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Förord 
Detta projekt har sin början i skadeutredningar av vägobjekt som VTI engagerats i. Ett 
gemensamt område som kom att diskuteras i dessa utredningar är hur bergmaterial-
frågan hanterats och då särskilt betydelsen av bergmaterial i väglinjen. Projektet har 
finansierats av Vägverket. Handläggare på Vägverket har varit Klas Hermelin. 
Projektledare har varit Karl-Johan Loorents, VTI.    

Huvudförfattare till rapporten är Karl-Johan Loorents. I arbetsgruppen till rapporten har 
även ingått Kent Enkell, VTI, Karel Miskovsky, Centrum för bergmaterialforskning, 
Luleå tekniska universitet och Eva Johansson, Luleå tekniska universitet. Karel 
Miskovsky har särskilt arbetat med frågor som rör projektering av material och Eva 
Johansson beskrivning av ”Borrkaxmetoden”.  

I projektets referensgrupp har från Vägverket ingått, Connie Olsson, Region Skåne, 
Håkan Thorén, Region Väst, Agne Gunnarsson, Region Sydöst, Gunnar Zweifel, 
Region Norr och Klas Hermelin, Vägteknik Borlänge.  

Författaren vill rikta ett varmt tack till referensgruppen för tid, engagemang och bra 
vägledning i projektet och också för ett utöver det vanliga intresset i frågan 
”bergmaterial i väglinjen”. 

Linköping april 2006 

 

Karl-Johan Loorents 
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Bergmaterial i väglinjen 
av Karl-Johan Loorents 
VTI 
581 95  Linköping 

 

Sammanfattning 
Vägverkets planeringsprocess för vägbyggnad spänner från strategisk planläggning över 
projektering till färdig väg. Denna byggprocess kan beskrivas av en stegvis ökad 
informationsnivå med krav på att ”rätt” information förs vidare till ”rätt” mottagare, för 
att säkra informationsflödet och därmed vara till stöd för beslutsfattande. I denna 
process bestäms ett vägprojekts ekonomiska ramar i ett tidigt skeende och endast 
mindre avvikelser från den budgeterade kostnaden kan accepteras under projektets 
fortskridande. Arbetsområden som slående kan påverka totalkostnaden är geoteknik och 
materialförsörjning, två områden som initialt i vägplaneringsprocessen kostnadsmässigt 
uppskattas för att under arbetets gång bli allt mer tydliga. I detta perspektiv gör sig 
material i väglinjen särskilt intressant. Rätt klassificerat och använt kan material i 
väglinjen innebära upp till en halvering av materialkostnaden jämfört med inköpt 
material till motsvarande användning. 

Vid klassificering av material i väglinjen, och då för material som inte deklareras, 
tydliggörs två kritiska moment:  

• Material i väglinjen skall bedömas som lämpliga till avsedd tillämpning (jmf. 
bärlagermaterial, ATB VÄG 2005 kap E11.1.2). Bedömningen har en svag 
koppling till bergmaterials användbarhet 

• Provtagning och kontroll skall utföras på färdig lageryta (jmf. ATB VÄG 2005 
kap E11.1.2.1). Resultatkontroll sker sent i byggprocessen.  

Med aktuellt bedömningssytem av bergmaterial i väglinjen finns risk att provnings-
resultatet ifrån exempelvis kulkvarnsprovning får en avgörande betydelse vid 
utvärdering. Ett diskret kulkvarnsvärde är en begränsad beskrivning av ett bergmaterials 
fysikaliska egenskaper, dvs. det kvarstår en rad mineralogiska och petrografiska särdrag 
som kan diskvalificera materialet för tänkt tillämpning. Men fås ett ”bra” kulkvarns-
värde är det fullt möjligt att inga ytterligare utvärderingar genomförs och materialet 
bedöms som fullgott för användningen. Inträffar inget under produktion som skulle 
ifrågasätta bedömningen kommer materialet att prövas först på färdigt lager enligt 
bestämd provning och frekvens. 

Kontroll på färdigt lager är först möjligt under en ”senare” fas av produktionsprocessen, 
vilket för med sig den ekonomiska konsekvensen att sena insatser blir dyra insatser. Om 
bedömningen om materialets lämplighet vid kontroll på färdigt lager visar sig vara 
felaktig – dvs. materialet är inte fullgott för avsedd användning – kan detta sena 
underkännande av materialet medföra stora ekonomiska konsekvenser för ett projekt. 

För att tekniskt funktionellt trygga användningen av bergmaterial i väglinjen behövs ett 
tydligare bedömningssystem, där användbarhet beskrivs utifrån fysikaliska och 
geologiska egenskaper. 
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Materials within the construction site  
by Karl-Johan Loorents 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

Summary 
The Swedish Road Administration’s planning process for road building spans from 
strategic proposal over surveying to the ready road. This process may be described as a 
step-vice increase of information where the “right” information reaches the “right” 
receiver, to ensure the flow of information and be of appropriate support for decision 
making. The economical framework for a project is set early in this process, and only 
minor deviations from the budgeted cost may be accepted during the progress of the 
project. Geotechnique and material supply are two areas that may have a significant 
influence on the total cost; these costs are also initially estimated despite the fact that 
they demand a high level of information to be appraised. In this perspective materials 
within the construction site become of special interest. Rightly classified and used 
materials within the construction site have the potential to cost only half of the amount 
compared to buy materials for a similar use.  

To classify materials within the construction site and in particular for non-declared 
materials, two critical points arise: 

• Materials within the construction site are to be assessed as fitting for its intended 
application. The assessment is not correlated to a well defined classifying 
system and thus the usage of rock materials is biased by personal experience  

• Sampling and control of materials shall be done on a ready made construction 
layer surface. The material quality control comes late in the building process and 
may thus be connected to unnecessary high costs of restoration work 

The risk with the assessment system used for rock materials within the construction site 
is that the test results from the Nordic Ball mill may get a deciding role at the 
evaluation. A discrete test value is a limited description of rock materials physical 
characteristics regardless of the test, i.e. there remains an array of mineralogical and 
petrological characteristics that may disqualify the material for its intended use. But if a 
“good” test value from the Nordic Ball mill is obtained, then there is a high possibility 
that no further tests will be carried out and the material will be assessed as good for the 
intended use. If the production proceeds as normal the material will not undergo any 
further testing until the predetermined control on a ready construction layer surface is 
done.  

The material control on the ready made construction layer surface is only possible to 
utilise at a “later” phase of the production process, thus implying that any restoration 
activities will be expensive activities. If the control shows that the material is not 
suitable for the intended application, then this late revision of the materials potential 
usage might bring huge economical consequences to a project.  

To ensure safety of the use of rock materials within the construction site a more strict 
assessment system is needed, where usability is based on physical and geological 
properties.   
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1 Bakgrund 
Vägverkets försörjning av ballastmaterial vid om- eller nybyggnad förutsätter tillgång 
till ballast till rimliga priser. Men för att nå egna, och samhälliga, krav på infrastruktur-
byggande måste rimliga priser innefatta långt mer än volym för att nå acceptabel mass- 
och materialbalans i vägbyggnadsprojekt. 

I Sverige används nästan uteslutande grus, sand och krossberg till vägbyggnad. Enligt 
SGU levererades 77 miljoner ton ballast under 2004, ca 57 procent av leveranserna gick 
till vägbyggnad (SGU, Per. publ 2005:3). Uppgiften gäller sålt material och inrymmer 
inte material i väglinjen. Denna stora andel geologiskt material skall svara mot en rad 
behov som ställs utifrån krav som gäller infrastruktur, ekonomi, miljö samt resurs-
hushållning. Infrastruktur är en del av samhällsbyggnad och de vägbyggnadsaktiviteter 
som utförs skall hålla en ekonomisk rimlighet. Verksamheter knutna till material-
förädling bör lämpligen vara motiverade utifrån ett resurshushållningsperspektiv.   

För att uppfylla krav som ställs på bergmaterial behövs en bedömningsgrund av kvalitet 
och användbarhet som i sak är opartisk och konsekvent i dess värdering. Bergmaterial 
indelas enligt ATB VÄG (ATB VÄG 2005) i tre bergtyper med hänsyn till 
materialegenskaperna beständighet, hållfasthet och en materialteknisk parameter 
(kulkvarnvärde, SS-EN 1097-9). Det materialtekniska värdet som erhålls vid klassning 
av bergtyp antas återge ett materials tekniska egenskaper. Detta antagande speglar en 
lång empirisk kunskapsuppbyggnad, vilken har gett att ett kulkvarnsvärde har tolkats till 
att representera bergartsled av viss geologisk karaktär och lämpligt användningsområde. 
Det finns i detta materialtekniska värde ett antagande som genererar en tydlig 
begränsning i de beskrivna materialegenskaperna, vilket kan innebära att materials 
lämplighet bedöms tekniskt och geologiskt felaktigt.  

Denna begränsning i det materialtekniska värdet observeras också i ATB VÄG. I kapitel 
A13.1 i ATB VÄG 2005 står det följdenligt ”vid behov en kompletterande…” samt 
”Andra undersökningar kan krävas…”, detta då för att bättre förstå bergmaterialet 
utifrån beständighet och hållfasthet. Kompletterande och andra undersökningar enligt 
ovanstående referens omfattar särskilt mineralogiska och petrologiska undersökningar, 
dvs. en geologisk undersökning av bergmaterial. 

Den empiriska kunskapsuppbyggnaden som exempelvis ett kulkvarnsvärde bygger på, 
härrör från en kunskapsram vilken vilar på ett antal randvillkor. Dessa randvillkor har 
delvis förändrats och kan därmed vara orsak till en osäkerhet i bedömningssystemet. 
Här är det främst ökande krav på resurshushållning, konstruktion och trafikbelastning 
som skapar ”nya” förutsättningar eller randvillkor. Med hänsyn till dessa ökande krav är 
det motiverat att resa frågan om indelningen i tre bergtyper, grundat på de karakteri-
seringar som återfinns i ATB VÄG 2005, är tillräckligt precis för att svara på de krav 
som rör infrastruktur, ekonomi samt miljö som vägbeställare och entreprenörer bör 
ställa på bergmaterial. Genom perspektivet ”bergmaterials användbarhet” gör sig bristen 
i klassificeringssystemet påtagligt synlig. 

Indelning i bergtyp utgör grunden för det klassificeringssystem som används för berg-
material i ATB VÄG. Ett tydligt tillkortakommande med detta klassificeringssystem är 
att det inte är kopplat till användningen. Huruvida ett bergmaterial är dugligt till 
exempelvis ett obundet bärlager går inte att utläsa utifrån klassificeringssystemet, 
däremot finns det ett antagande om användbarhet kopplat till bergtyp är baserat på 
erfarenhet. Detta är inget ”problem” för s.k. inköpt material då materialegenskaperna 
här skall vara deklarerade, och därmed visas vara dugliga till ett bestämt användnings-
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område innan användning. Osäkerheten i klassificeringssystemet följer med s.k. 
material i väglinjen vilka inte är deklarerade. För dessa material styrks duglighet först 
vid kontroll på färdigt lager. Om material i detta skeende av produktionsprocessen inte 
når de tekniska krav som ställs för användningen, är merkostnaden för åtgärder ofta 
avsevärd.  

Om det nu finns en ”risk” med att använda material i väglinjen, varför nyttjas då denna 
materialkategori? Svaret är naturligtvis mångfasetterat men de två tyngsta argumenten 
är materialförsörjning och kostnad. Andra aspekter kan vara miljöpåverkan, plan- och 
profillinjer, och estetiska värden (Vägverket, 2004b). 

Bergtyp 1, 2 och 3 karakteriseras i ATB VÄG 2005 enligt en rad geologiskt beskrivande 
kriterier såsom ”normalt hårt och hållfastberg”, ”glimmerfattiga graniter och gnejser” 
eller ”glimmerrika gnejser och graniter”. Detta kan vara en materialteknisk karakteri-
sering som möjligen skapar en otydlighet i ett klassificeringssystem. Hur skall 
bergartsbenämning hanteras då graniter är glimmerförande (Bergtyp 1, Bergtyp 2 eller 
Bergtyp 3)? För graniter är det högst troligt att förvänta sig materialtekniskt ”goda” 
kulkvarnsvärden, men det är ändå inte ett fullgott svar utifrån konstruktionens 
beständighet och hållfasthet.  

En annan fråga är hur provningsmetodens kornstorlek hanteras då bergarter i en viss 
fraktion speglar bergartens (aggregatet) materialtekniska egenskaper, men i en annan 
fraktion de ingående mineralens materialtekniska egenskaper. Bergarter som efter 
losshållning och krossning är i ett spänningsstillstånd (residualspänning), eller som är 
uppbyggda av mineral som uppvisar vitt skilda materialtekniska kompetenser beroende 
av bergmaterialets kornstorlek, kan generera materialtekniska värden som är direkt 
relaterade till mineralkornens kornstorlek.  

Föreliggande projekt ”Bergmaterial i väglinjen” är en studie med målsättning att 
utvärdera hur precisa bedömningssystem är i relation till de infrastrukturella, 
ekonomiska och miljömässiga krav som ställs på bergmaterial. Projektet fokuserar på 
att utvärdera den metodik som idag används för att bestämma bergtyp för berg i 
väglinjen, en ansatts som omfattar både små och stora bergvolymer, exempelvis 
volymer tillräckligt intressanta för massbalansberäkningar eller täktetablering. Vidare så 
utvärderas den metodik som används för projektering av bergmaterial i väglinjen, 
följande kvalitetssäkring av bergkross efter losshållning och processering samt 
materialkontroll i vägkonstruktion, dvs. materialflödet från inventering till färdigt objekt 
omfattande hela byggprocessen.   
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2 Projektering av material i väglinjen  
Infrastrukturella arbeten såsom väg är något som berör på många olika plan och skall 
därför utföras med ansvar. Enligt Vägverkets MKB-handbok handlar ansvaret om 
ekonomiska förutsättningar, vår miljö och estetiska värden:  

”Hushållnings- och kretsloppsprinciperna: Den som bedriver en verksamhet 
eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt i möjlig 
utsträckning återanvända och återvinna.”  

”Behovet av material beräknas i projektet varvid alltid såväl massbalans 
(volymmässigt) som materialbalans (med avseende på materialtyp) 
eftersträvas.”  

Enligt den process som Vägverket använder för vägplanering (se kapitel 2.2) bestäms 
ett projekts ekonomiska ramar i ett så tidigt skeende att en rad faktorer kan komma att 
påverka totalkostnaden för ett projekt. Endast mindre avvikelser från den budgeterade 
kostnaden kan accepteras under projektets fortskridande. Faktorer som markant kan 
påverka totalkostnaden är geoteknik och materialförsörjning, två områden som initialt i 
vägplaneringsprocessen uppskattas för att under arbetets gång bli allt mer tydlig. I detta 
perspektiv är material i väglinjen särskilt intressant. Rätt klassificerat och använt kan 
material i väglinjen innebära upp till en halvering av materialkostanden jämfört med 
inköpt material till motsvarande användning. För att föra in detta perspektiv i det 
fortsatta arbetet behövs beskrivning av de generella förutsättningarna för material-
försörjningen och den process som benämns vägplanering.  

 

2.1 Förutsättningar för materialförsörjning  
Generellt sett är det ont om direkta formuleringar som rör materialfrågan i vägen och 
vägområdet. Lagstiftningen är så pass allmänt hållen (vilket den naturligtvis skall vara) 
att det mesta som rör bergmaterial i väglinjen kan inrymmas. En rad dokument har 
genomsökts, det gäller bestämmelser, propositioner, förarbeten och handböcker – 
Miljöbalken proposition 97/98:45, Miljökvalitetsmålen proposition 97/98:145, 
miljökvalitetsmålen proposition 2000/01:130, VVFS 2001:18, Vägverkets MKB-
handbok, del 1, publikation 2002:41, Vägverkets MKB-handbok, del 2, publikation 
2002:42, Vägverkets MKB-handbok, del 3, publikation 2002:43, MKB-handboken 
(Banverkets MKB-handbok). Den tydligaste formuleringen i frågan finns i Vägverkets 
MKB-handbok del 3, som rör materialförsörjning och åtgärder. Där blir frågan mer 
konkret behandlad, även om den inte kan betraktas som en särskilt fyllig och 
uttömmande text. 

I Vägverkets MKB-handbok, del 1, framgår att ”kretsloppsprincipen innebär att det som 
utvinns ur naturen på ett uthålligt sätt ska kunna användas, återanvändas, återvinnas och 
bortskaffas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas. 
Principen siktar mot slutna materialflöden”. 

I Vägverkets MKB-handbok, del 3, står under rubriken materialförsörjning att ”ett 
vägprojekt påverkar materialförsörjningen genom att naturresurser såsom berg- och 
grusmaterial eller andra material tas i anspråk för anläggningsarbetet. Vidare kan 
uttagsmöjligheter av material som grus och berg begränsas eller försvinna genom att 
vägar byggs över fyndigheter. Nyttjandet av material kan, utöver materialförsörjningen, 
påverka vattenförsörjning, natur- och kulturmiljöer samt andra markintressen. En annan 
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aspekt som är relevant att belysa är vägkroppens påverkan på omgivningen till följd av 
de materialval som görs”.  

Under rubriken åtgärder står att man, ”för att minimera transporter, ska material från 
väglinjen nyttjas så långt det är möjligt. Massbalans ska eftersträvas, det vill säga att 
den schaktade mängden är lika stor som fyllnadsmängden. Materialåtgången beror av 
vägens längd och sektionsstandard. Genom att välja en smalare vägsektion och en 
kortare vägsträcka kan materialåtgången minskas. Valet mellan förbättring av befintlig 
väg eller nybyggnad är också en viktig aspekt avseende materialåtgången”. Vidare står 
att ”många av de jordar som idag schaktas och transporteras till sidotipp kan utnyttjas i 
vägkonstruktionen förutsatt att byggtiden medger detta”.  

Vad gäller MKB i arbetsplan framgår att ”behovet av material beräknas i projektet 
varvid alltid såväl massbalans (volymmässigt) som materialbalans (med avseende på 
materialtyp) eftersträvas. Lämplig hantering av eventuella överskottsmassor kan behöva 
behandlas i MKB:n… För projekt med större materialbehov anges även om det kan 
bedömas kunna tillgodoses med befintliga täkter eller krossanläggningar… Val av 
vägbyggnadsmaterial sker ofta i ett senare skede och kan därmed inte belysas i 
MKB:n.… Miljöpåverkan av materialtransporter kan också vara relevant. Krav på 
hushållning med naturgrus beaktas. Regionala grushushållningsplaner kan finnas, 
liksom system med förmedling av massor.” 

 

2.2 Vägplanering ur ett geotekniskt perspektiv 
Vägplanering spänner över strategisk planering till vägprojektering och färdig väg 
(Vägverket, 1995; Vägverket, 2002a). Figur 1 illustrerar byggprocessen som bygger på 
en stegvis ökad informationsnivå med krav på att ”rätt” information förs vidare till 
”rätt” källa, för att säkra informationsflödet och därmed vara till stöd för besluts-
fattandet. För att tydliggöra var i denna process som frågor om material, följer nedan en 
kortare beskrivning av syften och skeenden i byggprocessen.  

 
Figur 1  Övergripande flödesschema efter Vägverkets MKB-handbok sammanfattade 
del. 

2.2.1 Förstudie  
Förstudien utgör en plattform för fortsatt arbete och omfattar en inventering och 
beskrivning av de behov som har konstaterats. Vidare skall förstudien (Vägverket, 
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2002e) klargöra förutsättningarna för eventuella fortsatta arbeten – första steget i den 
fysiska planeringen – och rymmer i det normala fallet inga geotekniska undersökningar. 

 

2.2.2 Vägutredning 
Vägutredningen (Vägverket, 2005) ger underlag för val av vägkorridor och trafikteknisk 
standard. Utredningen ställer samman konsekvenserna i en första miljökonsekvens-
beskrivning (se kapitel 2.1) där markanvändning, miljö, naturmiljö, kulturmiljö, 
trafiksäkerhet, tillgänglighet m.m. diskuteras.  

MKB:n i vägutredning gör en bedömning av tillgångar, lämplighet och miljötekniska 
egenskaper när det gäller: 

• befintliga eller möjliga täkter för jord- och bergmaterial inom aktuella 
vägkorridorer eller dess närhet samt behov av nya täkter i regionen 

• möjligheter till återvinning och återbruk från konstruktioner i vägkorridorer 

• möjligheter att använda alternativa material. 

Flera alternativa vägkorridorer studeras och jämförs dels sinsemellan, dels med ett 
”nollalternativ”. Korridorerna kan ha varierande bredd, upp till ett par hundra meter 
beroende av geografisk belägenhet, topografi eller grundförhållanden. Även projektets 
ekonomiska ram fastställs i detta skeende. Under senare skeende (arbetsplan etc.) kan 
endast mindre avvikelser ifrån fastslagen budget accepteras.  

Under denna del av byggprocessen utförs ofta markundersökningar som underlag för att 
bedöma de tekniska förutsättningarna. Undersökningar är baserade på ett fåtal 
geotekniska sonderingar vilka syftar till att översiktligt beskriva: 

• Geologiska förhållanden för jord, berg och grundvatten 

• Skatta geotekniska förutsättningar 

• Identifiera ”extraordinära” behov i form av tekniska metoder eller 
förstärkningsåtgärder.  

Aktiviteter som rör materialförsörjning (mass- och materialbalans) är översiktligt 
inventerande för att stödja bedömning av de olika alternativen (vägkorridorerna). 
Aktiviteter är naturligtvis objektsberoende men kan omfatta: 

• Arkivundersökningar, tidigare arbeten samt jord och berggrundskartan  

• Okulär besiktning av geolog – analys för bergartsbestämning och mekanisk 
hållfasthet  

• Geofysiska och geotekniska undersökningar med hjälp av georadar och jord-
bergsondering 

• Provtagning från berg i dagen, borrkax vid moräntäckning. 

 

2.2.3 Arbetsplan 
Arbetsplanen syftar till att finna den lämpligaste vägsträckningen, dvs. att fastställa 
vägområdet, inom den korridor som beslutats om i vägutredningen. De alternativa 
vägsträckningarna detaljprojekteras med avseende på geologi (jord och berg) och 
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tekniska förutsättningar (dränering, förstärkning m.m.). MKB:n skall diskutera 
väglösningar, miljöpåverkan (jmf kap 2.1, ”Förutsättningar för materialförsörjning”).  

MKB:n i arbetsplan behandlar behovet av material i projektet varvid alltid såväl 
massbalans (volymmässigt) som materialbalans (med avseende på materialtyp) 
eftersträvas. Lämplig hantering av eventuella överskottsmassor kan behöva bemötas i 
MKB:n (lämpliga/alternativa deponeringsplatser eller möjligheter till nyttiggörande i 
andra projekt). Kvalitet och kvantitet av materialbehov anges. För projekt med större 
materialbehov anges även om kvalitet och kvantitet bedöms kunna tillgodoses med 
befintliga täkter eller krossanläggningar. Länsstyrelsen förväntas ha överblick över 
materialförsörjningssituationen (befintliga täkter och krossanläggningar) och 
information bör kunna hämtas därifrån. Val av vägbyggnadsmaterial sker ofta i ett 
senare skede och kan därmed inte belysas i MKB:n. I vissa fall kan det vara aktuellt, 
t.ex. om en väg går i förorenad mark eller på annat sätt berör problematiska material, 
eller i en region där det är vanligt att t.ex. industriella restprodukter används för 
vägbyggnadsändamål. I sådana fall utreds och dokumenteras materialets eventuella 
miljöpåverkan på omgivningen, så att det kan användas när anmälan eller tillstånd enligt 
miljöbalken behövs i materialfrågan. Miljöpåverkan av materialtransporter kan också 
vara relevant. Livscykelanalys kan appliceras på materialval om det inte finns generella 
rekommendationer. Krav på hushållning med naturgrus beaktas. Regionala grushus-
hållningsplaner kan finnas, liksom system med förmedling av massor. 

Arbetsplanen innehåller en beräkning av kostnader för att anlägga vägen. Vidare skall 
den belysa framkomlighet, trafiksäkerhet, tillgänglighet, trafikantupplevelser, ekologi, 
miljöstörningar och tekniska lösningar för exempelvis materialhantering.  

Skeendena Arbetsplan och Bygghandling (förfrågningsunderlag) utgör de steg i 
byggprocessen som omfamnar de största geotekniska arbetsinsatserna. Inom det 
fastställda vägområdet kommer ett större antal geotekniska undersökningar genomföras, 
detta för att främst kostnadssätta objektet och definiera behovet (yta) av vägområdet (för 
materialförsörjning) dvs. fastställa vägområdet. Arbetet syftar till att översiktligt: 

• beskriva jord, berg och grundvattenförhållanden  

• beskriva geotekniska förutsättningar och åtgärder  

• kvantifiera mängder 

• prissätta aktiviteter och åtgärder.  

Inom det fastställda vägområdet kommer en detaljerad fältundersökning utföras med 
syfte att: 

• bestämma bergnivåer (jord- och bergsondering, georadar, sesmik) 

• kvalitetsbestämma material  

• kvantifiera materialtillgången. 

Fältundersökningen skall vara så detaljerad att åtgärder med avseende på stabilitet, tjäle 
och vattenproblem går att bedöma samt överslagsmässiga dimensioneringar är 
godtagbart precisa. För materialanvändning längs väglinjen skall användbart berg 
identifieras och överslagsmässigt kvantifieras. Redovisning sker i form av PM (Teknisk 
PM Geoteknik) samt att undersökningarna läggs in på plan och profilritningar.  
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2.2.4 Bygghandling  
Bygghandlingen innehåller de tekniska handlingar som krävs för att man skall kunna 
bygga vägen. Arbetsplanen är normalt inte tillräckligt som underlag utan behöver 
kompletteras med ytterligare projektering och fältarbeten såsom att: 

• beskriva jord, berg och grundvattenförhållanden 

• bedöma geotekniska parametrar och dimensionerande åtgärder 

• beskriva nödvändiga arbeten och utföranden  

• ta fram behövliga konstruktionsritningar 

• kvantifiera mängder (massbalans beräkningar beräknade till underkant 
beläggning)  

• kostnadssätta åtgärder.  

Geotekniska undersökningar utförs i form av komplettering till tidigare undersökningar 
med fokus på konstbyggnader (ex. broar) och områden med speciella problem. Under-
sökningen skall ge de svar som geo-, väg- och broprojektören behöver för att detalj-
projekteringen och information till byggaren skall vara så komplett som möjligt. 
Skeendet omfattar moment som:  

• Rapport Geoteknik (RGeo) 

• Teknisk beskrivning enligt AMA-systemet.  

 
2.2.5 Byggskede  
Under detta skeende byggs vägen. Begränsade geotekniska undersökningar genomförs 
t.ex. genom att bekräfta antagna jord- och bergparametrar. Utförandet kontrolleras bl.a. 
genom att jordens och fyllningens fasthet bestäms, samt bärighetskontroller etc.  

Geotekniks kontroll av bergparametrar går ut på en fortlöpande kartering som utförs 
efter avtäckning av en berggrundsgeolog. Denna bergkartering utgör stöd för planering 
av borrning och sprängningsarbeten, och betyder att bergartsgränser fastställs samt 
möjliggör en slutlig selektering av material. Utföraren (Entreprenören) skall hålla sig 
med geologiskt sakkunnig person som följer arbetet och kontinuerligt kan göra 
nödvändiga förändringar och fortlöpande meddela förändrade förutsättningar vad 
gäller tillgång och kvalitet.   

Omfattning av provtagning och provning styrs enligt ATB VÄG 2005 på färdigt lager.  

 

2.2.6 Geotekniskt undersökningsprogram 
Att ge exempel på geotekniska undersökningsprogram kan kraftigt motverka sitt syfte 
då geologiska och geotekniska förhållanden är platsspecifika (Thorén, 1975; Persson 
och Schouenborg, 1992A; Persson och Schouenborg, 1992B; Persson och Schouenborg, 
1995). Risken med ”tabulerade” undersökningsprogram är att fel, eller snarare 
feltolkningar, kan introduceras i den geologiska och geotekniska beskrivningen. 
Merparten av provtagning och därpå följande analys ger en begränsad tolkning av 
området. En tabulerad provtagning som inte tar hänsyn till de platsspecifika 
förutsättningarna är begränsad till provpunkter vilka kan ge en osäker interpolation 
mellan provtagningspunkter. Provtagning med närvaro av geologisk kunnig personal 
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(gärna den geologiska fältkartören) skapar förutsättning att styra provtagningslokaler 
och frekvens för att optimera informationsflödet (se Bilaga 2). De geotekniska 
undersökningsprogram som presenteras i Tabell 1 (Gunnarsson, 2005) syftar till att 
beskriva förhållandet mellan berggrundsgeologiska undersökningar och geotekniska 
sonderingar (SGF/BGS Beteckningssystem). Enligt ovanstående resonemang så utgör 
Tabell 1 ingen mall för fältundersökningar utan presenteras i föreliggande arbete som en 
generell beskrivning av fältaktiviteter och momentens relaterade frekvens.  

 
Tabell 1  Geoteknisk undersökningsprogram (centrumavstånd (c/c) efter Gunnarsson, 
2005. 

 
Sti sticksondering  
Vim viktsondering  
Tr trycksondering 
Slb/SlbT slagsondering 
Jb jord-bergsondering 
HfA hejarsondering 
CPT Cone Penetration Test (CPT-sondering) 
Skr skruvprovtagare  
Pg provgrop 
Kv kolvprovtagare 
Rf filterspets 
Rö öppet rör 
Vb vingförsök 
Kr kärnprovtagare  

 

 Vägutredning Arbetsplan Bygghandling 
VÄG 

Skärning 
c/c [m] 

Bank 
c/c [m] 

Skärning 
c/c [m] 

Bank 
c/c [m] 

Skärning 
c/c [m] 

Bank 
c/c [m] 

Sondering       
Sti - 200 (100) 40 (20) 20 

Vim/Tr (600) 400 (60) 40 (40) 20 
Slb/SlbT 600 - 60 - 20 - 

Jb 800 - 80 - 40 - 
HfA - - - 40 - 20 
CPT - - - 100 - 20 

Provtagning       
Skr 600 800 160 200 40 60 
Pg 1000 - 200 - 100 - 
Kv - - - 400 - 160 

Rf/Rö - - 200 400 100 160 
Vb - - (200) 200 (60) 60 
Kr1 - - 200 - 200 - 

Inmätning       
Berg korridor korridor vägområde+10 m vägområde+10 m vägområde vägområde 

Torv korridor korridor vägområde+10 m vägområde+10 m vägområde vägområde 
1) Berg 
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2.3 Klassificering av berg  
Att beskriva och klassificera råvaran krossat berg på ett för dess tillämpning, som 
konstruktionsmaterial, lämpligt sätt är inte en enkel uppgift utan lyfter fram problem-
områden av vetenskaplig, praktisk och kommersiell natur. En bergmassa kan 
klassificeras på en rad olika sätt (ATB VÄG 2005; Smith och Collis, 2001; Gillespie 
och Styles, 1999). Vald klassificeringsmetod kan exempelvis bero på bergartstyp och 
till vad klassificeringen skall användas till. Här kan t.ex. ålder, färg, kornstorlek, 
mineralogi, bildningssätt eller bergartens styrka utgöra indata i ett klassificeringssystem. 
Den vanligaste metoden grundas på ett klassiskt geologiskt betraktelsesätt, vilken utgår 
ifrån bergarters bildningssätt. Enligt denna metod delas bergarter in i tre huvudklasser; 
magmatiska, sedimentära och metamorfa (Gillespie och Styles 1999; Hallsworth och 
Knox, 1999; Robertson, 1999). Dessa grupper delas vidare in i undergrupper främst 
baserat på deras mineralogi och textur.  

Denna vidare uppdelning i undergrupper resulterar i en terminologi som oftast är alltför 
komplex inom industrin. Därför har flera olika system utvecklats för att förenkla 
klassificeringen av berg, en del system för en allmän tillämpning och andra för mer 
specifika syften (SGF/BGS Beteckningssystem, Vägverket, 2004; Smith och Collis 
2001). Generellt gagnas alla klassificeringssystem av en petrografisk undersökning, och 
en detaljerad petrografisk beskrivning av bergmaterial kan vara ytterst behjälplig för att 
beskriva och utvärdera fysikaliska egenskaper.  

Det klassificeringssystem som används i ATB VÄG 2005 syftar till att sortera 
bergmaterial i tre klasser (bergtyp). Klassificeringssystemet är empiriskt vägledande till 
vad ett material av bestämd bergtyp kan användas till, dvs. det klassar inte ett specifikt 
bergmaterial för ett bestämt användningsområde.  

Det klassificeringssystem som är aktuellt för bestämning av bergtyp sammanfattas 
nedan och är ett utdrag ur ATB VÄG 2005 Kapitel A Gemensamma förutsättningar 
(kapitel hänvisningar är inom parantes);  
(A11.3) Bergtyper  

Bergmaterial för användning till vägändamål indelas i tre bergtyper med hänsyn till 
beständighet och hållfasthet. Bergtyp skall bestämmas genom bestämning av 
kulkvarnsvärde. 

Vid behov skall en kompletterande petrografisk undersökning utföras.  

Andra undersökningar kan krävas för bestämning av reaktivitet eller 
ingående delmaterial, exempelvis lera, glimmer och andra material som 
kan inverka menligt på exempelvis beständigheten hos de produkter 
materialet skall användas till.  

Kulkvarnsvärde skall bestämmas enligt SS-EN 1097-9 och VVMB 612 
”Provtagning och provberedning för bestämning av bergtyp”.  

(A11.3.1) Bergtyp 1  

Kulkvarnsvärdet får vara maximalt 18.   

Innebär normalt hårt och hållfast berg. Hit räknas glimmerfattiga graniter och 
gnejser samt kvartsiter, diabas, porfyr och leptit.   

Bergtyp 1 ger vid bearbetning och krossning relativt små finmaterialmängder och 
motstår normalt nedkrossning av byggnadstrafik.  

(A11.3.2) Bergtyp 2  

Kulkvarnsvärdet ligger mellan 18 och 30.   
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Innebär berg med måttlig hållfasthet och dålig slitstyrka. Hit räknas homogen 
kalksten samt glimmerrika gnejser och graniter.   

Bergtyp 2 krossas relativt lätt ner av byggnadstrafik.   

(A11.3.3) Bergtyp 3  

Kulkvarnsvärdet överstiger 30.  

Löst, vittrat eller lätt nedbrytbart berg. Här ingår bergarter med höga glimmerhalter, 
lerskiffer, kritkalksten, leromvandlat berg samt icke klassificerat bergmaterial.   

Bergtyp 3 ger vid bearbetning och krossning stora finmaterialmängder och mals ned 
av byggnadstrafik.   

Enligt ovan så klassificeras material (bergtyp) utifrån dess tekniska duglighet, dvs. 
enligt två kvalitetskriterier – hållfasthet och beständighet. Helt kort antas det här att 
hållfasthet är ett begrepp inom materiallära och avser materials och konstruktioners 
förmåga att tåla påfrestningar, främst att utstå mekaniska laster (drag-, tryck-, böjhåll-
fasthet osv.). Beständighet speglar materialets inneboende förmåga att motstå påverkan 
av andra faktorer än mekanisk last. Således, satt i ett perspektiv av ”funktionella krav på 
material i obundna överbyggnader”, så skall material vara beständiga mot frost samt 
mot mekanisk och kemiskt påverkan. 

Utifrån bedömningsgrunden hållfasthet och beständighet indelas bergmaterial 
(bergkross) in i tre bergtyper baserat på bestämning av kulkvarnsvärde (SS-EN 1097-9). 
Kulkvarnsvärdet är kalibrerat mot andra metoder och material (Höbeda och Chytla, 
1985; Höbeda och Chytla, 1989 och Chytla, 1991), och är därigenom ett empirsikt 
tekniskt värde. Alltså ett mått på materialets känslighet för nötning. Om provnings-
betingelser som utrustning och provningsförhållanden undantas så beror kulkvarns-
värdet enligt Höbeda och Chytla (1985; 1989) på materialets:  

• Kornform  

• Analysfraktion (11,2–16,0) 

• Petrografi.   

Så långt har ”geologin” varit underförstådd, men kornform, analysfraktion och 
petrografi är direkt relaterad till geologiska särdrag – naturligtvis vid sidan om 
tillverkning och hantering (t.ex. kubisering under krossning). Inverkan av geologiska 
faktorer visar sig om material ifrån samma bergart provas enligt kulkvarnsmetoden 
(Tabell 2, jmf Höbeda och Chytla, 1989). Spridningen i kulkvarnsvärde enligt Tabell 2, 
inom bergartsgrupper, relateras t.ex. till att graniter kan vara fin- till grovkorniga och 
vara uppbyggda av mer eller mindre hårda mineral.  
Tabell 2  Översikt av kulkvarnsvärde. Modifierad efter Höbeda (1989). 
Bergart Kulkvarnsvärde 
Kvartsit  4–6 
Porfyr  4–6,5 
Granit  5,5–20  
Gnejs  5–26  
”Grönsten”  7,5–33  
Sandsten  10–15  
 

Även om ett provningsresultat resulterar i ett ”godtagbart” kulkvarnsvärde kan en 
kompletterade undersökning vara nödvändig enligt ATB VÄG 2005 kapitel A. Andra 
undersökningar kan vara specificerade i kontrakt, eller då tillämpningen kräver detta 
(t.ex. reaktivitet för betongkonstruktioner). Det är däremot inte entydigt när vidare 
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undersökningar är påkallat eller vilka kompletterande undersökningar som skall utföras.  

Ovanstående klassificeringsystemet ger en indelning av bergtyp, exempelvis normalt 
hårt och hållfast berg. Vidare så ges exempel på bergarter som kan innefattas av 
respektive bergtyp – glimmerfattiga graniter och gnejser samt kvartsiter, diabas, porfyr 
och leptit. Slutligen ges en indikation på bergartens tekniska kompetens – ger vid 
bearbetning och krossning relativt små finmaterialmängder och motstår normalt 
nedkrossning av byggnadstrafik. Någon vidare information om bergmaterials lämpliga 
användningsområde ges inte inom ramen för klassificeringsystemet. 

 

2.4 Kontroll av materialegenskaper   
Merparten av det bergmaterial som diskuteras i föreliggande rapport används till 
överbyggnadsmaterial. För att undvika en onödig upprepning diskuteras i aktuellt 
avsnitt bärlager utifrån de krav som framgår i ATB VÄG 2005 Kapitel E. För 
förstärkningslager gäller generellt färre krav i jämförelse med bärlager och vissa 
speciella krav är utvalda endast för beläggningssten (jmf ATB VÄG 2005). I ATB VÄG 
2005 hanteras kontroll av obundna material utifrån två förutsättningar: 

• Inköpt material – med inköpt material (gäller bärlager och beläggningssten) 
menas material där råmaterialet inte tillhandahålls av beställaren 

• Material i väglinjen – med material i väglinjen (gäller bärlager och 
beläggningssten) menas material där beställaren tillhandahåller råmaterialet.  

Inköpt material skall deklareras enligt särskilda normer (SS-EN 13242, SS-EN 13285, 
och tillverkarförsäkran enligt avsnitt A8.1.2.1 (system 2+ i ATB VÄG 2005). Detta 
medför att det finns krav på materialegenskaper som:  

• Krossytegrad  
• Nötningsegenskaper 
• Motstånd mot fragmentering  
• Finmaterialkvalitet  
• Kornstorleksfördelning 
• Packningsegenskaper  
• Petrografi (Glimmer) 
• Halt av organiskt material.  

Kontroll av materialegenskaper sker på färdigt lager, med undantag för vissa egenskaper 
om materialet är produktcertifierat.   

För bergmaterial i väglinjen ställs samma krav på materialegenskaper för respektive 
tillämpning (bärlager och beläggningssten) som för inköpt material. Dock om materialet 
inte är deklarerat enligt en produktcertifiering så skall en bedömning om lämplighet för 
tänkt användning göras, möjligen för varje ny skärning. Bedömningen är inte en 
bestämning av bergtyp utan en klassning av vad bergmaterialet kan användas till, dvs. 
bedömningen skall säkerställa att bergmaterialet når de krav som är ställda för tänkt 
användning. Om materialet är certifierat eller inte styr provtagningsfrekvens och vilka 
materialegenskaper som skall kontrolleras (resultatkontroll). Kontrollen sker på färdigt 
lager.  



 

18 VTI notat 31-2006  

3 Projektering av berg  
Projektering eller i vissa fall prospektering är en process som handlar om kunskapsupp-
byggande för att förenkla beslutsfattande (Smith & Collis, 2001), dvs. att ha ”rätt” 
informationsnivå tillgänglig inför varje beslut. Processen beskriver en stegvis kunskaps-
uppbyggnad där varje steg bygger på tidigare information och beslut eller revidering av 
tidigare beslut. Modellen möjliggör en kostnadseffektiv process, förutsatt ett rätt 
informationsflöde.  

Att bygga en väg är ett komplext system av processer som skall sammanfalla till det 
färdiga objektet (Vägverket, 2002f). För att tydliggöra informationsflöden är det 
nödvändigt att dela upp processen i delprocesser. Som exempel i föreliggande arbete 
utgör vägplaneringen huvudprocessen och materialfrågan en av många delprocesser. 
Delprocesser bör i sin tur delas upp i underprocesser för att säkerställa ett ”rätt” 
informationsflöde, t.ex. frågan om bergmaterial i väglinjen. Vikten av att korrelera 
aktiviteterna mellan processer kan inte underskattas om målet är att genomföra ett så 
kostnadseffektivt projekt som möjligt.  

Satt i ovanstående perspektiv så handlar projektering efter berg om två saker: 

• Kvalitet  

• Volym. 

Kvalitet definieras av tillämpningen och genom de krav som ställs på denna kopplat till 
bergmaterialets fysikaliska egenskaper. För att bedöma material utifrån krav sorteras 
materialen utifrån ett givet klassificeringssystem. I föreliggande fall så är tillämpningen 
vägkonstruktionen och där klassificeringssystemet bygger på en indelning i tre 
bergtyper med hänsyn till beständighet och hållfasthet (ATB VÄG 2005 Kapitel A, se 
kapitel 2.3).  

Volym innebär att bestämma en bergmassas rumsliga utbredning med avseende på 
kvalitet enligt ovanstående definition. Detaljnivån av informationen är direkt beroende 
av var i processen (vägplaneringen) man befinner sig. Initialt rör sig informationen på 
regional nivå (storskalig) för att snart röra sig mot en allt högre detaljnivå. Projektering 
av berg ställer alltså i detta sammanhang stora krav på informationsflödet (se kapitel 
2.2) och karteringsuppdraget.  

 

3.1 Bergmaterial  
Bergtyp är enligt ovanstående klassificeringsschema en gruppering av bergarter utgått 
ifrån tekniska krav. Dessa tekniska krav speglar bergmaterialets fysikaliska egenskaper 
(Prikryl, 2001) vilket är den viktigaste faktorn vid bestämning eller klassificering av en 
bergmassa eller krossat berg (se kapitel 2.3). Berg kan beskrivas utifrån:  

• Petrologi  

• Bergmekanik  

• Aggregat. 

En petrografisk beskrivning av berg omfattar en rumslig och geometrisk framställning 
(petrogenes) av de komponenter (petrografi) som utgör en bergart, och beskrivningen 
grundas på flera discipliner som mineralogi, kemi och fysik (jmf. Gillespie and Styles, 
1999). En bergart utgör ett mineralaggregat och består av ett eller flera slags mineral där 
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mineralsammansättningen kan variera inom bestämda gränser. För klassificering av 
bergarter används: 

Mineralogisk sammansättning – Procentuell mineralfördelning som bestäms optiskt 
eller kemiskt.  

Struktur – Makrostrukturer (storskaliga) uppfattas bäst i häll och innefattar veck, 
förkastningar samt sprickor (Price and Cosgrove, 1990) eller mikrostrukturer som 
beskriver geometriska aspekter av mineralkorn.  

Textur – Beskriver bergartens allmänna utseende i mikro- eller makroskopisk skala, 
dvs. kristallografiskt geometriska aspekter av, och gemensamma relation mellan 
mineral (Passchier and Trouw, 1996).  

Ovanstående preciserar den ”petrologiska” ramen av variabler som till del karakteriserar 
bergmaterials fysikaliska egenskaper.  

För att utvärdera bergmassans tekniska egenskaper tillkommer en rad parametrar som 
t.ex. mineralsammansättning, omvandling eller vittringsförhållanden, densitet, porositet 
och fuktinnehåll. Vissa fysikaliska egenskaper kan vara beroende av vald testmetod, 
vilket exempelvis omfattar form och storlek av provkroppen samt provningsförut-
sättningar som exempelvis temperatur och töjningshastighet.  

Karaktärsdrag som, utöver ovanstående, relaterar till aggregatet (bergkross) beskrivs av 
ytstruktur, elastiska egenskaper och elektrokemiska egenskaper. De mest betydande 
fysikaliska egenskaperna hos ett aggregat kan grupperas enligt följande: kornstorlek, 
kornform, kornfogning, mineralsammansättning, ytstruktur och elektrokemiska 
egenskaper (Miskovsky m.fl., 2004; Åkesson, 2004).    

Kornstorlek (Figur 2) påverkar aggregatets motstånd mot nötning. Detta kan illustreras 
med att en finkornig bergart är mer hållfast mot nötning än jämfört med en grovkornig 
bergart, vid samma avskiljningsgrad. När det gäller okulär bestämning så är en bergart 
med en kornstorlek <1 mm finkornig och är kornen >5 mm är bergarten grovkornig. 
Från ett petrologiskt perspektiv så kan ett aggregat beskrivas av tre typfall: jämnkornig 
(alla korn har ungefär samma storlek), ojämnkornig (ograderad fördelning av olika 
kornstorlekar, ex. språnggraderad), eller seriat (en kontinuerlig kornstorleksfördelning 
från fin- till grovkornig). Allmänt gäller att ju bredare graderad kornstorleksfördelning 
är desto svagare är aggregatet. Graden av försvagning beror av mängden ”större” 
kristallkorn och deras rumsliga fördelning. Några ”större” kristallkorn väl skiljda åt har 
en marginell påverkan, men däremot väl orienterade och frekvent förekommande 
”större” korn påverkar aggregatets hållfasthet. Massformiga (slumpmässigt fördelade 
kristaller) bergarter har högre hållfasthet än jämfört med bergarter med planparallella 
strukturer (foliation).   



 

20 VTI notat 31-2006  

 
Figur 2  Bilden till vänster illustrerar en finkornig metagråvacka (tunnslip) och den 
högra bilden en grov till medelkornig metatonalit (tunnslip). Skalstrecket är 2 mm.      
Kornform eller kristallform (Figur 3) behandlar kristallkorns geometri och beskrivs 
som: euhedral (kristall som begränsas av spontant utvecklade, plana kristallytor), 
subhedral (kristall som endast delvis begränsas av spontant utvecklade, plana 
kristallytor) och anhedral (kristall som inte utvecklat kristallografisk form begränsad av 
plana ytor). Ett allmänt antagande gäller att bergarter med anhedral kristallform har 
högre hållfasthet än bergart med subhedral kristallform.    

 
Figur 3  Kornform. Modifierat efter Passchier and Trouw (1996). 

Kornfogning eller ”bindningszonen” (adhesiv) mellan två olika mineral kan vara lika 
stark som den kohesiva kraft som håller ihop kristallstrukturen hos ett mineral. Om två 
mineral inte är kompatibla i deras kristallstruktur är den adhesiva kraften lägre än den 
kohesiva, och då kommer ”bindningszonen” att utgöra ett svaghetsplan. Kornfogar är 
zoner av ”låg ordning” och kan vara sammansatta av rekristalliserade mineral, 
orenheter, och tomrum. Bergmaterialets styrka (hållfasthet) beror av kohesion och 
adhesion mellan mineralkornen. Kohesiva kraften kan reduceras pga. deformations-
lameller (foliation, mikrokristallina sprickor). Adhesion beror av egenskaperna vid 
kontaktytan – mellan euhedral korn (raka kornfogar) är adhesion låg, men hög mellan 
anhedrala (oregelbunden kornfog) korn. Orenheter såsom omvandlingsprodukter, 
fluider eller hålrum kan sänka adhesionen. I en relativ jämförelse så har nålformade, 
fibrösa, eller mineral med en oregelbunden kornfogning, högre hållfastheten än 
bergarter med raka, öppet rundade kornfogar (Figur 4). 
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Figur 4  Bilden till vänster visar en oregelbunden kornfogning och bilden till höger med 
rak kornfogning. Modifierat efter Passchier and Trouw (1996). 
Mineralsammansättning och då särskilt hårdheten av huvudmineralen i kombination 
med interkristallina deformationslameller (t.ex. mikrosprickor) styr en bergarts 
hållfasthetsegenskaper. Sorterat efter en bergarts huvudmineral så kan dessa sorteras in i 
mjuk, hård, duktil (formbar) och spröda bergarter. Mineralomvandling och vittring kan 
betydligt förändra en annars mineralogiskt kompetent (hållfast) bergart till en mindre 
kompetent bergart. Dessutom kan tillverkning och hantering (krossning, sprängning) 
försämra hållfasthetsegenskaper genom att partiklar/aggregat slås sönder genom 
mikrosprickor. Härav kan hållfasthet och styvhet för bergkross vara olik moderbergets 
hållfasthet och styvhet.  

Kristallkorns ytstruktur har troligen störts betydelse för friktion (inre friktion i ett 
obundet lager). Detta då ytstrukturen bestämmer den mikronivå vilken styr mekanismen 
för motstånd mot glidning.  

Elektrokemiska egenskaper relaterar till mineralsammansättning och karakteriseras av 
komplexa processer vid kornets yta som påverkar interaktion mellan aggregatpartiklar, 
vatten och bindemedel (t.ex. bitumen). Mineral inducerar en ytladdning och material 
eller en fluid med ”rätt” vidhäftningsförmåga (energinivå) fastnar ”lättare”.  

 

3.2 Strukturgeologi   
Bergarters hållfasthet bestäms av mineralogiska/petrologiska egenskaper och dess 
strukturgeologiska historia. Strukturella studier innefattar att beskriva, illustrera och 
analysera strukturer främst på lokal skala. Regionala större strukturer handlar om 
tektonik och då ofta om strukturgeologisk bildningshistoria. Strukturer är dels veck och 
planparallella strukturer som t.ex. foliation och dels sprickor och förkastningar (Figur 
5). Strukturer och då främst sprickor dominerar bergmassans geometri, deformations-
moduler, hållfasthet, deformationsförlopp, permeabilitet, och även storleken och 
riktningen på in situ spänningsfält i en bergmassa. Tillämpningen av de 
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strukturgeologiska mätningarna på lokal skala ger information om hållfasthet och 
stabilitet i t.ex. tunnel, slänt eller skärning.  

 
Figur 5  Exempel på makrostrukturer. Bilden till vänster visar ”kraftig” veckning av 
berggrunden (plastisk deformation) och bilden till höger en rörelsezon (spröd 
deformation) i bergmassan.  
 
3.3 Omvandling och vittring  
Omvandling i sin bredaste ordalydelse omfattar processer som sker strax under 
markytan (supergen) och de som sker inom jordskorpan och nedåt (hypogen). 
Hypogena processer omfattar; sena avsvalningsförlopp (höga temperaturer) i en 
magmakropp, processer som sker efter det att en magmakropp stelnat (låga tempera-
turer), genomströmning av fluider i en magmakropp (hydrotermal omvandling) eller 
omvandling genom förändring i temperatur och tryck efter avsättning (metamorfa 
förhållanden). Dessa processer i jordskorpan ansvarar för den ”tidiga” omvandlingen av 
bergarter och mineral innan vittringsprocesser påbörjas (Delvigne, 1998).  

The International Society of Soil Science (Delvigne, 1975; Stoops et al., 1979) 
definierar vittring enligt följande:  

Vittring refererar till en delvis eller fullständig omvandling, jämt rumsligt eller skilt 
därifrån, av berg, jordarter eller lösa sediment, förenat med en förändring i färg, textur, 
hårdhet eller form. Dessa förändringar äger rum genom partiell eller fullständig bortfall 
av del av eller alla ursprungliga mineral, och deras möjliga ersättning av genom 
sekundära kristallina eller amorfa, autogena eller delvis allogena material. De fysio-
kemiska reaktionerna som ansvarar för vittring inbegriper dels rinnande/strömmande 
eller grundvatten, koldioxid, organisk material och joner eller kolloider lösta eller 
transporterade av detta vatten, och dels kristallstrukturen hos det primära mineral som är 
under omvandling och de joner som frigörs ifrån dem. Dessa processer tenderar till en 
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in situ-ansamling av mjuka, porösa och lätt eroderade material, vilket är huvudkällan till 
transporterade sediment. Men vittring kan ske vid större djup genom betydande 
uppspräckning eller en hög porositet i bergmassan, mest vanligt förekommande strax 
under markytan eller grunda djup, under sådana förhållanden av temperatur och tryck 
vilka råder vid markytan. Därför är det stora variationer i processers intensitet relaterad 
till typ av klimat eller paleoklimat. De huvudfaktorer som kontrollerar intensitet eller 
reaktionshastighet är temperatur, regnmängd, dräneringsförhållanden, topografisk 
placering, men också textur och mineralsammansättning hos modermaterialet.  

Skiljelinjen mellan dessa processer, eller till och med processerna som sådana, kan ur 
ett råvaruperspektiv tyckas underordnad. Omvandling för svensk ”certifierad” 
ballastmaterial är underordnad då inlandsis, klimat och provningsmetoder har sorterat, 
eller sorterar bort ”dåligt” material. Men i det allmänna fallet för material i väglinjen 
kvarstår risken att mineralomvandling kan påverka klassificeringskriterierna 
beständighet och hållfasthet i negativ riktning (sämre hållfasthet).  

Mineralomvandling, som t.ex. när klorit ersätter biotit (Figur 6) i en bergmassa, eller en 
hög andel av sprickomvandling i anslutning till en förkastningszon, kan resultera i 
fysikaliska skillnader mellan exempelvis krossmaterialet och moderberget. 
Omvandlingsgraden i en bergmassa kan dessutom vara inhomogen, vilket ställer 
särskilda krav på representativ provtagning.  

 
Figur 6  Klorit gråblått färgat mineral i mitten av bilden ersätter biotit (brunfärgat 
mineral).  
Nedan följer några typexempel på hur omvandlig kan påverka beständighet och 
hållfasthet. Med avseende på mineralomvandling, se Figur 6 där klorit ersätter biotit. 
Omvandling i ”jordskorpan” i ett geotekniskt tidsperspektiv är helt underordnad 
slutprodukten bergkross därför att mineralomvandlingen, eller i detta fall andelen av det 
kritiska mineralet biotit, sker under geologisk tid. Däremot så kommer omvandlings-
graden, dvs. hur långt gången omvandling ifrån amfibol till biotit är, att ha betydelse 
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under geoteknisk tid. Något självförklarande så kommer bergmassans specifika yta att 
öka vid krossning, och därmed också exponeringen av mineralytor vilka i sin tur ökar 
omfattningen av omvandlingsprocesser. Ett exempel här är biotit – amfibol gnejs, en 
bergart vilken kan klassas som ett teknisk kompetent material om ”bara” numeriska 
klassificeringsnycklar används, men risken att en negativ nedbrytning följer kan vara 
hög pga. bergartens petrografiska förutsättningar.     

Bergarter vilka är genomslagna av ”större” sprick- eller förkastningssystem, har 
uppspräckning på mineralnivå (mikrokristallina sprickor) och omvandlingsprodukter 
(sprickfyllnadsmineral) i sprickplan beroende av förhållanden som temperatur, tryck 
och fluider (se Figur 7). Mikrosprickor försvagar hållfastheten hos mineral samtidigt 
som sprickfyllnadsmineral inte sällan utgörs av mineral av ”låg” teknisk kompetens 
med avseende på beständighet och hållfasthet. En teoretiserad grovkornig, fältspatsrik 
bergart kommer med stor sannolikhet klassificeras som ”fullgod” grundat på resultatet 
ifrån någon metod baserad på malcylinderteknik. Detta bergmaterial kommer att vara 
”särskilt” känslig för mekanisk nedbrytning i kornfraktioner som är något större än 
huvudmineralens medelstorlek. Gränsen för inverkan av kornstorlek är där aggregatet 
övergår från att vara sammansatt av flera kristallina korn till att främst bestå av ett 
kristallkorn, dvs. där bergmaterialet fysikaliska egenskaper övergår ifrån att bero av det 
sammansatta aggregatet till att bero av monokristallina korn. Denna typ av bergmaterial 
kan vara känslig för nedbrytning, t.ex. under byggnation, och resultera i en förhöjd 
finmaterialhalt i det färdiga lagret.     

 
Figur 7  Mikrosprickor, sprickorna går diagonalt igenom bilden och är svartfärgade. 
 

I Skandinavien är vittring av berg inte ett allmänt problem, främst pga. klimatet, utan 
snarare något som bör observeras på lokal nivå (Figur 8). Detta betyder inte att 
vittringsprocesser kan förbises vid bergmaterialklassificering, utan tvärt om kan vittring 
av bergmaterial vara påtaglig vid lokal nivå som t.ex. vägskärningar. Frågan om 
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skärningens vittringsgrad är särskilt viktig för material i väglinjen. Vittring leder till 
ansamling av mjukt, poröst och lätt eroderat material. Är det så att hela bergmassan/-
skärningen är omvandlad klassas berg därefter, och rätt hantering av bergmaterialet 
säkerställs. Varierar vittringsgraden i bergmassan ökar risken för felklassning beroende 
av projektering, provtagning och analsymetoder. Ytterligare en aspekt är att 
vittringsprodukten – mjuka, porösa och lätt eroderade material – vid hantering 
(krossning) kan fastna på aggregatkorn. Detta kan dels leda till:  

• Förhöjda finmaterialhalter av kritiska mineral (svällande) i obundna lager 

• att en ”film” av vittringsprodukter bildas på aggregatkorn vilket kan försämra 
vidhäftning av exempelvis bitumen. 

     
Figur 8  Vittrad plagioklas utgör de två större kornen centralt i bilden. Vittringszoner 
är främst framträdande genom att mineralkornen blir rödbrunt färgade. Kalifältspat 
förekommer i bildens nedre del.   
Att varsebli graden av omvandling för att kunna beskriva eventuella risker med 
bergmassan låter sig inte göras genom fältbesiktning, eller att använda någon 
provningsmetod baserad på roterande trumma. Sådana undersökningar behöver 
kompletteras med petrografiska undersökningar.  

 

3.4 Karteringsuppdraget 
I det allmänna fallet är karteringsuppdraget en dynamisk process och inte en 
punktinsatts, dvs. omfattningen av arbetet styrs av objektet, men processen beskrivs 
alltid av en stegvis kunskapsuppbyggnad. För lokalisering och bedömning av 
bergmaterial utifrån geologisk och geoteknisk information bygger detta på data från 
många olika källor innefattande förprojektering, fältundersökningar och klassning av 
materials användbarhet. Det som främst skiljer karteringsuppdraget för material i 
väglinjen ifrån täktetablering (se Bilaga 2) är att området för undersökning 
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(vägkorridoren) är väl avgränsat (se Figur 9). Materialbehov utgör en av många 
styrande faktorer för avgränsning av vägkorridorer (se kapitel 2.2).  

 
Figur 9  Vägkorridoren och det geologiska undersökningsområdet för material i 
väglinjen.   
Karteringsuppdraget börjar med en förprojektering vilket främst är en sammanställning 
av befintliga (tillgängliga) geologiska och geotekniska arbeten, där områdesrelevanta 
geologiska kartor och rapporter ifrån platsundersökningar är särskilt intressanta. 
Exempel på underlagsmaterial är allmänna kartor (Terrängkartan, Fastighetskartan, 
Vägkartan m.m.), specialkartor (Jordartskartan, Berggrundskartan, Bergkvalitetskartan), 
geofysisk data, täktregister och utredningar. 

Förprojekteringen syftar till att presentera grundläggande information om berggrundens 
karaktär och materialets möjliga användningsområde.  

Fältundersökning skall geologiskt och geotekniskt beskriva vägsträckans bergskär-
ningar, ge information om jorddjup (exempelvis med hjälp av geofysiska under-
sökningar, Stanfors m.fl. 2001) och geologiskt beskriva övertäckta bergytor samt 
beräkna tillgängliga bergvolymer i väglinjen. Det är viktigt att besiktning och 
provtagning sker under barmarksperioden. 

Geologiska beskrivningen baseras på tillgängliga specialkartor (helst i skala 1:50 000 
eller 1:100 000) som jordartskartan, berggrundskartan och tektonisk karta.  

Utifrån den kunskap som vunnits genom kartstudier (berggrundens homogenitet, 
förväntade variationer i kvalitet m.m.) bestäms ett provtagningsprogram och typ av 
undersökningsmetoder.  

I dagen exponerade berghällar undersöks genom besiktning med syfte att fastställa 
kvalitet och variationer hos förekommande bergarter och sprödtektoniska strukturer. 
Sprickorientering, sprickfrekvens och krosszoner är viktiga sprödtektoniska strukturer 
att kartlägga, främst för att kunna beräkna bergskärningars stabilitet. Resultatet 
presenteras i kartform (Figur 10, jmf georådskarta Vägverket 2005).  
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Figur 10  Exempel på redovisning av geologisk information.   
Provtagning kan ske med hjälp av handredskap som slägga, mejsel, eller genom 
provsprängning och borrning. För borrning kan huvudsakligen två metoder användas: 

• Kärnborrning 

• Borrkaxanalys.  

Tätheten av borrpunkter fastställs med hjälp av berggrundskarta över området då 
berggrundens variationer inom området fastställs. Heterogen berggrund kräver tätare 
undersökningar än homogen berggrund. Avståndet mellan provpunkter bestäms av en 
specialist utbildad inom geologi och bergmaterial. 

I syfte att fastställa bergmaterialens kvalitet genomförs mekaniska tester av provtaget 
material och genom utvärdering av analysresultaten bestäms bergmaterialets optimala 
användning eller duglighet.  

 

3.5 Borrning  
Om maskinell provtagningen (t.ex. sprängning och borrning) undantas så kan 
bergartstyp och strukturer i de flesta fall endast delvis undersökas beroende av 
tillgänglighet (se Figur 9), och då oftast genom en subjektivt och tolkande 
karakterisering baserad på förprojektering och okulära fältundersökningar av i dagen 
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exponerade berghällar. En rätt bedömning av ett bergmaterials kvalitet är beroende av 
representativa prov som rumsligt beskriver utbredning (volym) och kvalitet. Denna 
geologiska information kan endast fås genom underökningsprogram som innefattar 
moment såsom provtagning ifrån berghällar i dagen, provborrning, gropar, diken eller 
avtäckningar. För att tidigt göra trygg kvalitén på information om bergmaterialets 
kvalitet och volym är ett borrningsprogram nödvändig. 

 
3.5.1 Kärnborrning  
Provtagning av berg kan ske genom vedertagen teknik, s.k. kärnborrning eller 
bergborrning, där man får upp ett stavformigt prov av berget. Tekniken använder 
borrkronor belagda med industridiamanter och dubbelt kärnrör. Vatten, ibland med 
”mud” i spolvattnet och luft används för kylning och renspolning under borrning. 
Kärnborrningen går till så att en rörformad borrkrona roteras i borrhålet samtidigt som 
borrkronan kyls. När kärnröret är fullt tas det upp och töms. Borrkärnorna förvaras i 
speciella lådor, kärnlådor (se Figur 11). Målet med undersökningen är att återfå en så 
hel profil av undersökt berg som möjligt för beskrivning och provning. Kärndiametern 
bör vara tillräcklig stor för att tillgodose materialbehov för provning jämte en sparad 
kärnbit till referensmaterial, med bevarade djupmarkeringar. Provtagning och analys av 
borrkärnorna kan innebära bestämning av bergartstyp, mineralinnehåll, porositet, 
sprickors karaktär och utformning. Proverna utgör sedan underlag för bedömning av 
stabilitet, kvalitet och volym, och möjliggöra vidare undersökningar med hjälp av 
borrhålssesmik och borrhålslogger.  

 
Figur 11  Kärnlåda.  
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3.5.2 Borrkaxanalys 
Borrkaxanalys är en projekteringsmetod som är under utveckling bl.a. genom ett av 
Vägverket finansierat FUD-projekt ”Borrkax från mobila borranläggningar för 
bedömning av bergmaterialets kvalitet” (Johansson m.fl., in prep.). Här följer en 
redogörelse för metoden och dess tillämpning.  

Borrkaxanalysmetoden avses i första hand att användas för identifiering av bergartstyp 
eller bergartstyper samt för bedömning av kvalitet och funktion i vägkonstruktioner (se 
Bilaga 3 och 4), och kan för särskilda undersökningar komplettera eller ersätta VVMB 
613. Med syftet att sänka byggkostnader för vägbyggnationer strävar Vägverket i hög 
grad efter att utnyttja bergmaterial i väglinjen. Problemet är att kunna bedöma 
bergmaterialets kvalitet och lämplighet som ballast i olika konstruktionsdelar redan vid 
projekteringsstadiet. Det är känt att felbedömningar kan ha stora negativa ekonomiska 
och byggnadstekniska konsekvenser. Borrkaxanalys är en billig och relativt enkel metod 
och redan i ett tidigt stadium vid vägprojektering fås ett tillförlitligt underlag för volym- 
och massbalansberäkningar samt en bedömning av bergmaterialets kvalitet och dess 
mekaniska egenskaper. 

Forskning beträffande glimmers inverkan på grovballastens mekaniska egenskaper och 
inverkan av fri glimmer på finfraktionens egenskaper (Hakim och Said, 2003; 
Miskovsky, 2004) kräver vetenskapliga analysmetoder för bestämning av glimmerhalter 
i bergmaterial. Borrkaxmetoden är väl tillämpbar för de ändamålen. 

Metoden bygger på att tunnslip som är framställda från bergmaterialet fotograferas med 
digitalkamera i en specialkonstruerad utrustning med dubbelpolariserat eller, i vissa fall, 
enkelpolariserat ljus. Den digitala bilden täcker hela preparatets yta. I ett datorprogram 
behandlas slutligen andelen fria glimmerpartiklar i finfraktionen statistiskt. Resultatet 
redovisas i volymprocent. För petrografiska studier av grövre fraktioner är 
borrkaxanalys en fördelaktig metod. 

Föreslagen metod avser att säkerställa reproducerbarhet och att ge större säkerhet vid 
bestämning av ett provs glimmerhalt. Borrkaxmetoden gör det möjligt att säkert 
analysera korn i ett prov (tunnslip) samt att statistisk utvärdera och säkerställa det 
erhållna resultatet. Analysresultaten kan därmed även nyttjas för framtida forsknings- 
och utvecklingsarbete. Metoden är tids- och resursbesparande. 

Borrkaxanalysprojektet är indelat i tre faser. 

1. I projekteringsfasen utförs en första fältbesiktning samt provtagning av borrkax från 
profiler bestämda i samråd mellan konsultföretaget och projektets experter. Efter 
borrkaxanalysen sker bedömning av bergmaterialets typ, mekaniska egenskaper och 
optimal användning i vägkonstruktionen. 

2. Under produktionsfasen genomförs besiktning och testning av bergmaterialet i fält 
liksom jämförelse med prognosen från fas ett. Inom ramarna för uppföljningsfasen 
kontrolleras bergmaterialets funktion i vägkonstruktionen och även här sker en 
jämförelse med resultat från projekteringsfasen. 

3. Projektet avslutas med utvärdering av metodens effektivitet och ekonomiska 
betydelse.  
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Metodbeskrivning 

Provberedning 
Provmaterialet torkas och partiklar > 4 mm avskiljs. Provet neddelas sedan enligt 
FAS Metod 207 Provberedning tills ett analysprov om cirka 350 g återstår. Därefter 
tvättsiktas, torkas och siktas analysprovet i enlighet med VVMB 619 Bestämning av 
kornstorleksfördelning genom siktningsanalys. Framsiktade provfraktioner ska vara 
0,125-0,250 mm samt 0,25-0,50 mm. Fraktionen > 4 mm sparas för petrografisk analys. 

Framställning och fotografering av tunnslip 
För framställning av slippreparat med avseende på analys av fri glimmer krävs 
framsiktat finmaterial i en mängd om 5-10 g. Det lösa materialet gjuts in i plast 
(araldit) i en lämplig form. När plastingjutningen har stelnat diamantsågas ett prov 
med måtten 2x3x1 cm. Provets botten slipas plan med hjälp av planslip. Planslipat 
prov limmas på ett objektglas, 26x47 mm. Limmet är en epoxy med samma 
brytningsindex som objektglaset. Därefter sågas provet ytterligare till en tjocklek av 
1 mm och planslipas ned till 60 µm. Finslipning ned till 25 µm sker manuellt med 
kontroll under polarisationsmikroskop. Slutligen epoxylimmas ett täckglas över 
preparatet. 

Nödvändig utrustning för fotografering av tunnslip är ljusanläggning med 
halogenljus, fläkt för kylning, två hållare för polarisationsfilter, en skjutbar hållare 
för tunnslip, kamerafäste samt digitalkamera med makroobjektiv, se bild 5.1. När 
fotografierna är tagna överförs bilderna till en dator och beskärs till cirka 
1 800x1 800 pixlar. 

 
Figur 12  Utrustning för fotografering av tunnslip. 

 

Petrografisk analys av grovfraktion 
På fraktionen > 4 mm utförs en petrografisk analys genom polarisationsmikroskopi och 
point-countmetoden. Bergarternas struktur, textur och mineralsammansättning 
redovisas. Figur 13 och tabellerna 3 - 4 visar exempel på analysprov respektive 
sammanställningar över analysresultaten från petrografisk analys av grovfraktion. 
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Figur 13  Exempel på bilder av tunnslip för petrografisk analys av grovfraktion. 
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Tabell 3  Exempel på sammanställning över resultat från petrografisk analys av 
grovfraktion. 

PROV ID STRUKTUR TEXTUR KORNSTORLEK 

(mm) 

aaa Folierad grovkornig, ojämnkornig  0,5-4 

bbb Folierad grovkornig, ojämnkornig  0,5-4 

ccc Folierad grovkornig, ojämnkornig  0,2-4 

ddd Folierad grovkornig, ojämnkornig  0,5-5 

eee Folierad grovkornig  1-4 

fff Folierad grovkornig  1-5 

ggg Folierad grovkornig  1-4 

hhh Folierad grovkornig, ojämnkornig  0,5-5 

iii Folierad grovkornig, ojämnkornig  1-2 

 
Tabell 4  Exempel på sammanställning över resultat från petrografisk analys av 
grovfraktion. 

PROV ID BERGART 
(SYNONYM) 

FÄLTSPAT 

(vol%) 

KVARTS 

(vol%) 

GLIMMER 

(vol%) 

AMFIBOL 

(vol%) 

ÖVRIGA 

(vol%) 

NOT 

aaa ORTOGNEJS 
(metagranodiorit,  
metagranit) 

70,7 17,7 10,5 – 1,1 1, s, a 

bbb ORTOGNEJS 
(metagranodiorit) 

65,4 19,1 10,9 3,5 1,1 2, s, b 

ccc ORTOGNEJS 
(metagranodiorit) 

68,3 26,5 3,7 – 1,5 3, s, b 

ddd ORTOGNEJS 
(metatonalit) 

67,6 14,5 17,9 – – s, b 

eee ORTOGNEJS 
(metatonalit, metagranit, 
metagranodiorit) 

52,0 35,1 11,9 – 1,0 4, s 

fff ORTOGNEJS 
(metagranodiorit) 

51,0 33,3 11,4 – 4,3 4, s, d 

ggg ORTOGNEJS 
(metagranit) 

68,9 16,8 12,7 – 1,6 1, s, c, d III) 

hhh LJUS ORTOGNEJS 
(gnejsgranit) 

68,9 20,2 10,3 – 0,5 s, b 

iii ORTOGNEJS 
(metagranodiorit) 

60,0 27,6 11,6 – – 1, 5, s 

1 Accessorier: granat 5 Accessorier: pyroxen a Plagioklas ofta starkt sericitiserad 
2 Accessorier: opaka mineral s Sekundärmineral: sericit b Plagioklas delvis starkt sericitiserad 
3 Accessorier: hornblände   c Plagioklas starkt sericitiserad 
4 Accessorier: amfibol   d Tre typer av fragment: I) Ortognejs, 
II) Aplit,  
     III) Ihopläkta finkorniga aggregat 
alt. mylonit 
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Datorstödd identifiering av glimmermineral och statistisk bearbetning av andelen fria 
glimmerpartiklar 
De allmänt förekommande glimmermineralen i Sveriges berggrund är biotit, muskovit 
(sericit) och mineral från kloritgruppen, vilka har liknande egenskaper som glimmer. 
Från en digital dubbelpolariserande mikrobild kan glimmermineralen särskiljas från de 
viktigaste bergartsbildande mineralen, exempelvis kvarts och fältspater. Kvarts och 
fältspat uppvisar grå nyanser, medan glimmermineralen är starkt färgade. Biotit är oftast 
brun eller grön och muskovit varierar mellan röd, blå och grön färg. Kloriten visar så 
kallade anomala färger, det vill säga den skiftar från svart till gråblå. 

Vid förekomst av amfibolmineral som kan förväxlas med biotit i mikrobilden bör 
mikrobilder framställda för enkelpolariserat ljus användas, eftersom de två mineralen 
visar olika karaktäristiska färger (pleokroitiska). Biotiten ger under dessa förhållanden 
vanligen brun och amfibol grön färg. 

Om mineralsammansättningen är komplicerad rekommenderas att en geolog analyserar 
provet med hjälp av polarisationsmikroskop. 

När de fria glimmerpartiklarna har identifierats och markerats på datorskärmen (Figur 
14) behandlas uppgifterna statistiskt per automatik i datorprogrammet och resultatet 
presenteras i en översiktlig tabell varifrån ett medelvärde av andelen fri glimmer kan 
utläsas i volymprocent, se Tabell 5 för exempel. Figur 15 visar exempel på analysprov 
för bestämning av andelen fri glimmer i finfraktion. 

 

 
Figur 14  Exempel på identifiering av fria glimmerpartiklar. 
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Tabell 5  Exempel på statistisk utvärdering från glimmeranalys. 

Prov ID exempelprov    

Kornstorlek (mm) 0,125-0,250    

Datum 2005-12-15    

Leg NN    

Kontroll NN     

Linje Glimmer Övriga Totalt Proportion glimmer

1 14 40 54 0,259 

2 14 37 51 0,275 

3 7 41 48 0,146 

4 21 32 53 0,396 

5 12 31 43 0,279 

6 18 36 54 0,333 

7 14 41 55 0,255 

8 10 40 50 0,200 

9 10 44 54 0,185 

10 16 38 54 0,296 

11 9 39 48 0,188 

12 14 36 50 0,280 

13 19 23 42 0,452 

14 19 34 53 0,358 

15 11 41 52 0,212 

16 12 41 53 0,226 

Summa 220 594 814   

Medel   50,9 0,271 

SD   3,9 0,082 

SE    0,021 

Varians   15,3 0,007 

Min   42 0,146 

Max   55 0,452 

Konf 95    0,040 

Konf 99       0,053 
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Figur 15  Exempel på bilder av tunnslip för bestämning av andelen fri glimmer i 
finfraktion. 

 

Metodens tillämpning och fördelar 
Borrkaxanalysmetoden ger möjligheter att på ett tämligen enkelt sätt göra en preliminär 
bedömning av bergmaterialkvaliteten även för berg som är täckt med lösa avlagringar. 
Borrkaxet erhålls från jordbergsondering (Jb) som normalt genomförs tidigt i 
vägprojekteringsstadiet. Vid jordbergssondering borras fem meter ned i fast berg. 
Metoden ger i ett tidigt skede säkert underlag till volym- och massbalansberäkningar 
och den kan ytterligare utvecklas genom effektivt utnyttjande av Jb-borrningens MWD-
data (Measurement While Drilling). 

I kombination med fas två (besiktning, provtagning och strukturgeologisk kartering) kan 
borrkaxmetoden komplettera eller ersätta den kostnadskrävande kärnborrningen. 
Kostnaden för undersökning av borrkax utgör cirka 30 % av kostnaden för 
kärnborrning.  

Utvärderingen av bergart/bergarter samt deras mekaniska egenskaper som görs i 
samband med projekteringsfasen genomförs på basis av rutin och erfarenhet. 

 

3.6 Petrografisk beskrivning  
Petrografisk analys kan utföras enligt främst två metoder, dels som en ”förenklad 
petrografisk metod” och dels genom analys med ”point count metod” (Chayes, 1956; 
Glagolev, 1931). Valet av analysmetod beror av frågeställningen och hur väl, eller 
precis, den petrografiska beskrivningen behöver genomföras. Petrografisk beskrivning, 
förenklad metod (SS-EN 932-3), bygger på identifiering av bergmaterial okulärt eller 
med hjälp av stereolupp. Exempel på genomförande av point count metoden ges i 
RILEM (2003). Precisionen av point count metoden beror av flera faktorer. Provets 
representativitet, petrografens duglighet att rätt klassificera och gruppera bergarter och 
mineral, provets yta eller antal partiklar i provet, antalet räknade punkter, och andelen 
beståndsdelar är alla av betydelse för precisionen.  
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3.7 Provtagning  
En återkommande punkt i fältundersökningar är provtagningen (Smith and Collins, 
2001; Thorén, 1975; Bilaga Kvalitetssäkring av bergmaterial i väglinjen). Målet med all 
provtagning är att denna skall bereda prov som väl representerar objektet för prov-
tagningen. Provtagning av berg, och då särskilt berg i väglinjen, är sällan en enkel 
uppgift beroende främst på att kunskapen är begränsad om den rumsliga variationen av 
bergarter och vilka och till vilket omfång strukturer och omvandling förekommer. För 
att säkerställa en precis bedömningsprocess är det viktigt att vid provtagning: 

• Grunda beslut på lokalkännedom (förprojektering och fältprojektering)  

• Provtagningsplatser väljs ut av person med materialkännedom 
(berggrundsgeolog, bergmaterialingenjör) 

• Fältprojektören är närvarande i fält under ”hela” byggprocessen för eventuell 
kompletterande provning (avtäckning bereder nya ytor för okulär besiktning). 
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4 Ett fältexempel  
Föreliggande arbete har till stor del sin grund i ett flertal skadeutredningar utförda vid 
VTI. Dessa utredningar har det gemensamma att en del av materialförsörjningen har 
varit tillgodosedd genom material i väglinjen. Skadeutredning kan strikt handla om att 
provta och redovisa provningsresultat, men också att finna kopplingar mellan varför ett 
vägobjekt inte når önskad kvalitet. Denna diskussion kring samband har inte sällan 
handlat om hur bedömning av material i väglinjen går till, samt klassificeringssystemets 
styrkor och svagheter. Nedan följer en sammanfattning av en skadeutredning med syfte 
till att belysa svårigheten med att bedöma material i väglinjen.  

 

4.1 Provtagning och kontroll av material vägobjekt  
Utförda anläggningsarbeten har huvudsakligen haft inriktning på kraftig bärighets-
höjning av vägen. Gällande entreprenadkontrakt är baserat på att krav, utförande etc. 
skall uppfylla fordringar i ATB VÄG (2000). Under 2003 tog VTI 39 st. prover. 
Vägverket beslutade om en utökad provtagning under våren 2004. Syftet var att få en 
mer heltäckande kontroll för hela vägsträckan enligt kravspecifikationerna i ATB VÄG 
(2000).  

Uppdraget avser bestämning av kornstorlekskurvor för dels slumpade punkter inom 
kontrollobjekt och dels riktade prover. Väglängden (41,5 km) har delats in 36 st. 
kontrollobjekt à 10 000 m² vilket motsvarar 1 150 m i längd. Denna utredning är av 
”stickprovskaraktär” och därför har 1/3 av kontrollobjekten valts ut, dvs. 12 st. Fyra 
stycken punkter per kontrollobjekt har slumpats. (Åtta stycken slumpade prover från 
2003 har utnyttjas.) Fem tvärsektioner med fem prover i varje har dessutom valts ut; 
vägkant (2 st.), mellan hjulspår (2 st.) och i vägmitt. Riktade prover valdes ut 
tillsammans med Vägverkets representant vid provtagningstillfället. 

Prover på obundet bärlager provtogs slumpmässigt från 20 provpunkter och 19 riktade 
provpunkter samt 2 förstärkningslagermaterial under maj månad 2003. Dessutom togs 
prover på MJOG vid 14 provtagningspunkter varav 5 MJOG-prover valdes ut för 
laboratorieanalys. Provtagningen genomfördes enligt VVMB 611:2000. Beläggningen 
avlägsnades på en yta av 45x45 cm. Ytterkant på obundet material luckrades med 
elektrisk spettmaskin, dock utsattes inte det provtagna materialet för inverkan av 
spettmaskinen. Materialtjocklekarna noterades. Hela bärlagertjockleken provtogs för 
kornstorleksfördelningsanalys. Förstärkningslagermaterialets övre del provtogs och 
analyserades med avseende på kornstorleksfördelning. 

Under juni månad 2004 kompletterades undersökningen med 40 slumpmässigt utvalda 
provpunkter, 24 riktade provpunkter och vid fem tvärsektioner där det obundna 
bärlagret undersöktes. Fem prover togs per sektion. Vid 13 riktade provpunkter 
provtogs MJOG där kornstorleksfördelningen och bindemedelshalten har analyserats. 

Förstärkningslagret undersöktes vid 11 riktade provpunkter, där provtogs dessutom 
MJOG och bärlager. 

Vid undersökningen av förstärkningslagret togs beläggningen bort på en yta av 
0,80x1,80 m. Grävmaskinen avlägsnade MJOG och bärlager var för sig, därefter 
grävdes hela förstärkningslagret upp varsamt. Materialtjocklekarna noterades ifrån 
schaktväggen. Därefter återfylldes provgropen och komprimerades med hjälp av en 
”padda”. 
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En stor del av bärlagerproverna är underkända (47 %) enligt ”grovt fel” i ATB VÄG 
2003. De flesta medelvärdena från kontrollytorna är också underkända (9 av 12) med 
avseende på acceptansintervall. Merparten av de underkända proverna har för hög andel 
material med kornstorlekarna 0,063 mm och 0,25 mm. Det finns även ett fåtal prover 
som är för grova. Från fler riktade punkter har slitlagerprover (MJOG) tagits ut. 
Bindemedelshalten följer i stort intervallet för MJOG 16, medan kornkurvan generellt är 
underkänd. 
 

4.2 Mekaniska analyser  
Kulkvarnsvärde bestämdes till 13,9, för prov på obundet bärlager och material som 
härrör ifrån Lokal 2, enligt VVMB 610 och FAS 259-2002. Provning utfördes som 
enkelprov. Korndensiteten för provet var 2,69 kg/dm3. 
 
4.3 Geologisk fältbesiktning och bedömning 
Utifrån ovanstående provning beslutades det att en fältbesiktning genomförs med avsikt att 
geologiskt beskriva de bergmaterial som använts till ombyggnaden av aktuellt 
vägobjekt. Denna geologiska beskrivning begränsades till en okulär fältbesiktning av 
bergtäkter (aktiva och återställda), och likaså en okulär bestämning av de i täkterna 
ingående bergartsled. Enligt entreprenören så har bergmaterial nyttjats från fyra lokaler, 
varav två av dessa är ”etablerade täkter” (inköpt material).  

Nedan följer en kortfattad geologisk beskrivning av de fyra lokaler vilka meddelats vara 
materialkällor för ballastmaterial till aktuell vägöverbyggnad enligt uppgift från 
entreprenören.  

Lokal 1 utgör en återställd vägskärning vilket medför att hällexponeringen är begränsad. 
Detta förhållande begränsar möjligheten att kommentera omfånget av strukturer och 
texturella förändringar (t.ex. vittring). Bergarten utgörs av en Svekokarelsk serorogen 
granit – granodiorit med en åldersbestämning till 1 822±5 miljoner år (1). Bergarten är 
medelkorning, gråvit och jämnkornig. Texturen är massformig med mikroklinögon 
(”större” mineralkorn) av upp till 20 mm kornstorlek, samt sliror av biotit (<40 mm). 
Inneslutningar av gråvacka förekommer. Huvudmineral utgörs av kvarts, fältspat 
(mikroklin och plagioklas) och glimmer (biotit). Även om hällexponeringen för området 
är begränsad visar fältbesiktningen att vittring av bergarten förekommer på yta och i 
anslutning till spröda rörelsezoner (sprickor och förkastningar) och pegmatiter. Vid 
vittring i bergyta förekommer en vittringszon om upp till 50 mm. Berghällar är frekvent 
genomslagna av brantstående sprickor i huvudsprickriktningarna NO-SV och E-V.  

Bergmaterial bedöms som inte lämpligt till lager såsom MJOG- och bärlager. 
Huvudmineral utgörs av kvarts och fältspat, vilket är generellt tåliga mineral, men också 
av en betydande andel glimmer. Stuff i färsk yta visar på att textur och kornfogar 
kopplat till interkristallina sprickor (mikrosprickor) kan generera ett ogynnsamt 
styckefall vid krossning. Detta förhållande förstärks då det i stuff med vittringsyta är 
möjligt att med lätthet kan plocka bort enskilda korn på vissa ställen.  

Lokal 2 beskriver en ca 225 m lång vägskärning med en högsta höjd om ca 15 m. 
Bergytan längs vägskärningen är välexponerad och bör vara representativ för den 
bergvolym som krossats ned till vägbyggnadsmaterial. Huvudbergarten är en likåldrig 
granit – granodiorit (1), med den skillnaden att den är fint medelkorning. En svag 
mineralorientering av främst glimmer (biotit) förekommer genomgående. Texturen är 
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massformig men med ett högre antal mikroklinögon än bergarten från Lokal 1. 
Mikroklinögon förekommer med upp till 30 mm kornstorlek. Det är likaså mer vanligt 
med sliror av biotit än jämfört med Lokal 1. Inneslutningar av gråvacka förekommer. 
Mineralogiskt består bergarten av huvudmineralen kvarts, fältspat (mikroklin och 
plagioklas) och glimmer (biotit). Som underordnad bergart förekommer pegmatiter. 
Pegmatiterna är grovkorniga, med kristaller av centimeter- till decimeterstorlek, och där 
huvudmineral är kvarts och fältspat och mer underordnat glimmer (både muskovit och 
biotit). Pegmatiterna är vanligt förekommande i lokalen, flackliggande och stryker i 
NO–SV. Inneslutningar av gråvacka förekommer. Bergskärningen är relativt frekvent 
genomslagen av sprickor med huvudsprickriktningar i N–S, NO–SV, O–V. Vidare är 
s.k. bankningssprickor vanligt förekommande (horisontella till subhorisontella 
sprickplan). En sprödtektonisk rörelsezon om ca 1–1,5 m bredd med O–V strykning 
(280/65) återfinns inom lokalens centrala delar. Rörelsebeloppet har inte gått att 
fastställa men uppgår till flera meter, eventuellt 10 tals meter. Ytvittring och vittring 
längs öppnare sprickplan eller enstaka pegmatiter förekommer genomgående. Vittring 
längs öppna sprickplan har en vittringszon om ett par decimeter.  

Detta bergmaterial har främst nyttjats som till vägkonstruktionen. Jämfört med 
bergmaterialet ifrån Lokal 1 så är detta material mer finkornigt och har möjligen en 
lägre andel glimmer. Vid fältbesiktning av täkten i Lokal 2 antogs att bergmaterialet 
uppfyller de materialtekniska krav som ställs på MJOG-, bär- och förstärkningslager 
enligt ATB VÄG 2003.  

Bergmaterialet ifrån Lokal 2 visar likartad typ av mikrosprickor som bergmaterialet 
ifrån Lokal 1. Därför genomfördes försök till att bedöma bergmaterialet eller 
aggregatets styckefall genom en studie av kornfraktioner. En mindre mängd (ca 0,5 kg) 
0–20 mm krossmaterial från en upplagshög vid Lokal 2 har tvättats, och analyserats 
med avseende på mineralsammansättning och mikrotexturer efter kornstorleks-
fördelning (Tabell 6).  
Tabell 6  Sikt mm är siktens maskvidd och % anger den viktprocent som har passerat 
angiven maskvidd. 

Sikt 
mm 

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 

% 6,3 10,0 15,7 23,2 31,5 41,4 54,7 64,8 76,8 90,2 98,5 100 

 

Efter siktning sparades respektive kornfraktion för vidare utvärdering med hjälp av en 
stereolupp (okulär analys). Analysen visar att vid ca 2 mm kornstorlek börjar 
bergmaterialet övergå från ett aggregat (dvs. sammansatt av kvarts, fältspat och 
glimmer) till en monokristallin sammansättning (dvs. bergkrossen består till 
övervägande andel av enskilda korn av kvarts, fältspat och glimmer). Det generella 
utseendet av kornkurvor ifrån Lokal 2 tolkas som om att det styrker förhållandet att 
bergmaterialets materialtekniska karaktär förändras vid 2–4 mm kornstorlek. En 
kompletterande mikroskopisk undersökning av bergmaterialet (tunnslip), ger en god 
möjlighet att beskriva ingående mikrostrukturella karakteristiska.  

Ovanstående innebär att vid en viss kornstorlek (aggregat) kan materialets fysikaliska 
egenskaper förändras, och komma att påverkas av exempelvis krossning. För berg-
materialet ifrån Lokal 2 sker denna övergång vid ca 2–4 mm kornstorlek då korn av 
främst fältspat och till del kvarts är vanligt genomslagen av mikrosprickor. Detta 
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orsakar troligen en spröd krossning av bergmaterialet i dess finare fraktioner  
(<4 mm).   

Att bergmaterials sammansättning och därmed dess materialtekniska egenskaper ändras 
under produktion är inget unikt. Information om bergkrossningen vid Lokal 2 i form av 
produktionsdata, om krossningen utförts som samkross eller separerad krossning och 
övriga relevanta iakttagelser, kan vara värdefull i en diskussion kring hur bergmaterialet 
påverkas av bearbetning. Vidare så gäller diskussionen även hanteringen av materialet, 
dvs. beredning, transport, utlägg och eventuell trafikering. Är det så att om berg-
materialet vid en viss kornfraktion har andra fysikaliska egenskaper, då krävs en 
försiktighet under hanteringen (utläggning, hyvling, trafikering etc.) för att undvika en 
fortgående materialnedkrossning under byggtiden.  

Lokal 3 är en aktiv bergtäkt där bergmaterialet utgörs av en välbevarad metagråvacka. 
Bergarten är finkornig och gråsvart till grå i färgen. En skiktning av kvarts-fältspatrika 
och lerigt material förekommer genomgående i bergtäkten. Bergarten tillhör de 
Svekokarelska ytbergarterna. Huvudmineral utgörs av fältspat, kvarts och glimmer 
(biotit). Underordnat förekommer oxid- och sulfidmineral, muskovit (glimmer), epidot, 
och grafit. Strukturer såsom inneslutningar och metamorf ådring förekommer. Sprickor 
är mycket frekvent med huvudsprickriktningar i NNO–SSV, O–V, NV–SO. Mineral-
omvandlingar såsom lermineral (glimmer, klorit m.m.) och epidot i sprickplan är vanligt 
förekommande. 

Gråvackor (Lokal 3) utgör en sedimentär bergart (sandsten med mer än 15 % lerig 
matrix) vilken kan variera inom en krosstäkt i sammansättning (mineralogiskt och i 
kornstorlek). Det kan därför vara svårt att entydigt följa de tekniska materialegen-
skaperna under produktion. I Höbeda (1999) så ges följande kommentar: ”Analyser av 
petrografi, kulkvarnsvärde och sprödhetstal räcker dock inte till för att beskriva 
kvaliteten hos inhomogena bergmaterial… Finmaterialegenskaperna måste därför 
specialundersökas”. Alltså rekommenderas att väl undersöka bergmaterial av 
gråvacketyp innan de nyttjas som ballastmaterial till en vägöverbyggnad.  

Bergmaterialet ifrån Lokal 4 (krosstäkt) utgörs av en Svekokarelsk serorogen rödgrå till 
gråröd granit. Graniten är medelkorning och texturen massformig. Bergarten domineras 
mineralogiskt av kvarts, fältspat (kalifältspat och plagioklas). Glimmer i form av 
muskovit samt biotit förekommer i väsentlig mängd. Underordnade mineral utgörs av 
klorit, epidot, flusspat, opakmineral och karbonat. I bergpallen återfinns 
huvudsprickriktningar i NNO–SSV, NNV–SSO och NV–SO. 

Bergmaterial ifrån Lokal 4 har enligt entreprenören endast använts i ringa omfattning, 
och till viss del hyvlats bort och ersatts av annat bergmaterial. Bergmaterialet är rikt på 
grovkorning glimmer (biotit och muskovit). Vid produktion av bergmaterialet är det 
troligt att krossningen genererar en hög andel glimmermineral i finfraktionen, vilket inte 
är gynnsamt om materialet skall användas till vägöverbyggnad.  

 

4.4 Petrografisk analys  
Med anledning av att den geologiska fältbesiktningen och den därtill kopplade 
bedömningen av bergmaterialet inte kunde svara på petrografiska frågeställningar 
tillräckligt, kompletterades utredningen med en tunnslipsanalys av bergmaterial ifrån 
Lokal 2.  
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Bergarten vid Lokal 2 klassas till en grovkristallin granodiorit med huvudmineralen 
plagioklas, kalifältspat, kvarts och biotit, samt accessoriska mineral titanit, sericit, 
kaolin, zirkon, opak, apatit. Så kallade ”kritiska” mineral, dvs. mineral som kan ha 
negativ påverkan på bärighet och beständighet för en vägkonstruktion och dess 
dimensioneringsperiod, förekommer i bergmaterialet som skiktsilikater. Enligt 
tunnslipsbeskrivningen utgörs dessa av biotit (glimmer), sericit (finkornig variant av 
glimmermineralet muskovit, omvandlingsprodukt från nedbrytning av fältspat), kaolin 
(lermineral, omvandlingsprodukt från nedbrytning av fältspat), och klorit (omvandlings-
produkt från biotit). De kritiska mineralerna utgör 18–20 volymprocent av 
granodioritens sammansättning, med 15–17 volymprocent glimmer (biotit och klorit) 
samt 3–5 volymprocent lermineral (sericit och kaolin). 

Bergartens mineralsammansättning tillsammans med dess grovkristallina textur 
begränsar bergmaterialets användning till vägändamål. Begränsningen är av sådan art 
att det vid bearbetning av bergmaterialet – från sprängning till färdigt lager i 
vägkonstruktionen – är av stor vikt att förebygga en oönskad fragmentering och 
mineralseparering. Vid krossning eller annan mekanisk bearbetning kommer 
bergmaterialet att fragmenteras så att ökningen av andelen skiktsilikat är betydande, 
främst i finfraktionen för kornstorleksfördelningen. Det är av vikt att hänsyn tas till 
ovanstående materialbegränsning vid hantering, och då särskilt vid åtgärder såsom 
grävning, fräsning eller trafikering direkt på obundet lager. 

 
4.5 Kommentar 
Skadeutredningen initierades snart efter driftsättande då tillståndsbedömningen ansågs 
att vägen inte uppnådde förväntad standard. Därför har provning och bedömning skett 
på ”färdig väg” och beskrivning av bergmaterial är baserad på bergskärningar och 
täkter.  

Det material som här är av särskilt intresse är den granodiorit som härrör ifrån Lokal 2. 
Bergmaterialet faller inom kategorin ”material i väglinjen” och det finns inga uppgifter 
om att materialet deklarerats. Detta material har bedömts som fullgott till både 
förstärknings- och bärlager. Hur stor betydelse kulkvarnsvärdet om 13,9 har haft för 
denna bedömning har inte gått att klargöra. 

Skadeutredningen visar inte på några enkla eller raka förhållanden mellan vägens 
tillstånd och vad som orsakat denna. Vad som går att utläsa ifrån skadeutredningen är 
att bergmaterialet är belastat med svagheter som geologiskt går att identifiera, men som 
inte är urskiljande för mekaniska tester.    

Granodioriten ifrån Lokal 2 innehåller upp till 20 volymprocent glimmer- och 
lermineral (skiktsilikat), räknat i tunnslip enligt point count metoden. Andelen fri 
glimmer i fraktionen 0,125–0,5 enligt VVMB 613 är ca 35 partikelprocent. En högre 
andel glimmermineral medför att särskilt finfraktionen kommer att vara mer vatten-
hållande än finfraktion hos bergkross med lägre innehåll av glimmer. Vidare så innebär 
högre andel glimmer att packningsegenskaperna försämras. Andelen glimmer kommer 
på så vis att påverka en vägkonstruktions hållfasthet och beständighet.  

Bergarten utgörs av en grovkornig granodiorit där främst fältspater förekommer upp till 
3,5 mm kornstorlek, och utgör upp till 60 volymprocent av bergarten. Som tidigare 
nämnts så är fältspat ett ”sprött” mineral (se kapitel 3.1). I en jämförelse mellan 
likartade texturella, mikro- och makrostrukturella, är det troligt att granodioriten skulle 
vara mer känslig för nedkrossning än graniten pga. dess mineralinnehåll.   
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Om granodioriten studeras utifrån dess mikrostrukturella karakteristika framkommer 
främst två mikrostrukturer som försämrar bergartens motstånd mot nedkrossning; 
mikrosprickor (Figur 7) och kornfogning (Figur 4). Mikrosprickor förekommer särskilt i 
korn av fältspat och då speciellt i plagioklas. Effekten av mikrosprickor på beständighet 
och hållfasthet är inte enkel att beskriva, särskilt inte i vilka kornfraktioner mikro-
sprickor påverkar mest, men det är troligt att detta är en orsak till de allmänt höga 
finmaterialhalterna ifrån provning på färdig väg.  

Raka kornfogar orsakar en lägre hållfasthet hos bergmaterial (se kapitel 3.1). Att 
särskilja till vilken grad hållfastheten påverkas faller däremot inför samma argument 
som för mikrosprickor – svår att särskilja. Men dessa mineralogiska och petrografiska 
(geologiska) karakteristiska sammanfattas så kommer de alla att påverka hållfastheten 
negativt.  

Mot bakgrund av att material har bedömts lämpligt men att det senare visade sig att 
vägen inte mötte förväntad standard öppnas två möjliga huvudscenarier; felaktigheter i 
konstruktionen eller i materialet. Konstruktion berör dimensioneringsfrågor och 
skadeorsak rör sig då mot att konstruktionen var underdimensionerad för den faktiska 
trafiken – oavsett vad för material som finns i konstruktionen. Faktorer som begränsar 
detta scenario är andelen stensläpp ifrån slitlagret, samt sprickbildning i samma lager. 
Stensläpp är främst orsakat av vittringsprodukter (järnhydroxid) på ballastmaterialet. 
Viss sprickbildning relateras till kombinationen slityta av typ MJOG och den generellt 
höga finmaterialhalten i obundna lager, dvs. konstruktionen är dels vattengenom-
släppande och samtidigt vattenhållande vilket kommer att påverka konstruktionens 
beständighet och hållfasthet.  

Ett kombinerat scenario kan se ut som att merparten av nedbrytningen av de obundna 
lager skedde under byggtid, dvs. att obundna lager trafikerades under byggtiden. Det har 
inte visats hur ”känsligt” bergmaterial ifrån Lokal 2 är för nedkrossning, utan att 
materialet har ”svagheter” som relateras till geologiska karakteristika såsom mineral-
innehåll och makro- och mikrostruktur. Med hänsyn till det ”högre” glimmerinnehållet 
(jämte ovanstående diskussion om fältspater) i bergarten borde inte trafik på obundna 
lager ha fortgått utan kontroll av nedbrytning under byggtiden (ATB VÄG 2005, kapitel 
E). 

Ett scenario där skadebilden relateras endast till bergmaterialet begränsas av dess 
fysikaliska egenskaper. Återigen granodioriten är i vissa avseenden ett kompetent 
material (exempelvis kulkvarnsvärde 13,9) men det är ett bergmaterial som begränsas i 
användning beroende av dess geologiska kvaliteter.  



 

VTI notat 31-2006 43 

5 Diskussion 
Processen ”Vägplanering” bygger på ett antal skeenden där varje steg beskrivs av 
kunskapsuppbyggnad och beslut. Som förväntat så fastställs den ekonomiska ramen för 
ett projekt tidigt i processen, nämligen vid skeendet Vägutredningen. I och med att en 
budget fastställs för projekt kan fortsättningsvis bara mindre justeringar från denna 
tillåtas. Om förutsättningen för processen är att ha ”rätt” information till ”rätt” beslut 
ställer det sig inte helt självklart att ett projekts ekonomiska ram är i rimlig balans redan 
vid skeendet Vägutredningen. En förutsättning för ett ekonomiskt balanserat projekt är 
att känna till förutsättningarna för materialförsörjning, dvs. att ha massbalans (volym-
mässigt) och materialbalans (materialtyp) i projektet.  

I det allmänna fallet där budgeten för ett projekt fastställs i skeendet Vägutredningen, 
kommer denna att grundas på begränsad information om vad berg kan användas till 
(materialförsörjning) och de geotekniska förutsättningarna. Material i väglinjen är en 
potentiell resurs som starkt kan påverka de ekonomiska förutsättningarna för ett projekt 
(jmf. VV Publikation 2004:80 Sektion landsbygd – vägrum). Här borde det finnas ett 
starkt intresse av att så tidigt som möjligt i vägplaneringsprocessen veta vad berg i 
väglinjen kan användas till. Incitamentet för att tidiggöra och tydliggöra är då att tidig 
kunskap om materialförsörjning (material i väglinjen) kommer att påverka totalkostnad.  

I ett mer specifikt fall, men återigen utifrån ekonomisk förutsättning, så kan material-
försörjning och geotekniska förutsättningar vara korridorskiljande. I detta fall så ställs 
höga krav på information om material och geoteknik – hur mycket jord och berg och 
vad kan material användas till. Projektering är inget självändamål utan bör fortgå så 
länge undersökningar är lönsamt.  

Ovanstående resonemang bygger på att det är möjligt att nå balans i materialförsörjning. 
Är detta inte möjligt pga. de geologiska förutsättningarna begränsas naturligt 
potentialen av material i väglinjen som resurs.   

Enligt Tabell 1 så framgår det att merparten av undersökningar är inriktade på 
geotekniska frågeställningar. Fördelningen av arbetsinriktningen uppskattas till att 95 % 
av arbetet berör geoteknik och resterande del berg (geologi) och relaterade tillämpade 
geologiska frågor (ex. stabilitet i berg/bergskärning). Även här finns det anledning att 
fråga om detta är en representativ bild av de ”faktiska” frågeställningarna. Om det är så 
att denna fördelning egentligen speglar en omedvetenhet om vilka frågor som är 
väsentliga, med avseende på materialförsörjning och då speciellt material i väglinjen, 
introduceras en risk i informationsflödet vilken återigen tydlig kan påverka ett projekts 
totalkostnad.  

Projekteringsförutsättningen skall vara sådan att jord, berg och vatten hanteras på 
samma sätt, dvs. berg skall ha samma status på informationsnivån som jord och vatten. 
En svag återkoppling mellan informationsnivån och fältförhållanden pga. av kunskaps-
nivå är inte acceptabel. 

För att lyckas i detta förutsätter det en fortgående dialog mellan den som kan och den 
som beslutar, exempelvis mellan geoteknikern och projektledaren. Alltså behövs en 
fortgående närvaro av kunskapsbärare och beslutsfattare i vägplaneringsprocessen för 
att säkerställa ett godtagbart informationsflöde. Vidare så behövs verktyg (t.ex. 
”Signalkartor”) både för projektledare och projektör för att ställa rätt frågor och få rätt 
svar.   

Flexibilitet och dynamik i processer kräver utrymme som kan vara svåra att hantera vid 
upphandling. Kontraktsformer och avtal ligger utanför ansatsen för det föreliggande 
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arbetet, men som behöver belysas utifrån informationsflödet i beslutsprocesser knutna 
till vägplanering.  

Det framstår i all dess tydlighet att den starkaste kontrollkedjan återfinns för det 
material som köps in, dvs. genom att bearbetning, hantering och slutlig användning 
kontrolleras genomgående under hela byggprocessen. För material i väglinjen, och då 
för material som inte deklareras, förekommer två kritiska moment:  

• Material i väglinjen skall bedömas som lämpliga till avsedd tillämpning (jmf 
bärlagermaterial, ATB VÄG 2005 kap E11.1.2). Bedömningen har en svag 
koppling till bergmaterials användbarhet 

• Provtagning och kontroll skall utföras på färdig lageryta (jmf ATB VÄG 2005 
kap E11.1.2.1). Resultatkontroll sker sent i byggprocessen.  

Som tidigare nämnts (se kapitel 2.3) så innebär en klassning av bergmaterial till bergtyp 
att detta är en sortering av bergmaterial, inte en klassning till lämplig användning. Det 
är vanligt att en bedömning om bergmaterialtes lämplighet kopplas till att bestämma 
bergtyp. Detta betyder att förloppet att bedöma om ett bergmaterial i väglinjen är 
lämpligt eller inte till en bestämd användning är otydlig. Tillgängliga metoder för en 
bedömning är att deklarera material på motsvarande sätt som för inköpt material och 
kontroll av färdiga lager, eller att prova och bedöma utifrån egen erfarenhet om 
bergmaterial och lämplig användning.  

Om bedömning för användning baseras på bergtyp kvarstår frågan om när ett behov 
uppstår för kompletterande petrografiska undersökningar. Detta blir särskilt aktuellt om 
den ”egna” erfarenheten utifrån hantering och användning av bergmaterial okritiskt 
kopplas till en bestämd bergtyp. Med detta bedömningssystem finns en risk att 
provningsresultatet ifrån exempelvis kulkvarnsprovning får en avgörande betydelse vid 
utvärdering. Ett diskret kulkvarnsvärde är en begränsad beskrivning av ett bergmaterials 
fysikaliska egenskaper, dvs. det kvarstår en rad mineralogiska och petrografisk särdrag 
som kan diskvalificera materialet för tänkt tillämpning (se kapitel 3.1). Är det 
numeriska värdet från provningen med god marginal under gränsvärdet (<18), är det 
fullt möjligt att inga ytterligare utvärderingar genomförs och materialet bedöms som 
fullgott för användningen. Inträffar inget under produktion som skulle ifrågasätta 
bedömningen kommer materialet att prövas först på färdigt lager enligt bestämd 
provning och frekvens. 

Kontroll på färdigt lager är först möjligt under en ”senare” fas av produktionsprocessen, 
vilket för med sig den ekonomiska konsekvensen att sena insatser blir dyrare insatser. 
Om bedömningen om materialets lämplighet vid kontroll på färdigt lager visar sig vara 
felaktig – dvs. materialet är inte fullgott för avsedd användning – kan denna sena 
revidering om materialet medföra stora ekonomiska konsekvenser för ett projekt. 

Material i väglinjen utgör en resurs som är alltför värdefull för att felbedömas därför att 
det medför negativa ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Resursen kan vara 
avgörande för att projektets materialförsörjning är i massbalans (volymmässigt) och 
materialbalans (materialtyp) i enlighet med hushållnings- och kretsloppsprinciperna 
(Vägverket, 2002d). För att arbeta produktivt med bedömning av bergmaterial i 
väglinjen är det av största vikt att tydliggöra 

• Processen för hur bergmaterials användningsområde bedöms (KAP 
Bergmaterial)    
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• När och vem som skall fråga efter kompletterade petrografiska undersökningar 
(KAP klassning av berg).   
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6 Fortsatt arbete 
Att bergmaterial i väglinjen utgör en viktig resurs upprepas i aktuellt arbete. Utifrån 
detta perspektiv så saknas det idag vissa rutiner inom vägverkets byggprocess för att på 
ett mest lämpligt sätt utvärdera denna resurs i väglinjen. Detta gör sig särskilt tydligt i 
frånvaron av ett system för att klassa användningen eller användbarhet av bergmaterial i 
väglinjen. Föreliggande projekt har en forstättning i FUD-projekt ”Bergmaterial i 
väglinjen”. Fortsättningsprojektet har för avsikt att särskilt studera den del av bygg-
processen som berör krav på geoteknisk information och särskilt då fastställande av 
bergmaterialkvalitet och dess användbarhet i vägkonstruktionen. Arbetet kommer bl.a. 
att bygga på de resultat som kommit fram i projekten ”Bergmaterial i väglinjen” och 
FUD-projekt ”Borrkax från mobila borranläggningar för bedömning av bergmaterialets 
kvalitet”, och innefattar prövning av projekteringsmetoder för att bestämma bergkvalitet 
i väglinjen. Projektet skall sammanfattas i en rapport (handbok) ”Projekteringsråd för 
bergmaterial i väglinjen”.  
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Bilaga 1 
Geotekniska undersökningsprogram  
Gunnar Zweifel, VV Region Norr   
 
Nysträckning Fastmarksundersökning  

• Slagsondering och provtagning centrumavstånd alternativt provgrop. Endast 
undantagsvis i sektion eller tätare.  

• Vid bergförekomst utförs georadarundersökning med jord-bergsondering som referens. 
Om endast enstaka korta bergpartier passeras räcker det med jord-bergsondering.  

• Om bergvolymen är intressant för materialförsörjning görs provtagning och analys med 
omfattning efter samråd med geolog.  

 
Nystäckning Undersökning i lösa och halvfasta jordlager 

• Viktsondering och Cone Penetration Test (CPT-sondering) med centrumavstånd 40 m. 
Varannan (centrumavstånd 80 m) borras i sektion 

• Störd provtagning i minst varannan sektion. 10 % lab-analys.  
• Vid lerförekomst (även lerig silt) görs för intressanta punkter ostörd provtagning (kolv) 

med rutin- och CRS-analys samt grundvattennivårör Portrycksspetsar vid misstanke om 
porövertryck. 

• För torvpartier görs sticksondering centrumavstånd 20 m i sektion (alternativt georadar) 
samt provtagning av torv för analys av vattenkvot och humufieringsgrad.  

 
Förstärkningsarbeten 

• Okulärbesiktning minst 2 ggr  
• Georadar längs hela objektet. Sektioner över myrpartier. 
• Tjälavvägning??? 
• Provgrop med centrumavstånd 200 m i vägkant för bedömning av undergrund, 

överbyggnad och vattenförekomst. Djup ca 2 – 2,5 m under profillinje. På myrpartier 
ersätts provgrop med skruvborr, torvprover tas tillvara för nalays av vattenkvot och 
humufieringsgrad. 

• Sticksondering centrumavstånd 40 m på breddad sida över myrpartier. 
• Viktsondering och skruvprovtagare centrumavstånd 100 m vid breddning på 

lösmarkspartier  
• Berg i väglinjen. Georadar effektivare än jordborrning. Jordborrning endast som 

referens till georadar. Om berget avses att användas till bärlager och/eller beläggning 
görs analyser enligt ATB Väg. 

• Analys av prover: 
o Undergrund 10 % av provpunkterna  
o Förstärkningslager 10 % av provpunkterna  
o Bärlager 15 % av provpunkterna 

Broar  
 Viktsondering i 2 pkt/stöd till fast botten 
 Hejarsondering i 2 pkt/stöd ned till ca 3 – 4 m under bpl i fast mark. I lös mark ned till 

djup för bedömt pålstopp.  
 jord-bergsondering i minst 2 pkt/stöd vid misstänkt bergstopp inom eller strax under 

grundläggningsnivå 
 Provtagning i 1 pkt/stöd. Kontinuerlig bedömning till lägsta borrdjup 
 1 st grundvattennivårör/stöd. Gäller normalt endast landbroar  
 Ev spec undersökningar för bankarna 
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Bilaga 2 
Kvalitetssäkring av bergmaterial i väglinjen  
 
Berg i väglinjen 
 
Förprojektering 
 
Behövlig kompetens: Bergmaterialkunnig geolog eller bergmaterialingenjör. 
 
Aktivitet: Bestämning av alternativ för vägsträckningen hos den planerade vägsträckan och 
beräkning av tillgängliga bergvolymer i vägsträckningen. Framtagning av preliminär 
information om berggrundens karaktär och materialets användningsområde.  
 
Projektering 
 
Behövlig kompetens: Bergmaterialkunnig geolog eller bergmaterialingenjör. 
 
Aktivitet: Identifiering av vägsträckans bergskärningar, övertäckta bergytor och tillgängliga 
bergvolymer i väglinjen.  
 
Primär analys av förekommande bergmaterial med hjälp av tillgängliga specialkartor (helst i 
skala 1:50 000 eller 1:100 000): 

- Jordartskarta 
- Berggrundskarta 
- Tektonisk karta 

Med hjälp av kunskapen om bergartens karaktär erhållen genom kartstudier (homogenitet, 
förväntade variationer i kvalitet m.m.) fastställs tätheten för provtagningspunkter och typ av 
undersökningsmetoder.  
 
Undersökningsmetoder och provtagning 
 
Det är viktigt att besiktning och provtagning sker under barmarksperioden. 
 
I dagen exponerade berghällar: undersöks genom besiktning med syfte att fastställa den/de 
förekommande bergartstypens/rnas, kvalitet och kvalitetsvariationer. Provtagning av ett prov 
(40 kg) om berggrunden är homogen, av flera prov (ett prov för varje bergartstyp) vid 
heterogen berggrund. Kartläggning av sprickfrekvens, sprickorientering och förekomst av 
eventuella krosszoner. I syfte att fastställa bergmaterialens kvalitet genomförs mekaniska tester 
av för vägskärningen representativa prov.  
 
Provtagning: slägga, mejsel, provsprängning (hård sprängning påverkar kvaliteten genom 
mikrosprickor), kärnborrning (dyr, ofta onödig, påverkar analysresultaten positivt genom ostört 
prov och avslipade ytor) Genom utvärdering analysresultaten bestäms bergmaterialets optimala 
användning i vägkonstruktionen.  
 
Berg överlagrat med lösa avlagringar: kan undersökas med hjälp av huvudsakligen två 
metoder. 
 

• Kärnborrning, ger en detaljerad bild av områdets berggrund. Efter borrkärnekartering 
kan erhållna borrkärnor skickas direkt till mekanisk analys. P.g.a. provtagningstekniken 



(ostört prov med avrundade ytor) ger borrkärnorna alltid bättre resultat jämfört med 
färdig ballastprodukt. Metoden är kostnadskrävande och kräver speciell borrutrustning. 
 

• Borrkaxmetoden, provtagningen sker i samband med den geotekniska 
markundersökningen vid projekteringsfasen. Genom att man borrar ca 5 m ner i 
berggrunden kan man använda borrkax. Borrkaxproven analyseras av geologisk och 
bergmaterialkunnig specialist som kan bestämma provets bergart/er och uppskatta deras 
mekaniska egenskaper samt användningsområden och bestämma finfraktionens 
glimmerhalt. Metoden är under utveckling. Fördelen är den tämligen låga kostnaden 
eftersom provtagningen sker i samband med geotekniska undersökningar. 
Förutsättningen är att man använder borrkronor som producerar grovkornig borrkax. 

 
Tätheten av borrpunkter fastställs med hjälp av berggrundskarta över området då 
berggrundens variationer inom området fastställs. Heterogen berggrund kräver tätare 
undersökningar än homogen berggrund. Avståndet mellan provpunkter bestäms av en 
specialist utbildad inom geologi och bergmaterial. 
 
 

Naturgrus i väglinjen  
 
Projektering 
 
Behövlig kompetens: Bergmaterialkunnig geolog med kunskap i kvartärgeologi eller 
naturgeografi alternativt bergmaterialingenjör. 
 
Aktivitet: Studium av jordartskartor leder till bestämning av naturgrusförekomst typ (åsgrus, 
svallgrus, svallad morän m.m.). Saknas jordartskartor kan man använda flygbildstolkning. 
 

Genomförande 
 
Behövlig kompetens: Bergmaterialkunnig geolog eller bergmaterialingenjör samt mätingenjör. 
 
Aktivitet: Fältbesiktning med inrikning på: 

- Uppskattning av fraktionsinnehåll, materialkvalitet och volymuppskattning. 
Fältbesiktningen leder till val och planering av detaljundersökningsmetod. 

- Detaljundersökning består av provgrop- eller dikesgrävning för undersökning av 
fraktionsinnehåll och bergmaterialkvalitet. Fraktionsbestämning utförs dels med hjälp 
av bildanalys dels med hjälp av fraktionssiktning. Kvalitetsbedömning sker med hjälp 
av utvärdering av förekomstens homogenitet, enkel petrografisk analys av sten- och 
blockfraktionen inom utvalda delar av grusförekomsten samt mekanisk analys. 

- Resultatredovisning och utvärdering sker i form rapport med anvisningar till klassning 
av fyndigheten, anvisningar till brytning och användning av krossprodukten. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
KVALITETSSÄKRING AV BERGMATERIAL I BEFINTLIGA BERGTÄKTER 
 
Kvalitetssäkring av bergamaterial i befintliga bergtäkter baseras på följande  
undersökningsfaser: 
 

1. Besiktning (brytningsfront, avtäckt område bakom brytningsfronten, sidoväggar) 
2. Provtagning 
3. Analys 
4. Utvärdering, klassificering 
 

Kvalitetssäkring av bergtäkter skall utföras av en erfaren geolog med dokumenterat kunskap i 
ballastteknologi. 
 
Kvalitetssäkring av täktens bergmaterial genomförs efter nedan presenterat schema för 
kvalitetssäkring av bergtäkter. 
 
 



 
FORMULÄR TILL KVALITETSVÄRDERING AV 
BERGTÄKTER 
 
1. Täktens registreringsbeteckning: …………………………………. 

............................................................................ 
 
2. Ansvarig utredare 
 

Företag:  ............................................................................. 

Utredarens namn: ............................................................................. 

Adress:  ............................................................................. 

Telefon: ............................................................................. 

E-mail:  ............................................................................. 

 
3. Täktens geologiska förhållanden 
 
  homogen berggrund 

 
  heterogen berggrund 
 

sprickfrekvens (låg, medium, hög) 
 
sprickorientering (strykning/stupning) 

 
sprickmönster (ortogonalt, rombiskt, kaotiskt) 
 
 

1 
 

2 
 

krosszoner  
1) antal 2) bredd  

3 
 

4 
 

3) orientering 4) material 

 
1 
 

2 
 

gångar 
1) antal 2) bredd  

3 
 

4 
 

3) orientering 4) material 

 



4. Material, bergartstyp 
 
 

 granit  porfyrit  amfibolit 

 aplit  basisk (meta)vulkanit  kvartsit 

 pegmatit  fyllit  marmor 

 kvartsporfyr  glimmerskiffer  ortognejs 

 sur (meta)vulkanit  sedimentgnejs  konglomerat 

 syenit  ådergnejs  gråvacka 

 fältspatporfyr  hälleflinta  lerskiffer 

 diorit  leptit  kalksten 

 tonalit  grönskiffer  blandbergart 

 gabbro  grönsten  mylonit 

 diabas     

 basalt     
 
5. Petrografisk analys av ingående bergarter 
 
          färg 
 
      struktur 
 
1 
 

2 
 

3 
 

textur 
1) kornstorlek i mm 2) jämnkornig  
3) ojämnkornig 

 
 
 
 
 



Mineralsammansättning vol% 
 
Huvudmineral: 
 fältspat  ………….. 
 kvarts ………….. 
 glimmer/klorit ………….. 
 amfibol ………….. 
 pyroxen ………….. 
 olivin ………….. 
Underordnade mineral 
 magnetiska mineral ………….. 
 sulfider ………….. 
 
Finfraktionens glimmerhalt: …… vol%  
 
6. Materialtestning (resultat) 
 

 flisighetstal  Gammaindex 

 sprödhetstal  Ra-index 

 kulkvarnsvärde  kapillär stighöjd 

 Los Angeles  arbetsindex 

 microDeval  slitage index 

 vidhäftningstest  korndensitet 

 vattenhalt   

 
 
 



 
7. Bergtypsklassning (ATB-väg, baserad både på 

petrografisk analys och microDeval) 
 
Petrografisk analys microDeval
Bergart X Bergart Y 
 
 Bergtyp1  Bergtyp 1 

 Bergtyp 2  Bergtyp 2 

 Bergtyp 3  Bergtyp 3 

 
 
8. Utlåtande 
Användningsområde, restriktioner m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSPEKTERING EFTER TEMPORÄRA BERGTÄKTER OCH GRUSTÄKTER I 
SAMBAND MED VÄGPROJEKT, KVALITETSSÄKRING AV TÄKTENS 
BERGMATERIAL  
 
 
Täktprospektering består av följande faser: 
 
1. Utredning av materialbehov 

- Kvalitet (enligt de krav på bergmaterial som ställs på vägsträckan) 
- Volym (volymberäkningar) 
- Material (val av bergartstyper som uppfyller de ställda kraven) 
- Regional tillgång (utredning av regionens bergmaterial och deras kvalitet) 
 

2. Studium av underlagsmaterial 
- Allmänna kartor (Terrängkarta, Fastighetskarta, Vägkarta m.m.) 
- Specialkartor 

- Jordartskarta (1:100 000) 
- Berggrundskarta (1:50 000) 
- Tektonisk karta 
- Vegetationskarta 

- Övrig information 
- äldre utredningar (SGU) 
- täktregister (lst, SGU) 
 

3. Framtagning av intressanta objekt baserade på: 
- objektets läge 
- krav på bergmaterial  
- volym 
- natur- och miljöaspekter  
- ägandeförhållanden 
 

Moment 1-3 genomförs helst under vinterhalvåret. 
 

4. Fältundersökningar (barmarkperiod) 
- Okulär besiktning 

- tillgänglig volym 
- material och materialvariationer 
- tektoniska element (sprickor, krosszoner, förkastningar m.m.) 
- avtäckningsmassor (mäktighet, georadar) 
- hydrologiska aspekter (närliggande vattendrag, sjöar m.m.) 
- bebyggelse (länsstyrelsens krav på avstånd från bebyggelse, olika i olika län) 
- vägar (tillgänglighet för transport) 
- el ledningar 

- markägargränser. 
 

5. Provtagning av representativa prov 
- homogent berg (ett prov på 40 kg till mekanisk och petrografisk analys) 
- heterogent berg ( ett representativt prov på varje ingående bergartstyp) 
- vittrat berg (undvik, ger missvisande testvärden)) 
- brist på hällar (borrkaxmetoden alternativt borrkärnor) 



- komplicerade geologiska förhållanden  
(ex horisontell lagring, veckning) Borrkaxmetoden eller kärnborrning. 

 
- Provtagning grustäkter 

- Kornfördelning (grävning, provtagning och siktning) 
- dominerande bergartstyper (bestäms genom okulär petrografisk analys av sten- och 

blockfraktion) 
 
6. Styrning av produktion (specialanvisningar gällande sprängning och krossning för 

önskade resultat. Ex. kubisering, selektiv sprängning m.m.) 
 



Bilaga 3 
 

Bedömning av bergmaterialkvalitet i väglinjen med hjälp av borrkaxanalys Väg 364, 
Travbanan – väg E4 

 



 
 



BEDÖMNING AV BERGMATERIALKVALITET I VÄGLINJEN MED HJÄLP AV BORRKAXANALYS 
VÄG 364, TRAVBANAN-VÄG E4 

 
 

BILAGA 3 
CENTRUM FÖR BERGMATERIALFORSKNING RAPPORT 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 2005-09-07 
 
 
 
 Vägverket Region Norr 
 Gunnar Zweifel 
 Box 809 
 971 25 Luleå 
 
 
 
 

Bedömning av bergmaterialkvalitet i väglinjen 
med hjälp av borrkaxanalys 

 
VÄG 364, TRAVBANAN-VÄG E4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEDÖMNING AV BERGMATERIALKVALITET I VÄGLINJEN MED HJÄLP AV BORRKAXANALYS 
VÄG 364, TRAVBANAN-VÄG E4 

 
 

INNEHÅLL 
 
 
1 INLEDNING .............................................................................................................................. 1 
 
2 METODIK................................................................................................................................. 1 
 
3 RESULTAT ............................................................................................................................... 2 
 
 3.1 Kartstudier och fältbesiktning ....................................................................................... 2 
 

 3.2 Petrografisk analys av grovfraktion.............................................................................. 2 
 

 3.3 Beräkning av andel fri glimmer i finfraktion ................................................................ 3 
 
4 UTVÄRDERING ........................................................................................................................ 4 
 
REFERENSER .................................................................................................................................... 5 
 
BILAGOR 
 
Borrplan ............................................................................................................................. Bilaga A 
 

Tunnslip från grovfraktion ................................................................................................. Bilaga B 
 

Utvärdering från glimmeranalys........................................................................................ Bilaga C 
 
 



BEDÖMNING AV BERGMATERIALKVALITET I VÄGLINJEN MED HJÄLP AV BORRKAXANALYS 
VÄG 364, TRAVBANAN-VÄG E4 

 
 

1 INLEDNING 
 
 

Med syfte att sänka initialkostnader för vägbyggnationer strävar Vägverket i hög grad efter att 
utnyttja bergmaterial i väglinjen. Problemet är att kunna bedöma bergmaterialets kvalitet och 
lämplighet som ballast i olika konstruktionsdelar redan vid projekteringsstadiet. Det är känt att 
felbedömningar kan ha stora negativa ekonomiska och byggandstekniska konsekvenser. 
Projektets syfte är att undersöka möjligheten att använda borrkax från mobila borranläggningar 
för bedömning av bergmaterialets kvalitet, i synnerhet till dess art och glimmerhalt. En 
pilotundersökning genomförd av Vägverket Region Norr, Sweco VBB och Geoprospekt 
Nord AB tyder på att borrkax med framgång kan användas även vid utvärdering av områden 
övertäckta med lösa avlagringar. Med avseende att testa borrkaxmetodens praktiska tillämpning 
provas den i samband med genomförande av planerade vägprojekt spridda över Sverige. 
Målsättningen är att tillämpa metoden på minst ett objekt inom varje region. 
 

Projektet är indelat i tre faser. I projekteringsfasen utförs en första fältbesiktning samt 
provtagning av borrkax från profiler bestämda i samråd mellan konsultföretaget och projektets 
experter. Efter borrkaxanalysen sker bedömning av bergmaterialets typ, mekaniska egenskaper 
och optimal användning i vägkonstruktionen. Under produktionsfasen genomförs besiktning och 
testning av bergmaterialet i fält liksom jämförelse med prognosen från fas ett. Under 
uppföljningsfasen kontrolleras bergmaterialets funktion i vägkonstruktionen och även här sker en 
jämförelse med resultat från projekteringsfasen. Projektet avslutas med utvärdering av metodens 
effektivitet och ekonomiska betydelse. Studien genomförs i samarbete mellan Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI), Centrum för Bergmaterialforskning vid Luleå tekniska 
universitet (CBM vid LTU) samt Vägverkets regioner. Projektledningen omfattas av 
representanter från VTI, LTU, Vägverket och konsultföretag. Den operativa organisationen 
utgörs av en projektledare (Karel Miškovský, professor ballastteknologi) och en 
forskarstuderande (Eva Johansson, ballastingenjör). Projektets genomförande omfattar 3 års 
arbetsinsats och motsvarar licentiatnivå. 
 

På uppdrag av Vägverket Region Norr genom Gunnar Zweifel genomförde CBM under maj 
månad år 2005 en fältbesiktning av vägprojektet Väg 364, Travbanan-väg E4. Efter provtagning 
analyserades utvalda borrkaxprov med avseende på bergartstyp och andel fri glimmer i 
finfraktion. Även en bedömning av materialets mekaniska egenskaper och användningsområden 
gjordes. 
 
 
 
 
2 METODIK 
 
 

Inledningsvis studerades det aktuella området med hjälp av berggrunds- och jordartskartor. 
Därefter genomfördes en besiktning i fält längs den planerade vägsträckan tillsammans med 
representanter för konsultföretaget WSP Samhällsbyggnad och beställaren, Vägverket Region 
Norr. Under fältbesiktningen bestämdes provborrhålens positioner i samråd med 
WSP Samhällsbyggnad, vilka även senare verkställde provtagningen, det vill säga 
kaxborrningen. En borrplan som visar provborrhålens läge bifogas som bilaga A. Eftersom 
området vid besiktningstillfället inte var avtäckt och de berghällar som kunde ses i dagen var  
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relativt starkt vittrade, försämrades möjligheten att ta bergprover. Vid Vägverket Produktions 
laboratorium i Umeå siktades en grov- respektive en finfraktion (> 4 mm samt 0,125-0,250 mm) 
fram ur kaxproverna. Petrografisk analys av grovfraktionen utfördes genom 
polarisationsmikroskopi och point-countmetoden. För beräkning av finfraktionens andel fri 
glimmer tillämpades bildanalys av tunnslip. Metoden bygger på att tunnslipen fotograferas med 
digitalkamera i en specialkonstruerad utrustning som avger dubbelpolariserat eller, i vissa fall, 
enkelpolariserat ljus. Den digitala bilden täcker hela preparatets yta. I ett datorprogram 
behandlas slutligen andel av fria glimmerpartiklar statistiskt. Resultatet visas i volymprocent. 
 
 
 
 
3 RESULTAT 
 
 
3.1 KARTSTUDIER OCH FÄLTBESIKTNING 
 

Från berggrundskartan SGU Serie Ai nr 68, 1:50 000, blad 22K Skellefteå NO framgår det att 
den planerade vägsträckan mellan Travbanan och väg E4 till största del ligger inom ett område 
där berggrunden domineras av en bergartsserie kallad meta-gråvacka, det vill säga glimmerrika 
sedimentgnejser, glimmerskiffrar och fylliter. I östra partiet förekommer en del ortognejser med 
granitisk sammansättning. Berggrundens förgnejsning anges med i princip öst-västlig 
strykningsriktning och varierande stupning. Med hjälp av kartor identifierades ett par platser med 
berg i dagen längs aktuell vägsträcka. 
 

Vid fältbesiktningen visade sig de enligt kartorna i dagen exponerade berghällarna vara 
övervuxna i tämligen hög omfattning och den okulära undersökningen försvårades. Besiktningen 
begränsades därmed till endast några få synliga hällar. Observationerna överensstämde i stort 
med resultatet från kartstudierna. Den undersökta berggrunden bedömdes att i huvudsak bestå av 
medelkorniga, gimmerrika glimmerskiffar/sedimentgnejser med inslag av grovkornig ortognejs. 
Förgnejsningsriktningen uppmättes till N40-45°O/30-60°N. Områdets sprickfrekvens 
uppskattades vara ringa, vilket innebär 1-3 spricka per löpmeter. Sprickornas orientering 
bestämdes till N40-60°O och stupningen till i det närmaste vertikal eller okänd. 
 
3.2 PETROGRAFISK ANALYS AV GROVFRAKTION 
 

Resultatet från den petrografiska analysen av grovfraktionen (> 4 mm) visar att de undersökta 
materialen huvudsakligen består av grå till mörkgrå, förskiffrad, medelkornig glimmerskiffer 
med fältspat (plagioklas), kvarts och glimmer (biotit) som huvudmineral. I tabellerna 3.1-3.2 
redovisas analysresultatet med bergarternas struktur, färg och textur respektive 
mineralsammansättning i detalj. Bilaga B omfattar bilder av tunnslip från grovfraktionen och 
bilaga A visar en borrplan med provborrhålens läge. 
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Tabell 3.1 Struktur, färg och textur 
 

Prov ID Struktur Färg Textur Kornstorlek 
(mm) 

12200cl 3-6 folierad mörkgrå medelkornig  0,5 

12200cl 6-9 folierad mörkgrå medelkornig  0,5-1 

12240cl 3-6 folierad grå medelkornig  0,3-0,5 

12240cl 6-10 folierad mörkgrå medelkornig  0,3-0,5 

12240h folierad mörkgrå medelkornig  0,3-1 

12280cl folierad mörkgrå medelkornig, ojämnkornig  0,4-5 

12280h folierad mörkgrå medelkornig  0,2-0,7 
 
Tabell 3.2 Mineralsammansättning 
 

Prov ID Bergart 

(Synonym) 

Fältspat 
(vol%) 

Kvarts 
(vol%) 

Glimmer 
(vol%) 

Övriga 
(vol%) 

Not 

12200cl 3-6 GLIMMERSKIFFER 
(biotit-plagioklasskiffer) 

 36,6  35,5  27,8  --- 1

12200cl 6-9 GLIMMERSKIFFER 
(biotit-plagioklasskiffer) 

 32,2  48,4  19,4  --- 1, a

12240cl 3-6 GLIMMERSKIFFER 
(biotit-plagioklasskiffer) 

 48,5  31,5  18,0  2,0 1, b

12240cl 6-10 GLIMMERSKIFFER 
(biotit-plagioklasskiffer) 

 30,2  38,2  31,6  --- 1

12240h GLIMMERSKIFFER 
(biotit-plagioklasskiffer) 

 38,5  48,5  13,0  --- 1

12280cl GLIMMERSKIFFER 
(biotit-plagioklasskiffer) 

 48,9  38,7  10,6  1,6 1

12280h GLIMMERSKIFFER 
(biotit-plagioklasskiffer) 

 38,0  46,9  11,3  3,8 1, c

1 Accessorier: grafit a Mikroklint sericitiserad 
  b Domineras av biotit-plagioklasskiffer, inslag av kvartsit, fyllit och ortognejs 
  c Domineras av biotit-plagioklasskiffer, inslag av amfibolförande skiffer 
 
3.3 BERÄKNING AV ANDEL FRI GLIMMER I FINFRAKTION 
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Tabell 3.3 visar resultatet från beräkning av andelen fria glimmerpartiklar i finfraktionen. I 
bilaga C redovisas utvärderingar från glimmeranalyserna och bilaga A inkluderar en borrplan 
med provborrhålens läge. 
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Tabell 3.3 Andel fri glimmer i finfraktion 
 

Prov ID Fraktion 
 (mm) 

Glimmerhalt 
 (vol%) 

12200cl 3-6 0,125-0,250  49,5 

12200cl 6-9 0,125-0,250  36,0 

12240cl 3-6 0,125-0,250  27,5 

12240cl 6-10 0,125-0,250  36,0 

12240h 0,125-0,250  29,9 

12280cl 0,125-0,250  23,5 

12280h 0,125-0,250  24,6 
 
 
 
 
4 UTVÄRDERING 
 
 

De undersökta bergmaterialen domineras av grå till mörkgrå, förskiffrad, medelkornig 
glimmerskiffer. Bergarterna anses vara knappt kvalificerade för användning som 
förstärkningslager i obunden överbyggnad till belagda vägar. På grund av materialets 
heterogenitet och den höga andelen glimmer i finfraktion rekommenderas inte materialet för 
användning som bärlager. För denna tillämpning bedöms kvaliteten inte vara tillräckligt hög och 
jämn. En första värdering av de mekaniska egenskaperna tyder på ett varierande kulkvarnsvärde 
(motstånd mot nötning av dubbdäck) om ungefär 15-30 viktprocent. Kraven som ställs på 
förstärkningslagrets nötningsegenskaper i ATB Väg 2004 är att micro-Devalvärdet inte får 
överstiga 20 och om lagret trafikeras får det inte överstiga 25, Vägverket (2004). Kraven gäller 
vid kontroll på färdigt lager. Motsvarande kulkvarnsvärden ligger på gränsen inom bedömda 
värden på undersökt material, varför försiktighet förordas även för användning som 
förstärkningslager. Beträffande Los Angeles-talet (motstånd mot fragmentering) uppskattas 
materialet ge stora variationer av provningsresultat och därför kan det i några fall troligen bli 
godkänt för bärlager, det vill säga LA ≤ 40. Andelen fri glimmer i fraktionen 0,125-0,250 mm 
understiger i samtliga fall 50 % som är kravet för bärlager i enlighet med ATB Väg 2004. 
Bärlagret får emellertid inte trafikeras av tung trafik om andelen ligger mellan 30 och 50 %, 
Vägverket (2004). Se även Miškovský (2004) för mer information om fri glimmer. Bergarter av 
denna typ har erfarenhetsmässigt skapat flera problem vid vägbyggnationer. Angivna exempel på 
mekaniska egenskaper är valda med utgångspunkt från de största erfarenheterna. Under 
projektfas två kommer mekaniska analyser att utföras i laboratorium.  
 

Sprickfrekvensen bedöms vara ringa, vilket är gynnsamt bland annat för släntstabiliteten i 
vägskärningar samt med avseende på borrnings- och sprängningstekniska aspekter. Någon 
strukturgeologisk utvärdering har inte varit möjlig att genomföra med anledning av att de lösa 
avlagringarna ännu inte är avtäckta. En mer detaljerad strukturgeologisk granskning kommer att 
genomföras under projektets andra fas.  

5 



BEDÖMNING AV BERGMATERIALKVALITET I VÄGLINJEN MED HJÄLP AV BORRKAXANALYS 
VÄG 364, TRAVBANAN-VÄG E4 

 
 

REFERENSER 
 
 
Miškovský, K. (2004). Enrichment of fine mica originating from rock aggregate production and 

its influence on the mechanical properties of bituminous mixtures, Journal of Materials 
Engineering and Performance, vol. 13, no. 5, October 2004, pp. 607-611 

 
Vägverket (2004). Allmän teknisk beskrivning för vägkonstruktion ATB Väg 2004, 

Publikation 2004:111, Vägverket, Borlänge 
http://www.vv.se/templates/page3____7833.aspx
Access 2005-09-06 

 
 

6 

http://www.vv.se/templates/page3____7833.aspx


BILAGA A 
BORRPLAN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12220cl 3-6 
12220cl 6-9

12280cl 

12240cl 3-6 
12240cl 6-10

12240h 

122280h 

Bild A.1 Borrplan 
 

A1 



BILAGA B 
TUNNSLIP FRÅN GROVFRAKTION 

 
 

  
 
Bild B.1 Prov ID 12200cl 3-6 Bild B.2 Prov ID 12200cl 6-9 
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Glimmeranalys - utvärdering 

Prov ID 12200cl 3-6   
Kornstorlek 0,125-0,250   
Datum 2005-08-23   
Leg EJ   
Kontroll KM    
 

Linje Glimmer Övriga Totalt Prop glim
1 21 15 36 0,583
2 22 26 48 0,458
3 22 17 39 0,564
4 22 15 37 0,595
5 23 21 44 0,523
6 19 22 41 0,463
7 14 19 33 0,424
8 23 23 46 0,500
9 17 23 40 0,425

10 25 18 43 0,581
11 14 30 44 0,318
12 22 22 44 0,500
13 24 23 47 0,511
14 17 23 40 0,425
15 21 20 41 0,512
16 26 22 48 0,542

Summa 332 339 671  
   

Medel 41,9 0,495
SD 4,4 0,074
SE  0,018

Varians 19,1 0,005
Min 33 0,318
Max 48 0,595

   
Konf 95  0,036
Konf 99     0,048
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Glimmeranalys - utvärdering 

Prov ID 12200cl 6-9   
Kornstorlek 0,125-0,250   
Datum 2005-08-23   
Leg EJ   
Kontroll KM    
 

Linje Glimmer Övriga Totalt Prop glim
1 19 33 52 0,365
2 12 36 48 0,250
3 11 42 53 0,208
4 21 24 45 0,467
5 18 31 49 0,367
6 16 29 45 0,356
7 18 25 43 0,419
8 16 31 47 0,340
9 17 25 42 0,405

10 15 31 46 0,326
11 25 24 49 0,510
12 21 30 51 0,412
13 14 29 43 0,326
14 15 31 46 0,326
15 13 31 44 0,295
16 19 30 49 0,388

Summa 270 482 752  
    

Medel  47,0 0,360
SD  3,3 0,076
SE  0,019

Varians  11,1 0,006
Min  42 0,208
Max  53 0,510

    
Konf 95  0,037
Konf 99     0,049
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Glimmeranalys - utvärdering 

Prov ID 12240cl 3-6   
Kornstorlek 0,125-0,250   
Datum 2005-08-23   
Leg EJ   
Kontroll KM    
 

Linje Glimmer Övriga Totalt Prop glim
1 15 29 44 0,341
2 12 37 49 0,245
3 7 30 37 0,189
4 12 34 46 0,261
5 9 37 46 0,196
6 11 37 48 0,229
7 12 35 47 0,255
8 17 29 46 0,370
9 13 30 43 0,302

10 15 31 46 0,326
11 7 28 35 0,200
12 16 36 52 0,308
13 15 35 50 0,300
14 12 37 49 0,245
15 12 27 39 0,308
16 15 31 46 0,326

Summa 200 523 723  
  

Medel 45,2 0,275
SD 4,7 0,055
SE 0,014

Varians 21,9 0,003
Min 35 0,189
Max 52 0,370

  
Konf 95 0,027
Konf 99    0,036
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Glimmeranalys - utvärdering 

Prov ID 12240cl 6-10   
Kornstorlek 0,125-0,250   
Datum 2005-08-24   
Leg EJ   
Kontroll KM    
 

Linje Glimmer Övriga Totalt Prop glim
1 21 33 54 0,389
2 20 24 44 0,455
3 14 23 37 0,378
4 20 25 45 0,444
5 15 26 41 0,366
6 15 31 46 0,326
7 14 31 45 0,311
8 17 30 47 0,362
9 23 25 48 0,479

10 16 23 39 0,410
11 19 31 50 0,380
12 18 28 46 0,391
13 11 32 43 0,256
14 16 37 53 0,302
15 14 31 45 0,311
16 9 36 45 0,200

Summa 262 466 728  
  

Medel 45,5 0,360
SD 4,5 0,074
SE 0,018

Varians 20,1 0,005
Min 37 0,200
Max 54 0,479

  
Konf 95 0,036
Konf 99    0,047
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Glimmeranalys - utvärdering 

Prov ID 12240h   
Kornstorlek 0,125-0,250   
Datum 2005-08-24   
Leg EJ   
Kontroll KM    
 

Linje Glimmer Övriga Totalt Prop glim
1 18 28 46 0,391
2 9 32 41 0,220
3 14 31 45 0,311
4 14 33 47 0,298
5 17 30 47 0,362
6 18 39 57 0,316
7 13 29 42 0,310
8 16 34 50 0,320
9 16 24 40 0,400

10 15 27 42 0,357
11 10 30 40 0,250
12 13 27 40 0,325
13 10 32 42 0,238
14 12 27 39 0,308
15 9 36 45 0,200
16 9 41 50 0,180

Summa 213 500 713  
  

Medel 44,6 0,299
SD 4,9 0,065
SE 0,016

Varians 23,6 0,004
Min 39 0,180
Max 57 0,400

  
Konf 95 0,032
Konf 99    0,042
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Glimmeranalys - utvärdering 

Prov ID 12280cl   
Kornstorlek 0,125-0,250   
Datum 2005-08-24   
Leg EJ   
Kontroll KM    
 

Linje Glimmer Övriga Totalt Prop glim
1 10 37 47 0,213
2 15 35 50 0,300
3 12 42 54 0,222
4 10 43 53 0,189
5 12 42 54 0,222
6 11 42 53 0,208
7 19 29 48 0,396
8 10 36 46 0,217
9 9 37 46 0,196

10 5 40 45 0,111
11 12 33 45 0,267
12 15 40 55 0,273
13 13 35 48 0,271
14 7 37 44 0,159
15 10 39 49 0,204
16 15 32 47 0,319

Summa 185 599 784  
  

Medel 49,0 0,235
SD 3,7 0,068
SE 0,017

Varians 13,6 0,005
Min 44 0,111
Max 55 0,396

  
Konf 95 0,033
Konf 99    0,044
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Glimmeranalys - utvärdering 

Prov ID 12280h   
Kornstorlek 0,125-0,250   
Datum 2005-08-25   
Leg EJ   
Kontroll KM    
 

Linje Glimmer Övriga Totalt Prop glim
1 10 43 53 0,189
2 9 30 39 0,231
3 11 30 41 0,268
4 9 42 51 0,176
5 12 33 45 0,267
6 12 30 42 0,286
7 11 35 46 0,239
8 7 32 39 0,179
9 14 35 49 0,286

10 12 34 46 0,261
11 12 33 45 0,267
12 13 36 49 0,265
13 10 36 46 0,217
14 20 30 50 0,400
15 14 38 52 0,269
16 6 38 44 0,136

Summa 182 555 737  
  

Medel 46,1 0,246
SD 4,4 0,061
SE 0,015

Varians 19,3 0,004
Min 39 0,136
Max 53 0,400

  
Konf 95 0,030
Konf 99    0,039
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1 INLEDNING 
 
 

Med syfte att sänka initialkostnader för vägbyggnationer strävar Vägverket i hög grad efter att 
utnyttja bergmaterial i väglinjen. Problemet är att kunna bedöma bergmaterialets kvalitet och 
lämplighet som ballast i olika konstruktionsdelar redan vid projekteringsstadiet. Det är känt att 
felbedömningar kan ha stora negativa ekonomiska och byggandstekniska konsekvenser. 
Projektets syfte är att undersöka möjligheten att använda borrkax från mobila borranläggningar 
för bedömning av bergmaterialets kvalitet, i synnerhet till dess art och glimmerhalt. En 
pilotundersökning genomförd av Vägverket Region Norr, Sweco VBB och Geoprospekt 
Nord AB tyder på att borrkax med framgång kan användas även vid utvärdering av områden 
övertäckta med lösa avlagringar. Med avseende att testa borrkaxmetodens praktiska tillämpning 
provas den i samband med genomförande av planerade vägprojekt spridda över Sverige. 
Målsättningen är att tillämpa metoden på minst ett objekt inom varje region. 
 

Projektet är indelat i tre faser. I projekteringsfasen utförs en första fältbesiktning samt 
provtagning av borrkax från profiler bestämda i samråd mellan konsultföretaget och projektets 
experter. Efter borrkaxanalysen sker bedömning av bergmaterialets typ, mekaniska egenskaper 
och optimal användning i vägkonstruktionen. Under produktionsfasen genomförs besiktning och 
testning av bergmaterialet i fält liksom jämförelse med prognosen från fas ett. Under 
uppföljningsfasen kontrolleras bergmaterialets funktion i vägkonstruktionen och även här sker en 
jämförelse med resultat från projekteringsfasen. Projektet avslutas med utvärdering av metodens 
effektivitet och ekonomiska betydelse. Studien genomförs i samarbete mellan Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI), Centrum för Bergmaterialforskning vid Luleå tekniska 
universitet (CBM vid LTU) samt Vägverkets regioner. Projektledningen omfattas av 
representanter från VTI, LTU, Vägverket och konsultföretag. Den operativa organisationen 
utgörs av en projektledare (Karel Miškovský, professor ballastteknologi) och en 
forskarstuderande (Eva Johansson, ballastingenjör). Projektets genomförande omfattar 3 års 
arbetsinsats och motsvarar licentiatnivå. 
 

På uppdrag av Vägverket Region Mitt genom Stefan Johansson genomförde CBM under juni 
månad år 2005 en fältbesiktning av vägprojektet Väg E4, Enånger-Hudiksvall. Efter provtagning 
analyserades utvalda borrkaxprov med avseende på bergartstyp och andel fri glimmer i 
finfraktion. Även en bedömning av materialets mekaniska egenskaper och användningsområden 
gjordes. 
 
 
 
 
2 METODIK 
 
 

Inledningsvis studerades det aktuella området med hjälp av berggrunds- och jordartskartor. 
Därefter genomfördes en besiktning i fält längs den planerade vägsträckan tillsammans med 
representanter för konsultföretaget WSP Samhällsbyggnad och beställaren, Vägverket Region 
Mitt. Där möjlighet gavs (berg i dagen) togs en mindre mängd prover, se bilaga D för bilder av 
prover. Planutdrag som visar provborrhålens läge bifogas som bilaga A. Vid Vägverket 
Produktions laboratorium i Umeå siktades en grov- respektive en finfraktion (> 4 mm samt 
0,125-0,250 mm) fram ur proverna. Petrografisk analys av grovfraktionen utfördes genom  
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polarisationsmikroskopi och point-countmetoden. För beräkning av finfraktionens andel fri 
glimmer tillämpades bildanalys av tunnslip. Metoden bygger på att tunnslipen fotograferas med 
digitalkamera i en specialkonstruerad utrustning som avger dubbelpolariserat eller, i vissa fall, 
enkelpolariserat ljus. Den digitala bilden täcker hela preparatets yta. I ett datorprogram 
behandlas slutligen andel av fria glimmerpartiklar statistiskt. Resultatet visas i volymprocent. 
 
 
 
 
3 RESULTAT 
 
 
3.1 KARTSTUDIER OCH FÄLTBESIKTNING 
 

Från berggrundskartan SGU Serie Ai nr 64, 1:50 000, blad 15H Hudiksvall NV framgår det att 
den planerade vägsträckan mellan Enånger och Hudiksvall till största del ligger inom ett område 
där berggrunden i huvudsak består av ortognejser med granitisk sammansättning. I regionens 
mellersta till nordliga delar förekommer även mindre inslag av så kallad meta-gråvacka, det vill 
säga glimmerrika sedimentgnejser, glimmerskiffrar och fylliter. Pegmatitgångar med ungefärlig 
strykning i öst-västlig riktning indikeras inom det mellersta partiet. Berggrundens förgnejsning 
visas med nord-sydlig till öst-västlig strykning och varierande stupning. Med hjälp av kartor 
identifierades 6-7 platser med berg i dagen längs aktuell vägsträcka. 
 

Vid fältbesiktningen undersöktes de i dagen exponerade berghällarna. Observationerna 
överensstämde i stort med resultatet från kartstudierna. I söder (prov ID 1135-11501) bedömdes 
berggrunden dominera av grovkorniga, ojämnkorniga ortognejser (metatonalit, metagranodiorit, 
metagranit) med medel- till mycket grovkorniga pegmatiter i upp till 1,5 m breda gångar. 
Pegmatitgångarnas strykning uppmättes till N40-45°O. På grund av dåligt blottade berghällar 
kunde inte stupningen fastställas. Ortognejsernas förgnejsningsriktning bestämdes till 
N40-45°O/40-70°O. Områdets sprickfrekvens uppskattades vara ringa till mycket ringa, vilket 
innebär 1-3 respektive < 1 spricka per löpmeter. Sprickornas orientering mättes till N30-45°O 
och stupningen till i princip vertikal eller i det närmaste vertikal. Berggrunden i områdets 
nordliga del (prov ID 12110-12337) bedömdes att främst bestå av grovkorniga ortognejser. I 
södra delen uppvisar ortognejserna något ojämnkornigare textur och generellt en aning högre 
glimmerhalt. 
 
3.2 PETROGRAFISK ANALYS AV GROVFRAKTION 
 

Resultatet från den petrografiska analysen av grovfraktionen (> 4 mm) visar att de undersökta 
materialen huvudsakligen består av grå samt ljusgrå-rosa förskiffrad, grovkornig, ojämnkornig 
ortognejs med fältspat, kvarts och glimmer (biotit) som huvudmineral. I tabellerna 3.1-3.2 
redovisas analysresultatet med bergarternas struktur, färg och textur respektive 
mineralsammansättning i detalj. Bilaga B omfattar bilder av tunnslip från grovfraktionen och 
bilaga A visar planutdrag med provborrhålens läge. 
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BEDÖMNING AV BERGMATERIALKVALITET I VÄGLINJEN MED HJÄLP AV BORRKAXANALYS 
VÄG E4, ENÅNGER-HUDIKSVALL 

 
 

Tabell 3.1 Struktur, färg och textur 
 

PROV ID STRUKTUR FÄRG TEXTUR KORNSTORLEK
(mm) 

 1135 folierad grå-rosa grovkornig, ojämnkornig  0,5-4 

 11012 folierad grå grovkornig, ojämnkornig  0,5-4 

 11016 folierad grå grovkornig, ojämnkornig  0,2-4 

 11127 folierad grå grovkornig, ojämnkornig  0,5-5 

 11501 folierad ljusgrå-rosa grovkornig  1-4 

 12110 folierad ljusgrå-rosa grovkornig  1-5 

 12153 folierad ljusgrå-rosa grovkornig  1-4 

 12336 folierad ljusgrå-rosa grovkornig, ojämnkornig  0,5-5 

 12337 folierad ljusgrå-rosa grovkornig, ojämnkornig  1-2 
 
Tabell 3.2 Mineralsammansättning 
 

PROV ID BERGART 
(SYNONYM) 

FÄLTSPAT
(vol%) 

KVARTS 
(vol%) 

GLIMMER
(vol%) 

AMFIBOL 
(vol%) 

ÖVRIGA 
(vol%) 

NOT 

 1135 ORTOGNEJS 
(metagranodiorit, 
metagranit) 

 70,7  17,7  10,5  ---  1,1 1, s, a

 11012 ORTOGNEJS 
(metagranodiorit) 

 65,4  19,1  10,9  3,5  1,1 2, s, b

 11016 ORTOGNEJS 
(metagranodiorit) 

 68,3  26,5  3,7  ---  1,5 3, s, b

 11127 ORTOGNEJS 
(metatonalit) 

 67,6  14,5  17,9  ---  --- s, b

 11501 ORTOGNEJS 
(metatonalit, metagranit, 
metagranodiorit) 

 52,0  35,1  11,9  ---  1,0 4, s

 12110 ORTOGNEJS 
(metagranodiorit) 

 51,0  33,3  11,4  ---  4,3 4, s, d

 12153 ORTOGNEJS 
(metagranit) 

 68,9  16,8  12,7  ---  1,6 1, s, c, d III)

 12336 LJUS ORTOGNEJS 
(gnejsgranit) 

 68,9  20,2  10,3  ---  0,5 s, b

 12337 ORTOGNEJS 
(metagranodiorit) 

 60,0  27,6  11,6  ---  --- 1, 5, s

1 Accessorier: granat 5 Accessorier: pyroxen a Plagioklas ofta starkt sericitiserad 
2 Accessorier: opaka mineral s Sekundärmineral: sericit b Plagioklas delvis starkt sericitiserad 
3 Accessorier: hornblände   c Plagioklas starkt sericitiserad 
4 Accessorier: amfibol   d Tre typer av fragment: I) Ortognejs, II) Aplit,  
     III) Ihopläkta finkorniga aggregat alt. mylonit 
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BEDÖMNING AV BERGMATERIALKVALITET I VÄGLINJEN MED HJÄLP AV BORRKAXANALYS 
VÄG E4, ENÅNGER-HUDIKSVALL 

 
 

3.3 BERÄKNING AV ANDEL FRI GLIMMER I FINFRAKTION 
 

Tabell 3.3 visar resultatet från beräkning av andelen fria glimmerpartiklar i finfraktionen. 
Bilaga C omfattar utvärderingar från glimmeranalyserna och bilaga A inkluderar planutdrag med 
provborrhålens läge. 
 
Tabell 3.3 Andel fri glimmer i finfraktion 
 

PROV ID FRAKTION 
 (mm) 

GLIMMERHALT 
 (vol%) 

 1135 0,125-0,250  27,1 

 11012 0,125-0,250  36,2 

 11016 0,125-0,250  28,6 

 11127 0,125-0,250  40,7 

 11501 0,125-0,250  19,4 

 12110 0,125-0,250  30,9 

 12153 0,125-0,250  34,7 

 12336 0,125-0,250  37,0 

 12337 0,125-0,250  27,6 
 
 
 
 
4 UTVÄRDERING 
 
 

De undersökta bergmaterialen domineras av grå samt ljusgrå-rosa förskiffrad, ojämnkornig, 
grovkornig ortognejs. En del av proverna visar på ortognejser med något mindre kornstorlek, 
vilka kan klassificeras som medelkorniga. Bergarterna anses vara kvalificerade för användning 
som bär- och förstärkningslager i obunden överbyggnad till belagda vägar. En första bedömning 
av de mekaniska egenskaperna tyder på ett kulkvarnsvärde (motstånd mot nötning av dubbdäck) 
om ungefär 12-17 viktprocent och ett godkänt Los Angeles-tal (motstånd mot fragmentering), 
det vill säga LA ≤ 40 (Vägverket, 2004). Ortognejserna med finare kornstorlek kommer sannolikt 
att uppvisa bättre mekaniska egenskaper än de grovkornigare. Andelen fri glimmer i fraktionen 
0,125-0,250 mm varierar i relativt hög grad, men i samtliga fall understiger de kraven som ställs 
i ATB Väg 2004 (50 %). Dock får inte bärlagret trafikeras av tung trafik om andelen ligger 
mellan 30 och 50 %. Variationerna av friglimmerhalten beror på att ortognejserna är av olika 
typer, se Miškovský (2004) för mer information om fri glimmer. Angivna exempel på mekaniska 
egenskaper är valda med utgångspunkt från de största erfarenheterna. 
 

Sprickfrekvensen bedöms vara ringa till mycket ringa, vilket är gynnsamt bland annat för 
släntstabiliteten i vägskärningar samt vid borrnings- och sprängningsarbete. Någon 
strukturgeologisk utvärdering har emellertid inte varit möjlig att genomföra med anledning av att 
de lösa avlagringarna ännu inte är avtäckta. En mer detaljerad strukturgeologisk granskning 
kommer att genomföras under projektets andra fas.  
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BILAGA A 
PLANUTDRAG 

 
 

 
Bild A.1 Planutdrag med prov ID 1135 

A1 



BILAGA A 
PLANUTDRAG 

 
 

 
Bild A.2 Planutdrag med prov ID 11012-11016 
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BILAGA A 
PLANUTDRAG 

 
 

 
Bild A.3 Planutdrag med prov ID 11127 
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BILAGA A 
PLANUTDRAG 

 
 

 
Bild A.4 Planutdrag med prov ID 11501 
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BILAGA A 
PLANUTDRAG 

 
 

 
Bild A.5 Planutdrag med prov ID 12110-12153 
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BILAGA A 
PLANUTDRAG 

 
 

 
Bild A.6 Planutdrag med prov ID 12336-12337 
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BILAGA B 
TUNNSLIP FRÅN GROVFRAKTION 

 
 

  
 
Bild B.1 Prov ID 1135 Bild B.2 Prov ID 11012 
 
 

  
 
Bild B.3 Prov ID 11016 Bild B.4 Prov ID 11127 
 
 

  
 
Bild B.5 Prov ID 11501 Bild B.6 Prov ID 12110 
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BILAGA B 
TUNNSLIP FRÅN GROVFRAKTION 

 
 

  
 
Bild B.7 Prov ID 12153 Bild B.8 Prov ID 12336 
 

 
 
Bild B.9 Prov ID 12337 
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BILAGA C 
UTVÄRDERING FRÅN GLIMMERANALYS 

 
 

Glimmeranalys - utvärdering 

Prov ID 1135   
Kornstorlek 0,125-0,250   
Datum 2005-08-11   
Leg EJ   
Kontroll KM    

 
Linje Glimmer Övriga Totalt Prop glim

1 14 40 54 0,259
2 14 37 51 0,275
3 7 41 48 0,146
4 21 32 53 0,396
5 12 31 43 0,279
6 18 36 54 0,333
7 14 41 55 0,255
8 10 40 50 0,200
9 10 44 54 0,185

10 16 38 54 0,296
11 9 39 48 0,188
12 14 36 50 0,280
13 19 23 42 0,452
14 19 34 53 0,358
15 11 41 52 0,212
16 12 41 53 0,226

Summa 220 594 814  
 

Medel  50,9 0,271
SD  3,9 0,082
SE  0,021

Varians  15,3 0,007
Min  42 0,146
Max  55 0,452

   
Konf 95  0,040
Konf 99     0,053
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BILAGA C 
UTVÄRDERING FRÅN GLIMMERANALYS 

 
 

Glimmeranalys - utvärdering 

Prov ID 11012   
Kornstorlek 0,125-0,250   
Datum 2005-08-12   
Leg EJ   
Kontroll KM    

 
Linje Glimmer Övriga Totalt Prop glim

1 15 22 37 0,405
2 13 25 38 0,342
3 10 25 35 0,286
4 15 27 42 0,357
5 20 17 37 0,541
6 15 26 41 0,366
7 10 30 40 0,250
8 15 37 52 0,288
9 18 34 52 0,346

10 16 27 43 0,372
11 20 29 49 0,408
12 17 26 43 0,395
13 14 27 41 0,341
14 16 30 46 0,348
15 16 31 47 0,340
16 19 28 47 0,404

Summa 249 441 690  

Medel 43,1 0,362
SD 5,3 0,066
SE 0,016

Varians 27,9 0,004
Min 35 0,250
Max 52 0,541

  
Konf 95 0,032
Konf 99    0,042
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BILAGA C 
UTVÄRDERING FRÅN GLIMMERANALYS 

 
 

Glimmeranalys - utvärdering 

Prov ID 11016   
Kornstorlek 0,125-0,250   
Datum 2005-08-12   
Leg EJ   
Kontroll KM    

 
Linje Glimmer Övriga Totalt Prop glim

1 19 41 60 0,317
2 23 31 54 0,426
3 13 33 46 0,283
4 20 40 60 0,333
5 22 43 65 0,338
6 22 39 61 0,361
7 23 35 58 0,397
8 19 36 55 0,345
9 14 42 56 0,250

10 10 44 54 0,185
11 13 50 63 0,206
12 13 51 64 0,203
13 13 43 56 0,232
14 13 50 63 0,206
15 16 51 67 0,239
16 16 46 62 0,258

Summa 269 675 944  
 

Medel 59,0 0,286
SD 5,3 0,075
SE  0,019

Varians 28,4 0,006
Min 46 0,185
Max 67 0,426

   
Konf 95  0,037
Konf 99     0,048
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BILAGA C 
UTVÄRDERING FRÅN GLIMMERANALYS 

 
 

Glimmeranalys - utvärdering 

Prov ID 11127   
Kornstorlek 0,125-0,250   
Datum 2005-08-12   
Leg EJ   
Kontroll KM    

 
Linje Glimmer Övriga Totalt Prop glim 

1 25 21 46 0,543
2 24 22 46 0,522
3 16 34 50 0,320
4 22 28 50 0,440
5 25 31 56 0,446
6 21 35 56 0,375
7 26 28 54 0,481
8 24 28 52 0,462
9 17 49 66 0,258

10 23 36 59 0,390
11 17 26 43 0,395
12 27 31 58 0,466
13 19 41 60 0,317
14 23 37 60 0,383
15 17 35 52 0,327
16 19 31 50 0,380

Summa 345 513 858
 

Medel  53,6 0,407
SD  6,2 0,079
SE  0,020

Varians  37,9 0,006
Min  43 0,258
Max  66 0,543

  
Konf 95  0,039
Konf 99     0,051
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BILAGA C 
UTVÄRDERING FRÅN GLIMMERANALYS 

 
 

Glimmeranalys - utvärdering 

Prov ID 11501   
Kornstorlek 0,125-0,250   
Datum 2005-08-15   
Leg EJ   
Kontroll KM    

 
Linje Glimmer Övriga Totalt Prop glim 

1 7 47 54 0,130
2 13 44 57 0,228
3 9 38 47 0,191
4 9 41 50 0,180
5 11 39 50 0,220
6 11 36 47 0,234
7 10 43 53 0,189
8 11 41 52 0,212
9 4 45 49 0,082

10 13 40 53 0,245
11 12 34 46 0,261
12 7 40 47 0,149
13 10 39 49 0,204
14 10 48 58 0,172
15 11 42 53 0,208
16 11 45 56 0,196

Summa 159 662 821

Medel 51,3 0,194
SD 3,8 0,045
SE 0,011

Varians 14,2 0,002
Min 46 0,082
Max 58 0,261

 
Konf 95 0,022
Konf 99    0,029

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C5 



BILAGA C 
UTVÄRDERING FRÅN GLIMMERANALYS 

 
 

Glimmeranalys - utvärdering 

Prov ID 12110   
Kornstorlek 0,125-0,250   
Datum 2005-08-15   
Leg EJ   
Kontroll KM    

 
Linje Glimmer Övriga Totalt Prop glim

1 16 32 48 0,333
2 11 34 45 0,244
3 6 31 37 0,162
4 15 26 41 0,366
5 22 29 51 0,431
6 15 37 52 0,288
7 20 38 58 0,345
8 13 35 48 0,271
9 14 33 47 0,298

10 20 33 53 0,377
11 19 34 53 0,358
12 12 32 44 0,273
13 16 37 53 0,302
14 19 31 50 0,380
15 15 36 51 0,294
16 12 41 53 0,226

Summa 245 539 784  

Medel 49,0 0,309
SD 5,3 0,068
SE 0,017

Varians 27,9 0,005
Min 37 0,162
Max 58 0,431

  
Konf 95 0,033
Konf 99    0,043
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BILAGA C 
UTVÄRDERING FRÅN GLIMMERANALYS 

 
 

Glimmeranalys - utvärdering 

Prov ID 12153   
Kornstorlek 0,125-0,250   
Datum 2005-08-15   
Leg EJ   
Kontroll KM    

 
Linje Glimmer Övriga Totalt Prop glim

1 15 31 46 0,326
2 19 29 48 0,396
3 15 29 44 0,341
4 17 30 47 0,362
5 15 35 50 0,300
6 19 35 54 0,352
7 18 29 47 0,383
8 15 29 44 0,341
9 19 34 53 0,358

10 19 26 45 0,422
11 18 33 51 0,353
12 18 33 51 0,353
13 19 40 59 0,322
14 13 43 56 0,232
15 18 35 53 0,340
16 17 28 45 0,378

Summa 274 519 793  

Medel 49,6 0,347
SD 4,5 0,043
SE 0,011

Varians 20,7 0,002
Min 44 0,232
Max 59 0,422

  
Konf 95 0,021
Konf 99    0,027
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BILAGA C 
UTVÄRDERING FRÅN GLIMMERANALYS 

 
 

Glimmeranalys - utvärdering 

Prov ID 12336   
Kornstorlek 0,125-0,250   
Datum 2005-08-16   
Leg EJ   
Kontroll KM    

 
Linje Glimmer Övriga Totalt Prop glim

1 23 18 41 0,561
2 21 19 40 0,525
3 16 15 31 0,516
4 18 24 42 0,429
5 17 22 39 0,436
6 13 30 43 0,302
7 16 33 49 0,327
8 13 34 47 0,277
9 13 34 47 0,277

10 14 34 48 0,292
11 14 34 48 0,292
12 13 36 49 0,265
13 22 27 49 0,449
14 15 29 44 0,341
15 14 40 54 0,259
16 18 31 49 0,367

Summa 260 460 720  
 

Medel  45,0 0,370
SD  5,5 0,102
SE  0,026

Varians  30,5 0,010
Min  31 0,259
Max  54 0,561

   
Konf 95  0,050
Konf 99     0,066
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BILAGA C 
UTVÄRDERING FRÅN GLIMMERANALYS 

 
 

Glimmeranalys - utvärdering 

Prov ID 12337   
Kornstorlek 0,125-0,250   
Datum 2005-08-16   
Leg EJ   
Kontroll KM    

 
Linje Glimmer Övriga Totalt Prop glim

1 11 45 56 0,196
2 18 32 50 0,360
3 5 38 43 0,116
4 20 34 54 0,370
5 15 46 61 0,246
6 18 40 58 0,310
7 15 30 45 0,333
8 16 36 52 0,308
9 24 39 63 0,381

10 17 39 56 0,304
11 19 34 53 0,358
12 10 43 53 0,189
13 13 44 57 0,228
14 14 38 52 0,269
15 10 42 52 0,192
16 13 39 52 0,250

Summa 238 619 857  
 

Medel  53,6 0,276
SD  5,1 0,078
SE  0,019

Varians  26,4 0,006
Min  43 0,116
Max  63 0,381

   
Konf 95  0,038
Konf 99     0,050
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BILAGA D 
BILDER AV PROVER FRÅN FÄLTBESIKTNING 

 
 

  
 
Bild D.1 Vid prov ID 1135-11127 Bild D.2 Vid prov ID 11501 
 
 

  
 
 
Bild D.3 Vid prov ID 12336-12337 Bild D.4 Vid prov ID 12336-12337 
 
 

  
 
Bild D.5 Vid prov ID 12336-12337  
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