeriavtal, kan man alltså ta sig c:a

15 mil för 45 kr/ton enligt ovanstående beräkning. I år

är det antagligen litet dyrare, men igengäld försöker man

alltid träffa specialavtal för större transporter på läng-

re sträckor. Genom sådana avtal, typ transporten Oxelösund

Falköping, kan man alltså ta sig betydligt längre.

Vi skall nu övergå till att betrakta fall där Meroliten

blandas på andra platser än vid järnverken. Till dessa

blandningsplatser måste då hyttsand och hyttsten transpor-

teras från järnverken. Kalk, som behövs som aktiveringsme-

del, kan tas från närmaste/billigaste plats. Själva mate-

rial- och tillverkningskostnaden bör då inte skilja sig

nämnvärt från försäljningspriset vid järnverken. I detta

beräkningsexempel räknar vi med samma materialkostnad som
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tidigare, 50 kr/ton.

Antag t ex att slaggen transporteras till en blandnings-

plats med tåg direkt från järnverket. Efter blandningen

måste man, liksom tidigare, transportera slaggen direkt

till vägbygget med lastbil. Vi kan då fördela de 45 kr/ton

vi har till transport på valfritt sätt mellan tåg- och

lastbilstransport. Vi har i detta exempel valt att avsätta

lO kr/ton till lastbilstransport och de resterande 35 kr/

ton till tågtransport.

Om Vi betraktar lastbilstransporten som transport av as-

faltmassor enligt Åkeriavtalet kommer man 25 - 30 km för

10 kr/ton. I denna kostnad inkluderas då även lastnings-

och lossningskostnader. Det är alltså ett relativt begrän-

sat område runt blandningsplatsen som därmed kan täckas

in.

Av de 35 kr/ton som återstår för tågtransport avgår 3 kr/

ton för lastning och lossning, enligt kapitel 3.2.2. För

de 32 kr/ton som då återstår kan man,enligt SJ:s frakt-

tabell för vagnslaster, huvudklass 3, 20 ton, komma 8 mil.

Se bilaga 2. En rabattsats på 20 % skulle medge en tran-

sportsträcka på c:a 13 mil. Till och med en så hög rabatt-

sats som 50 % medger inte transport längre än 30 mil. Hur

stor rabattsats som kan vara realistisk är det mycket svårt

att spekulera i, det blir helt och hållet en förhandlings-

sak. Jämfört med direkt lastbilstransport verkar det dock

svårt att nämnvärt öka det geografiska användningsområdet

med hjälp av tågtransporter.

Det kan även vara aktuellt att transportera slaggen med

båt. Exemplet med Tysklandstransporterna, se kapitel 3.2.1,

visade på så låg tonkm-kostnad som 3 öre, men låt oss,

för att minska risken för underskattning av denna kostnad,

istället räkna på 4 öre. Vi kan även nu fördela de 45 kr/

ton på valfritt sätt mellan de aktuella transportmedlen,
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och vi har här valt att avsätta-22 kr/ton till lastbils-

transport och 23 kr/ton till båttransport.

-Lastningen på båt Vid Oxelösunds järnverk innefattar en

kortare lastbilstransport och.kostar 4.20 kr/ton. Loss-

ningskostnaden för båt är 2.10 kr/ton. Av de 23 kr/ton

återstår då 16.70 kr/ton till ren transport, och för des-

sa kommer man, räknat på 4 öre/tonkm, c:a 42 mil.

Hanteringen efter båttransporten beror på om man kan nå

blandningsplatsen direkt med båt eller om det krävs en

kortare lastbilstransport. Om vi först antar att blandning

kan ske direkt i hamnen, räcker 22 kr/ton till en lastbils-

transport på 7 mil enligt transport av asfaltmassor. Krävs

däremot en lastbilstransport till blandningsplatsen, kan

de 22 kr/ton t ex delas upp på 5 kr/ton före blandning och

17 kr/ton efter blandning. Obearbetad slagg antar vi kan

transporteras enligt transport av jordmassor, Åkeriavtalet.

Detta gör att man kan komma c:a 1 mil för 5 kr/ton. Efter

blandningen kan Meroliten transporteras c:a 5 mil för re-

sterande l7 kr/ton. Detta innebär att man kommer något

kortare bit in i landet om blandning inte kan ske i ham-

nen .

Med båt kan endast kustområdena täckas in, och det kan va-

ra intressant att betrakta sambandet mellan båttransport-

avståndet och hur långt in i landet man når med lastbil.

Om blandningen kan ske direkt i hamnen erhålls det samband

som åskådliggörs i figur 21. Man ser här t ex att en båt-

transport Oxelösund - Kalmar på 25 mil möjliggör en tran-

sport 9 mil in i landet. Samma beräkning för Karlshamn,

Ystad, Malmö och Helsingborg gör att Skåne, Blekinge och

delar av Småland kan täckas in. Skulle produktionen av

hyttsand tas upp på nytt i Luleå, innebär det att stora

delar av Norrland kan täckas in, och då företrädesvis

kusten. Figur 22 visar vilka områden som kan täckas in med

båt från Oxelösund och Luleå och dessutom området aktuellt

för direkt lastbilstransport från Luleå.
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km

100- med

bil

60-

20'

  

200. 400 600' 800 km med båt

'Figur 21. Iastbilstransportens längd, beroende av båttransportens

  
Figur 22. Områden som kan nås med
båt från Oxelösund ochLuleå samt

/ 5 med lastbil från Luleå
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4.1.3 âammanfattning

I samband med att vi sammanfattar resultaten av det ovan

utförda beräkningsexemplet, kan det vara intressant att

också göra en känslighetsanalys. Som vi såg tidigare, spe-

lar BG-priset på plats och inköpspriset på Merolit Stor

roll för hur många kr/ton som kan disponeras för tran-

sport. Man kan t ex betrakta hur en förändring på ilO %

på BG-priset och :20 % på Merolit-priset påverkar tran-

sportavståndet. Dessa förändringar motsvaras av att 35

respektive 55 kr/ton skulle återstå för transport istäl-

let för de 45 kr/ton vi räknat på. Hur långt man kommer

med de olika transportmedlen för 35, 45 respektive 55

kr/ton framgår av tabellerna 13 till 15.

 

'W"*""*' "'" ' W' ;ru-_ew-
' T

i

   

t - m e
: disponibelt - m

alt " 75 ;5 kr/tcn
' for transport 45

"o. . 3 - --
1 Ameriavtalet i 11) 150 1ej k:

2 g enl. ex. 0x - Walköp s ?TO 270 530 km

7"' 'F' L ...__mwn '11" .-I. ' ' '. W'

  

Tabell 15. Transportavstånd för leverans med lastbil

 

tåg, frakttabellen 20 80 ' :40 lm E

2 med 20 7% rabatt 50 , 150 220 km

dessutom med lastbil 25 - 50 25 - 50 25 - 501m

   

 

 

Tabell 14. Transportavstånd för kombinationen tåg och lastbil

enligt Äkeriavtalet
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räslêâååäät 55 45 55 .kr/ton

båt 250 km + lastbil 50 90 130 km

400 km i 37 70 105 km

650 km 2 57 7.0 km
850 km - _ 45 km

    

Tabell 15. Transportavstånd för kombinationen båt och lastbil

enligt Äkeriavtalet

Vid transport med lastbil eller tåg har Vi ovan räknat på

Åkeriavtal respektive frakttabell, men också på ett bil-

ligare alternativ. Där framgår i viss mån hur transport-

sträckan påverkas av tonkm-kostnaden. För biltransporter

har vi endast använt oss av ett billigare alternativ än

Äkeriavtalet, då vi anser att dyrare än detta skall det

inte behöva bli. Samma resonemang gäller även för tåg-

transporter, där SJ:s Frakttabell fått utgöra det dyraste

alternatiVet. Priserna för sjötransporter varierar i dags-

läget mycket kraftigt, beroende på en orolig marknad, och

det är därför svårt att sätta något högsta pris. För att

se hur transportkostnaden för båt påverkar resultatet,

kan vi utöver 4 öre/tonkm också räkna på 3 och 5 öre/tonkm.'

'Om vi räknar med att 45 kr/ton är disponibelt för transport

av slagg, erhålls det resultat som redovisas i tabell 16.

 

 

tonkm-kostnad på båt 5 4 5 öre/tonkm

båt 250 km + lastbil 100 .90 85 km

400 km 85 70 60 km

650 km v 60 37 15 km

850 km 40 - - km

 

 

  

Tabell 16. Transportavstånd för kombinationen båt och lastbil

vid olika tonkm-kostnader på båt och distributions-

kostnaden 45 kr/ ton
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Av tabell 13 kan utläsas att variation i beloppet 'dispo-

nibelt för transport , inte påverkar transportavståndet

för lastbil i någon större utsträckning. Samma variation

vad gäller tågtransport får betydligt större verkan. Det-

ta beror på att den fasta kostnaden för lastbilsfrakter-

na är relativt låg, medan tonkm-kostnaden är något högre

jämfört med tågtransport. Om alternativ 2 i tabell 13

jämförs med alternativ 1 i tabell 14, kan det konstate-

ras att de marginella tonkm-kostnaderna är lika stora.

Skillnaden mellan de olika avstånden beror på skillnaden

i fast kostnad för transporterna. Vi ser vidare i tabell

14 att transportavstånden för tåg varierar inom vida grän-

ser. Om de disponibla medlen ökas från 35 till 55 kr/ton,

samtidigt som en rabatt på 20 % erhålls, är det möjligt

att transportera slaggen 11 gånger så långt. Osäkerheten

är med andra ord stor.

Om vi utgår från att man vid sjötransport vill komma unge-

fär 4 mil in i landet, gör en ökning från 35 till 55 kr/

ton , att transportavståndet kan ökas från 40 till 85 mil,

vilket framgår av tabell 15. Samma ökning erhålls enligt

tabell 16 om tonkm-kostnaden sänks från 5 till 3 öre.

Detta exempel visar alltså att transportsträckor på c:a

60 - 70 mil är tänkbara med båt och.att i stort sett he-

la den svenska ostkusten kan täckas. I inlandet verkar

lastbil ge en något större räckvidd än tåg och det är här

tänkbart att täcka in områden med 20 - 30 mils radie runt

järnverken. Merolit är i dagens läge endast möjligt att

tillverka direkt vid järnverken i Oxelösund och Borlänge

men ej i Luleå, eftersom där inte produceras någon hytt-

sand. Om så varit fallet skulle den största delen av de

områdeni Sverige som är aktuella för vägbyggnation kun-

na täckas. Se även figur 23, kapitel 5.1.

VTI MEDDELANDE 201



87

4- l - 4 Bisksssiea.

De förutsättningar Vi utgått från i beräkningsexemplet

är alltså följande:

1) 10 cm BG ersätts med ett lika tjockt 1a-
ger Merolit

2) läggning av 10 cm Merolit kostar lika
mycket som läggning av 5 cm BG

3) övriga lager påverkas ej av bytet

4) underhållskostnaderna blir desamma

5) trafikanten märker ingen skillnad

1) Detta sätt att ersätta BG med Merolit kom vi fram till

efter diskussioner med bl a Peet Höbeda på Statens Väg-

och Trafikinstitut. Merolit är dock inte tillräckligt ut-

provat för att man skall veta om detta antagande är kor-

rekt eller inte. Enligt undersökningar av de provvägar

som byggts, har Merolit vid statisk plattbelastning högre

elasticitetsmodul än BG. Ett exempel på detta är provväg

Lästringe, 1975, se bilaga 4. Man har där jämfört 20 cm

BG med 20 cm Merolit, och för Meroliten mätt upp nästan

dubbelt så höga värden på elasticitetsmodulen som för BG.

Två typer av slaggstabiliseringar liknande s k Meromix

lades också, och elasticitetsmodulen för dessa fanns vara

ungefär lika stor som för BG. Den procentuella sammansätt-

ningen av komponenterna i Merolit och slaggstabilisering-

arna framgår av bilaga 5. Dessa mätningar utfördes den

28/10 1975, men mätningar har utförts även senare, den

15/6 1977. De då erhållna värdena var, för Merolit, be-

tydligt högre än de som erhölls vid den första mätningen.

Se bilaga 6.

Dessa värden tyder på att man ur bärighetssynpunkt skulle

kunna lägga ett något tunnare lager av Merolit än av BG.

Detta har dock inte undersöks närmare vid provvägarna.

Eventuellt kan det vara så att Merolit i praktiken bör

läggas i tjockare lager än 10 cm, beroende på risken för
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längsgående sprickor. På större vägar kan det vara aktu-

ellt att lägga upp till 15 - 20 cm tjocka lager. Om det-

ta skulle vara fallet är det inte heller otänkbart att

det resterande bärlagret kan reduceras eller eventuellt

helt tas bort. Detta skulle medföra helt andra resultat

för de beräkningar som utförts. I viss mån täcks dock va-

riationerna in av den känslighetsanalys som gjorts. I det

'fall att det skall läggas 15 cm Merolit, motsvaras detta

av att inköpspriset på denna produkt stiger med 50 %.

Skulle det i samma fall vara möjligt att reducera tjock-

leken på det återstående bärlagret, innebär det bara att

höjningen inte blir så stor. På grund av den osäkerhet som

råder för hur de olika lagren påverkas, avstår vi från yt-

terligare analyser på detta område.

2) Läggningen skulle, enligt tidigare resonemang, gå till

på samma sätt som för 110 BG. Merolit har också lagts med

läggare vid vissa provvägar på exakt samma sätt som BG.

Vid provvägen i Lästringe spred man dock ut slaggen direkt

med lastbil och justerade lagren med hyvel. Detta kan vara

ett billigare alternativ, men både inom Statens Väg- och

Trafikinstitut och Statens Vägverk ansågs det vara lämpli-

gare att Vi räknade pä läggning med läggare. Läggnings-

kostnaden beror i detta fall inte så mycket på hur tjockt

lager som läggs, utan mer på hur många lager man måste läg-

ga för att komma upp i erforderlig tjocklek.

3) Att övriga lager inte påverkas av bytet, är även det

en begränsning vi gjort i samråd med Statens Väg- och Tra-

fikinstitut. Diskussionen under punkt 1 skulle dock kunna

leda till att tjockleken på andra lager kan ändras. En ö-

kad bärighet kan leda till att bärlagrets tjocklek kan
minskas, medan en ökad sprickbildningsbenägenhet kan med-

föra att man tvingas lägga ett tjockare lager beläggning

ovanpå. Det krävs alltså, som tidigare påpekat och vad vi

har erfarit, ytterligare undersökningar av masugnsslaggens

egeskaper, för att man definitivt skall kunna säga att
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övriga lager kan eller behöver förändras.

4) Underhållskostnaderna kan också påverkas vid använd-

ningen av masugnsslagg, men även här har vi fått göra en

avgränsning. Tänkbara följder, för underhållet, av att

Merolit läggs istället för BG, kan vara:

- ökade kostnader för fyllning av
sprickor

- lägre kostnader, på grund av en
högre elasticitetsmodul

5) Även trafikanterna kan naturligtvis märka de skillnader

som kan uppstå vid förändrade vägtekniska egenskaper. De

sprickor som kan uppkomma, kan märkas vid körning och ett

ökat underhåll skapar irritation och förseningar medan

nödvändiga reparationer utförs. Att masugnsslaggen inte

ger upphov till spårbildning i samma utsträckning som BG,

minskar risken för vattensamlingar på vägen och därmed

också risken för vattenplaning. Masugnsslaggens isolerande

egenskaper kan dock medföra ökad halkrisk. Isolerande ma-

terial placeras normalt inet så högt i vägen som i bär-

lagrets övre delar. Här kan möjligen finnas en faktor som

sätter en käpp i hjulet för användningen av slaggmaterial

i bärlagret över huvud taget. Halkundersökningar har gjorts

av Statens Väg- och Trafikinstitut i samarbete med Statens

Vägverk, provvägarna Lasele 1972 och 1973 och Selsjön 1976,

och dessa visar att halkrisken är större på isolerade vä-

gar än oisolerade. Störst verkar risken vara där det värme-

isolerande lagret placerats högt i överbyggnaden och där

denna enbart består av BG. Isolerlagrets tjocklek har vid

dessa mätningar däremot inte haft någon avgörande inverkan.

Den ökade risken för halka som de isolerade vägarna visat,

har varit mest framträdande vid vissa väderlekstyper, t ex

vid klara och kalla nätter då utstrålningen varit stor.

Vägytan på isolerade sträckor kan då vara flera grader kal-

lare än vägytan på oisolerade sträckor.
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4.2 Exempel 2: Slaggbindemedel

 

En typ av slaggbindemedel tillsammans med krossat natur-

material saluförs under namnet Meromix. Detta material

har tidigare använts inom jordbruket till uppställnings-

platser och dylikt. Vissa tendenser till sprickbildning

för obelagda ytor i samband med frost har då kunnat iakt-

tas. Eftersom produkten inte är godkänd i vägbyggnadssam-

manhang, saknas mer ingående erfarenheter från detta områ-

de, men några smärre provvägar finns. Om vi i alla fall

antar att det vore godkänt som Vägbyggnadsmaterial, hur

skulle det då ställa sig i jämförelse med Merolit och BG?

Meromix finns idag att tillgå färdigblandad i Malmö och

betingar där ett pris på 55 kr/ton. Skrymdensiteten vid

leverans är 1.7 ton/m3 och packad i vägen antar Vi en den-

sitet på 2.2 ton/m3. Om vi utgår från samma förutsättningar

som i föregående exempel kan följande beräkningar utföras:

" . 2 _ 2
Inkopspris/m : 0.1 - 2.2 - 55 - 12.10 kr/m

Läggningskostnaden är 1.1 kr/m2 och den totala kostnaden

får vara 22 kr/mz.

inköp + transport + läggning = kostnad på
kostnad plats i Väg

per m2 12.1 8.8 1.1 22 kr/m2

per ton 55 40 5 100 kr/ton

Det återstår som vi ser 40 kr/ton till transport av mate-

rialet, och detta är ju bara något mindre än vad som åter-

stod för Merolit i det förra exemplet. Om det nu i framti-

den visar sig att det är lämpligt att lägga 20 cm Meromix

istället för 10 cm BG, erhålls inköpskostnaden 24.2 kr/m2
vilket är större än 22 kr/mz, och detta medför att Mero-

mixen är dyrare i inköp än vad BG kostar på plats i Vägen.

Det krävs då att en del av det resterande bärlagret kan
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uteslutas vid byggnation, för att Meromixen skall vara

ekonomiskt användbar.

Om det nu istället skulle Visa sig att det lämpligaste är

att lägga ett 15 cm tjockt lager av slaggmaterialet istäl-

let för BG, blir bilden såsom följer:

inköp + transport + läggning = köstnad på
kostnad Plats i Väg

per m2 18.15 2.75 1.1 22 kr/m2
per ton 55 8.33 3.33 :67 kr/ton

Denna summa, 8.33 kr/ton, räcker inte till speciellt långa

transporter, c:a 25 km, men vi skall då hålla i minnet att

bindemedlet, den malda hyttsanden, köps från Oxelösund och

transporteras till Malmö med bil. Detta innebär att om det

*ärimöjligt att förlägga blandningsplatsen på valfri ort i

Sverige, utgör Meromixens användningsområde i stort sett

hela Sverige. Vi anser att detta påstående kan gälla för

slaggbindemedel rent allmänt sett.
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SLUTDISKUSSION

För väghållaren

 

Vid användning av masugnsslagg i form av Merolit som er-

sättning för BG kan man, enligt beräkningsexempel l, täcka

in relativt stor del av Sverige. Se figur 23. Summeras för-

 

Figur 25. Områden i Sverige
där användning av masugns-
slagg kan bli aktuell

brukningen av BG inom de områden

som kan nås från Borlänge och Oxe-

lösund, finner man att c:a 60 %

av den totala förbrukningen fal-

ler inom detta område. Tas dess-

utom området som kan nås från Lu-

leå med, blir siffran istället c:a

85 %. Områdena på kartan är, som

tidigare nämnts, beräknade efter

ett BG-pris på 22 kr/mz. Nu vari-

erar priset givetvis för olika

vägprojekt och man måste därför,

för varje projekt, räkna ut eller

begära offert på vad bitumenstabi-

liserat grus skulle kosta och jäm-

föra med det. Det innebär att mån-

ga vägprojekt kan bli intressanta

trots att de ligger längre bort

från järnverket än vad Vi kommit

fram till i exemplen, samtidigt

som många projekt inom dessa grän-

ser är ointressanta på grund av

att bitumenstabiliserat grus av någon anledning kan läggas

till en lägre kostnad där, Hur priset varierar framgår av

Statens Vägverks beläggningsstatistik, 1978. Där kan utlä-

sas att genomsnittspriset för 220 BG 1978 var l9b93 kr/m2

för entreprenadarbeten och 18.74 kr/m2 för arbeten utförda

i egen regi. Uppgiften för egen regi gäller endast ett pro-

jekt, medan det för entreprenadarbetena finns angivet en
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standardavvikelse på 4.13. Det kan här vara intressant

att jämföra de i tabell lO,sidan'N5, antagna förändringar-

na i BG-priset med denna observerade standardavvikelse.

Vi antar att BG-priset är normalfördelat med Väntevärde

19.93 och standardavvikelse 4.13, alltså N(l9.93, 4.13),

och jämför detta med de i tabell]l)antagna BG-priserna.

Innan detta kan göras måste priserna i tabellen föras till-

baka till 1978 års prisnivå med faktorn l/l.05. Därefter

kan vi beräkna hur stor andel av BG-priserna som översti-

ger de i tabell 9 antagna värdena. Vi kan som exempel be-

räkna hur stor sannolikheten är att BG-priset överstiger

24.20 kr/m2, vilket motsvarar en 10 %-ig ökning jämfört

med de 22 kr/:m2 Vi använt oss av i beräkningsexemplen.

Exempel:

Antag att BG-priset är X kr/m2 och N(l9.93,

4.13). Sannolikheten att X överstiger

24.20/1.05 = 23.05 är då:

P(X>23.05) = 1 - P(X<23.05) =

23. - .l _ @( 05 19 93
4.13

1 - 0.78 = 2

= 1 - §(0.76 =

Cza 22 % av BG-priserna ligger alltså över detta värde.

Görs samma beräkningar för de övriga antagna värdena er-

hålls följande resultat: Sannolikheten att BG-priset

överstiger

11.00 kronor är 99 o
\
0

17.60 78 %

19.80 60 %

22.00 40 %

24.20 22 %

26.40 10 %

33.00 :0 %
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Observera att 22 kr/m2 inte motsvarar medelvärdet.

Statistiskt sett skulle alltså 40 % av den BG som kommer

att läggas på entreprenad 1979 betinga ett pris som över-

stiger de 22 kr/m2 vi använt oss av vid beräkningarna,

under förutsättning att priset stiger med 5 %.

Det kan även vara av intresse att se vilka faktorer som

orsakar de kraftiga variationerna i BG-priset. Till Viss

del kan variationerna förklaras av att transportavstånden

till de olika Vägprojekten skiljer sig åt, men en större

orsak verkar vara i hur hög grad som material ur väglinjen

utnyttjas. Att utnyttja material ur väglinjen är enligt

Statens Vägverk vanligare i norrlandslänen än i södra Sve-

rige och det resulterar i att BG ofta kan läggas till en

lägre kostnad i Norrland, trots att man här ofta har längre

transportavstånd.

För att göra en överslagsmässig ekonomisk bedömning av

betydelsen av användning av Merolit istället för BG, kan

vi tänka oss följande exempel:

Antag att: - 50 % av den 220 BG som läggs i Sverige kan
ersättas med Merolit

- besparingen i snitt blir 10 %

Om detta varit fallet under 1978 skulle den totala inbe-

sparingen blivit c:a 800 000 kr.

Hur de framtida underhållskostnaderna kommer att påverkas

är mycket svårt att säga. Den höga elasticitetsmodulen

minskar risken för spår i vägbanan, Vilket minskar under-

hållet. Sprickbildningsbenägenheten kan däremot öka under-

hållskostnaderna och ännu finns alltför bristfälligt un-

derlag för att bedöma vilken effekt som är starkast.
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Prisutvecklingen för slaggmaterial jämfört med BG spelar

också stor roll för den ekonomiska bedömningen. Med rela-

tivt stor säkerhet kommer BG-priset att öka allteftersom

oljan blir dyrare. Asfalt är ju en oljeprodukt och måste

till största delen importeras till Sverige. Inköpspriset

på slagg kommer troligen till största delen att bero på

vilka alternativa användningsområden som dyker upp. Det

pågår för närvarande forskning för att finna alterantivom-

råden och vad denna leder fram till får framtiden utvisa.

5.2 Ytterligare effekter

 

Genom att använda masugnsslagg som bindemedel istället

för asfalt kan importen av asfalt minskas, vilket påver-

kar bytesbalansen. En annan effekt är att transportar-

betet i Sverige ökar. Om vi antar att 50 % av den 220 BG

som läggs på körbana kan ersäkktas med Merolit kommder det

att röra sig om c:a 90 000 ton slaggmaterial som skall

transporteras. Naturligtvis minskar transporten av BG

samtidigt, men om vi antar att slaggen transporteras i

snitt 100 km längre än BG, kommer transportarbetet att

öka med c:a 9 000 000 tonkm. Härigenom skulle troligen

oljeimporten öka, Vilket alltså påverkar bytesbalansen

i motsatt riktning. Dessutom inverkar ett ökat transport-

arbete negativt på miljön, men det skapar samtidigt vissa

arbetstillfällen.

Vad gäller miljön är det dock en klar fördel att man kan

använda masugnsslagg istället för att tippa den i sjön.

Man slipper dessutom i Viss mån ta naturmaterial ur t ex

grustag. Som tidigare nämnts har det börjat bli brist på

vissa naturmaterial och dessa kan med fördel sparas till

tillfällen då andra material är otänkbara.

En bieffekt som kan uppstå är att grundvattnet tar upp

föroreningar när slaggen ligger på plats i vägen. Detta

bör kunna undvikas genom att man inte bygger med slagg i

_,n#"
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vattensjuka områden.

Hur transporterna kan lösas kommer att få stor, för att

inte säga avgörande, betydelse för möjligheten att använda

slaggmaterial. Vi har i vårt arbete varit hänvisade till

Åkeriavtal och SJ:s frakttabeller, men möjligheten att

träffa specialavtal står alltid öppen. Vi anser det vik-

tigt att Statens Vägverk och Svenskt Stål AB gemensamt .

försöker lösa transportfrågan, för att om möjligt undvika

den suboptimering som kan bli följden om man inte ser hel-

heten. Ett samarbete med SJ, av liknande typ som det i

Frankrike, skulle även i Sverige kunna bidra till ett

ökat utnyttjande av masugnsslagg. Alla tre parterna är ju

mer eller mindre statliga, och vi anser det därför möjligt

att använda sig av en totalsyn på transportproblemet.

Med ledning av de beräkningar som utförts, med Merolit

och slaggbindemedel tillsammans med naturmaterial som er-

sättning för bitumenstabiliserat grus i vägars bärlager,

vill vi göra gällande att mycket stora delar av Sverige

kan bli aktuella för användning av masugnsslagg ur trans-

portekonomisk synvinkel. Stor osäkerhet råder dock gäl-

lande masugnsslaggens tekniska egenskaper, t ex bärighet

och sprickbildningsbenägenhet, och dessa är naturligtvis

mycket betydelsefulla för hur olika slaggmaterial kan och

bör användas i vägbyggnadssammanhang. Av intresse är här

också masugnsslaggens isolerande egenskaper och dessa bör

inte glömmas bort i resonemanget. Masugnsslagg är, enligt

vår mening, av sådant intresse att ytterligare undersök-

ningar av dess egenskaper är motiverade.
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bitumen

kartesiska

puzzolan

silikat
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asfalt eller stenkolstjära eller lös-

ningar eller blandningar av dessa

rätvinkliga

en trakyttuff, dvs ett slags vulkanisk

aska med hydrauliska egenskaper. Med

puzzolan i modern form förstås sådana

tillsattsämnen som inmalas i vissa ty-

per av cement och som innehåller kisel-

syra i alkalilöslig form

kiselsyrors salter, och bildar den störs-

ta och viktigaste gruppen mineraler. Dessa

är mycket beständiga föreningar
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§ 27

IV. Transport av asfaltmassor

Ersättning utgår
dels med timersättning i kr/timme:

Zon A Zon B Zon C

Tvåaxlig bil 70:- 70250 71:_

Boggibil 77:- 77:50 78:--

dels ock för utkörda ton asfaltmassor med de belopp som angives i
nedanstående tabell.

    

Meda), Transportvägcns tillåtna Medel, Transportvâgens tillåtna

kan" Axeltryck Axeltryck *Jam- Axeltryck Axeltryck
90"' 8 ton resp. 10 ton resp. Port' 8 ton resp. 10 ton resp.
längd- boggltryck boggltryck lánzdc boggitryck boggttryck
km 12 ton 16 ton km 12 ton 15 ton

.0-1 2:97 191 12-13 5:49 3:35
1-2 3:18 2:03 13-14 5:70 3:47
2-3 3:39 2:15 14-15 591 3159
3-4 3:60 2:27 15-16 6:12 3171
4-5 3:81 2:39 16-17 6:33 3:83
5-6 4432 2:51 17-18 654 3.95
6-7 4:23 2:63 18-19 6:75 4.07
7-8 4:44 2:75 19-20 6:96 4:19
8-9 4:65 2:87 För varje
9-10 4:86 2.99 km därut-

10-11 5:07 3:11 över till-
11-12 5:28 3:23 kommer 0:21 0:12

          

Vid transport med släpvagn ökas timersättningen 1 kr per timme med
följande belopp:
Vid enaxlig släpvagn: Tvåaxlig bil 7:-, Boggibil 16:-.
Vid tvåaxlig släpvagn: Tvåaxlig bil 16:-, Boggibil 27:-.
Tiden för vilken timersättning utgår, räknas från den tidpunkt, då bilen
anländer till lastningsstället, och till den tidpunkt, då bilen efter slutfört
arbete återkommer till lastningsstället, eller om så ej sker, beräknas åter-
komma till denna plats. '
Om ersättning för tomkörning ej utgår enligt denna beräkning, kan i
speciella fall vid särskilt långa tomkörningsavstånd överenskommelse
träffas om ersättning härför.
Medeltransportlängden för dag eller del av dag erhålles genom att hälf-
ten av antalet körda kilometer delas med antalet utkörda lass. Antalet
körda kilometer skall beräknas för samma tid, som angivits i föregående
stycke.
Priserna gäller icke för ñickningsarbete.
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Bilaga 8

bilaga 1

I. Transport av jordmassor (§ 24)

Transport med bil och enaxlig resp. tvåaxlig släpvagn

13. Pris per ton. Mätning av vikt på bil och släpvagn.

Samtliga jordmassor.

2(2)

                           

Tranáportvä Eens tillåtna

Axeltryck 8 ton resp. Axeltryck 10 ton resp.
boggitryck 12 ton boggitryck 16 ton

Trans' Vägklass 1 Vägklass 11 Vägklass l vagkiass 11
Portal" SI.. 51.. SI.. 51..
stånd km apvagn _ apvagn apvagn ap Jagn Q

en- tvä- en- två- en- tvá- en- tva-
axlig axlig axlig axlig axlig axlig axlig axlig

kr/ton

21 22 23 24 25 26 27 28

5-6 524 628 588 741 328 322 363 402
6-7 569 724 642 796 365 396 395 420
7-8 624 720 696 861 382 420 427 468
8-9 669 826 760 906 409 444 469 486
9-10 704 862 804 961 .466 468 491 524
10-11 749 908 868 1026 463 492 523 542
11-12 7:94 9:54 9:12 10:71 4:90 5:16 5:55 5:70
12-13 8:39 10:00 9:66 11:26 5:17 5:40 5:87 5.98
13-14 8:84 10:46 10:20 11:81 5:44 5:64 6:19 6:26
14-15 9:29 10:92 10:74 12:36 5:71 5:80 651 654
15-16 9:74 11:38 11:28 12.91 5.98 6:12 6:83 6:82
16-17 10:19 11:84 11:82 13:46 6:25 6:36 7:15 7:10
17-18 10:64 12:30 12:36 14.01 6:52 6:60 7:47 7:38
18-19 11:09 12:76 12.90 14:56 6:79 6:84 7:79 7:66
19-20 11:54 13:22 13:44 15:11 7:06 7.08 8:11 7.94
20-21 11:99 13:68 13.98 15:66 7:33 7:32 8:43 8:22

21-22 12:44 14:14 14:52 16:21 7:60 7:56 8:75 350
22-23 12:89 14:60 15.06 16:76 7:87 7:80 9.07 8:78
23-24 13:34 15:06 15:60 17:31 8:14 8.04 9:39 9.06

24-25 13379 1552 16:14 17:86 8:41 8:28 9:71 9:34
25-26 14:24 15.98 16:68 18:41 8:68 8:52 10.03 9:62
26-27 14:69 16:44 17:22 1896 8:95 8:76 10:35 9:90
27-28 15:14 16:90 17:76 19:51 9:22 9.00 10.67 10:18
28-29 15:59 17:36 18:30 2006 9:49 9:24 10.99 10:46
29-30 16:04 17:82 18:84 20:61 9:76 9:48 11:31 10:74
För varje
km där-
utöver
tillkom-
mcr 0:45 0:46 0:54 0:55 0:27 0:24 0:32 0128,

Trunspnrtuvutund. km

Tillägg kr/ton inom 5 7 10 10 15 15 20 20 » 25 25 -30 över 30

zon B och zon C: Zon B 0:02 0:02 0.03 0:03 0 .04 0:04

Zon (f 003 0:04 0:05 11:06 0.07 008

Tillägg i alla zoner vid lastning med griiv- eller lu5tmuskin med skopvolym

l000---18001110r 0:52 kr/ton
Mindre :in 1000 ter 0:88 kr/ton
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Tabell 6

Vagnslaster

1- 100 km

bilaga 2 1(3)

Utdrag ur SJ Frakthandbok

       

VTI MEDDELANDE 201.

    

 

    

Fraktsatser 1 öre per 100 kg Tmägg 5 krcncr per-1

Huvudklass _3559" "g 51-29 *35.
T .3.311 »arr-7-

1 2 hoçstf :981 15:15!

Kilometer 10t 15t 20t 15t 201 151 20t :km | .En :äga

1- 10 339 271 22,5 259 215 247 205 35 53 38 114
11- 13 347 278 232 255 221 253 211 53 38 114
14- 15 355 285 238 272 227 259 215 35 53 38 114
17- 19 355 292 243 279 - 233 255 221 35 53 38 114
20- 22 374 299 249 285 238 271 225 35 53 38 114
23- 25 383 305 255 293 244 275 230 35 53 38 144

25- 28 392 313 251 299 249 282 235 35 53 38 1143
29- 31 401 321 257 305 255 288 240 35 53 33 1141
32- 34 410 328 273 313 * 251 294 245 35 53 38 11.43:
35- 37 418 335 279 320 255 300 250 35 53 38 1 1145
38- 40 427 342 285 325 272 305 255 35 53 38 114

41- 43 435 349 291 333 278 312 250 35 53 39 117
44- 45 445 355 297 340 283 318 255 35 53 39 117
47- 49 454 353 303 347 289 324 270 35 53 39 117
50- 52 453 370 308 353 294 330 275 35 53 39 117
53- 55 472 377 314 350 300 335 280 35 53 39 117

55- 58 480 384 320 357 305 341 284 35 53 39 117
59- 51 489 391 325 373 311 347 289 35 53 39 117
52- 54 498 399 332 380 317 353 294 35 53 43 . m
55- 57 507 405 338 387 322 359 299 35 53 43 129
58- 70 515 413 344 394 328 355 304 35 53 43 I 129

71- 73 525 420 350 400 334 371 309 35 53 43 f 129
74- 75 534 427 355 407 339 377 314 35 53 44 1 132
77- 79 542 434 352 414 345 383 319 35 53 44 g 132
80- 82 551 441 358 421 350 389 324 35 53 44 1 132
83- 85 550 448 373 427 355 395 329 35 § 53 48 133;

85- 88 559 455 379 434 352 400 334 35 g 53 45 i 138?
89- 91 578 462 385 441 357 405 339 35) 53 45 i 133:
92- 94 587 459 391 447 373 412 344 35 53 45 2 1331
95- 97 595 477 397 454 379 418 348 35 53 45 1 1.38 <
98-100 505 484 403 451 384 424 353 35 53 48 1 133

1979-02
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Tagnslaster

31-300 km

bilaga 2(3)

 

Fraktsatser 1 öre per 100 kg Tiuágg i kronor Der

    

Huvudklass presehmg från
1 2 00051 ever 9 51151

32 m* 32 m* kyl-

Kilometer 101 15 t 20t 15 t 20 t 15 t 20 t 1 vagn

101-105 616 493 411 470 391 432 360 35 54 46 138
106-110 631 505 421 481 401 441 357 36 54 46 138
111-115 646 517 431 492 410 450 375 36 54 46 138
116-120 661 529 440 503 419 459 383 36 54 46 135
121-125 675 540 450 513 428 469 390 36 54 45 138'

126-130 690 552 460 . 524 437 478 398 36 54 47 141
131-135 705 564 470 535 446 487 406 36 54 47 141
135-140 720 576 480 546 455 496 414 36 54 47 141

141-145 735 588 490 557 464 505 421 35 54 47 141
146-150 749 599 500 568 473 515 429 36 54 47 141

151-155 764 611 509 579 482 524 437 35 54 49 147

156-160 779 623_ 519 590 492 533 444 36 54 49 147
161-165 794* 635 529 601 501 542 452 36 54 49 147
166-170 808 647 539 612 510 552 450 36 54 49 147
171-175 823 559 549 623 519 561 457 36 54 49 147

176-180 838 670 559 634 528 570 475 36 54 51 153
181-185 853 682 569 644 537 579 483 35 54 51 153
186-190 ' 868 694 578 655 545 589 491 36 54 51 153
191-195 882 706 588 666 555 598 498 36 54 51 153
196-200 897 718 598 677 564 607 505 36 54 51 153

201-210 915 732 610 690 575 619 515 36 54 56 168
211-220 940 752 627 707 589 634 525 36 54 56 168
221-230 965 772 643 723 603 650 541 36 54 56 153
231-240 989 791 659 740 517 665 554 36 54 59 177
241-250 1014 811 576 757 631 680 567 -36 54 59 177

251-260 1038 831 692 773 644 696 580 36 54 59 177
251-270 1063 850 709 790 658 71 1 593 36 54 61 183
271-250 1088 870 725 807 672 727 606 36 54 51 183
281-290 1112 890 741 823 686 742 519 35 54 61 153
291-300 1137 909 758 840 700 758 ' 632 35 54 62 186
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Vagnslaster . 1 A

301 - 8 00 km

Fraktsax'ser 1 öre per 100 kg Til-'ägg i k'onor per 1

Huvuaklass creseñfmg Isn't* *33.

1 1. agr- saw-1-

1 2 3 095: ;mer i 93:e?

'12 m' 32 .F71 3 'Kv'-

Kllometer 10 t 15 t 20 t '15! 20 t 15 t 20 t ' i ! våg-s

301-310 1181 929 774 855 713 772 544 38 57 52 185
311.-320 1184 947 789 870 725 785 555 38 57 52 188
321-330 1207 988 805 885 737 799 855 38 s57 84 192 .
331-340 1230 984 820 899 749 812 577 38 57 87 201 5
341-350 1254 1003 835 914 751 825 588 38 57 57 *201 i

I
I

351-360 1277 1022 851 928 774 839 599 38 57 §59 '207 i
351-370 1300 1040 857 943 785 852 710 35 57 159 1207 -
371-380 1323 1059 _ 882 957 798 855 721 38 57 89 207
381-390 ' 1347 1077 898 A 972 810 879 732 38 57 70 210
391-400 1370 1095 913 985 822 892 743 38 57 170 210

401-420 1401 1121 934 1005 838 909 757 38 57 74 222
421..440 1440 1152_ 950 1031 859 929 774 38 57 74 222
'441-460 1478' 1183 985 1055 880 949 791 38 57 7 228
461-480 1517 1214 1011 1080 900 959 808 38 57 79 237
481-500 1555 1245 1037 1105 921 990 825 38 57 79 237

501-520 1593 1274. 1052 1129 941 1009 841 39 59 81 243
521-540 1529 1303 1085 1151 950 1028 855 39 59 81 1243
541-580 1554 1331 1110 1174 979 1045 872 39 59 83 ?249
561-580 1700 1350 1133 1197 998 1065 888 39 59 83 249
581-500 1735 1389 1157 1220 1017 1084. 903 39 59 83 249

601-620 1770 1415 1180 1242 1035 1103 919 39 59 84 252
621-640 1803 1442 1202 1252 1052 1121 934 39 59 84 252
641-660 1835 1459 1224 1283 1059 1140 950 39 59 85 255
661-680 1889 1495 1245 1303 1088 1159 958 39 59 .85 255 i
681-700 1902 1522 1288 1324 1103 1177 981 39 59 85 255

701-720 1933 1545 1289 1345 1121 1195 997 .41 *52 89 287
721..740 1982 1589 1308 1385 1138 1215 1012 41 52 _89 3287
741-760 1991 1592 1327 1385 1155 1234 1028 41 52 193 ;279
761-780 2019 1815 1348 1407 1172 1252 1044 41 82 E93 3279
781-800 2048 1538 1385 1427 1189 1271 1059 .41 52 193 1279

1979-02
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cm jçES H -
OXELOSUNDS JARNVERK

\ . O

Berüsing J ?locrg/ic

Hy tsten 0-13

Datum

1975-09-11
. En datum

Granulerad slagg,
8111111213.

Aktiverings
räknat som Cao

.
I

0
1
4

:2203

Vatten

arLagerd 0
'

i.
,

H I N (A
)

(D '1 m

Granulerad

summa

varav < 0 , 2 :-

räknat som

"I
J

.. ' 92

Vatten*

O-
3
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Beteckning

Er betecknänghycrcns

 



3 .
Stabillserad grusig Grusig sand 85 %
sand

Granulerad slang,
s*2ma
varav < 0,2 mm #
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E-modul den 15.6.77. Beläggningstemperamr 50°C

MPa

3000' IEI-modul vänster sida 1.5 m
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{

.g

E-modul Sager sida 1.5 m
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Fig. l Statistisk plattbelastning av prowäg Lästringe -75.
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MEROLIT _

TEKNISKA DATA
Skrymdensitet, lös, leveransfuktig ca 1.7 t/m3
Skrymdensitet, packad, Ieveransfuktig ca 2.2 t/m3
Leveransfukt 6-8 °/o

7

    

 

      

TRYCKHÅLLFASTHET

MPa (vid +15°C)

12,5..
10,0..
7,5 _

5,0 -
2,5 -

o :

180 dygn

DRAGHÅLLFASTHET 1,1 MPa
SKJUVHÅLLFASTHET 1,9 MPa

E-MODUL, Eo drag, tryck 10-15.000 MPa

VÄRMELEDNINGSTAL (Wlm°C)

"'r

0.75 -
#9/

0.50- ,,,__.. ./ °

0.25-

fuktkvot

O T T I I I T I I
012 3 4 5 6 7 8 vikts-°/o

   

Ytterligare data och uppiysningar lämnas av:

WäEäüâå
613 01 OXELÖSUND Tel. 0155-30610

:2; ;i
MER
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WAV
55AB



bilaga 8 1(7)

Jämförelse mellan olika transportalternativ

Låt oss innan vi börjar med beräkningarna, definiera de

variabler vi kommer_att använda oss av.

transport lastning lossning

(kr/tonkm) (kr/ton) (kr/ton)

båt A a a'

tåg B b b'

bil C c C'

L: lagringskostnad bestående av platshyra och kapi-

talbindningskostnader.

Index: järnverk

depå vid hamn

depå vid järnväg

depå vid landsväg

depå vid vägbygge

: vägbyggeO
N
U
'
I
d
å
L
l
e
-
J

Vi betraktar även problemet utgående från en konstant

sändningskvantitet, K, som gäller i det fortsatta reso-

nemanget.

Kombinationen båt och bil kontra bil;

Eftersom det med båttransport endast går att nå kusten

är'det.nödvändigtenjzdärifrån forslaslaggen ut till

vägbygget på något annat sätt, och vi har i detta exem-

pel valt att göra det med lastbil. Som alternativ till

denna kombination har vi valt att studera en ren lastbils-

transport.
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Om vi antar att avståndet från järnverket till utskepp-

ningshamnen är 0 (noll),vilket t ex är fallet i Oxelösund,

kan vi, tillsammans med antagandena att avståndet från

utskeppningshamn till mottagningshamn är x km,avståndet

från mottagningshamn till vägbygge är y km och.att av-

ståndet från järnverk till vägbygge är z km, teckna kost-

naderna enligt följande:

I båt och bil:

 

al + Al_2 ' x + a

k_
Nr *Nr

1 2

l Båttransport från järnverket (1) till hamn (2), in-

klusive lastning av båt vid järnverket (al) och

lossning i hamnen (aå)

2 Biltransport från hamnen (2) till Vägbygget (6), in-

klusive lastning av bil i hamnen (c2) och lossning

vid Vägbygget (cê)

 

II bil:

cl + Cl_6- 2 + c6

k_ .1
W

3

3 Biltransport från järnverket (1) till Vägbygget (6),

inklusive lastning vid järnverket (cl) och lossning

vid Vägbygget (cê)

Sätts nu dessa båda uttryck lika med varandra, erhålls

det minsta avstånd som krävs för sjötransporten, för att

de båda alternativen skall ställa sig lika kostsamma.
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Utförs samtidigt några förenklingar, erhålls:

+ c - cl + Al_2 ° x + C2_6 ' y = C o 2

Avstånden x, y och 2 kan förhålla sig till varandra på

oändligt många sätt, men Vi skall här för enkelhetens-

skull koncentrera oss till tre.     . j ärnverk . j ärnverk j ärnverk

Z
_ x Väg-

väg- bygge
b g e

Z hamn Y g . X hamn

Y y

vägbygge hamn .

a) b) 0)

För att x skall gå att lösa ut krävs nu att C = C
1-6 2-6'

Vi gör detta trots att det med stor sannolikhet är fel-

aktigt. Beroende på vilket av alternativen ovan vi väljer

blir resultaten olika.

 

a) x + y = 2

al + az + C2 " C1 + Al-2 ' X + C2-6 ° Y = C2-6(X + Y)

al + a2 + 02 - cl = x ( C2_6 - Al_2 )

_a+a2+c2-Cl

X_

( C2-6 Al-Z )
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b) x = y + 2

2 ° C a + a' + c - 0X = 2 6 _ Y + 1 2 2 1

C2-6 ' 1-2 C2-6 A1-2

C) x = 2

_ C2-6 al + az + C2 ' C1
X - - y +

C2-6 ' Al-Z C2-6 " Al-Z

Motsvarande jämförelser kan sedan göras för de Övriga

alternativen som står tillbuds och resultaten blir ana-

loga.

Till dessa kostnadsfunktioner kan även lagringskostnaden

läggas och denn kostnad kan delas upp i kostnad för la-

gerutrymme och kapitalbindningskostnad. Vi tar dock inte

upp dessa kostnader här.

Frågan är nu om de framtagna formlerna är tillförlitliga

i någon större utsträckning. En kontroll av detta är där-

för på sin plats.

Känslighetsanalys:

Låt oss utgå från ekvationen

al + a2 + C2 * Cl

C2-6 ' A1-2

 

För att förenkla resonemanget utan att det påverkar slut-

resultatet i någon större omfattning, antar vi att cl = c2,
+ J = l .0 = = . a

att al a2 k, samt satter C2__6 C och Al_2 A Vl

får då :
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Om lastnings- och lossningskostnaden k varierar med ilO %,

medför det att även x varierar med ilO

A varierar med ilO %, är variationerna

hur stor skillnaden är mellan C och A,

lopp dessa har. Vi skall därför här ta

att belysa detta.

Exempel 1.

o
\
0

Om däremot C och

i x beroende på

samt av Vilka be-

upp två fall för

Antag att kostnaderna för de olika transportmedlen för-

håller sig enligt nedan:

C = 0.16 kr/tonkm

A = 0.03 kr/tonkm

C - A =

o\
°

Om C ökar med 10

Om A minskar med 10 o
\
°

  

C - A = 0.149

°°l49 = 1.146
0.13

Om C minskar med 10 % :

Om A ökar med 10 % :

C . A = 0.111

0 lll: 0.853

0.13
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0.13 kr/tonkm

0.176

0.027

O N

alltså en ökning.med c:a 15 %

0.144

0.033

alltså en minskning med c:a 15 %
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Förändringen i x blir om alla komponenterna varierar med

:10 % maximalt:

 

1'1 = 1.294 alltså en ökning med c:a 30 %
0.85

_-242_ = 0.783 alltså en minskning med c:a 20 %

1.15

Exempel 2.

Antag att kostnaderna för de olika transportalternativen

förhåller sig enligt nedan:

O N 0.16 kr/tonkm

0.11 kr/tonkmy ll

C - A = 0.05 kr/tonkm

  

Om C ökar med 10 % : C = 0.176

Om A minskar med 10 % : A = 0.099

C - A = 0.077

°°O77 = 1.54 alltså en ökning med 54 %
0.05 .

Om C minskar med 10 % : C = 0.144

Om A ökar med 10 % A = 0.121

C - A = 0.023

°°°23= 0.46 alltså en minskning med 54 %
0.05
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Variationerna 1 x blir då alla ingående komponenter vari-

o\
°

erar med :10 maximalt:

  

l°l -= 2.39 alltså en ökning med c:a 140 %
0.46

0'9 = 0.58 alltså en minskning med c:a 40 %
1.54

Detta betyder att formlerna ovan i Vissa fall är mycket

känsliga för fel hos tonkm-priserna. Detta till trots

skall vi göra en avståndsberäkning.

Avståndsberäkning

Avståndsberäkning:

Vi utgår då från alternativ a) x + y = 2, i en jämförel-

se mellan båt-biltransport och biltransport. De lastnings-

och lossningskostnader Vi känner ser ut som nedan:

4.20 kr/ton

2.10 kr/ton

1.00 kr/ton

lastningskostnad på båt i Oxelösund a

lossningskostnad i hamn a

c

N
N
\
|
-
'

lastningskostnad på bil cl =

Tonkm-kostnaden på bil på korta sträckor sätts till 0.25

kr/tonkm och för båt på korta sträckor till 0.05 kr/tonkm.

Man erhåller då:

X = 4.20 + 2.10 + 1.00 - 1.00 = 31.5 km
0.25 - 0.05
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