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Kort sammanfattning 

Glimmer är en grupp mineral som är vanligt förekommande i svensk berggrund. De två vanligaste 

glimmermineralen är biotit och muskovit. Glimmer har en flakig kornform och spaltar väldigt lätt upp 

sig i en riktning vilket gör att de vid fysisk bearbetning delar upp sig i många fler tunnare flakiga korn 

så kallat fritt glimmer. Obundna lager (bär- och förstärkningslager) som innehåller mycket fritt 

glimmer i sin finfraktion får generellt försämrad beständighet. En effekt kan bli att stabiliteten minskar 

vilket kan leda till snabbare spårdjupsutveckling och sprickbildning i vägkonstruktionen. Att glimmern 

fysiskt bryts ner i fler mindre korn vid belastning gör att byggprocessen och trafik kan skapa problem 

när mängden fria glimmerkorn i främst finfraktionerna ökar. 

Syftet med projektet är att undersöka och förbättra förståelsen av vilka delar av byggprocessen som 

riskerar att öka mängden fritt glimmer i finfraktionerna. Studien omfattar olika steg i processen, såsom 

krossning i täkten, materialhantering, transporter, utläggning och packning vid vägbygget.. Målet med 

undersökningen är att kunna underlätta kravställning på bergmaterial och undvika problem som 

uppstår vid höga fria glimmermängder.  

Resultaten visar på en generell ökning av mängden fritt glimmer ju mer materialet bearbetas i 

byggprocessen. Vid krossning och siktning frigörs fritt glimmer från det fasta berget och ansamlas i 

finfraktionerna. I vilken omfattning det sker beror på bergets beskaffenhet och dess naturliga 

egenskaper. De moment i byggprocessen som involverar mycket energi och bearbetning frigör mer 

fritt glimmer. Den höga energin som materialet utsätts för vid vältning skapar mer fritt glimmer än vid 

till exempel hyvling och utläggning som utsätter materialet för lägre energi. Vid transport och 

hantering av material finns en risk för separationsprocesser vilket kan ge upphov till ojämn fördelning 

av den fria glimmern. Risken att detta sker kan minskas genom att minska antalet steg som materialet 

hanteras samt genom att inte låta materialet torka.  

Nyckelord 

Fri glimmer, bärlager, bergmaterial. 
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Sammanfattning 

Glimmer är en grupp mineral som är vanligt förekommande i svensk berggrund och är ett så kallat 

skiktsilikat. De två vanligaste glimmermineralen är biotit och muskovit. Glimmer har en flakig 

kornform och spaltar väldigt lätt upp sig i en riktning vilket gör att de vid fysisk bearbetning delar upp 

sig i många fler tunnare flakiga korn så kallat fritt glimmer. Obundna lager (bär- och 

förstärkningslager) med mycket glimmer i sin finfraktion får generellt försämrad beständighet. 

Stabiliteten minskar vilket kan leda till snabbare spårdjupsbildning och sprickbildning i 

vägkonstruktionen. Att glimmern fysiskt bryts ner i mindre korn vid belastning gör att byggprocessen 

och trafik kan skapa problemen när mängden fria glimmerkorn i främst finfraktionerna ökar. 

Idag saknas kunskap om vilka delar i byggprocessen som genererar de största andelarna av fritt 

glimmer. Det faktum att glimmer lätt delar upp sig eller flyttar på sig och ansamlas beroende på 

krossning, transporter och bearbetning i byggprocessen gör att kravställandet blir svårt och tvister 

uppstår mellan leverantör, entreprenör och beställare. Dessa frågeställningar är vanliga vid 

skadeutredningar där höga fria glimmermängder har konstaterats.  

Syftet med projektet är att undersöka och öka förståelsen av vilka delar av byggprocessen som har 

potential att öka fritt glimmer i finfraktionerna. Studien omfattar olika steg i processen, som krossning 

i täkten, materialhantering, transporter, utläggning och packning vid vägbygget. Bildandet av fritt 

glimmer som följd av byggtrafik och trafik på en färdig konstruktion är utanför detta projekt. Målet 

med undersökningen är att kunna underlätta kravställning på bergmaterial och undvika problem som 

uppstår vid höga fria glimmermängder.  

Resultaten visar på en generell ökning av mängden fritt glimmer efter mer bearbetning av materialet i 

byggprocessen. Vid krossning och siktning frigörs fritt glimmer från det fasta berget och ansamlas i 

finfraktionerna. I vilken omfattning det sker beror på bergets beskaffenhet och naturliga egenskaper. 

De moment i byggprocessen som involverar mycket energi och bearbetning frigör mer fritt glimmer. 

Resultaten indikerar att den höga energin vid vältning skapar mer glimmer än till exempel hyvling och 

utläggning som utsätter materialet för lägre energi.. Vid transport och hantering av material finns en 

risk för separationsprocesser vilket ger upphov till ojämn fördelning och ansamling av den fria 

glimmern. Risken att detta sker kan minskas genom att minska antalet steg som materialet hanteras 

samt att inte låta materialet torka.  
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Summary 

Mica is a group of minerals that is commonly found in Swedish bedrock and is a so-called sheet 

silicate. The two most common minerals are biotite and muscovite. Mica has a flaky grain shape and 

splits very easily in one direction, which means that during physical processing they divide into many 

thinner flaky grains called free mica. Unbound layers (unbond base course and sub-base) with a lot of 

mica grains generally have a reduced durability. The stability decreases, which can lead to increased 

rut depth and formation of cracks in the road construction. The fact that the mica breaks down into 

smaller grains if subject to the construction work processes and traffic load can worsen the problems 

and increase the amount of free mica grains, mainly in the fine fractions. 

Today, there is a lack of knowledge about which parts of the construction process that generate the 

largest proportions of free mica grains. The fact that mica easily splits or moves and accumulates due 

to crushing, transport and processing in the construction process makes it sometimes difficult to fulfill 

requirements and disputes can arise between supplier, contractor and customer. These issues are 

common in forensic investigations where high free amounts of mica have been found. 

The purpose of the project is to investigate and increase the understanding of which parts of the 

construction process that have the potential to increase free mica content in the fine fractions. The 

study covers various steps in the process, such as crushing in the quarry, material handling, transport, 

laying and compaction during road construction. Increase of free mica from construction traffic and 

traffic on a finished construction is outside this project. The aim of the study is to be able to improve 

the requirements for rock material and avoid problems that occur with high free amounts of mica. 

The results show a general increase in the amount of free mica after more processing of the material in 

the construction process. During crushing and sieving, free mica is released from the rock materials 

and accumulates in the fine fractions. The extent to which this occurs depends on the nature of the 

rock and its natural properties. The steps in the construction process that involve a lot of energy and 

processing contribute more to the release of free mica grains. The high energy during compaction 

releases the mica grains more than, for example, leveling and laying of rock material, which is also 

indicated by the results. When transporting and handling materials, there is a risk of separation 

processes, which gives rise to uneven distribution and accumulation of the free mica. The risk of this 

happening can be reduced by reducing the number of steps in which the material is handled and not 

letting the material dry.  
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1. Introduktion 

Glimmer är en grupp mineral som är vanligt förekommande i svensk berggrund och är ett så kallat 

skiktsilikat. De två vanligaste är glimmermineralen är biotit och muskovit. I tekniska sammanhang 

brukar även klorit (tillhör kloritgruppen) räknas till glimmer pga att dess tekniska egenskaperna liknar 

glimmermineralens. Glimmer har en flakig kornform och spaltar väldigt lätt upp sig i en riktning vilket 

gör att de vid fysisk bearbetning delar upp sig i många fler tunnare flakiga korn. Obundna lager (bär- 

och förstärkningslager) med mycket glimmer får generellt försämrad beständighet (t.ex. Rengmark, 

1947; Nieminen och Uusinoka 1986; Höbeda 1988; Kondelchuk & Miskovsky 2009; Loorents & 

Kondelchuk 2009; Hellman 2013).  

Det är känt att mängden fritt glimmer i finfraktionen påverkar obundna materials funktionella 

egenskaper och kan leda till förtida nedbrytning av vägkonstruktionen. Stabiliteten i vägkonstruk-

tionen minskar vilket kan leda till snabbare spårdjupsbildning och sprickbildning. Att glimmern 

fysiskt bryts ner i mindre korn vid belastning gör att byggprocessen och trafik kan förvärra problemen 

och öka mängden fria glimmerkorn i främst finfraktionerna. Glimmerkornens fysiska egenskaper så 

som att de ibland uppträder som lövtunna flakiga korn gör även att de lätt separeras från övriga 

ballastmineral vid hantering. Det viktigt att påpeka att det är antalet fria glimmerkorn som är det stora 

problemet. Sitter glimmerkornen inbäddade i andra mineral utgör de normalt inte något större 

problem.  

Idag saknas kunskap om vilka delar i byggprocessen som genererar de största andelarna av fritt 

glimmer. Även kunskap om ifall ökningen av mängden fritt glimmer i finfraktion fortsätter i trafikerad 

väg saknas. Det faktum att glimmer lätt delar upp sig eller flyttar på sig och ansamlas beroende på 

krossning, transporter och bearbetning i byggprocessen gör att kravställandet blir svårt och tvister 

uppstår. Dels handlar det om tvister mellan leverantör och entreprenör, dels mellan entreprenör och 

beställare. Dessa frågeställningar är vanlig vid skadeutredningar där höga fria glimmermängder har 

konstaterats.  

De krav som idag Trafikverket har på glimmermängd i obundna material (levererat) är att mängden 

glimmerkorn ska vara <30 % i bärlagermaterial och <50 % i förstärkningslagret (TDOK 2013:0530 

vers 3.0) i fraktionen 0,125-0,250 mm. Detta projekt har genomförts för att öka förståelsen för hur fritt 

glimmer frigörs i olika delar i byggprocessen. 

1.1. Syfte och Mål 

Syftet med projektet är att undersöka vilka delar av byggprocessen som riskerar att öka mängden fritt 

glimmer i finfraktionerna. Studien omfattar olika steg i processen, såsom krossning, materialhantering, 

transporter, utläggning och packning.  Undersökning av eventuell ökning av mängden fritt glimmer 

genom att de spjälkar upp och krossas av byggtrafik och trafik på en färdig vägkonstruktion är utanför 

detta projekt. Målet med undersökningen är att i förlängningen kunna förbättra kravställning på 

bergmaterial och undvika problem som uppstår vid höga fria glimmermängder. Ett primärt syfte är att 

bättre förstå var mängden fritt glimmer ökar i byggprocessen och identifiera de känsligaste 

processerna som ger upphov till störst risk för ökning.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrvdokument.trafikverket.se%2FfileHandler.ashx%3Ftyp%3Dshowdokument%26id%3D82fbe538-3ccd-456f-9674-1fd0e170db34&data=04%7C01%7Cfredrik.hellman%40vti.se%7C071d9e446e4d4a5c553c08d9dce31a8b%7C44f529522a66495880d4da9db72ad662%7C1%7C0%7C637783690226376757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KtwCsTYS4KlkexqwugdsETFaZ%2BJhI2zuXeQXCTJi2EA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrvdokument.trafikverket.se%2FfileHandler.ashx%3Ftyp%3Dshowdokument%26id%3D82fbe538-3ccd-456f-9674-1fd0e170db34&data=04%7C01%7Cfredrik.hellman%40vti.se%7C071d9e446e4d4a5c553c08d9dce31a8b%7C44f529522a66495880d4da9db72ad662%7C1%7C0%7C637783690226376757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KtwCsTYS4KlkexqwugdsETFaZ%2BJhI2zuXeQXCTJi2EA%3D&reserved=0


VTI resultat 2022:3  11 

2. Metod och genomförande 

Projektet har genom systematisk provtagning och glimmeranalys följt ett antal bergmaterial genom 

byggprocessens olika steg och undersökt hur mängden fritt glimmer ändras när materialen bearbetas. 

Nedan beskrivs byggprocessen, provtagning och analys av fritt glimmer. 

2.1. Byggprocessen 

I byggprocessen har olika steg som bedöms kunna påverka mängden fritt glimmer identifierats (Figur 

1). De steg som identifierats finns i bergtäkten, vid transport och vid vägbygget.  

I bergtäkten finns losshållning, krossning, siktning och upplag. Losshållning är brytning av fast berg 

genom sprängning, borrning eller annan bearbetning så att materialet kan hanteras i krossen. Ofta görs 

krossning och siktning i olika fraktioner i ett steg i ett krossverk. Det kan vara en stationär kross i 

bergtäkten eller en mobil kross om lossning av berg sker i väglinjen. Efter uppdelning i fraktioner 

läggs ballasten på ett upplag (ofta i en hög) i väntan på att det ska transporteras till användningen som 

obundna lager eller för användning som ballast i asfalt eller betong. Hantering, förflyttning eller 

lastning av ballast inom täkten görs med lastmaskin med skopa. Transport till ett vägbygge görs med 

lastbil. På vägbygget läggs materialet ut med lastbil som tippar av materialet lagom tjocka lager. 

Justering till rätt lagertjocklek gör av en väghyvel. Packning görs sedan med vält med vibrationsvals 

eller vid mindre byggen med vibratorplatta. Normalt gör 6-8 överfarter. Den färdigpackade ytan 

kommer sedan att trafikeras av byggtrafik vilket kan vara olika typer av maskiner och fordon som 

används vid ett vägbygge.  

 

Figur 1. Olika steg i byggprocessen som är identifierade att ha potential att påverka 

glimmermängden. 

2.2. Provtagning och analys 

Provtagning och undersökning i fält har skett på tre platser, Vårgårda väg E20, Hova E20 och 

Hackefors väg 35 i utkanten av Linköping (Figur 2). Under provtagningen har fokus varit att följa 



12  VTI resultat 2022:3 

bergmaterialet i möjligaste mån från bergtäktens kross, upplag, transport samt byggprocessens olika 

steg (Figur 1, dvs. utläggning, justering, och packning). Detta har skett på något olika sätt på de tre 

platserna utifrån de förutsättningar som funnits. VTI och Skanska har utfört provtagning.  

Provtagningen har gjorts med mindre planteringsspade och den totala provmängden för varje enskilt 

prov har varit ca 50–200 g. VTI har tagit fram provpreparat i fraktionerna 0,063-0,125, 0125-0,250 

och 0,250-0,5 mm genom torkning och siktning av proverna. Metoden TDOK 2014:0144 har använts 

för bestämning av fritt glimmer. Räkning av glimmerkorn för beräkning av fritt glimmer har gjorts 

enligt metodvariant B, på rutnät. En träsked har använts för provupptag, alla korn på upplagt rutat 

papper har räknats för att undvika separationseffekter när provet läggs upp. Analys av glimmer 

mängder har utförts under stereomikroskop främst på fraktion 0125-0,250 µm som kraven (TDOK 

2014:0144) förskriver. Den finare fraktionen 0,063–0,125 mm har analyserats i några prover men 

identifieringen av mineral och glimmer försvåras då, då det blir svårare att skilja amfibolmineral ifrån 

glimmer. Den grövre fraktionen 0,250–0,5 mm innehåller en större andel sammansatta korn som gör 

analysen mindre intressant.  

 

Figur 2. Karta som beskriver provplatserna. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrvdokument.trafikverket.se%2FfileHandler.ashx%3Ftyp%3Dshowdokument%26id%3D9fc8607d-3cf1-4a9d-96c3-b48fbad60b44%2520&data=04%7C01%7Cfredrik.hellman%40vti.se%7C071d9e446e4d4a5c553c08d9dce31a8b%7C44f529522a66495880d4da9db72ad662%7C1%7C0%7C637783690226376757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kxqcj340c2x42xb29z9AU5W1NqVqs86BUDco3%2Fz0EJk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrvdokument.trafikverket.se%2FfileHandler.ashx%3Ftyp%3Dshowdokument%26id%3D9fc8607d-3cf1-4a9d-96c3-b48fbad60b44%2520&data=04%7C01%7Cfredrik.hellman%40vti.se%7C071d9e446e4d4a5c553c08d9dce31a8b%7C44f529522a66495880d4da9db72ad662%7C1%7C0%7C637783690226376757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kxqcj340c2x42xb29z9AU5W1NqVqs86BUDco3%2Fz0EJk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrvdokument.trafikverket.se%2FfileHandler.ashx%3Ftyp%3Dshowdokument%26id%3D9fc8607d-3cf1-4a9d-96c3-b48fbad60b44%2520&data=04%7C01%7Cfredrik.hellman%40vti.se%7C071d9e446e4d4a5c553c08d9dce31a8b%7C44f529522a66495880d4da9db72ad662%7C1%7C0%7C637783690226376757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kxqcj340c2x42xb29z9AU5W1NqVqs86BUDco3%2Fz0EJk%3D&reserved=0


VTI resultat 2022:3  13 

3. Provtagning och Resultat 

Nedan ges en kortfattad beskrivning av respektive provplats samt resultaten från analyserna av fritt 

glimmer från proverna. 

3.1. Vårgårda väg E20 

Vid Vårgårda vägbygge E20 har glimmermängd både före och efter krossning/siktning, 

utläggning/justering samt packning/vältningens undersökts. Även inverkan av mängden 

packningsarbete efter 2, 4, 6, 8 och 16 vältöverfarter har undersökts.  Nedan beskrivs provtagning och 

resultat. 

3.1.1. Beskrivning av provtagning 

Vid Vårgårda vägbygge har det använts bergmaterial från en närbelägen täkt och material losshållet 

från väglinjen vid ny sträckning av E20. Material som är taget i väglinjen har krossats och siktats i en 

mobil kross och lagts på upplag i närheten av vägbygget.  

Mobilt krossverk 

Prover från ett mobilt krossverk (Figur 3) har tagits från finmateraldelen av 0/150 precis innan 

materialet gick in i den mobila krossen. Samma material har sedan provtagits efter krossning och 

siktning till 0/32 fraktion. Bergmaterialet består av fin- till medelkornig grå och röd granitiskgnejs av 

okänt ursprung (Figur 4). Det gick inte att följa detta material direkt till utläggning på vägen. 

Provtagning har skett vid två platser i närheten av E20-bygget, vid nya skogsbilvägar: Jonstorpsvägen 

och Svalbohult.  

Jonstorpsvägen 

Vid vägbygget i anslutning till Jonstorpsvägen har prover tagits på tre ställen, 14m (pkt I), 24m (pkt 

II) och 35m (pkt III) från en referenspunkt. Materialet har lagts ut med lastbil och justerats med 

väghyvel. Prover har tagits på samma platser efter de olika arbetsmomenten, utläggning, justering, 

packning 6 överfarter med vält och 9 överfarter med vält. I samband med detta provtogs även ett 

befintligt äldre och lätt trafikerat bärlager i väg och i anslutande vägslänt.  Analys av glimmerhalterna 

i dessa prover visade ingen nämnvärd höjd glimmerhalt i de lätt trafikerade bärlagret jämfört med 

glimmerhalten i slänten med otrafikerade bärlager.  

Svalbohult 

Vid Svalbohult har provtagningen skett på en tillfartsväg. Syftet har varit att se packningens inverkan 

på materialet. Provtagning har skett efter 0, 2, 4, 8 och 16 överfarter. Utlagt material har provtagits på 

tre platser A, B och C som ligger i nära anslutning till varandra (med cirka 10–15 m mellan A och C).  

3.1.2. Resultat från Vårgårda  

Resultat från krossverk, Jonstorpsvägen och Svalbohult redovisas nedan. 

Mobilt krossverk 

Resultaten från krossen (Figur 5, Jonstorpsvägen) representerar var sitt samlingsprov från upplaget 

före respektive och samma material efter krossning. Man ser generellt en förhöjd andel glimmer i 

provet efter krossning och bearbetning av materialen. Skanska har analyserat samma prover; före kross 

15 % och efter kross 18 % vilket bekräftar resultaten från VTI.  
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Jonstorpsvägen 

Resultaten från de tre provplatserna vid Jontorpsvägen (Figur 6) visar på att en ökad glimmer mängd i 

proverna allt efter att de påverkas av olika steg i byggprocessen. Det svårt att se att något enskilt 

moment påverkar mer än något annat. Kompletterande analys av fritt glimmer på samma prover har 

gjorts av Skanska. Mängden fritt glimmer från dessa analyser ger; Efter lastbil 22 %, Efter justering 

med hyvel 23 %, vält 6 överfarter 26 % och vält 9 överfarter 30 %. Dessa analyser visar samma trend 

men visar ingen övertygande ökning av fritt glimmer efter justering med väghyvel. En tydlig ökning 

av fritt glimmer kan ses efter packning med 6 respektive 9 överfarter.  

Svalbohult 

Resultaten Svalbohult (Figur 7) visar att mängden glimmer ökar med antalet överfarter med välten. 

Initialt (0–4 överfarter) är dock ökningen inte signifikant. Den största ökningen sker efter 4 

vältöverfarter i detta fall. Skanska har analyserat samma prover (0,125–0,250 mm); 0 överfarter 14 %, 

2 överfarter, 12 %, 4 överfarter 13 %, 8 överfarter 18 % och 16 överfarter 25 %. Resultaten bekräftar 

VTI:s resultat på en något lägre nivå.  Skanska har även analyserat fritt glimmer i de två grövre 

fraktionerna 0,25–0,5 mm och 0,5–1,0 mm. Resultat fraktion 0,25–0,5 mm; 0 överfarter 12 %, 2 

överfarter, 8 %, 4 överfarter 12 %, 8 överfarter 12 % och 16 överfarter 15 %. Resultat fraktion 0,5–1,0 

mm; 0 överfarter 8 %, 2 överfarter, 7 %, 4 överfarter 8 %, 8 överfarter 8 % och 16 överfarter 9 %. I 

dessa grövre fraktioner är ökningen av fritt glimmer inte lika signifikant. Uppenbarligen sker ökningen 

av fritt glimmer lättare i de finare fraktionerna i detta fall. 

 

Figur 3. Bilden visar krossning av material från väglinjen vid upplag Vårgårda.  
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Figur 4. Exempel på bergmaterial vid Vårgårda krossen. 

 

Figur 5. Diagrammet visar fri glimmermängd (fraktion 0,125–0,250 mm) före i 0/150 och efter 

krossteg 2 i 0/32 fraktionerna.  
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Figur 6. Diagrammet visar fri glimmermängd (fraktion 0,125–0,250 mm) från de olika 

arbetsmomenten. 

 

Figur 7. Diagrammet visar fri glimmermängd (fraktion 0,125–0,250 mm) efter ökande antal 

vältöverfarter. Noll överfarter innebär efter tippning och justering. 
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bergtäkt via transport med lastbil, utläggning med lastbil, justering med väghyvel och packning 

undersökts. Nedan beskrivs provtagning och resultat. 
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följas och har provtagits i från upplag, på lastbilsflaket (Figur 9), efter utläggning (Figur 10), efter 

justering med väghyvel (Figur 11) och packning (Figur 12; 6 överfarter med vält). På vägbygget vid 

Hackefors har provtagning gjorts i tre punkter i nära anslutning till varandra (-6m, 0m, +6m från en 

referenspunkt benämnda Pkt 1. Pkt 2 och Pkt 3). Efter vältning har proverna tagits vid ytan samt 

längre ner ca 5 cm för att se om påverkan av glimmermängden är störst i ytan eller längre ner.  

3.2.2. Resultat från Hackefors 

Man kan se att resultaten (Figur 13) visar att man inte kan se någon förändring av mängden glimmer 

under transporten från upplag, lastbilstransport (Figur 9), samt tippning (Figur 10). Glimmerökningen 

kommer när materialet bearbetas hårdare vid hyvling och packning. Man kan inte heller se något 

övertygande skillnad på proverna som tagits i ytan och 5 cm ner i konstruktionen även om tendensen 

är att det ger lägre glimmer mängder längre ner (Figur 14).   

 

Figur 8. Exempel på bergmaterial från Styvinge bergtäkt som används vid Hackefors väg 35. 
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Figur 9. Lastning från upplag i Styvinge bergtäkt.  

 

Figur 10. Utläggning av material efter transport vid vägbygget Hackefors väg 35. 
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Figur 11. Justering med väghyvel vid vägbygget Hackefors väg 35. 

 

Figur 12. Packning med vält vid vägbygget Hackefors väg 35. 
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Figur 13. Diagrammet visar fri glimmermängd (fraktion 0,125–0,250 mm) i olika delar i 

byggprocessen (Hackefors). 

 

Figur 14. Fri glimmermängd (fraktion 0,125-0,250 mm) i övre och undre skiktet av bärlagret. 
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Vid Hova E20 har glimmermängd före kross och efter kross/siktning vid upplag provats. Vidare har 

utlagt material och packat material analyserats med avseende på fri glimmermängd för att se inverkan 

av packning. Även provtagning för att se om effekten av vältning är som störst på ytan eller 5 cm ner 

har undersökts. Nedan beskrivs provtagning och resultat. 
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3.3.1. Beskrivning av provtagning 

Bergtäkten vid Hova (Figur 15) består av inhomogena gnejser som varierar från ljusa granitiska 

glimmerfattiga (Figur 16) till mörka amfibolitrika med högre innehåll av glimmer. Dessa variationer 

försvårar representativ provtagning i täkten då materialet kan variera över tid och var i täkten 

materialet har kommit ifrån.  

Provtagning kunde göras vid vägbygget vid Hova (Figur 18; Figur 17). Det var inte möjligt att följa 

materialtransporten till vägbygget vid Hova. Opackat vägmaterial var utlagt och justerat vilket 

möjliggjorde jämförelse före och efter packning. Glimmeranalys har utförts på tre olika 

storleksfraktioner 0,25–0,5, 0,125–0,250 och 0,063–0,125 mm. Vid en annan plats där packning redan 

utförts provtogs prover från ytan samt på 5 cm djup, för att se om glimmermängden skiljer sig åt.  

3.3.2. Resultat Hova 

Man kan se i diagrammet (Figur 19) att mängden glimmer innan krossning varierar beroende på 

provtagningsplats. Det finns även en stor variation efter krossning i upplaget. Det är svårt att ta 

representativa prover på materialet. Material efter krossning som är taget i upplaghögen uppvisar 

mindre variation. Det är svårt att dra några säkra slutsatser från denna provtagning då variationen är 

stor mellan proverna. Figur 20 visar resultat från två provpunkter (1 och 4) som provtagits före och 

efter packning (6 överfarter). Resultaten visar att glimmer mängden ökar efter packningsarbetet. Den 

största ökning kan ses i den finaste fraktionen 0,063–0,125 mm. Den minsta ökningen återfinns i den 

grövre fraktionen 0,25–0,5 mm. Figur 22 visar resultat från tre provplatser där provtagning skett i ytan 

och på 5 cm djup. Alla tre prover visar på en ökning av glimmermängden på 5 cm djup. Figur 21 visar 

på variationen mellan de olika analysfraktion som finns med i TDOK 2014:1444. 

 

Figur 15. Bergtäkten som används vid Hova. Bergtäkten är inhomogen och innehåller flera typer av 

bergarter vilket gör representativ provtagningen svår. 
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Figur 16. Exempel på bergart vid bergtäkten vid Hova. I detta fall en ljus gnejsig granit. 

 

Figur 17. Provtagning vid Hova. Packat material på höger sida och utlagt opackat på vänster sida. 
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Figur 18. Provtagning vid Hova på olika nivåer i bärlagret.  

 

Figur 19. Diagrammet visar fri glimmermängd (fraktion 0,125-0,250 mm) från prover från bergtäkt 

innan krossning (sprängsalva) och upplag (0/32) efter krossning vid Hova. 
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Figur 20. Diagrammet jämför inverkan av packning (6 överfarter?) vid två platser vid Hova.  

 

Figur 21. Fri glimmermängd (fraktion 0,125–0,250 mm) i olika analysfraktioner. (Data för fraktion 

0,025–0,25 mm är samma som i Figur 20.) 
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Figur 22. Diagrammet jämför fri glimmermängd (fraktion 0,125–0,250 mm) från prover på utlagt 

material 0/32 som är ytnära och prover tagna 5 cm ner från tre platser efter packning.  
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4. Diskussion 

Nedan diskuteras de olika stegen i byggprocessen (Figur 1) och dess effekt på mängden fritt glimmer i 

finfraktionen.  

De olika stegen i byggprocessen är: krossning, siktning, upplag, transport, utläggning, justering och 

packning. Resultaten från glimmeranalyserna i denna studie har sammanställts i Figur 23. Resultaten i 

figuren är medelvärden för proverna tagna på respektive plats. Figuren beskriver glimmerökningen 

som respektive steg ger upphov till på de prover som analyserats i denna studie. 

 

Figur 23. Sammanställning av resultat. Benämningarna ”Före krossteg 1” är finmaterial taget från 

sprängsalva, ”Före krossteg 2” är finmaterial från 0/150 som sedan krossades till 0/32 och ”efter 

kross” är 0-32 material efter krossen.  Resten av resultaten är från respektive provplats och benämnt 

efter respektive steg i byggprocessen.   

4.1. Kross, siktning, upplag 

Det som har undersökts är kross och siktningens inverkan på fria glimmermängden. Ofta sker 

krossning och siktning samtidigt och olika fraktioner kommer ut i olika högar så vi behandlar 

krossning och siktning som ett moment. Två prover (Hova täkt och Vårgårda täkt) har testats före och 

efter krossning som båda ger en ökning av fritt glimmer. Vid täkten är krossning det steg som ger 

upphov till stor ökning av mängden fritt glimmer i finfraktionerna. Krossningen frigör glimmerkornen 

och beroende av bergartens beskaffenhet kan detta ge olika ökning fritt glimmer i finfraktionerna. 

Bergartens inverkan på mängden fritt glimmer mängden är komplex och kan inte redas ut i denna 

studie och olika täkter har olika egenskaper. Utifrån resultaten (Figur 23) kan man se en ökning av 

mängden fritt glimmer i finfraktionen (0,125–0,250 mm) efter krossning. I täkten kan man dock 

kontrollera de fria glimmermängderna genom selektiv brytning och att ha en bra produktionskontroll. 

Det kommer vid selektiv brytning att det blir kvar partier som då får en högre glimmerhalt som kan 

användas vid lägre kvalitetskrav. Det man bör vara medveten om är att de fria glimmermängderna 

kommer fortsätta öka genom hela byggprocessen vilket gör att mängden fritt glimmer kommer vara 

högre när materialet väl ligger på plats i vägkonstruktionen än i täkten. Separation och frigörande av 

glimmer kan även ske vid all omlastning, lagring och förflyttning av material inom täkten.  
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4.2. Lastning, Transport 

Nästa steg som provats är transport från täkten till vägbygget. Bara ett prov har testats (Hackefors) 

som enligt resultaten (Figur 23) gav något lägre andel glimmer efter transporten (dock inom 

provtagningens osäkerhet och naturlig variation i material). En trolig orsak är att transport och 

tippning inte orsakar mekanisk nedbrytning i någon större omfattning och då frigörs inte nya 

glimmerkorn. Sannolikt är separation, ansamling och ojämn fördelning av glimmer i det transporterade 

materialet den största risken. Risken att detta inträffar beror på att glimmer beter sig helt olika än 

andra mineral som ingår i bergmaterial pga. sina annorlunda fysiska egenskaper som tex flakig 

kornform, slät ytstruktur och lägre densitet. Sannolikt minskar separationstendensen om materialet är 

fuktigt vid transport och ökar om materialen är torra. Även skakning och upptorkning under långa 

transporter eller upprepade omlastningar kan öka separationstendensen. Normalt sker dock korta 

transporter (<20 km) av bergmaterial till vägbyggen.  

4.3. Utläggning, justering,  

Vid vägbygget läggs materialet ut med en lastbil som sakta kör och tippar av materialet så att 

materialet sprids ut över vägen. Det utlagda bergmaterialet justeras med en väghyvel så att rätt 

lagertjocklek uppnås. Detta steg från utläggning till färdigjusterat lager har undersöktas med två 

prover (Hackefors och Vårgårda). Båda dessa prover ger en ökning av glimmermängden. Det är troligt 

att viss mekanisk nedbrytning sker när hyveln och maskinen går över ytan. Det kan frigöras glimmer i 

denna process. Det kan även ske separationer och ansamling av glimmer i de finare fraktionerna 

speciellt om materialet är torrt risken att detta sker bedöms som liten. 

4.4. Packning 

Det färdigjusterade lagret packas sedan med en vält. Enligt byggnormer anses bärlagerytan 

färdigpackad efter 6–8 överfarter. Analyser på prover efter olika antal vältöverfarter har provats på tre 

platser. Resultaten visar tydligt att vältningen har en inverkan på glimmernedbrytningen och mängden 

fritt glimmer i finfraktionen. Om man vältar mycket för att uppnå en styv yta och hög packningsgrad 

kan det ge upphov till stor ökning av fritt glimmer. Orsaken till förhöjning av fri glimmermängd är att 

ett glimmerpaket som ursprungligen utgörs av ett korn snabbt kan spjälka upp sig till flera fria 

glimmer korn. Har man ett glimmerrikt material bör man vara noga med att kornkurvan är rätt och inte 

innehåller för mycket finmaterial. Orsaken är att glimmer tar mer fysisk ”plats” pga. sin lägre 

skrymdensitet. 

På de lokaler (Hova och Hackefors) där provtagning gjorts i två skikt av bärlagret ges inget entydigt 

svar på om glimmerkornen ansamlas i övre eller undre skiktet. I Hackefors var det 3 %-enheter lägre i 

undre skiktet jämfört med det övre. I Hova är halten i undre lagret/skiktet 4 %-enheter högre. Jämför 

Figur 14 och Figur 22.  

4.5. Fortsatt arbete 

Trafikering av byggtrafik och trafikering av allmän trafik i färdig anläggning har inte undersökts i 

detta projekt. Det är möjligt att mängden fritt glimmer i de obundna bergmaterialen fortsätter att öka 

efter att bärlagerytan packats och trafikeras av byggtrafiken. För att minska denna osäkerhet bör 

byggtrafikens inverkan undersökas. Det är också oklart i vilken omfattning glimmernedbrytningen 

fortsätter i en färdigkonstruerad väg. Även detta bör undersökas för att se i vilken omfattning denna 

nedbrytning och ökning av fritt glimmer har på beständighet och långsiktigt underhållsbehov. 
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5. Slutsatser 

Resultaten visar på en generell ökning av mängden fritt glimmer efter mer bearbetning av materialet i 

byggprocessen. Vid krossning och siktning frigörs fritt glimmer från det fasta berget och ansamlas i 

finfraktionerna. I vilken omfattning det sker beror på bergets beskaffenhet och naturliga egenskaper. 

De moment i byggprocessen som involverar mycket energi och bearbetning frigör mer fritt glimmer än 

processer som involverar lägre energi och bearbetning. Resultaten visar att den höga energin vid 

vältning frigör glimmerkornen mer än tex hyvling och utläggning som sker vid lägre energi . Vid 

transport och hantering av material finns en risk att separationsprocesser ger upphov till ojämn 

fördelning och ansamling av den fria glimmern. Risken att detta sker kan minskas genom att minska 

antalet steg som materialet hanteras samt att inte låta materialet torka. Att glimmer ökar genom hela 

byggprocessen ger upphov till problem vid kravställande av bergmaterial.  
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