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Hyttsten

utlagd i
förstärk-
ningslager.
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Användningen av alternativa
material vid anläggning av vägar
är temat för denna artikel som
skrivits av Hans G johansson,
VTI och Ulrika Nilsson, SGI.

De deltar i det europeiska
forskningsprojektet ALT-MAT
som ska slutredovisas till års-
skiftet. Men redan nu kan de
lätta en aning på förlåten och
exklusivt för Recyclings läsare
avslöja en del av resultaten.

 

 
. ALT-MAT (ALTemative
MATerials in Road Construction)
är ett forskningsprojekt, som
förhoppningsvis ska öka för-
ståelsen och intresset för anVänd
ningen av alternativa material
i Sverige liksom i övriga
Europa. Genom att använda
alternativa material i stället
för naturmaterial i exempelvis
vägar minskas uttaget av främst
naturgrus. Samtidigt reduceras
mängden alternativa material,
som hittills mest har lagts på tipp.
Det finns också en vilja och

ett intresse från samhällets sida
att främja användningen av
alternativa material till bygg-
nation av olika slag. Fortfarande
finns emellertid frågetecken  



 

 

kring relevanta metoder att rätt
värdera alternativa material
och deras egenskaper. Dess
utom råder dels oklarhet om
materialens miljöpåverkan,
dels tveksamhet om vilka
bedömningsgrunder som
ska gälla.
Mycket information finns

idag om alternativa materials
egenskaper och miljöpåverkan
men framtagna resultat bygger
i de flesta fall på laboratorie
studier. Nuvarande mekaniska
tester för konventionell ballast
är inte alltid de lämpligaste
för att rätt bedöma alternativa
material.

Ett alternativt material behö-
ver inte vara oanvändbart bara
för att det till exempel i en
mindre skonsam mekanisk
analys erhållit förändrade egen
skaper. Vidare kan förloppet vid
utlakning skilja sig rej ält mellan
laboratorie- och fältstudier.

Husrivnings-
rester från Boden för-

bereds för

användning
i vägkan-
struktion.

 

DELTAGARE

Projektet, som delvis finansieras
av EU kommissionen (DGVII,
4:e ramprogrammet), är ett sam
arbete mellan följande institu-
tioner i 7 europeiska länder:
 

0 Transport Research Laboratory
(TRL), Storbritannien

0 Österreichisches Forschungs-

und Priifzentrum Arsenal (ÖFPZ),

Österrike
' Det danske Veiteknisk Institut

(VI), Danmark
' Vannkvalitetsinstitutet(VKI),

Danmark

0 Technical Research Centre of

Finland (VTl'), Finland
' Laboratoire Central des Ponts et

Chaussées (LCPC), Frankrike
' Statens geotekniska institut

(SGI), Sverige
' Statens Väg- och Transportlorsk-

ningsinstitutet (VTI), Sverige
0 Eidgenössische Materialpriifung-

und Forschungsanstalt (EMPA),
Schweiz    

SYFTE

Ett viktigt syfte i ALT-MAT är
att granska och överbrygga olik-
heter i resultat erhållna i labora
torieanalyser respektive fält-
undersökningar. Projektets
övergripande mål är att definiera
metoder varmed lämpligheten
hos alternativa vägmaterial kan
värderas i varierande geologiska
miljöer och under olika klimat-
förhållanden.
Både mekaniska egenskaper,

funktionskrav, risken för och

utlakning av olika ämnen samt
långsiktig stabilitet innefattas
i metodstudiema. Tyngd-
punkten ligger på bedömning

Land Materia-l". 7

England - Rivningsmtau: . , ;.

Danmark SlaggrusV-Vf. , ,ng
- Krossad beta

Finland - Stål slagg; ':
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och värdering av olika material
för användning som obundna
lager i vägar, gator m m.

UNDERSÖKNINGAR
OCH VAL AV MATERIAL

En stomme i projektet utgör den
litteraturstudie, i vilken till

gänglig information om altema
tiva material har sammanställts.
I den ingår politiska, tekniska,
miljömässiga och ekonomiska
förutsättningar för användning
av materialen. Dessutom
beskrivs hur stort utnyttjandet
är idag och vilka metoder som
används för analys liksom
värdering av egenskaperna
hos de i projektet ingående
materialen.
Undersökningarna av mate-

rialen omfattar bl a:
laboratorieförsök, mekaniska

och fysikaliska samt utlakning
fältförsök
inspektion av befintliga
vägar byggda med alternativa
material

- test i klimatkammare
lysimeterförsök
hydrodynamiska försök
Vid valet av material i respek-

tive land (tabellen) har man
huvudsakligen utgått från före-
komst, tillgänglighet, lämplig-
het och framtida utnyttjande
som vägbyggnadsmaterial.
Laboratorieförsök genomförs i
alla länder. Vägar eller prov-
sträckor byggda med alternativa
material undersöks i Danmark,

Frankrike, England och Sverige.
Övriga mindre kända tester
beskrivs närmare i projektet.
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KLIMATKAMMARE

I klimatkammare simuleras för-
hållanden, som råderi en väg
med obundet alternativt material
i en överbyggnad utan belägg
ning. Systemet innebär omväx
lande frysning och upptining
och saltlösning tillsätts för att
simulera årstidsväxlingar.
Målet är främst att bestämma
hur utlakningen av föroreningar
sker vid underhåll av vägen
vintertid. Försöken ger möjlig
het att överlappa skillnaderna
mellan laboratorieförsök och
storskaliga fältförsök. Försöken
utförs av Finland och Österrike
och valt material är slaggrus.

LYSIMETERFÖRSÖK
Lysimeterförsök utförs på SGI
och är likaledes ett mellanting
mellan laboratorieförsök och
storskaliga fältförsök. En lysi-
meter är ett system där utlak
ningen av olika ämnen från ett
material studeras genom att
regnvatten perkolerar genom
materialet och samlas upp för
analys. I projektet simulerar
lysimetrarna en vägbank utan
beläggning. Valda testmaterial
är hyttsten, krossad betong och
slaggrus. Försök utförs också på
naturmaterial för att resultaten
från försöken på olika material
ska kunnaj ämföras.

HYDRO-

DYNAMISKA FÖRSÖK
I Frankrike utförs s k hydro-
dynamiska försök på slaggrus.
De mekaniska egenskaperna
och risken för utlakning av föro
reningar från alternativa material
beror till stor del på fuktighets
graden och vattnets rörelser i
vägkonstruktionen. Målet med
försöken är att dessa tillsam-
mans med litteraturstudiema
ska kunna besvara om det finns
ett samband mellan hydraulisk
konduktivitet och vatteninne-
håll i ett omättat slaggrus.

LAKFÖRSÖK
Försöken simulerar olika scena
rier för utlakning och jämförelse
kan göras med försöken i klimat
kammare och lysimetrar. Resul-
taten från undersökta vägar/prov-
sträckor ska också användas i
jämförande syfte. Jämförelserna
kan förhoppningsvis ge svar på
vilka tester/metoder, som ger

bäst överensstämmelse med
verkliga förhållanden i en väg.

OIVIARBETAT SÄRTRYCK FRÅN RECYCLING Nr 5 1999

MASUGNS-

SLAGGIHYTTSTEN

Masugnsslagg eller den numera
vedertagna benämningen hytt
sten är i gamlajämbruksbygder
sedan länge känd som ett bra
vägbyggnadsmaterial. Man
utnyttjade hyttstenen främst på
grund av dess hållfasthetsegen-
skaper och bortsåg i allmänhet
från beaktande av eventuell
påverkan av miljön i vägarnas
omgivning.

Intresset för att använda hytt
sten i vägar har funnits alltsedan
de småjämbrukens tid fram till
nutid. Numera är det emellertid
nästan en total koncentration till
användning av materialet i när-
heten av de två stålproduktions
orterna Luleå och Oxelösund.

Samtidigt har olika krav på
hyttstenen liksom andra alter
nativa material till vägbyggnad
både ifrågasatts och skärpts.
Inte minst gäller detta miljö
kraven men även de mekan
iska, fysikaliska och tekniska
egenskaperna har fått större
aktualitet.

VÄG MED HYTTSTEN
I projektet ALT-MAT har hytt
sten valts av följ ande skäl.
Det valda vägobj ektet, del av
E4 strax söder om Nyköping,
är unikt sett även i ett europeiskt
perspektiv, eftersom det är

en motorväg! Den aktuella
sträckan med hyttsten går
delvis genom skyddszonen
för Nyköpings vattentäkt.
Byggandet av vägen till färdig

motortrafikled 1986 följ des av
VTI i samband med annat
forskningsproj ekt. Därefter
inspekterades under flera år
även vägens känslighet för
frosthalka. Inför ombyggnad till
motorvägsstandard 1996 under
sökte VTI vägen avseende
bärighet och eventuella skador.
I augusti 1998 kunde vägens
status skärskådas genom prov
grävningar i gammal (12 år)
respektive ny (2 år) vägkropp
med hyttsten.

LAKFÖRSÖK
Prov av grundvatten längs
vägsträckan har tagits vid ett
antal tillfällen sedan 1986. Höga
halter av sulfat i grundvatten
kan exempelvis vara en indika
tion på att hyttstenens kemiska
egenskaper förändras, så att en
utlakning av metaller kan öka.

 

  

Bunden hytt-
sten under
beläggning
och bärlager. 

Lakförsöken på hyttsten
pågår fortfarande, men resul

taten som hittills erhållits tyder
på att vanadin är det spårämne
som kan förekomma i förhöjda
halter. Inga generella slutsatser
kan dock dras ännu. Då det
gäller lysimeterförsöken vid
SGI utförs även analys av både
morän och ett konventionellt
bärlager av krossat berg. En
uppfattning kan erhållas hur
mycket som lakas ut av olika
ämnen från alternativa material
respektive naturmaterial.

ERFARENHETER

Från fält- och laboratorie
undersökningarna av hyttsten
och dess användning som väg
byggnadsmaterial kan nämnas:

att den är värmeisolerande
vilket minskar tj älnedträng-
ning; hyttstenen får emeller-

tid ej läggas för nära vägyta,
eftersom frosthalka kan upp
komma,
att belastningsförsök både på
väg och i laboratorium visar på
hållfasthetstillväxt med tiden,
att hydratisering och karbona
tisering skapar en sj älvbind
ning, vilken kan vara positiv
både byggnadstekniskt (star
kare överbyggnad) och milj ö
mässigt (mindre urlakning),
att sulfathaltema är förhöjda
i en del av de grundvattenrör
som finns i omedelbar närhet
av körfälten. Halterna ligger
emellertid under de hygieniska
gränsvärden som finns för
sulfat. Vattnets pH håller sig
kring 7 och vanadinhalten
är under detektionsgränsen,
vilket antyder att utlakningen
av spårämnen är måttlig eller
låg i denna omgivning.  



 

 

                   

KROSSAD BETONG

Krossad betong ställvis blandat
med tegel är för närvarande ett
av de mest aktuella och intres-
santa alternativa materialen för
användning i vägar, gator, cykel
banor och parkeringsytor. Den
alltmer omfattande rivningen av
alltifrån bostadsfastigheter till
silos innebär ett tillskott av
material, som till sitt ursprung
främst består av ballast huvud-
sakligen naturgrus.
Den hittillsvarande begränsade

användningen och i viss mån
slöseriet med att forsla
rivningsbetong till deponi
kommer delvis att försvinna
i samband med att skatt på
bl a detta material träder i kraft
den 1 januari 2000.
Dock förtjänar att nämnas att

byggnadsbranschen även som
Boverket m myndigheter långt
innan skatteförslaget började
diskuteras har gått i täten för att
både stimulera forskning och
användning av krossad betong.
Inte minst väcktes deras intresse
och ställningstagande av andra
länders kunskap, erfarenhet och
utnyttjande av ifrågavarande
material.

 

KVANTITETER

Inte så sällan hörs kommentaren
att mängden krossad betong/tegel
är ringa och lokal. Materialet
skulle därför vara olönsamt att
förädla och använda. Ett givet
svar på ifrågasättandet blir ord-
språket många bäckar små ger
en stor å .
Med andra ord ifrågavarande

material kan i så fall transporte-
ras, krossas och lagras till en

större kvantitet för senare
användning alternativt använ-
das på eller i absolut närhet till
rivningsplatsen, där sannolikt
någon ny byggnation ska ske.
Därmed sparas motsvarande
mängd naturgrus eller krossat

   
  

    

PROVVÄGAR
Inom ramen för ALT-MAT
genomförs för närvarande
undersökningar på två provvä
gar byggda med krossad betong.
Eftersom provvägarna är belägna
i Skåne respektive Norrbotten
tillgodoses i enlighet med
projektets ändamål både olika
klimatologiska förhållanden,
olika geologiska förutsättningar
samt varierad vägöverbyggnad.
Ursprunget och egenskaperna
hos betongen i respektive prov-
väg är naturligtvis också varie
rande.
Den skånska provvägen har

två delsträckor. Provsträckan
har krossad betong i förstärk
ningslagret. Referenssträckan
har krossat berg i samma lager.
I Norrbotten byggdes två prov
sträckor med krossad betong.
I den ena sträckan består för-
stärkningslagret av krossad
betong medan samma material
ligger som bärlageri den andra.

 

ERFARENHETER

Av de resultat som har erhållits
från olika laboratorieanalyser
kan poängteras att de mekaniska
egenskaperna hos använda
material är tämligen goda. Det
s k kulkvarnsvärdet (mått på
beständighet) var förhållandevis
högt men låg inom gränskravet
för material till förstärknings-
lager men inte bärlager enligt
VÄG 94.
Metodens lämplighet för att

bedöma detta materials liksom
andra alternativa materials
användning i överbyggnad
kan emellertid ifrågasättas.
Andra mera funktionellt inrik-
tade tester exempelvis treaxial-
försök visar på hög styvhet hos
dessa material. Mätningar med
lätt och tung fallvikt ger också
tydliga indikationer på god
bärighet i vägkonstruktionerna.
Dessutom har krossad betong
i likhet med hyttsten en påtaglig
hållfasthetstillväxt tack vare
sj älvbindning.

LAKFÖRsöK
Lakförsöken tyder på att en
del ämnen, framför allt krom,

koppar och bly, kan vara för
höjda j ämfört med liknande
försök på naturmaterial.
Lysimeterförsök har också

utförts på krossad betong.
Resultaten antyder att utlak
ningen av en del ämnen exem-
pelvis krom är högre från
betongen än från naturmaterial
medan utlakningen av andra
ämnen t ex kadmium och bly
från morän ligger i nivå med
utlakningen från betongen.

REDOVISNING

ALT MAT kommer att redo
visas i en slutrapport till millen-
niumskiftet. I början på året
kommer dessutom ett antal
seminarier att genomföras
både på nationell och internatio
nell nivå. För svenskt vidkom-
mande kommer en första redo
visning av preliminära resultat
att ges i slutet av augusti inne
varande åri samband med
mässan NordCon 99 i
Jönköping. I början av januari
nästa år kommer resultat att
kunna presenteras i konferensen
Transportforum i Linköping.
För den intresserade finns

även en hemsida att besöka
med följande adress
http://www.trl.co.uk &
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