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Forskningsnytt från Samhällsbyggnadsteknik:
Examensarbete:

MILJÖPÅVERKAN VID ANVÄNDNING AV HYTTSTEN
SOM VÄGBYGGNADSMATERIAL

Anders Bergman och Tore Sandström är handledare och Arvid
Jacobsson är handledare / examinator för det här examensarbetet.
Anders Bergman och Tore Sandström finns på SSAB Tunnplåt AB
och Arvid Jacobsson finns på avdelningen för Avfallsteknik.

Rapporter från tidigare examensarbeten finns att
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http://www.sb.luth.se/at/index.html
Beställningar görs på email: Tippen@sb.luth.se
eller ring 0920/72101
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MILJÖPÅVERKANVIDANVÄNDNING AV HYTTSTEN
SOMVÄGBYGGNADSMATERIAL
Av: Helena Granström
BAKGRUND
SSAB Tunnplåt AB tillverkar årligen ca 300 000 ton hyttsten i
samband
med
råjärnsframställning.
Hyttsten
har
goda
materialegenskaper som medför att produkten lämpar sig mycket väl
som vägbyggnadsmaterial. Ökade krav på miljökonsekvensbeskrivningar ligger till grund för examensarbetet som kommer att
beskriva miljöpåverkan vid användning av hyttsten som
vägbyggnadsmaterial.

UTFÖRANDE
Kartläggning / inventering av objekt anlagda med hyttsten sker via
kontakt med myndigheter samt entreprenörer. Parallellt med detta
arbete sker litteraturstudier samt undersökning av metoder för fortsatt
arbete.
Referensvägar från vilka material kommer att insamlas för
laborationsstudier väljs i samråd med handledare, förslag på lämpliga
vägsträckor presenteras av examensarbetare.
Laboratorieförsök i form av utlakningsförsök, kommer att utföras på
material från valda referensvägar. Laboratorieundersökningarna
kommer att beröra pH, redoxförhållande, konduktivitet, metaller samt
svavel. Resultatet ska jämföras med tidigare utlakningsförsök på
hyttsten.
Förslag till uppförande av lysimeter / provvägsträcka från vilken
miljöstudier kan ske långsiktigt kommer att presenteras.

SYFTE
Arbetet syftar till att dokumentera hyttstenens miljöegenskaper vid
åldrande.
M ETOD
Uppgiften delas in i fyra delprojekt.
1.
2.
3.
4.

Kartläggning / inventering av vägar innehållande hyttsten
Val av lämpliga referensobjekt för fortsatta studier
Utlakningsförsök i laboratorium av material från referensobjekt
Förslag till utformning och anläggande av en lysimeter /
provvägsträcka från vilken miljöstudier kan ske långsiktigt

Resultatet från undersökningarna skall presenteras dels skriftligt i
form av en rapport, dels muntligt. Den muntliga presentationen
kommer ske på SSAB samt på Universitetet, planerat tillfälle för
redovisningen är under vecka 23.

