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Glimmer i bergmaterial för vägbyggnation. En kunskapsöversikt 
av Fredrik Hellman 
VTI 
581 95 Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Trafikverkets krav på glimmerhalt behöver ses över, då de inte tar hänsyn till ett antal 
faktorer som till exempel bergart, typ av glimmer, använd kornkurva och klimat.  

Syftet med denna rapport är att sammanställa det aktuella kunskapsläget kring glimmer 
i obundna lager. Information om glimmer i asfalt finns med för att det finns information 
som kan vara relevant även för obundna lager. Målet är att utifrån denna rapport 
identifiera kunskapsluckor och definiera områden där ökad förståelse behövs om varför 
och på vilket sätt glimmer kan vara skadligt i obundna lager i vägkonstruktioner. 

Skador kopplade till glimmer och även andra ballastrelaterade egenskaper kan vara 
svåra att förstå orsaken till eftersom det ofta är flera faktorer som samverkar och ger 
upphov till skador. Två viktiga faktorer när det gäller skador på vägar orsakade av höga 
glimmermängder som kan identifieras från litteratur och erfarenheter är: 

1. Fukt – hög glimmer i kombination med fukt ger högre risk för skador som sämre 
bärighet och sämre spårdjupsutveckling 

2. Tjälskador – hög glimmermängd försämrar tjältåligheten och ökar risken för 
skador 

Det kan tydligt identifieras att det behövs både laboratorieförsök och uppföljning av 
vägsträckor för att kunna sätta mer nyanserade krav på glimmer i obundna 
ballastmaterial för vägbyggnation.
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Mica in rock material for road construction. A knowledge overview 
by Fredrik Hellman 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 
Summary 
The Swedish Transport Administration requirements on the mica content needs to be 
reviewed, since they do not take into account a number of factors such as rock type, 
type of mica, used grain curve and climate factors. 

The purpose of this report is to compile the current state of knowledge on mica in 
unbound layers. Information about mica in asphalt is included because it contains 
information that may be relevant also for the unbound layers. The goal with this report 
is to identify knowledge gaps and define areas where greater understanding is needed 
about why and how mica minerals can be harmful in unbound layers in road 
construction. 

Damages associated with mica and other ballast-related properties can be difficult to 
understand because there are often multiple factors that interact and cause damage. Two 
important factors when it comes to road damages caused by high amounts of mica have 
been identified from literature and experience: 

1. Moisture - high mica in combination with moisture produces higher risk of 
damages related to low bearing capacity and fast rutting development 

2. Frost damage - high mica decrease frost resistance and increase the risk of road 
damages 

It can clearly be identified that more research is needed, including both laboratory 
experiments and monitoring of road sections, in order to find more relevant requirement 
demands on mica content in unbound aggregates for road construction. 
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1 Introduktion 
Vägverket införde 2002 krav på glimmerhalt i obundna bärlager, dessa krav finns idag 
beskrivna i Trafikverkets regelverk TRVKB 10. För att bärlager skall vara godkänt får 
halten av fri glimmer i fraktionen 0,125–0,250 inte överstiga 50 %. Om bärlagret ska 
trafikeras av byggtrafik är mängden begränsad till 30 %. Bakgrunden var att vägverket i 
flera fall hittade samband mellan uppnådd bärighet på färdig bärlageryta i byggskedet 
och hög glimmerhalt i det obundna bärlagermaterialet. Glimmerkraven har kommit till 
baserat på ett antal vägobjekt där man märkt att om glimmerhalten var mer än 70 % så 
blev det ofta skador och beständighetsproblem. Vid mängder mellan 30–50 % gjordes 
bedömningen att det ofta att det oftast inte blev skador (personlig information av Klas 
Hermelin, Trafikverket). Därför satte Trafikverket gränserna på 30 respektive 50 %. I 
praktiken är det 30 % som gäller eftersom bärlagret nästan alltid belastas av byggtrafik 
efter att det är utlagt. 

Efterhand har det framkommit att Trafikverkets krav på glimmerhalt behöver ses över, 
då de inte tar hänsyn till ett antal faktorer som t.ex. bergart, typ av glimmer, använd 
kornkurva och klimat.  

Syftet med denna rapport är att sammanställa det aktuella kunskapsläget kring glimmer 
i obundna lager. Information om glimmer i asfalt finns med för att det finns information 
som kan vara relevant även för obundna lager. Målet är att utifrån denna rapport 
identifiera kunskapsluckor och definiera områden där ökad förståelse behövs om varför 
och på vilket sätt glimmer kan vara skadligt i obundna lager i vägkonstruktioner. 
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2 Glimmer i bergmaterial för vägbyggnation 
Glimmer är ett vanligt mineral i den svenska berggrunden och kan på vissa platser 
finnas i höga halter. Glimmer är ett s.k. skiktsilikat som lätt spaltar upp i en riktning i 
tunna elastiska flak. Två vanliga glimmermineral är biotit och muskovit som ingår i 
skiktsilikatgruppen (mica-group på engelska). Normalt brukar även klorit räknas som ett 
glimmermineral i tekniska sammanhang även om det inte är ett glimmermineral utan 
tillhör klorit-gruppen (chlorite-group). Anledningen är att klorit har liknande egenskaper 
och ofta är sammanvuxna med glimmermineralen. Generellt är ballast som innehåller 
mycket glimmer ansedda som dåliga bergmaterial för användning som byggnads-
material. Nedan sammanfattas information om glimmerproblematiken för ballast i 
obundna lager och asfalt som hittats i litteraturen. Det är mest svenska erfarenheter som 
hittats. 

2.1 Glimmer i obundna lager  
Obundna lager (bär- och förstärkningslager) med mycket glimmer får generellt för-
sämrad beständighet (t.ex. Kondelchuk & Miskovsky 2009; Höbeda 1987; Loorents & 
Kondelchuk 2009; Nieminen och Uusinoka, 1986). Främst anses vatten i kombination 
med glimmerrika material orsaka problem med bärighet och stabilitet (Uthus 2006; 
Ekblad 2007). Ekblad (2007) visar med triaxialförsök att ökad mängd glimmer och fukt 
har en stor inverkan på styvhetsmodulen. Ökad glimmermängd i fraktionerna < 4 mm 
ger en försämrad styvhetsmodul. Även andra undersökningar som t.ex. Höbeda och 
Bünsow (1974) och Harris et al (1984) visar på liknande resultat från labbtester.  

Kondelchuk (2008) visar att höga fria glimmerhalter (>30 %) i finfraktionen har större 
förmåga att absorbera vatten än prover med mindre mängd glimmer (<20 %). Resultaten 
visar att glimmer ökar förmågan att hålla kvar fukt i obundna lager. Detta kan uppenbar-
ligen vara skadligt för beständigheten (bärighet, tjäle m.m.). Tidiga iakttagelser 
(Rengmark, 1947) visar att bärighetsproblem på grusvägar kan kopplas till höga 
glimmermängder. Orsaken tolkades att vara glimmermineralens förmåga att binda 
vatten. Höbeda och Bünsow (1974) menar att friktionen mellan glimmermineral och 
andra skiktmineral minskar då de är fuktiga relativt andra mer kompakta mineral. 

Statisk laboratoriepackning genom kompression visar att glimmerrika jordar ger upphov 
till fjädrande egenskaper och parallellorienterade glimmermineral (Tate och Larew, 
1963). Dynamisk packning gav i samma studie högre bärighet och sämre 
mineralorentering. Glimmerminarelens kornform och elastiska egenskaper är troligen 
orsaken till resultaten.  

Vid krossning av glimmerrika bergarter bildas en egenfiller där glimmermineralen 
anrikas (Loorents & Kondelchuk 2009; Loorents, et al 2007; Lagerblad 2005; 
Miskovsky 2004). Loorents et al (2007) visar att det är en generell ökning av fri 
glimmer mot de finare fraktionerna. Denna studie visar att en topp återfinns i frak-
tionerna mellan 0,25–0,5 mm för att sedan åter öka i fraktionerna <0,063 mm vid 
krossning av grovkorniga granitiska bergarter. Lagerblad konstaterar en stadig ökning 
mot finare fraktioner med en topp i fraktionen 0,125–0,25 mm. Det är sannolikt att 
bergartstyp och dess mikrostruktur i kombination med krossningsteknik påverkar hur 
anrikningen av glimmer slutligen kommer att se ut. Kondelchuk (2008) har identifierat 
att anrikningen följer två trender ”I-isotrop” och ”A-anisotrop” (Figur 1).  
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Figur 1. Princip för anrikning av glimmer i krossat bergmaterial, A-anisotrop och I-
isotrop (modifierad efter Kondelchuk, 2008) 

Vatten ökar sin volym med 9 % i fryst tillstånd. Detta gör att jordar som innehåller 
vatten kommer att vara tjälfarliga. I princip är jord med hög kapillaritet mer tjälfarliga 
och har större tjällyftning då de kan suga upp vatten och transportera detta till 
tjälfronten. De mest tjälfarliga jordarna är siltjordar, som kapillärt kan suga upp vatten 
flera meter. Lerjordar har ännu högre kapillaritet än silt men dess porer är så små att 
uppsugningshastigheten begränsas och de kan inte transportera vatten i tillräcklig 
mängd för att skapa stora tjällyft. Detta gör att tjällyftningsförmågan är begränsad  
relativt silt. De har dock fortfarande en relativt hög tjällyftningsförmåga. Tjälskador på 
vägar med höga glimmermängder i bärlager är vanliga kanske p.g.a. av att glimmer ökar 
kapillariteten och kapillärsugningshastigheten. Konrad och Lemieux (2005) visar i 
laboratorietester att mängden lermineral har betydelse för tjälfarligheten i bär- och 
förstärkningslager. Labbförsök av Novikov (2008) på bärlagermaterial med varierande 
mängd fri glimmer i finfraktionerna (0,063–1 mm) visar att tjällyftningen ökar med 
ökande glimmermängder. De visar också att ökad mängd glimmer ger en ökad 
kapillaritet och transport av vatten. Vidare påpekar Novikov (2008) att påverkan av 
kapillaritet och sugförmåga börjar vid storlekfraktioner på fri glimmer som är mindre än 
0,5–1 mm. Liknande iakttagelser har gjorts av Selmer-Ohlsen (1971). Lambe et al. 
(1969) visar att ljus glimmer är ett av de tjälfarligaste mineralen i praktiska 
tjällyftningsförsök. Andra faktorer som kan ha stor betydelse för tjällyftningen är också 
packning, storleksgradering kornstorlek på materialet. 

Hellman et al (VTI notat i tryck 2013),Arvidsson och Hellman (VTI notat i tryck 2013) 
och Arvidsson (2011) har visat att spårdjups utveckling på trafikerade obundna bärlager 
med mycket glimmer inte nödvändigtvis är sämre än glimmerfattiga. Testerna gjordes 
på 9 olika bergmaterial med olika mängd glimmer och mekaniska egenskaper (Los 
Angeles och Micro Deval). Spårdjupsutvecklingen mättes med HVS (Heavy Vehicle 
Simulator) i syfte att simulera nedbrytningen av bergmaterial av tung trafik under 
byggskedet. Testerna gjordes under förhållandevis torra förhållanden vilket kan förklara 
resultaten. Det är möjligt att höga glimmermängder ger upphov till dålig bärighet först 
när fuktigheten går över en viss nivå. 
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2.2 Glimmer i asfalt 
Om glimmerrika bergarter används som ballast i en asfaltsbeläggning kan detta ge 
upphov till försämrade funktionsegenskaper som t.ex. dålig slitstyrka i slitlager (Hakim 
och Said, 2003; Höbeda, 2002; Höbeda 1969). Flakiga, ofta stängliga korn bildas vid 
krossning av bergarter där glimmern är orienterad och bildar sammanhängande skikt i 
moderbergarten. Dessa skikt bildar brottanvisningar och mineralet ger dessutom upphov 
till försvagad vidhäftning till bitumen eftersom det kan spalta upp mekaniskt i partikel-
ytan (Höbeda, 2002). Användning av filler med hög andel fri glimmer ger helt nya 
förutsättningar för proportionering av asfaltmassan (Said et al, 2009; Hakim och Said, 
2003). Detta beror på att glimmer har en betydligt större volym än filler (granitiskt 
ursprung) med låg glimmerhalt (Figur 2). Den specifika ytan ökar. Vid tillverkning av 
asfaltmassa måste man ta hänsyn till detta genom att öka bindemedelsmängden. 
Glimmer gör dessutom asfalten mer svårpackad p.g.a. av glimmerns flakiga kornform 
och elasticitet. 

 

Figur 2. Bilden visar skillnad i volym mellan filler (granitiskt ursprung) och glimmer. 

Flera undersökningar (t.ex. Hakim och Said, 2003; Höbeda 1988, Höbeda 2000; 
Barksdale et al 1992) visar att glimmer påverkar beständigheten på asfalt. Hakim och 
Said (2003) har gjort försök som visar att styvhetsmodulen efter vinterkonditionering 
(frys–tö) försämras vid så låga halter som 1 % glimmer. Det finns också en risk att 
glimmerrik ballast sönderfaller p.g.a. av termiska spänningar vid upphettning i 
asfaltverk (Höbeda 1988).  

Vidhäftningen mellan glimmerkorn och bitumen är också dålig (Nieminen och 
Uusinoka, 1986). Speciellt dålig anses vidhäftningen till muskovitglimmer vara 
(Höbeda 2002). 

Finandelen definieras normalt som material med kornstorlek mellan 0,063–2 mm. I 
detta intervall är det vanligt med fria glimmerkorn (d.v.s. kristaller som inte är del av 
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bergartsfragment). Fria glimmerkorn försvårar packning och kan ge upphov till sprick-
anvisningar. Glimmerns spaltbarhet och fjädrande egenskap är orsaken. Vid packning 
tenderar också kornen att orientera sig vinkelrät mot packningsriktningen d.v.s. 
parallellt med ytan. Detta kan ge upphov till svaghetsplan (skjuvplan) som i sin tur kan 
ge upphov till vågbildning och korrugeringar under trafiklast. Skador på väg U553 
kunde kopplas till höga glimmermängder i asfalten (Jacobsson och Horwall, 1999).  

I vissa fall har det observerats att glimmer har ansamlats och orienterat sig mellan olika 
asfaltslager med dålig vidhäftning som följd (Höbeda 2002).  

Ett stort problem är att glimmerhalterna kan variera i stenmaterialet och därmed skapa 
problem genom att egenskaperna på massan förändras d.v.s. bitumenbehovet förändras 
med mängden glimmer i stenmaterialet. Hög andel glimmer i finandelen ökar den 
specifika ytan. Detta gör att bindemedelsbehovet totalt sett ökar. Ett annat problem är 
att glimmern har förmågan att lätt separeras och ansamlas ojämnt i ballastmaterialet. 
Detta kan hända vid transporter och hantering av ballast vid produktion av asfaltsmassa. 
Då finns det risk att de färdiga asfaltslagren får partier med blödningar då 
glimmerhalten är låg och partier med för lite bindemedel (torr och styv massa) då 
glimmermängden är hög.  För att motverka detta måste man ha god kontroll under hela 
produktionen och ha goda rutiner. 
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3 Krav på glimmermängd i ballast. 
Nedan ges information om de krav som Trafikverket ställer på ballast när det gäller 
glimmer i obundna lager respektive asfaltlager. 

3.1 Ballast för Obundna lager 
De sämsta bergartsvarianterna döms i regel ut genom mekaniska tester som Los 
Angeles- och Mikrodevalprovning då glimmerrika bergarter ofta har sämre mekaniska 
egenskaper. De riskerar att inte klara kraven i Trafikverkets regelverk TRVKB 10 för 
levererat material för obundna lager (Tabell 1). Ibland stämmer inte detta då glimmer-
mineralen kan ha en dämpande effekt under provningen och materialet klarar sig bra 
trots hög glimmerhalt. Vid användning som obundna lager finns ett krav på maximal 
mängd glimmer. Levererat bergmaterial till bärlager får maximalt innehålla 50 % 
glimmer bestämt enligt VVMB 613 på fraktion 0,125–0,25 mm. Om andelen fri 
glimmer är mellan 30 och 50 %, får bärlagret inte trafikeras av tung trafik. Glimmer-
halten ska enligt TRVKB 10 bestämmas minst en gång per år men kan reduceras till ett 
prov vart femte år om andelen fri glimmerhalten ligger under 15 % vid tre på varandra 
följande provtagningar. 

Det finns även ett krav på sandekvivalent test på finmaterial kvalitén i TRVKB 10 
(Tabell 1). Om finmaterialhalten är större än 5,0 %, ska finmaterialkvaliteten deklareras 
enligt SS-EN 13242 med sandekvivalentvärdet (SE) enligt SS-EN 933-8 och ska vara 
minst 35 för levererat bärlager och minst 30 för förstärkningslager. Metoden är relativt 
enkel att utföra och mäter förekomst av lermineral. SE-analysen sker på 0/2 mm 
material. Noggrannheten är tillräcklig för en indikation av förekomst av skadliga 
lermineral. Ett högre värde indikerar ett lägre lerinnehåll i finfraktionen. Höbeda och 
Chytla (1999) menar att metoden inte bara ger utslag på skadliga lermineral utan även i 
viss omfattning kan ge utslag på finkornhalten. För att undvika detta har metoden (SS-
EN 933-8) nyligen reviderats. Förändring ligger i att man proportionerar kornkurvan så 
att finmaterialandelen (<0,063 mm) är max 10 % av anlyserat material. Förändringen 
gör att metoden blir mer känslig för kvalitén på finkornmaterialet. Enligt Kondelchuk 
och Miskovsky (2009) korrelerar proportinerat SE-värden linjärt med mängden glimmer 
i finfraktionen. Viman (2011) presenterar olika laboratorieanalyser av tio olika filler. 
Genom att plotta dessa SE-värden (både proportionerade och enligt gamla standarden) 
och uppmätta glimmermängder kan man konstatera att sambandet i Kondelchuk och 
Miskovsky (2009) kan verifieras (Figur 3). Det kan också konstateras att det inte finns 
några starka samband mellan glimmermängd och det gamla sättet att mäta SE. Övriga 
laboratorieanalyser presenterade av Viman (2011) är Kordensitet, Blåvärde, Rigden och 
Specifikyta (BET, Blain). Av dessa har Rigden (R2–0,49) och specifikyta (blain R2–
0,33) visst samband med glimmermängden. Övriga visar på inga eller mycket svaga 
samband.  
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Figur 3. Korrelation mellan sandekvivalent och glimmermängd (data hämtat från 
Viman 2011). 

3.2 Ballast för Asfalt 
Det finns inget direkt krav på mängden glimmer i ballast för asfaltsanvändning. I gamla 
Vägverkets regelverk BYA 86 fanns ett krav på max 10 % glimmer för ballast till 
asphaltsanvändning. Detta krav avskaffades dock i senare regelverk från Trafikverket då 
det var svårt att enas om en metod som rättvist mäter glimmermängden i ballastmaterial. 
Även vetskapen om att många etablerade täkter skulle underkännas spelade in. I 
Schweiz finns en norm från 1980 som begränsar glimmer i asfaltsbeläggningar (Tabell 
2). Där gör man skillnad på grov och fin glimmer. Även klorit, talk och lerskiffer 
inkluderas. Den grövre har lägre toleranser. I asfalt för slitlager accepteras ingen 
glimmer över 3 mm och 2 % finkornig glimmer. I bindlager accepteras 2 % grovkornig 
(>3 mm) och 5 % finkornig glimmer. 
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Tabell 1 Trafikverkets krav på levererat material enligt TRVKB 10 obundna lager 

 Belagd väg 

Bärlager Förstärknings-
lager 

Skyddslager 

Krossytegraden 
(SS-EN 933-5) 

 
> 50 %  

brutna ytor 
≤ 30 %  

rundade ytor 

 
> 50 %  

brutna ytor 
≤ 30 %  

rundade ytor 

 

Nötning 

(MDE MikroDeval, SS-EN 
1097-1) 

 
<20 (trafik) 

<25 (ej trafik) 

 
<20 (trafik) 

<25 (ej trafik 

 

Motstånd mot fragmentering  

(LA Los Angeles, SS-EN 
1097-2) 

 
<40 

  

Finmaterialkvalité 
(Sandekvivalent, SS-EN 933-
8:2012) 

 
>35 

Om finmaterial-
halten ≥5 % 

 
>30 

Om finmaterial-
halten ≥5 % 

 

Packningsegenskaper  
(modifierad Proctor, SS-EN 
13286-2) 

 
Ja 

  

Petrografi (Förenklad 
petrografi SS-EN 932-3) 
och 
fri glimmer (VVMB613,  
fraktion 0,125–0,25 mm) 

 
Beskrivning 

och  
Fri glimmer 

<30 %, 
<50 % (ej trafik) 

 

 

 

Organisk halt  
(SS-EN1744-1 och SS 
027107) 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

Kornstorleks-fördelning 
(SS-EN 13285) 

 
Finmaterial  

0–0,063 mm 
< 7 % 

 
Finmaterial  
0-0,063 mm 

< 7% 

 
Finmaterial  
0-0,063 mm 

< 9 % 

 



 

VTI notat 27-2013 17  

Tabell 2 Schweiziska krav på glimmermängd (från Höbeda 2002) 
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4 Slutsatser 
Skador kopplade till glimmer och även andra ballastrelaterade egenskaper kan vara 
svåra att förstå orsaken till eftersom det ofta är flera faktorer som samverkar och ger 
upphov till skador. Därför behövs både laboratorieförsök och uppföljning av kända 
vägsträckor. Två viktiga faktorer när det gäller skador på vägar orsakade av höga 
glimmermängder som kan identifieras från litteratur och erfarenheter är: 

1. Fukt – hög glimmer i kombination med fukt ger högre risk för skador som sämre 
bärighet och sämre spårdjupsutveckling 

2. Tjälskador-hög glimmermängd försämrar tjältåligheten och ökar risken för 
skador 

4.1 Fortsatta undersökningar  
Genom att följa upp vägar med obundna lager och kända glimmermängder kan man få 
en god uppfattning om deras långtidsutveckling. Faktorer man kan följa upp är spår-
djupsutveckling och underhållsbehov. PMS-V3 kan användas för att följa tillstånds-
utvecklingen och åtgärder som gjorts.  

Vald kornkurva har sannolikt en stor betydelse för egenskaperna på obundna lager med 
stor mängd glimmer. Genom att göra laboratorieförsök kan man prova fuktens inverkan 
på olika kornkurvor och bestämd mängd glimmer. Bärighet och stabilitet kan provas 
med Triaxial-försök, spårdjupsutveckling kan provas med ”Wheel Track” och 
glimmerns inverkan på tjältålighet kan provas med utrustning för test av tjällyftnings-
egenskaperna (VTI:s utrustning är dock trasig). En viktig fråga att utreda är om man kan 
acceptera material med höga glimmerhalter i vissa sammanhang.  
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