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Förord 
Detta projekt har finansierats av Trafikverket och är en fortsättning på tidigare arbete 
redovisat i VTI rapport 715 ”Expertsystem för bedömning av bergmaterialens 
mekaniska egenskaper”. Detta arbete består av utökning av dataunderlag (provning av 
fler bergmaterial), fördjupad statistisk analys av data samt finjustering av 
klassificeringsnycklar. 

Som i första delen har Håkan Arvidsson, VTI, varit ansvarig för huvuddelen av 
provningarna medan Eva Johansson har varit huvudförfattare med stöd av Karel 
Miškovský, båda Envix. Magnus Bergknut, Envix, har stått för den statistiska analysen. 
Ansvarig för detta projekt på Trafikverket har varit Klas Hermelin. 

I styrgruppen har Karl-Johan Loorents, Alexander Smekal och Eva-Lotta Olsson, 
samtliga Trafikverket, ingått. 
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Utveckling av expertsystem för bedömning av bergmaterialens mekaniska 
egenskaper – komplement till VTI rapport 715 
av Eva Johansson*), Karel Miškovský*), Magnus Bergknut*) och Håkan Arvidsson 
VTI 
581 95 Linköping 

 
Sammanfattning 
På uppdrag av Trafikverket har Luleå tekniska universitet (LTU)/Envix Nord AB i 
samarbete med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) kompletterat och 
vidareutvecklat Expertsystem för bedömning av bergmaterialens mekaniska egenskaper, 
som är ett system baserat på beskrivning av bergartens petrografiska egenskaper. 
Projektets mål är att möjliggöra en snabb, dokumenterad bedömning (kategorisering 
efter EU-standarder) av bergmaterialens kvalitet och praktiska användning redan i 
projekteringsstadiet och även om berget är täckt med lösa avlagringar. Projektets 
primära resultat publicerades i VTI rapport 715.  

Fortsättningsprojektets syfte var att förbättra expertsystemets bedömningssäkerhet 
genom tillförandet av kompletterande analysresultat åtföljda av multivariat utvärdering. 
Projektet genomfördes genom analyser av utvalda kompletterande prov, multivariat 
utvärdering av det kompletterade underlaget samt kvalitetsförbättring av 
bedömningssystemets klassificeringsnycklar. Databladen utökades med nio 
bergartsprov och för närvarande bygger expertsystemet på 43 selektivt utvalda 
bergmaterial. För den multivariata utvärderingen användes PCA och PLS. 
Klassificeringsnycklarna uppgraderades för bergartsgrupperna granitoider och 
gabbroider. Nycklarnas säkerhetsnivåer skärptes och inverkan av fler petrografiska 
parametrar på de mekaniska egenskaperna verifierades. 

Korrelationen mellan bergarternas petrografiska och deras mekaniska egenskaper (PLS-
utvärdering) uppvisar att inom grupperna granitoider och gabbroider är det samma 
petrografiska variabler som påverkar mekaniska egenskaper hos respektive grupp. 

De petrografiska variabler som vid utvärderingen visade sig ha störst inverkan på de 
mekaniska egenskaperna för granitoider är kornstorlek, kornstorleksfördelning och 
glimmerhalt. Utvärderingen pekade också på ett starkt samband mellan glimmerhalt och 
foliationsgrad, vilket i sin tur resulterar i en tydlig skillnad mellan massformiga 
(magmatiska) och folierade (metamorfa) granitoider.  

Beträffande gabbroider, var det mikrosprickfrekvens, glimmerhalt, kornstorleks-
fördelning och kornstorlek som uppvisade störst inverkan på de mekaniska egen-
skaperna. Utvärderingen indikerade att metamorfosgraden främst har positiv påverkan 
beträffande motstånd mot nötning från dubbdäck. De lågmetamorfa gabbroiderna har 
lägre (bättre) kulkvarnsvärde än de magmatiska varianterna. Dock inverkar även såväl 
glimmerhalt som kornstorlek. Glimmerhalten i gabbroider har generellt sett positiv 
påverkan på de mekaniska egenskaperna. Bergprover med högre glimmerhalt (5–15%) 
har bättre mekaniska egenskaper än de med lägre (<5%).  

Multivariat utvärdering har visat sig vara ett passande verktyg för att verifiera de 
mekaniska egenskapernas beroende av flera olika petrografiska egenskaper. 
 

_____________ 
 
*) Envix Nord AB 
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Development of expert system for assessment of crushed rock aggregates’ 
mechanical properties 
by Eva Johansson*), Karel Miškovský*), Magnus Bergknut*) and Håkan Arvidsson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping 
 

 
Summary 
On behalf of the Swedish Transport Administration, Luleå University of Technology 
(LTU)/Envix North Ltd and the Swedish National Road and Transport Research 
Institute (VTI) have added to and developed the expert system for evaluation of rock 
materials’ mechanical properties, i.e. an evaluation system based on petrographic 
parameters. The project aimed to provide a prompt documented evaluation of rock mass 
quality and its practical use as aggregate, even when rock is covered by drift material. 
The primary outcome of the project has been published in VTI rapport 715. 

The present project was carried out by analysis of selected samples, multivariate 
evaluation, and improvement of the expert system’s classification keys for granitoids 
and gabbroids. A total of nine rock samples were added to the data base; the system is 
currently based on 43 selectively chosen rock materials. The multivariate evaluation 
used PCA and PLS.  

The correlation (PLS evaluation) between petrographic and mechanical properties 
shows that for both granitoids and gabbroids, there are generally the same petrographic 
parameters that affect mechanical properties. The petrographic parameters for the 
granitoids having the greatest impact on the mechanical properties are; grain size, grain 
size distribution and mica content. The analysis also indicated a strong correlation 
between mica content and degree of foliation, which in turn results in a clear difference 
between magmatic and metamorphic granitoids. Concerning the gabbroids, it was 
frequency of micro fractures, mica content, grain size, and grain size distribution that 
had the greatest impact on the mechanical properties. The analysis indicated that the 
degree of metamorphism affects the resistance to abrasion from studded tires. Low 
metamorphic gabbroids show generally “lower” (better) Nordic ball mill values 
compared to rocks of “higher” degree of metamorphism. Mica in gabbroids generally 
has a positive effect (more competent) on mechanical properties. Rock samples with 
“higher” mica content (5–15 %) generally have better mechanical properties than those 
with lower (<5 %) mica content. 

The multivariate evaluation has proven to be a suitable tool to verify the mechanical 
properties’ dependence on petrographic parameters. 

 

 

 

 

 

_____________ 
 
*) Envix Nord AB 
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Introduktion 

1.1 Bakgrund 
På uppdrag av Trafikverket (TrV) kompletterade och vidareutvecklade Luleå tekniska 
universitet (LTU)/Envix Nord AB i samarbete med Statens väg- och transport-
forskningsinstitut (VTI) ”Expertsystem för bedömning av bergmaterialens mekaniska 
egenskaper”. Ett expertsystem baserat på beskrivning av bergartens petrografiska 
egenskaper. Projektets syfte är att möjliggöra en snabb, dokumenterad bedömning 
(kategorisering efter EU-standarder) av bergmaterialens kvalitet och praktiska 
användning redan i projekteringsstadiet och även om berget är täckt med lösa 
avlagringar. Vid värderingen kan också borrkax från jord/berg-sondering användas. 
Expertsystem kan nyttjas för bedömning av bergkvaliteten i väg- och järnvägslinje, 
kvalitetssäkring av bergtäkter, bedömning av tunnelmassor m.m. Projektet startade 2007 
och avrapporterades våren 2011. Projektets primära resultat publicerades i VTI rapport 
715 (Johansson et al., 2011). Denna rapport är ett komplement till den föregående 
rapporten (VTI rapport 715). Finansiärer var Trafikverket (material- och analys-
kostnader) och Envix Nord AB (personalkostnader). Projektet resulterade också i 
internationellt publicerade vetenskapliga artiklar samt en avhandling och examen på 
doktorsnivå. Ett internationellt forskningssamarbete med Karls universitet i Prag, 
Tjeckiska republiken (egen finansiering) pågår inom ramarna för arbetet med 
Expertsystemet. 

Resultat och praktiska tester av ”Expertsystem för bedömning av bergmaterialens 
mekaniska egenskaper” bekräftade metodens tillämpbarhet samt dess teknologiska och 
samhällsekonomiska betydelse. På förslag av projektledningsgruppen (Håkan 
Arvidsson, VTI; Alexander Smekal, TrV; Eva-Lotta Olsson, TrV; Klas Hermelin, TrV 
och Karl-Johan Loorents, TrV) ska ett fortsättningsprojekt vara inriktat på utvärdering, 
kvalitetsförbättring och kvalitetssäkring av expertsystemet. Genom tillförande av 
kompletterande analyser av strategiskt utvalda prov samt statistisk utvärdering av det 
kompletterade materialet kommer Expertsystemets bedömningssäkerhet att öka.  

1.2 Syfte 
Fortsättningsprojektets syfte är att förbättra Expertsystemets bedömningssäkerhet 
genom tillförandet av kompletterande analysresultat åtföljda av multivariat utvärdering 
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2 Metodik 
Fortsättningsprojektet med förstärkning av Expertsystemets bedömningssäkerhet 
genomfördes genom: 

 Utökning av datablad genom analyser av utvalda kompletterande prov  

 Multivariat utvärdering av det kompletterade underlaget 

 Kvalitetsförbättring av bedömningssystemet 

2.1 Kompletterande analyser 
Expertsystemets serie av datablad utökades med nio selektivt utvalda bergmaterial. 
Provtagning samt mekaniska och petrografiska analyser utfördes under 
hösten 2010 - våren 2011. De petrografiska egenskaperna kompletterades med 
ytterligare data genom bildanalys. Alla resultat från mekaniska och petrografiska 
analyser dokumenterades i kompletterande datablad (Bilaga A). För närvarande är 
Expertsystemet baserat på 43 selektivt utvalda bergmaterial. 

2.2 Multivariat utvärdering 
Multivariata metoder innefattar en rad olika tekniker. I denna studie har PCA 
(principalkomponentanalys, engelska: principal component analysis) använts för att 
hitta samband (systematisk variation) i data och visualisera dessa på ett övergripande 
sätt (t.ex. Wold et al., 1987; Höskuldsson, 1995). Vidare har regressionsmetoden PLS 
(partial least squares) använts för att undersöka potentiella korrelationer mellan de 
genom multivariat utvärdering identifierade petrografiska och mekaniska variabler (t.ex. 
Wold et al., 1984; Geladi and Kowalski, 1986; Wold et al., 2001a; Wold et al., 2001b). 

En traditionell regressionsanalys kan användas för att hitta korrelationsgrad mellan två 
variabler (figur 2.1). 
 

 
Figur 2.1 Schematisk representation av traditionell regressionsanalys mellan två 

variabler (variabel X och Y). Den blå linjen representerar den linjära 
funktion som bäst passar observerade data.

X

Y
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I likhet med en traditionell regressionsanalys innebär PCA att principalkomponenter för 
ett obegränsat antal variabler beräknas. Detta illustreras för tre variabler (figur 2.2). 
 

 
Figur 2.2 A1: En enstaka observation (t.ex. ett prov) i förhållande till tre uppmätta 

variabler, A2: Flera observationer och de principalkomponenter (PC1 och 
PC2) är de linjära funktioner som bäst beskriver observerade data, B: 
Score plot som beskriver relationen mellan observationer (enligt 
framräknade principalkomponenter), C: Loading plot som beskriver 
relationen mellan variabler (enligt framräknade principalkomponenter) 

 
En mer teknisk beskrivning av figur 2.2 är att för data med n st observationer (i denna 
studie bergartsprov) med tillhörande m stycken variabler (i denna studie petrografiska 
egenskaper och mekaniska egenskaper) kan varje variabel m behandlas som en axel i en 
rymd med m dimensioner. Varje observation kan då plottas som en punkt i denna rymd. 
Vid en PCA placeras en principalkomponent (rät linje) genom origo av data på ett 
sådant sätt att felet blir så litet som möjligt enligt minsta kvadratmetoden (d.v.s. enligt 
störst variation i data). En andra principalkomponent, vinkelrät mot den första, beräknas 
sedan enligt kvarvarande variation (figur 2.2). Detta kan sedan fortgå tills all variation i 
data beskrivs på ett passande sätt. Vid beräkning av principalkomponent normaliseras 
oftast först alla data så att variabler bestående av små värden (t.ex. 0-1) får samma vikt i 
beräkningarna som variabler bestående av stora värden (t.ex. 0-1000). 

PCA tolkas grafisk genom en s.k. Score plot och en s.k. Loading plot (figur 2.2). En 
Score plot beskriver relationen mellan observationer (här bergartsprov) och ger en 
grafisk representation av grupperingar och klasser. En Loading plot beskriver relationen 
mellan variabler och visar, genom att överlagras med motsvarande Score plot, vilka 
variabler som orsakar de observerade grupperingarna. I figur 2.2 representeras detta av 
att observationerna till vänster i figur 2.2:B har stark koppling till variabel m1 och svag 
koppling till variabel m2 i figur 2.2:C, medan observationerna till höger i figur 2.2:B 
har stark koppling till variabel m2 och svag koppling till variabel m1 i figur 2.2:C. 



 

12 VTI rapport 761 

PLS liknar PCA, men används för att hitta korrelationer mellan två samlingar av data, i 
denna studie de studerade bergarternas petrografiska egenskaper (X-variabler) och deras 
mekaniska egenskaper (Y-variabler). Vid PLS beräknas principalkomponenter som 
beskriver X och Y, men som samtidigt ger en god korrelation mellan principal-
komponenterna för X och principalkomponenterna för Y. PLS tolkas grafisk med Score 
plot och Loading plot på samma sätt som PCA. Ibland kan det vara till hjälp att lista i 
tabell eller visa grafiskt i staplar hur stark korrelationen mellan olika X-variabler och 
enskilda Y-variabler är. En sådan sammanställning visar den inbördes rankingen mellan 
olika variabler, baserad på hur starkt de korrelerar med en enskild Y-variabel.  

2.3 Kvalitetsförbättring av bedömningssystemet 
Resultaten av multivariat utvärdering och tidigare genomförda statistiska analyser 
sammanställdes och utvärderades på nytt. Tillförlitligheten i Expertsystemets 
bedömningssystem kunde förstärkas genom att uppdatera klassificeringsnycklarna. Nya 
resultat tillfördes nycklarna för bergartsgrupperna granitoider och gabbroider. Utifrån 
tidigare version av klassificeringsnycklarna (VTI rapport 715) har dels inverkan av fler 
petrografiska variabler verifierats, dels har säkerhetsnivåerna skärpts. 
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3 Resultat 

3.1 Databladens omfattning 
Serien av datablad utökades med ytterligare nio bergartsprov och totalt ingår nu 43 
stycken i Expertsystemet enligt tabell 3.1. De nya bergarterna har nummer 035-043 
(Bilaga A). 
 
Tabell 3.1 Expertsystemets ingående bergarter (kompletterande prov är markerade 

med rött) 

    
№ Bergart № Bergart 

001 Gabbro 023 Felsisk/intermediär metavulkanit 

002 Granodiorit 024 Aplit 

003 Diabas 025 Metagabbro 

004 Diabas 026 Glimmerskiffer (biotit-plagioklas) 

005 Granit 027 Kvartsporfyr 

006 Metagabbro (grönsten) 028 Intermediär metavulkanit 

007 Metatonalit (ortognejs) 029 Glimmerskiffer (muskovit, granatförande) 

008 Metagranit (ortognejs) 030 Kvartsit 

009 Fältspatsförande kvartsit 031 Metagabbro 

010 Granit 032 Intermediär metavulkanit 

011 Olivindiabas 033 Kalkfyllit 

012 Granit 034 Intermediär/mafisk metavulkanit (grönskiffer) 

013 Granit 035 Kvartsitisk skiffer 

014 Metagranit (ortognejs) 036 Granit 

015 Metagranodiorit (ortognejs) 037 Felsisk-intermediär metavulkanit 

016 Metagranodiorit (ortognejs) 038 Olivindiabas 

017 Fältspatsförande kvartsit 039 Anortositisk gabbro 

018 Granodiorit 040 Ådergnejs (migmatit) 

019 Ådergnejs (migmatit) 041 Glimmerskiffer (biotit-plagioklas) 

020 Kvartsitisk skiffer 042 Aplitisk granit 

021 Metagranodiorit (ortognejs) 043 Granit 

022 Mafisk metavulkanit (amfibolitskiffer)   

 
I tabellerna 3.2-3.3 redovisas översiktligt de nya bergartsprovens struktur, textur och 
mineralsammansättning. Resultaten av andel fri glimmer i finfraktion och mekaniska 
analyser presenteras i tabellerna 3.4-3.5. 
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Tabell 3.2 Struktur och textur hos de kompletterande bergartsproven 

     
№ Bergart Struktur Kornstorlek1 Kornstorleksfördelning 

035 Kvartsitisk skiffer folierad finkornig jämnkornig 

036 Granit massformig grovkornig ojämnkornig 

037 Felsisk-intermediär 
metavulkanit folierad finkornig jämnkornig 

038 Olivindiabas massformig medel-grovkornig ojämnkornig 

039 Anortositisk gabbro massformig grovkornig ojämnkornig 

040 Ådergnejs (migmatit) starkt folierad medel-grovkornig ojämnkornig 

041 Glimmerskiffer (biotit-
plagioklas) folierad medelkornig jämnkornig 

042 Aplitisk granit massformig finkornig jämnkornig 

043 Granit massformig finkornig jämnkornig 

1 Magmatiska bergarter: grovkornig >5 mm; medelkornig 1-5 mm; finkornig <1 mm 
 Metamorfa bergarter: grovkornig >2 mm; medelkornig 0,2-2 mm; finkornig <0,2 mm 

 
Tabell 3.3 Mineralsammansättning hos de kompletterande bergartsproven 

  Mineralsammansättning1 (vol.%) 
№ Bergart Fsp Kv Gl Px Amf Ol Övr 

035 Kvartsitisk skiffer 60,12 39,6    0,3 

036 Granit 70,2 17,0 10,9  1,3  0,6 

037 Felsisk-intermediär 
metavulkanit 42,1 38,7 14,3  4,9   

038 Olivindiabas 54,4  0,9 21,3  17,8 5,6 

039 Anortositisk gabbro 84,6  0,5 8,1  6,6 0,2 

040 Ådergnejs (migmatit) 42,6 24,7 27,1    5,6 

041 Glimmerskiffer (biotit-
plagioklas) 43,9 20,3 30,8    5,0 

042 Aplitisk granit 59,9 29,1 11,0     

043 Granit 69,7 26,9 3,1    0,3 

1 Fsp=fältspat; Kv=kvarts; Gl=glimmer; Px=pyroxen; Amf=amfibol; Ol=olivin; Övr=övriga 

2 Fältspat och kvarts är för finkorniga för att kvantifiera var för sig 
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Tabell 3.4 Andel fri glimmer i finfraktion hos de kompletterande bergartsproven 

  Andel fri glimmer i fina fraktioner (%) 
№ Bergart 0,125/0,25 mm 0,25/0,5 mm 

035 Kvartsitisk skiffer 31 17 

036 Granit 25 26 

037 Felsisk-intermediär 
metavulkanit 8 4 

038 Olivindiabas 7 4 

039 Anortositisk gabbro 1 2 

040 Ådergnejs (migmatit) 43 36 

041 Glimmerskiffer (biotit-
plagioklas) 26 20 

042 Aplitisk granit 19 13 

043 Granit 8 5 

 
Tabell 3.5 Mekaniska egenskaper hos de kompletterande bergartsproven 

  Värden från mekaniska provningar1 
№ Bergart AN LARB LA MDERB MDE Sprödhet 

035 Kvartsitisk skiffer 21,1 16 18 12 16 35 

036 Granit 21,8 34 37 15 13 53 

037 Felsisk-intermediär 
metavulkanit 7,5 13 18 3 4 46 

038 Olivindiabas 14,6 19 24 11 10 45 

039 Anortositisk gabbro 16,8 16 22 9 11 50 

040 Ådergnejs (migmatit) 20,3 16 21 13 16 44 

041 Glimmerskiffer (biotit-
plagioklas) 18,3 20 26 13 14 49 

042 Aplitisk granit 10,1 21 24 6 7 44 

043 Granit 8,9 17 24 4 5 48 

1 AN=kulkvarnsvärde; LARB=Los Angelesvärde 31,5/50 mm; LA=Los Angelesvärde 10/14 mm; 
MDERB=micro-Devalvärde 31,5/50 mm; MDE=micro-Devalvärde 10/14 mm; Sprödhet=sprödhetstal 

 
3.2 Multivariat utvärdering 
Bergarternas petrografiska egenskaper utvärderdes med PCA, medan korrelationen 
mellan petrografiska egenskaper och mekaniska egenskaper utvärderades med PLS. 

3.2.1 Utvärdering av petrografiska egenskaper med PCA 
Bergarternas petrografiska egenskaper utvärderdes med PCA för att se om och hur dessa 
fångade på förhand kända klasser: granitoider (Gra), gabbroider (Gab), meta-areniter 
och meta-argilliter (Are) samt metavulkaniter (Vol). 
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Som framgår av figur 3.1 bildar de undersökta bergarterna relativt åtskilda grupper, men 
viss överlappning förekommer. De uppmätta petrografiska egenskaperna beskriver 
gabbroider som en enskild grupp (gröna punkter i figur 3.1), meta-areniter och 
meta-argilliter som två separata grupper (de röda punktsvärmarna i figur 3.1). 
Granitoidernas och metavulkaniternas egenskaper spänner över flera grupper. 
Sammantaget bedöms de petrografiska egenskaperna ge en god representation av de 
ingående observationerna. 

 

 
Figur 3.1 Score plot från PCA av bergarternas petrografiska egenskaper (de 

streckade linjerna beskriver ungefärlig gruppering) 
 
De bakomliggande variablerna till grupperingarna i figur 3.1 framgår av figur 3.2. 
Variabler i utkanten av figur 3.2 har generellt sätt större inverkan jämfört med variabler 
som hamnar nära origo. Som exempel kan nämnas att gabbroider grupperas tillsammans 
på grund av deras höga halt fältspat (C_Fsp), låga halt kvarts (C_Qtz), låga halt 
glimmer (C_Mc) och relativt stora medelkornstorlek på ingående glimmer (GS_mmc), 
men som framgår av figur 3.2 finns det många fler variabler som spelar in på de 
respektive grupperingarna. Halten amfibol (C_Amph) verkar ha mycket liten inverkan 
på uppkomna grupperingar. En förklaring till variablernas beteckningar i figur 3.2 
redovisas i tabell 3.6.
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Figur 3.2. Loading plot från PCA av bergarternas petrografiska egenskaper 
 
 
Tabell 3.6 Förklaring till variablernas beteckningar i figur 3.2 

Beteckning Förklaring 

C_Qtz Mineralsammansättning kvartshalt 

C_Mc Mineralsammansättning glimmermineral 

C_Fsp Mineralsammansättning fältspat 

C_Px Mineralsammansättning pyroxen 

C_Ol Mineralsammansättning olivin 

C_Gt Mineralsammansättning granat 

C_Amph Mineralsammansättning amfibol 

GS_pm Kornstorlek polarisationsmikroskopi 

GS_ma Medelkornstorlek alla i bergarten ingående mineral 

GS_mmc Medelkornstorlek glimmermineral 

St_f Struktur foliationsgrad 

GS_dpm Kornstorleksfördelning polarisationsmikroskopi 

GS_dsmd Kornstorleksfördelning standardavvikelse 

GS_dia Kornstorleksfördelning bildanalys 

GSH_sc Kornform bildanalysfaktor 

GSH_sf Kornform bildanalys numeriskt värde 

GSH_b Kornbegränsning 
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3.2.2 Korrelation mellan petrografiska och mekaniska egenskaper med PLS 
Korrelationen mellan petrografiska egenskaper och mekaniska egenskaper analyserades 
med PLS. Granitoider och gabbroider och deras motstånd mot nötning från dubbdäck 
(kulkvarnsvärde), fragmentering (Los Angelevärde 31,5/50 mm och 10/14 mm), 
nötning (micro-Devalvärde 31,5/50 mm och 10/14 mm) och sprödhet (sprödhetstal) 
utvärderades. 

Resultaten från utvärderingen av granitoider ges i form av stapeldiagram i figur 3.3. 
 

 

 

 
Figur 3.3 De fyra viktigaste petrografiska egenskaperna hos granitoider enligt PLS för 

motstånd mot nötning från dubbdäck (kulkvarnsvärde), fragmentering (Los 
Angelesvärde 31,5/50 mm och 10/14 mm), nötning (micro-Devalvärde 
31,5/50 mm och 10/14 mm) och sprödhet (sprödhetstal) 

 

Som framgår av figur 3.3 är det samma fyra variabler som återkommer för alla 
mekaniska provningar vid PLS-utvärderingen av granitoider: medelkornstorlek på 
ingående glimmer, kornsstorleksfördelning, glimmerhalt och medelkornstorlek. Då 
underlaget statistiskt sett är relativ litet (17 observationer) ska inte tyngdpunkten ligga
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på de individuella staplarnas storlek. Det är ändå tydligt att glimmer och olika aspekter 
av kornstorlek är av stor vikt för de undersökta mekaniska egenskaperna hos 
granitoider. 
 
Resultaten från utvärderingen av gabbroider ges i form av stapeldiagram i figur 3.4. 
 

 

 

 
Figur 3.4 De fyra viktigaste petrografiska egenskaperna hos gabbroider enligt PLS för 

motstånd mot nötning från dubbdäck (kulkvarnsvärde), fragmentering (Los 
Angelesvärde 31,5/50 mm och 10/14 mm), nötning (micro-Devalvärde 
31,5/50 mm och 10/14 mm) och sprödhet (sprödhetstal) 

 
Som framgår av figur 3.4 är det samma fyra variabler som återkommer för alla 
mekaniska provningar vid PLS-utvärderingen av gabbroider: mikrosprickfrekvens, 
glimmerhalt, kornsstorleksfördelning och medelkornstorlek. Då underlaget statistiskt 
sett är relativ litet (9 observationer) ska inte tyngdpunkten ligga på de individuella 
staplarnas storlek. Det är ändå tydligt att mikrosprickfrekvens och glimmerhalt är av 
stor vikt för de undersökta mekaniska egenskaperna hos gabbroider, följt av olika 
aspekter på kornstorlek och kornstorleksfördelning.  
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Utifrån de resultat som presenteras här förefaller PCA och PLS delvis lyfta fram andra 
aspekter av de undersökta petrografiska egenskaperna än de som bygger på erfarenhets-
baserade iakttagelser. Detta kan ske vid utvärdering av system där det saknas en 
detaljerad bild av de processer som i detalj styr det undersökta systemet. Utvärderingen 
genom PLS kan ge vägledning om variabler som bör undersökas ytterligare för att om 
möjligt förstå de mekanismer som styr sambandet mellan dessa variabler och de 
uppmätta mekaniska egenskaperna. Denna typ av data kan sedan kompletteras med data 
från empiriska (erfarenhetsbaserade) studier för att nå större säkerhet i det föreslagna 
Expertsystemet. 
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4 Kvalitetsförbättring av klassificeringsnycklar 
Vid den multivariata utvärderingen var det endast granitoiderna och gabbroiderna som 
gav resultat som kunde nyttjas för att kvalitetsförbättra bedömningssystemet. Inom 
bergartsgrupperna meta-areniter och meta-argilliter samt metavulkaniter är antalet prover 
för få för att de multivariata metoderna skulle ge tillfredsställande resultat. Utöver 
uppgraderingar med avseende på petrografiska egenskaper, har klassificeringsnycklarnas 
säkerhetsnivåer förstärkts. Den multivariata utvärderingen omfattade även egenskapen 
sprödhet, men eftersom sprödhet inte är ett svenskt krav vid upphandling ingår inte 
egenskapen i Expertsystemets klassificeringsnycklar. 

Generellt består ändringarna i klassificeringsnycklarna dels av förstärkning av säkerhets-
nivåerna, d.v.s. att sannolikheten för att de kategorier som angetts är större än tidigare, 
dels av att fler petrografiska variabler med inverkan på de mekaniska egenskaperna har 
verifierats. 

När det gäller petrografiska variabler har det visat sig finnas ett starkt samband mellan 
glimmerhalt och foliationsgrad beträffande granitoider. Det har också varit möjligt att 
statistiskt definiera kornstorlek som en avgörande parameter. För gabbroider är det 
främst mickrosprickfrekvens, kornstorlek samt en ökande glimmerhalts (till en viss 
gräns) positiva inverkan på mekaniska egenskaper (i motsats till glimmerhalten för 
granitoider) som har tillförts klassificeringsnycklarna.  

I avsnitten 4.1-4.4 redovisas klassificeringsnycklarna för alla de i Expertsystemet 
ingående bergartsgrupperna. Avsnitten för granitoider (avsnitt 4.1) och gabbroider 
(avsnitt 4.2) innehåller uppdateringar, medan avsnitten 4.3 (metasediment) och 4.4 
(metavulkaniter) är oförändrade utifrån den ursprungliga versionen (VTI rapport 715). 

I klassificeringsnycklarna används förkortningarna Ev, Tr och MTr. Dessa definieras 
som: 
Ev eventuellt (50 % sannolikhet) 
Tr troligt (70 % sannolikhet) 
MTr mycket troligt (90 % sannolikhet) 

I vissa av klassificeringsnycklarnas rutor anges fler än en petrografisk parameter. I 
samtliga fall ska det tolkas som att alla kriterierna i rutan ska vara uppfyllda för att en 
kategori ska gälla med en given sannolikhet. Om det exempelvis för ortognejser står: 

 
i en ruta ska det tolkas som att bergarten ska vara folierad och innehålla mindre än eller 
lika med 20 vol.% glimmer. 

 

4.1 Granitoida djup- och gångbergarter samt deras omvandlingsprodukter 
De petrografiska variabler som vid utvärderingen visade sig ha störst inverkan på de 
mekaniska egenskaperna för granitoider är kornstorlek, kornstorleksfördelning och 
glimmerhalt. Utvärderingen pekade också på ett starkt samband mellan glimmerhalt och 
foliationsgrad, vilket i sin tur resulterar i en tydlig skillnad mellan massformiga 
(magmatiska) och folierade (metamorfa) granitoider. Resultatet av 
klassificeringsnycklarnas uppgradering för granitoida djup- och gångbergarter samt 
deras omvandlingsprodukter (ortognejser) redovisas i underavsnitten 4.1.1-4.1.5.  

folierad 
≤20 % glimmer 
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Kategorier för största motstånd mot nötning från dubbdäck, kulkvarnsvärde 11,2/16 
mm (AN) 
 

granitoid 
 

AN7 Ev  finkornig 
<1 mm 

AN7 Ev  
 

  
AN30 MTr  AN14 MTr    

           
    medelkornig 

1-5 mm 
AN10 Ev  

 
  

    AN14 MTr    
             
    grovkornig 

>5 mm 
AN14 Ev  jämnkornig 

AN14 Ev 

    AN30 MTr  AN19 MTr 

            
        ojämnkornig 

AN19 Ev 

        AN30 MTr 

           
 

ortognejs 
 

AN14 Ev  folierad 
≤20% glimmer 

AN14 Tr  
 

  
AN30 MTr  AN19 MTr    

           
    starkt folierad 

>20% glimmer 
AN14 Ev     

    AN30 MTr     
 
 

4.1.1 Kategorier för största motstånd mot fragmentering, Los Angelesvärde 
31,5/50 mm (LARB) 

granitoid 
ortognejs 

LARB14 Ev  fin-medelkornig 
≤10% glimmer 

LARB14 Tr  
 

  
LARB>24 MTr  LARB20 MTr    

           
    grovkornig 

>10% glimmer 
LARB>24 MTr  

 
  

         
 
 

4.1.2 Kategorier för största motstånd mot fragmentering, Los Angelesvärde 
10/14 mm (LA) 

 
granitoid 

 

LA20 Ev  finkornig 
<1 mm 

LA20 Tr  
 

  
LA45 MTr  LA25 MTr    

           
    medelkornig 

1-5 mm 
LA25 Ev  

 
  

    LA40 MTr    
             
    grovkornig 

>5 mm 
LA35 Ev  

 
  

    LA45 MTr    

           
 

ortognejs 
 

LA25 Tr  finkornig 
<0,2 mm 

LA25 MTr  
 

  
LA45 MTr       

           
    medelkornig 

0,2-2 mm 
LA25 Tr  

 
  

    LA35 MTr    
           
    grovkornig 

>2 mm 
LA35 Tr     

    LA45 MTr     
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4.1.3 Kategorier för största motstånd mot nötning, micro-Devalvärde 
31,5/50 mm (MDERB) 

granitoid 
porfyr 

MDERB5 Ev  fin-medelkornig 
≤5 mm 

MDERB5 Ev  ≤10% glimmer 
MDERB5 Tr 

MDERB>15 MTr  MDERB15 MTr  MDERB7 MTr 

           
    grovkornig 

>5 mm 
MDERB15 Tr  

 
  

    MDERB>15 MTr    

           
 

ortognejs 
 

MDERB7 Ev  folierad 
MDERB7 Tr  

 
  

MDERB15 Tr  MDERB9 MTr    
           
    starkt folierad 

MDERB11 Tr  
 

  

    MDERB15 MTr    
 
 

4.1.4 Kategorier för största motstånd mot nötning, micro-Devalvärde 
10/14 mm (MDE) 

granioid 
porfyr 

MDE10 Ev  fin-medelkornig 
≤5 mm 

MDE10 Tr  
 

  
MDE20 MTr  MDE15 MTr    

           
    grovkornig 

>5 mm 
MDE15 Tr  

 
  

    MDE20 MTr    

           
 

ortognejs 
 

MDE10 Ev  folierad 
MDE10 Tr  

 
  

MDE20 MTr  MDE15 MTr    
           
    starkt folierad 

MDE15 Tr  
 

  

    MDE20 MTr    
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4.2 Gabbroida djup- och gångbergarter samt deras omvandlingsprodukter 
De petrografiska variabler som vid utvärderingen visade sig ha störst inverkan på de 
mekaniska egenskaperna för gabbroider är mikrosprickfrekvens, glimmerhalt korn-
storleksfördelning och kornstorlek. Utvärderingen pekade på att metamorfosgraden 
främst har positiv påverkan beträffande motstånd mot nötning från dubbdäck. De 
lågmetamorfa gabbroiderna har lägre (bättre) kulkvarnsvärde än de magmatiska 
varianterna. Dock inverkar även såväl glimmerhalt som kornstorlek. Glimmerhalten i 
gabbroider har generellt sett positiv påverkan på de mekaniska egenskaperna. Berg-
prover med högre glimmerhalt (5-15 %) har bättre mekaniska egenskaper än de med 
lägre (<5 %). Resultatet av klassificeringsnycklarnas uppgradering för grabbroida djup- 
och gångbergarter samt deras omvandlingsprodukter (ortognejser) redovisas i 
underavsnitten 4.2.1-4.2.5.  
 
 

4.2.1 Kategorier för största motstånd mot nötning från dubbdäck, kulkvarnsvärde 
11,2/16 mm (AN) 

gabbro 
diabas 

grönsten 

AN10 Ev  gabbro 
diabas 

AN14 Ev  fin-medelkornig 
≤5 mm 

AN14 Tr 

AN19 Tr  AN19 Tr  AN19 MTr 

           
    

lågmetamorf 
gabbro 

grönsten 

AN10 Ev  
5-15% glimmer 

AN10 Tr 

    AN14 Tr  AN14 MTr 

 
 

4.2.2 Kategorier för största motstånd mot fragmentering, Los Angelesvärde 
31,5/50 mm (LARB) 

gabbro 
diabas 

grönsten 

LARB12 Ev  finkornig 
<1 mm 

LARB12 Tr  mikrosprickfrekvens 
≤2 mm/mm2 

LARB12 MTr 

LARB20 Tr  LARB14 MTr    
           
    medel-grovkornig 

≥1 mm 
LARB16 Tr  

 
  

    LARB20 MTr    

 
 

4.2.3 Kategorier för största motstånd mot fragmentering, Los Angelesvärde 
10/14 mm (LA) 

gabbro 
diabas 

grönsten 

LA15 Ev  
<5% glimmer 

mikrosprickfrekvens 
5-10 mm/mm2 

LA20 Tr   
  

LA25 Tr  LA25 MTr    

           
    

5-15% glimmer 
mikrosprickfrekvens 

<5 mm/mm2 

LA15 Tr  
 

  

    LA20 MTr    

 
 

4.2.4 Kategorier för största motstånd mot nötning, micro-Devalvärde 
31,5/50 mm (MDERB) 

gabbro 
diabas 

grönsten 

MDERB7 Ev  
finkornig 

mikrosprickfrekvens 
<2 mm/mm2 

MDERB7 Tr 

MDERB11 Tr  MDERB9 MTr 

       
    

medel-grovkornig 
mikrosprickfrekvens 

2-10 mm/mm2 

MDERB9 Tr 

    MDERB11 MTr 
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4.2.5 Kategorier för största motstånd mot nötning, micro-Devalvärde 
10/14 mm (MDE) 

gabbro 
diabas 

grönsten 

MDE10 Tr  
finkornig 

5-15% glimmer 
mikrosprickfrekvens, <5 mm/mm2 

MDE10 MTr 

MDE20 Tr    
       
    

medel-grovkornig 
<5% glimmer 

mikrosprickfrekvens, 5-10 
mm/mm2 

MDE15 Tr 

    MDE20 MTr 

 
 
4.3 Metasediment (meta-areniter och meta-argilliter) 
I underavsnitten 4.3.1-4.3.5 redovisas klassificeringsnycklarna avseende metasediment 
(meta-areniter och meta-argilliter). Klassificeringsnycklarna omfattar inga förändringar 
utifrån den ursprungliga versionen (VTI rapport 715). 
 

4.3.1 Kategorier för största motstånd mot nötning från dubbdäck, kulkvarnsvärde 
11,2/16 mm (AN) 

meta-arenit 
meta-argillit 

AN5 Ev  kvartsit 
AN5 Ev  

 
  

AN>30 MTr  AN14 Tr    
           
    sedimentgnejs 

AN19 Tr  
 

  

    AN30 MTr    
             
    glimmerskiffer 

AN19 Ev  
 

  

    AN>30 Tr    
            
    fyllit 

AN>30 MTr  
 

  

         
 
 

4.3.2 Kategorier för största motstånd mot fragmentering, Los Angelesvärde 
31,5/50 mm, (LARB) 

meta-arenit 
meta-argillit 

LARB12 Ev  kvartsit 
LARB12 Ev  

 
 

LARB>24 MTr  LARB24 MTr   
          
    sedimentgnejs 

LARB20 Ev  
 

 

    LARB24 Tr   
            
    glimmerskiffer 

LARB16 Ev  
 

 

    LARB>24 MTr   
           
    fyllit 

LARB>24 MTr  
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4.3.3 Kategorier för största motstånd mot fragmentering, Los Angelesvärde 
10/14 mm (LA) 

meta-arenit 
meta-argillit 

LA15 Ev  kvartsit 
LA15 Ev  

 
  

LA50 MTr  LA30 MTr    
           
    sedimentgnejs 

LA20 Ev  
 

  

    LA30 Tr    
           

 
   glimmerskiffer 

LA20 Ev  
 

  

   LA30 MTr    
           
    fyllit 

LA40 Ev  
 

  

    LA50 MTr    
 
 

4.3.4 Kategorier för största motstånd mot nötning, micro-Devalvärde 
31,5/50 mm, (MDERB) 

meta-arenit 
meta-argillit 

MDERB5 Ev  kvartsit 
MDERB5 Ev  

 
 

MDERB>15 MTr  MDERB9 Tr   
          
    sedimentgnejs 

MDERB11 Ev  
 

 

    MDERB15 Tr   
          

 
   glimmerskiffer 

MDERB11 Ev  
 

 

   MDERB>15 Tr   
          
    fyllit 

MDERB>15 MTr  
 

 

        
 
 

4.3.5 Kategorier för största motstånd mot nötning, micro-Devalvärde 
10/14 mm (MDE) 

meta-arenit 
meta-argillit 

MDE10 Ev  kvartsit 
MDE10 Tr  

 
 

MDE50 MTr  MDE15 MTr   
          
    sedimentgnejs 

MDE15 Ev  
 

 

    MDE20 Tr   
          

 
   glimmerskiffer 

MDE10 Ev  
 

 

   MDE30 Tr   
          
    fyllit 

MDE45 Tr  
 

 

    MDE50 MTr   
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4.4 Metavulkaniter (felsiska till mafiska) 
I underavsnitten 4.4.1-4.4.5 redovisas klassificeringsnycklarna avseende metavulkaniter 
(felsiska till mafiska). Klassificeringsnycklarna omfattar inga förändringar utifrån den 
ursprungliga versionen (VTI rapport 715). 
 
 

4.4.1 Kategorier för största motstånd mot nötning från dubbdäck, kulkvarnsvärde 
11,2/16 mm (AN) 

metavulkanit 
AN7 Ev  felsisk 

intermediär 
AN7 Ev  lågmetamorf 

(hälleflinta) 
AN7 Ev 

AN>30 MTr  AN19 Tr  AN10 Tr 

           
    

 
   

medium-
högmetamorf 

(leptit) 

AN10 Ev 

       AN19 Tr 

             
    mafisk 

AN19 Ev  lågmetamorf 
(grönskiffer) 

AN30 Ev 

    AN>30 Tr  AN>30 MTr 

            
        

medium-
högmetamorf 

(amfibolit) 

AN19 Ev 

        AN30 Tr 

 
 

4.4.2 Kategorier för största motstånd mot fragmentering, Los Angelesvärde 
31,5/50 mm (LARB) 

metavulkanit 
LARB12 Ev  felsisk 

intermediär 
LARB12 Ev  lågmetamorf 

(hälleflinta) 
LARB12 Ev 

LARB>24 Mtr  LARB20 Tr  LARB14 Tr 

           
    

 
   

medium 
metamorf 

(leptitskiffer) 

LARB14 Ev 

       LARB16 Tr 

           
        högmetamorf 

(leptitgnejs) 
LARB16 Ev 

        LARB20 Tr 

           
 
 

   mafisk 
LARB16 Ev  lågmetamorf 

(grönskiffer) 
LARB>24 MTr 

   LARB>24 MTr    
           
    

 
   

medium-
högmetamorf 

(amfibolit) 

LARB16 Ev 

       LARB20 Tr 

 
 

4.4.3 Kategorier för största motstånd mot fragmentering, Los Angelesvärde 
10/14 mm (LA) 

metavulkanit 
LA15 
 

Ev  felsisk 
intermediär 

LA15 Ev  lågmetamorf 
(hälleflinta) 

LA15 Ev 

LA50 MTr  LA30 MTr  LA20 Tr 

           
    

 
   

medium-
högmetamorf 

(leptit) 

LA20 Ev 

       LA30 MTr 

             
    mafisk 

LA20 Ev  lågmetamorf 
(grönskiffer) 

LA45 Tr 

    LA50 MTr  LA50 MTr 

            
        

medium-
högmetamorf 

(amfibolit) 

LA20 Ev 

        LA35 Tr 
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4.4.4 Kategorier för största motstånd mot nötning, micro-Devalvärde 
31,5/50 mm (MDERB) 

metavulkanit 
MDERB5 Ev  felsisk 

intermediär 
MDERB5 Ev  lågmetamorf 

(hälleflinta) 
MDERB5 Ev 

MDERB>15 MTr  MDERB15 MTr  MDERB7 MTr 

           
    

 
   

medium-
högmetamorf 

(leptit) 

MDERB11 Ev 

       MDERB15 MTr 

             
    mafisk 

MDERB11 Ev  lågmetamorf 
(grönskiffer) 

MDERB>15 MTr 

    MDERB>15 MTr    
            
        

medium-
högmetamorf 

(amfibolit) 

MDERB11 Ev 

        MDERB15 Tr 

 
 

4.4.5 Kategorier för största motstånd mot nötning, micro-Devalvärde 
10/14 mm (MDE) 

metavulkanit 
MDE10 Ev  felsisk 

intermediär 
MDE10 Tr  lågmetamorf 

(hälleflinta) 
MDE10 Tr 

MDE45 MTr  MDE20 MTr  MDE15 MTr 

           
    

 
   

medium-
högmetamorf 

(leptit) 

MDE10 Ev 

       MDE20 MTr 

             
    mafisk 

MDE20 Ev  lågmetamorf 
(grönskiffer) 

MDE35 Ev 

    MDE45 MTr  MDE45 MTr 

            
        

medium-
högmetamorf 

(amfibolit) 

MDE20 Ev 

        MDE25 Tr 
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5 Diskussion 
Bergarternas petrografiska egenskaper som utvärderades med PCA beskriver berg-
artsgruppernas indelning relativt väl (figur 3.1). Dock framgår det att gruppen 
granitoider med fördel kan delas i två olika grupper, magmatiska och metamorfa 
granitoider (ortognejser). Denna tendens är också tydlig beträffande metasedimentära 
bergarter och metavulkaniter. Utvärderingen indikerar att metasedimenten bör indelas i 
meta-areniter och meta-argilliter som två separata grupper. I fallet med meta-
vulkaniterna är det främst mineralsammansättning (felsiska/intermediära-mafiska) och 
metamorfosgrad som bör avgöra en eventuell nyuppdelning av gruppen. Om data-
underlaget utökas med relevanta bergarter inom de olika grupperna är det sannolikt att 
indelningen av bergartsgrupperna kan förfinas avsevärt, varvid bedömningssystemet 
kunde finslipas ytterligare och säkerheten ökas. 

Korrelationen mellan bergarternas petrografiska och deras mekaniska egenskaper (PLS-
utvärdering) visar att det inom grupperna granitoider och gabbroider är samma petro-
grafiska variabler som påverkar mekaniska egenskaper hos respektive grupp. När det 
gäller de mekaniska provningsmetoderna för bestämning av kulkvarnsvärde, Los 
Angelesvärde 31,5/50 mm och micro-Devalvärden är resultatet inte överraskande, 
eftersom alla dessa metoder utförs på ett likartat sätt (materialet roteras i en trumma 
tillsammans med ett nötande medium). Metoden för att bestämma sprödhetstal och Los 
Angelesvärde för fraktion 10/14 mm genomförs med hjälp av fallhammare respektive 
stålkulor med betydligt större diameter än bergmaterialet i den roterande trumman. 
Provning av sprödhetstal och Los Angelesvärde 10/14 mm skiljer sig från de övriga 
metoderna, eftersom de kan jämföras med provning av ”slaghållfasthet”, medan övriga 
metoder mäter motstånd mot nötning.  

Vid den inledande multivariata utvärderingen inkluderades de bergmekaniska 
egenskaper som tidigare provats (tryck- och draghållfasthet). Resultat av PCA analys 
pekar på att de bergmekaniska metoderna och de mekaniska metoderna för provning av 
ballastmaterial är beroende av helt olika petrografiska parametrar. Inom de två 
metodgrupperna är dock beroendet till samma petrografiska parametrar starkt. 

De petrografiska egenskaper som enligt den multivariata utvärderingen korrelerade bäst 
med de mekaniska egenskaperna sammanfaller tämligen väl med förväntat resultat, 
d.v.s. empirisk kunskap. Med stöd av resultaten kunde därför de tidigare utarbetade 
klassificeringsnycklarna kompletteras med mer detaljerad ingående data (petrografiska 
variabler) och säkerhetsnivåerna kunde skärpas. 
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6 Slutsatser 
Projektet har genomförts med tillfredsställande resultat och kan sammanfattas med 
följande slutsatser: 

 Bedömningssystemets klassificeringsnycklar har kompletterats med fler 
petrografiska variabler och säkerhetsnivåerna har skärpts. 

 Indelning av bergartsgrupper har förfinats och kan finslipas ytterligare. 

 Samma petrografiska variabler återkommer för alla mekaniska provningsmetoder 
inom bergartgrupperna granitoider respektive gabbroider. 

 Metoderna att prova Los Angelesvärde fraktion 10/14 mm och sprödhetstal 
(”slaghållfasthet”) liknar inte övriga metoder för provning av ballast (nötande, 
roterande). Likväl beror de av samma petrografiska parametrar som de nötande, 
roterande metoderna. 

 Traditionella bergmekaniska egenskaper och mekaniska egenskaper som provas för 
ballastmaterial beror av helt olika petrografiska parametrar. 

 Multivariat utvärdering är ett passande verktyg för att verifiera de mekaniska 
egenskapernas beroende av flera olika petrografiska egenskaper. 

 För ytterligare utvärdering av metasediment, metavulkaniter, granitoida ortognejser 
och grönstenar med multivariat analys krävs komplettering av underlaget med nya 
selektivt utvalda prov. Metasediment bör prioriteras. 
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7 Förslag till fortsatt arbete 
Avsikten med både det tidigare projektet ”Expertsystem för bedömning av berg-
materialens mekaniska egenskaper” och dess fortsättningsprojekt har varit att 
Expertsystemet ska vara ett dynamiskt system för ständig uppdatering. För att 
ytterligare utöka dess tillförlitlighet behöver bedömningssystemet utvärderas genom 
praktisk användning inom såväl stora, långsiktiga infrastrukturella projekt som i mindre, 
mer kortsiktiga projekt. Trafikverket har utarbetat en strategi för hur detta arbete ska 
bedrivas. 

Syftet har också varit att Expertsystemet ska ligga till grund för en handbok för snabb 
bedömning av bergmaterialens mekaniska egenskaper och därmed hur bergmaterial kan 
nyttjas på bästa sätt. Utvärderingsprocessen och arbetet med en handbok kan genom-
föras parallellt med varandra. Det är då möjligt att tillföra handboken erfarenheter från 
praktiskt arbete och även justera bedömningssystemet utifrån framkomna resultat. 

När tillfälle ges bör Expertsystemets databladsinformation utökas successivt. Även om 
det inte är möjligt att genomföra samtliga analyser på nya bergmaterialprover, kan 
databladen kompletteras med parametrar som finns tillgängliga både från nya praktiska 
erfarenheter och befintliga databaser. 

Erfarenheter från bergmaterialbranschen visar att det finns ett stort behov att 
komplettera Expertsystemet med andra parametrar än de mekaniska. Petrografiska 
variabler styr i hög grad bergmaterialens kemiska egenskaper. Leverantörer av 
betongballast är mycket intresserade av att ballastmaterialens eventuella alkalikisel-
reaktion (AKR) dokumenteras för olika bergartstyper. 

Praktiska erfarenheter har också visat att specifika bergartstyper såsom sura meta-
vulkaniter och gabbroider ofta är mineraliserade med sulfider, d.v.s. svavelmineral med 
tungmetallinnehåll. Dessa mineral kan orsaka försurning av mark och vatten samt 
utsläpp av metaller som koppar, zink, kadmium, bly, arsenik m.fl. till omgivningens 
mark och vatten. Ballast tillverkad av sulfidförande bergarter kan dels förorsaka skador 
på betongprodukter och försvagning av betongkonstruktioner, dels ge upphov till 
spridning av metallföroreningar från väg- och järnvägskonstruktioner. Efterbehandling 
av täkter bestående av sulfidförande bergarter är komplicerad och kostsam. 

Förekomst av asbestmineral i bergmaterial kan vara en svår arbetsmiljöfråga. Asbest-
mineral är frekvent förekommande dels i termalt omvandlade basiska-ultrabasiska 
bergarter såsom gabbro, diabas, olivinsten och serpentinsten, dels i gråberg som är en 
restprodukt från gruvverksamhet. 
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Datablad för provtagna bergarter 
Mekaniska och petrografiska analyser 
 

I denna bilaga finns datablad för material 035-043 (av 43). 

 

Datablad för material 001-034 finns i 
VTI rapport 715, Bilaga C (ett separat dokument). 
 

Bilaga 1 
Sida 1 (88)



KVARTSITISK SKIFFER №: 035

Bergartsbeskrivning

folierad, grå, finkornig, jämnkornig

kvartsitisk skiffer med kvarts, fältspat och glimmer som huvudmineral

Beskrivning av struktur och textur

EGENSKAP ENHET

Färg grå

Struktur folierad

numeriskt värde 2

Kornstorlek finkornig

intervall 0,02-0,04 mm

medelvärde bildanalys 0,04 mm

numeriskt värde 815 antal/30 mm

Medelkornstorlek glimmer 0,03 mm

Kornstorleksfördelning jämnkornig

numeriskt värde 1

subjektiv klassifikation EG

standardavvikelse 0,02

numeriskt värde 1

Kristallisationsgrad

Mikrosprickor 0,5 mm/mm2

intrakristallina 100,0 %

interkristallina 0,0 %

förekomst fältspat

Kornbegränsning/-bindning allotriomorf

numeriskt värde 3

Kornform straight

medelvärde smoothless 1,32

numeriskt värde 1

Strökristaller

antal 0 antal/30 mm

mineral -

storlek - mm

Övrigt biotit uppvisar ställvis utfällning av järnhydroxid

kvarts och fältspat för finkorniga för att kvantifiera

total andel glimmermineral: 39,6 vol.%

035 1

Bilaga 1 
Sida 2 (88)



Mineralsammansättning

BENÄMNING ANDEL (vol.%)

Huvudmineral kvarts och fältspat 60,1

biotit (glimmer) 24,9

klorit (glimmer) 13,1

muskovit (glimmer) 1,6

Underordnade mineral titanit (sfen) 0,1

sulfider, sannolikt svavelkis (opaka) 0,0

Accessorier

Sekundärmineral kalcit 0,2

summa 100,0

Anmärkning

biotit uppvisar ställvis utfällning av järnhydroxid

total andel glimmermineral: 39,6 vol.%

kvarts och fältspat för finkorniga för att kvantifiera

035 2
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Mineralorientering

Glimmermineral Infoga bild

vinkelrätt mot foliationsriktning

Alla mineral Infoga bild

vinkelrätt mot foliationsriktning

Orientering av mikrosprickor

Interkristallina 0 %

förekommer inte

Inter- och intrakristallina Infoga bild Infoga bild

vinkelrätt mot foliationsriktning parallellt med foliationsriktning

035 3
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Kvartshalt i bergart

ANDEL (vol.%)

Kvarts och fältspat 60,1

Glimmerhalt i bergart

ANDEL (vol.%)

Glimmermineral 39,6

Andel fri glimmer i finfraktion

FRAKTION (mm) ANDEL (%)

0,125/0,25 31,3

0,25/0,5 17,3

<0,063

0,063/0,125 36,8

0,5/1

Mekaniska egenskaper

EGENSKAP BESTÄMD SOM ENHET

LT-index 31,5/63 45

LT-index 31,5/50 50

LT-index 11,2/31,5 55

Flisighetsindex 10/16 27

Los Angelestal 31,5/50 16 vikt%

Los Angelestal 10/14 18 vikt%

micro-Devalvärde 31,5/50 12 vikt%

micro-Devalvärde 10/14 16 vikt%

Kulkvarnsvärde 11,2/16 21,1 vikt%

Sprödhetstal 11,2/16 35

Korndensitet 11,2/16 2,76 Mg/m3

Flisighetstal 11,2/16

Slipvärde 11,2/16 cm3

Bergmekaniska egenskaper

EGENSKAP ENHET

Enaxiell tryckhållfasthet MPa

vinkelrätt mot foliation MPa

parallellt med foliation MPa

Indirekt draghållfasthet MPa

vinkelrätt mot foliation MPa

parallellt med foliation MPa

035 4
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Handstycke

cm 

035 5

Bilaga 1 
Sida 6 (88)



Tunnslip

vinkelrätt mot foliationsriktning

parallellt med foliationsriktning

2 mm 

2 mm 

035 6
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Mikrobild av tunnslip

Bild

Bild

vinkelrätt mot foliationsriktning

vinkelrätt mot foliationsriktning

035 7
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Mikrobild av tunnslip

parallellt med foliationsriktning

parallellt med foliationsriktning

035 8
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Fri glimmer i finfraktion

0,125/0,25 mm

0,25/0,5 mm

2 mm 

2 mm 

035 9
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Fri glimmer i finfraktion

0,063/0,125 mm

2 mm 

035 10

Bilaga 1 
Sida 11 (88)



GRANIT №: 036

Bergartsbeskrivning

massformig, ljusgrå till grå, grovkornig, ojämnkorning granit

med fältspat, kvarts och biotit som huvudmineral

Beskrivning av struktur och textur

EGENSKAP ENHET

Färg ljusgrå till grå

Struktur massformig

numeriskt värde 1

Kornstorlek grovkornig

intervall 0,4-80 mm

medelvärde bildanalys 20,84 mm

numeriskt värde 1 antal/30 mm

Medelkornstorlek glimmer 0,91 mm

Kornstorleksfördelning ojämnkorning

numeriskt värde 3

subjektiv klassifikation MUG

standardavvikelse 0,73

numeriskt värde 2

Kristallisationsgrad holokristallin

Mikrosprickor 2,1 mm/mm2

intrakristallina 99,8 %

interkristallina 0,2 %

förekomst amfibol>>fältspat>>glimmer>kvarts

Kornbegränsning/-bindning hypidiomorf

numeriskt värde 2

Kornform medium ameboid

medelvärde smoothless 2,98

numeriskt värde 2

Strökristaller

antal antal/30 mm

mineral fältspat

storlek mm

Övrigt kalifältspat>>plagioklas

kalcit förekommer i mikrosprickor och

i kornfogningar

andel fältspat 20-80 mm: 45,0 vol.%

total andel fältspater: 70,2 vol.%

fältspat sericitiserad

036 1
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Mineralsammansättning

BENÄMNING ANDEL (vol.%)

Huvudmineral fältspat (kalifältspat>>plagioklas) 25,2

fältspatskristaller 20-80 mm 45,0

kvarts 17,0

biotit (glimmer) 10,9

Underordnade mineral amfibol 1,3

hematit (opaka) 0,3

titanit 0,1

Accessorier

Sekundärmineral kalcit 0,2

summa 100,0

Anmärkning

andel fältspatskristaller 20-80 mm: 45,0 vol.%

total andel fältspater: 70,2 vol.%

kalifältspat>>plagioklas (fältspat sericitiserad)

kalcit förekommer som utfyllnad i mikrosprickor och i kornfogningar

036 2

Bilaga 1 
Sida 13 (88)



Mineralorientering

Glimmermineral Infoga bild

Alla mineral Infoga bild

Orientering av mikrosprickor

Interkristallina Infoga bild

Inter- och intrakristallina Infoga bild

036 3
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Kvartshalt i bergart

ANDEL (vol.%)

Kvarts 17,0

Glimmerhalt i bergart

ANDEL (vol.%)

Glimmermineral 10,9

Andel fri glimmer i finfraktion

FRAKTION (mm) ANDEL (%)

0,125/0,25 24,6

0,25/0,5 26,3

<0,063

0,063/0,125

0,5/1 23,0

Mekaniska egenskaper

EGENSKAP BESTÄMD SOM ENHET

LT-index 31,5/63 14

LT-index 31,5/50 14

LT-index 11,2/31,5 17

Flisighetsindex 10/16 4

Los Angelestal 31,5/50 34 vikt%

Los Angelestal 10/14 37 vikt%

micro-Devalvärde 31,5/50 15 vikt%

micro-Devalvärde 10/14 13 vikt%

Kulkvarnsvärde 11,2/16 21,8 vikt%

Sprödhetstal 11,2/16 53

Korndensitet 11,2/16 2,72 Mg/m3

Flisighetstal 11,2/16

Slipvärde 11,2/16 cm3

Bergmekaniska egenskaper

EGENSKAP ENHET

Enaxiell tryckhållfasthet MPa

vinkelrätt mot foliation MPa

parallellt med foliation MPa

Indirekt draghållfasthet MPa

vinkelrätt mot foliation MPa

parallellt med foliation MPa

036 4
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Handstycke

cm 

036 5
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Tunnslip

Bild

i

ii

2 mm 

2 mm 

036 6
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Tunnslip

iii

iv

2 mm 

2 mm 

036 7
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Tunnslip

v

2 mm 

036 8
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Mikrobild av tunnslip

Bild

Bild

i

i

036 9
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Mikrobild av tunnslip

Bild

Bild

ii

ii

036 10
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Mikrobild av tunnslip

Bild

Bild

iii

iii

036 11

Bilaga 1 
Sida 22 (88)



Mikrobild av tunnslip

Bild

Bild

iv

iv

036 12

Bilaga 1 
Sida 23 (88)



Mikrobild av tunnslip

Bild

Bild

v

v

036 13

Bilaga 1 
Sida 24 (88)



Fri glimmer i finfraktion

0,125/0,25 mm

0,25/0,5 mm

2 mm 

2 mm 

036 14

Bilaga 1 
Sida 25 (88)



Fri glimmer i finfraktion

0,5/1 mm

2 mm 

036 15

Bilaga 1 
Sida 26 (88)



FELSISK TILL INTERMEDIÄR METAVULKANIT №: 037

Bergartsbeskrivning

folierad, grå, finkornig, jämnkornig, mylonitisk, felsisk till intermediär metavulkanit

med fältspat, kvarts, biotit och amfibol som huvudmineral

Beskrivning av struktur och textur

EGENSKAP ENHET

Färg grå

Struktur folierad

numeriskt värde 2

Kornstorlek finkornig

intervall 0,01-0,5 mm

medelvärde bildanalys 0,06 mm

numeriskt värde 415 antal/30 mm

Medelkornstorlek glimmer 0,04 mm

Kornstorleksfördelning jämnkornig

numeriskt värde 1

subjektiv klassifikation EG

standardavvikelse 0,04

numeriskt värde 1

Kristallisationsgrad

Mikrosprickor 1,7 mm/mm2

intrakristallina 100,0 %

interkristallina 0,0 %

förekomst glimmer>fältspat>>kvarts

Kornbegränsning/-bindning allotriomorf

numeriskt värde 3

Kornform medium ameboid

medelvärde smoothless 2,80

numeriskt värde 2

Strökristaller

antal 0 antal/30 mm

mineral -

storlek - mm

Övrigt mylonitisk/kataklastisk

037 1

Bilaga 1 
Sida 27 (88)



Mineralsammansättning

BENÄMNING ANDEL (vol.%)

Huvudmineral fältspat 42,1

kvarts 38,7

biotit (glimmer) 14,3

amfibol 4,9

Underordnade mineral

Accessorier

Sekundärmineral

summa 100,0

Anmärkning

mylonitisk/kataklastisk

037 2

Bilaga 1 
Sida 28 (88)



Mineralorientering

Glimmermineral Infoga bild

Alla mineral Infoga bild

Orientering av mikrosprickor

Interkristallina 0 %

förekommer inte

Inter- och intrakristallina Infoga bild

037 3

Bilaga 1 
Sida 29 (88)



Kvartshalt i bergart

ANDEL (vol.%)

Kvarts 38,7

Glimmerhalt i bergart

ANDEL (vol.%)

Glimmermineral 14,3

Andel fri glimmer i finfraktion

FRAKTION (mm) ANDEL (%)

0,125/0,25 8,2

0,25/0,5 4,1

<0,063

0,063/0,125 9,9

0,5/1

Mekaniska egenskaper

EGENSKAP BESTÄMD SOM ENHET

LT-index 31,5/63 48

LT-index 31,5/50 33

LT-index 11,2/31,5 49

Flisighetsindex 10/16 20

Los Angelestal 31,5/50 13 vikt%

Los Angelestal 10/14 18 vikt%

micro-Devalvärde 31,5/50 3 vikt%

micro-Devalvärde 10/14 4 vikt%

Kulkvarnsvärde 11,2/16 7,5 vikt%

Sprödhetstal 11,2/16 46

Korndensitet 11,2/16 2,63 Mg/m3

Flisighetstal 11,2/16

Slipvärde 11,2/16 cm3

Bergmekaniska egenskaper

EGENSKAP ENHET

Enaxiell tryckhållfasthet 148,6 MPa

vinkelrätt mot foliation MPa

parallellt med foliation MPa

Indirekt draghållfasthet 15,5 MPa

vinkelrätt mot foliation MPa

parallellt med foliation MPa

037 4

Bilaga 1 
Sida 30 (88)



Handstycke

cm 

037 5

Bilaga 1 
Sida 31 (88)



Tunnslip

i

ii

2 mm 

2 mm 

037 6

Bilaga 1 
Sida 32 (88)



Mikrobild av tunnslip

Bild

Bild

i

i

037 7

Bilaga 1 
Sida 33 (88)



Mikrobild av tunnslip

Bild

Bild

ii

ii

037 8

Bilaga 1 
Sida 34 (88)



Fri glimmer i finfraktion

0,125/0,25 mm

0,25/0,5 mm

2 mm 

2 mm 

037 9

Bilaga 1 
Sida 35 (88)



Fri glimmer i finfraktion

0,063/0,125 mm

2 mm 

037 10

Bilaga 1 
Sida 36 (88)



DIABAS №: 038

Bergartsbeskrivning

massformig, grå, medel- till grovkornig, ojämnkornig, ofitisk olivindiabas

med plagioklas, pyroxen och olivin som huvudmineral

Beskrivning av struktur och textur

EGENSKAP ENHET

Färg grå

Struktur massformig

numeriskt värde 1

Kornstorlek medel- till grovkornig

intervall 1-7 mm

medelvärde bildanalys 1,06 mm

numeriskt värde 26 antal/30 mm

Medelkornstorlek glimmer 0,50 mm

Kornstorleksfördelning ojämnkornig

numeriskt värde 3

subjektiv klassifikation CUG

standardavvikelse 0,53

numeriskt värde 3

Kristallisationsgrad ofitisk

Mikrosprickor 7,10 mm/mm2

intrakristallina 92,5 %

interkristallina 7,5 %

förekomst olivin>>pyroxen≈fältspat

Kornbegränsning/-bindning idiomorf

numeriskt värde 1

Kornform ameboid

medelvärde smoothless 2,91

numeriskt värde 3

Strökristaller

antal antal/30 mm

mineral pyroxen mellan plagioklaskristallerna

storlek mm

Övrigt plagioklas svagt sericitiserad

038 1

Bilaga 1 
Sida 37 (88)



Mineralsammansättning

BENÄMNING ANDEL (vol.%)

Huvudmineral plagioklas (fältspat) 54,4

pyroxen 21,3

olivin 17,8

Underordnade mineral hematit (opakt) 5,6

biotit (glimmer) 0,9

Accessorier

Sekundärmineral

summa 100,0

Anmärkning

plagioklas svagt sericitiserad

038 2

Bilaga 1 
Sida 38 (88)



Mineralorientering

Glimmermineral Infoga bild

Alla mineral Infoga bild

Orientering av mikrosprickor

Interkristallina Infoga bild

Inter- och intrakristallina Infoga bild

038 3

Bilaga 1 
Sida 39 (88)



Kvartshalt i bergart

ANDEL (vol.%)

Kvarts 0,0

Glimmerhalt i bergart

ANDEL (vol.%)

Glimmermineral 0,9

Andel fri glimmer i finfraktion

FRAKTION (mm) ANDEL (%)

0,125/0,25 6,9

0,25/0,5 3,8

<0,063

0,063/0,125

0,5/1

Mekaniska egenskaper

EGENSKAP BESTÄMD SOM ENHET

LT-index 31,5/63 40

LT-index 31,5/50 27

LT-index 11,2/31,5 31

Flisighetsindex 10/16 12

Los Angelestal 31,5/50 19 vikt%

Los Angelestal 10/14 24 vikt%

micro-Devalvärde 31,5/50 11 vikt%

micro-Devalvärde 10/14 10 vikt%

Kulkvarnsvärde 11,2/16 14,6 vikt%

Sprödhetstal 11,2/16 45

Korndensitet 11,2/16 2,99 Mg/m3

Flisighetstal 11,2/16

Slipvärde 11,2/16 cm3

Bergmekaniska egenskaper

EGENSKAP ENHET

Enaxiell tryckhållfasthet 214,9 MPa

vinkelrätt mot foliation MPa

parallellt med foliation MPa

Indirekt draghållfasthet 15,6 MPa

vinkelrätt mot foliation MPa

parallellt med foliation MPa

038 4

Bilaga 1 
Sida 40 (88)



Handstycke

cm 

038 5

Bilaga 1 
Sida 41 (88)



Tunnslip

i

ii

2 mm 

2 mm 

038 6

Bilaga 1 
Sida 42 (88)



Mikrobild av tunnslip

Bild

Bild

i

i

038 7

Bilaga 1 
Sida 43 (88)



Mikrobild av tunnslip

Bild

Bild

ii

ii

038 8

Bilaga 1 
Sida 44 (88)



Fri glimmer i finfraktion

0,125/0,25 mm

0,25/0,5 mm

2 mm 

2 mm 

038 9

Bilaga 1 
Sida 45 (88)



ANORTOSITISK GABBRO №: 039

Bergartsbeskrivning

massformig, mörkgrå, grovkornig, ojämnkornig, anortositisk gabbro

med plagioklas, pyroxen och olivin som huvudmineral

Beskrivning av struktur och textur

EGENSKAP ENHET

Färg mörkgrå

Struktur massformig

numeriskt värde 1

Kornstorlek grovkornig

intervall 2-12 mm

medelvärde bildanalys 1,26 mm

numeriskt värde 10 antal/30 mm

Medelkornstorlek glimmer 0,37 mm

Kornstorleksfördelning ojämnkornig

numeriskt värde 3

subjektiv klassifikation MUG

standardavvikelse 0,83

numeriskt värde 2

Kristallisationsgrad fluidal

Mikrosprickor 9,20 mm/mm2

intrakristallina 90,0 %

interkristallina 10,0 %

förekomst olivin>pyroxen>>fältspat

Kornbegränsning/-bindning idiomorf

numeriskt värde 1

Kornform ameboid

medelvärde smoothless 3,51

numeriskt värde 3

Strökristaller

antal 0 antal/30 mm

mineral -

storlek - mm

Övrigt plagioklas ställvis starkt sericitiserad

total andel glimmermineral: 0,5 vol.%

039 1

Bilaga 1 
Sida 46 (88)



Mineralsammansättning

BENÄMNING ANDEL (vol.%)

Huvudmineral plagioklas 84,6

pyroxen 8,1

olivin 6,6

Underordnade mineral biotit (glimmer) 0,4

opaka (sannolikt hematit) 0,1

klorit 0,1

kalcit 0,1

Accessorier

Sekundärmineral

summa 100,0

Anmärkning

plagioklas ställvis starkt sericitiserad

total andel glimmermineral: 0,5 vol.%

039 2

Bilaga 1 
Sida 47 (88)



Mineralorientering

Glimmermineral Infoga bild

Alla mineral Infoga bild

Orientering av mikrosprickor

Interkristallina Infoga bild

Inter- och intrakristallina Infoga bild

039 3

Bilaga 1 
Sida 48 (88)



Kvartshalt i bergart

ANDEL (vol.%)

Kvarts 0,0

Glimmerhalt i bergart

ANDEL (vol.%)

Glimmermineral 0,5

Andel fri glimmer i finfraktion

FRAKTION (mm) ANDEL (%)

0,125/0,25 1,3

0,25/0,5 1,9

<0,063

0,063/0,125

0,5/1

Mekaniska egenskaper

EGENSKAP BESTÄMD SOM ENHET

LT-index 31,5/63 46

LT-index 31,5/50 32

LT-index 11,2/31,5 66

Flisighetsindex 10/16 11

Los Angelestal 31,5/50 16 vikt%

Los Angelestal 10/14 22 vikt%

micro-Devalvärde 31,5/50 9 vikt%

micro-Devalvärde 10/14 11 vikt%

Kulkvarnsvärde 11,2/16 16,8 vikt%

Sprödhetstal 11,2/16 50

Korndensitet 11,2/16 2,86 Mg/m3

Flisighetstal 11,2/16

Slipvärde 11,2/16 cm3

Bergmekaniska egenskaper

EGENSKAP ENHET

Enaxiell tryckhållfasthet 170,3 MPa

vinkelrätt mot foliation MPa

parallellt med foliation MPa

Indirekt draghållfasthet 18,7 MPa

vinkelrätt mot foliation MPa

parallellt med foliation MPa

039 4

Bilaga 1 
Sida 49 (88)



Handstycke

cm 

039 5

Bilaga 1 
Sida 50 (88)



Tunnslip

i

ii

2 mm 

2 mm 

039 6

Bilaga 1 
Sida 51 (88)



Mikrobild av tunnslip

Bild

Bild

i

i

039 7

Bilaga 1 
Sida 52 (88)



Mikrobild av tunnslip

Bild

Bild

ii

ii

039 8

Bilaga 1 
Sida 53 (88)



Fri glimmer i finfraktion

0,125/0,25 mm

0,25/0,5 mm

2 mm 

2 mm 

039 9

Bilaga 1 
Sida 54 (88)



ÅDERGNEJS №: 040

Bergartsbeskrivning

starkt folierad (gnejsig), mörkgrå, medel- till grovkornig, ojämnkornig ådergrnejs (migmatit)

med fältspat, biotit och kvarts som huvudmineral

Beskrivning av struktur och textur

EGENSKAP ENHET

Färg mörkgrå

Struktur starkt folierad (gnejsig)

numeriskt värde 3

Kornstorlek medel- till grovkornig

intervall 0,2-4 mm

medelvärde bildanalys 0,32 mm

numeriskt värde 102 antal/30 mm

Medelkornstorlek glimmer 0,25 mm

Kornstorleksfördelning ojämnkornig

numeriskt värde 3

subjektiv klassifikation MUG

standardavvikelse 0,33

numeriskt värde 2

Kristallisationsgrad

Mikrosprickor 1,2 mm/mm2

intrakristallina 100,0 %

interkristallina 0,0 %

förekomst fältspat>>kvarts

Kornbegränsning/-bindning allotriomorf

numeriskt värde 3

Kornform straight

medelvärde smoothless 1,69

numeriskt värde 1

Strökristaller

antal 1 antal/30 mm

mineral fältspat

storlek >2 mm

Övrigt plagioklas medium sericitiserad

kvarts undulös

regenererade fältspatskristaller (ca 1-4 mm)

040 1

Bilaga 1 
Sida 55 (88)



Mineralsammansättning

BENÄMNING ANDEL (vol.%)

Huvudmineral fältspat 42,6

kvarts 24,7

glimmer (biotit, muskovit) 27,1

Underordnade mineral

Accessorier

Sekundärmineral granat, klinozoisit, kalcit 5,6

summa 100,0

Anmärkning

plagioklas medium sericitiserad

kvarts undulös

regenererade fältspatskristaller (ca 1-4 mm)

040 2

Bilaga 1 
Sida 56 (88)



Mineralorientering

Glimmermineral Infoga bild

Alla mineral Infoga bild

Orientering av mikrosprickor

Interkristallina 0 %

förekommer inte

Inter- och intrakristallina Infoga bild

040 3

Bilaga 1 
Sida 57 (88)



Kvartshalt i bergart

ANDEL (vol.%)

Kvarts 24,7

Glimmerhalt i bergart

ANDEL (vol.%)

Glimmermineral 27,1

Andel fri glimmer i finfraktion

FRAKTION (mm) ANDEL (%)

0,125/0,25 42,7

0,25/0,5 36,4

<0,063

0,063/0,125

0,5/1

Mekaniska egenskaper

EGENSKAP BESTÄMD SOM ENHET

LT-index 31,5/63 41

LT-index 31,5/50 34

LT-index 11,2/31,5 25

Flisighetsindex 10/16 13

Los Angelestal 31,5/50 16 vikt%

Los Angelestal 10/14 21 vikt%

micro-Devalvärde 31,5/50 13 vikt%

micro-Devalvärde 10/14 16 vikt%

Kulkvarnsvärde 11,2/16 20,3 vikt%

Sprödhetstal 11,2/16 44

Korndensitet 11,2/16 2,73 Mg/m3

Flisighetstal 11,2/16

Slipvärde 11,2/16 cm3

Bergmekaniska egenskaper

EGENSKAP ENHET

Enaxiell tryckhållfasthet 163,2 MPa

vinkelrätt mot foliation MPa

parallellt med foliation MPa

Indirekt draghållfasthet 13,3 MPa

vinkelrätt mot foliation MPa

parallellt med foliation MPa

040 4

Bilaga 1 
Sida 58 (88)



Handstycke

cm 

040 5

Bilaga 1 
Sida 59 (88)



Tunnslip

2 mm 

040 6

Bilaga 1 
Sida 60 (88)



Mikrobild av tunnslip

Bild

Bild

040 7

Bilaga 1 
Sida 61 (88)



Fri glimmer i finfraktion

0,125/0,25 mm

0,25/0,5 mm

2 mm 

2 mm 

040 8

Bilaga 1 
Sida 62 (88)



GLIMMERSKIFFER №: 041

Bergartsbeskrivning

folierad, gråsvart, medelkornig, jämnkornig (lepidoklastisk) glimmerskiffer (biotit-plagioklasskiffer)

med fältspat, biotit och kvarts som huvudmineral

Beskrivning av struktur och textur

EGENSKAP ENHET

Färg gråsvart

Struktur folierad

numeriskt värde 2

Kornstorlek medelkornig

intervall 0,4-1 mm

medelvärde bildanalys 0,17 mm

numeriskt värde 89 antal/30 mm

Medelkornstorlek glimmer 0,16 mm

Kornstorleksfördelning jämnkornig

numeriskt värde 1

subjektiv klassifikation MUG

standardavvikelse 0,10

numeriskt värde 2

Kristallisationsgrad lepidoklastisk

Mikrosprickor 2,7 mm/mm2

intrakristallina 100,0 %

interkristallina 0,0 %

förekomst fältspat

Kornbegränsning/-bindning allotriomorf

numeriskt värde 3

Kornform straight

medelvärde smoothless 2,06

numeriskt värde 1

Strökristaller

antal 1 antal/30 mm

mineral fältspat

storlek >2 mm

Övrigt

041 1

Bilaga 1 
Sida 63 (88)



Mineralsammansättning

BENÄMNING ANDEL (vol.%)

Huvudmineral fältspat 43,9

biotit (glimmer) 30,8

kvarts 20,2

Underordnade mineral klinozoisit 3,4

Accessorier

Sekundärmineral grafit (opakt), titanit 1,7

summa 100,0

Anmärkning

041 2

Bilaga 1 
Sida 64 (88)



Mineralorientering

Glimmermineral Infoga bild

Alla mineral Infoga bild

Orientering av mikrosprickor

Interkristallina 0 %

förekommer inte

Inter- och intrakristallina Infoga bild

041 3

Bilaga 1 
Sida 65 (88)



Kvartshalt i bergart

ANDEL (vol.%)

Kvarts 20,2

Glimmerhalt i bergart

ANDEL (vol.%)

Glimmermineral 30,8

Andel fri glimmer i finfraktion

FRAKTION (mm) ANDEL (%)

0,125/0,25 25,9

0,25/0,5 20,2

<0,063

0,063/0,125

0,5/1

Mekaniska egenskaper

EGENSKAP BESTÄMD SOM ENHET

LT-index 31,5/63 46

LT-index 31,5/50 37

LT-index 11,2/31,5 36

Flisighetsindex 10/16 10

Los Angelestal 31,5/50 20 vikt%

Los Angelestal 10/14 26 vikt%

micro-Devalvärde 31,5/50 13 vikt%

micro-Devalvärde 10/14 14 vikt%

Kulkvarnsvärde 11,2/16 18,3 vikt%

Sprödhetstal 11,2/16 49

Korndensitet 11,2/16 2,80 Mg/m3

Flisighetstal 11,2/16

Slipvärde 11,2/16 cm3

Bergmekaniska egenskaper

EGENSKAP ENHET

Enaxiell tryckhållfasthet 110,2 MPa

vinkelrätt mot foliation MPa

parallellt med foliation MPa

Indirekt draghållfasthet 14,3 MPa

vinkelrätt mot foliation MPa

parallellt med foliation MPa

041 4

Bilaga 1 
Sida 66 (88)



Handstycke

cm 

041 5

Bilaga 1 
Sida 67 (88)



Tunnslip

2 mm 

041 6

Bilaga 1 
Sida 68 (88)



Mikrobild av tunnslip

Bild

Bild

041 7

Bilaga 1 
Sida 69 (88)



Fri glimmer i finfraktion

0,125/0,25 mm

0,25/0,5 mm

2 mm 

2 mm 

041 8

Bilaga 1 
Sida 70 (88)



APLITISK GRANIT №: 042

Bergartsbeskrivning

massformig, ljusgrå, finkornig, jämnkornig, aplitisk granit

med fältspat, kvarts och glimmer som huvudmineral

Beskrivning av struktur och textur

EGENSKAP ENHET

Färg ljusgrå

Struktur massformig

numeriskt värde 1

Kornstorlek finkornig

intervall 0,3 mm

medelvärde bildanalys 0,21 mm

numeriskt värde 115 antal/30 mm

Medelkornstorlek glimmer 0,15 mm

Kornstorleksfördelning jämnkornig

numeriskt värde 1

subjektiv klassifikation MUG

standardavvikelse 0,13

numeriskt värde 2

Kristallisationsgrad holokristallin

Mikrosprickor 1,80 mm/mm2

intrakristallina 100,0 %

interkristallina 0,0 %

förekomst fältspat>glimmer

Kornbegränsning/-bindning allotriomorf

numeriskt värde 3

Kornform straight

medelvärde smoothless 2,02

numeriskt värde 1

Strökristaller

antal 2 antal/30 mm

mineral fältspat

storlek >1 mm

Övrigt kalifältspat>plagioklas

042 1

Bilaga 1 
Sida 71 (88)



Mineralsammansättning

BENÄMNING ANDEL (vol.%)

Huvudmineral fältspat (kalifältspat>plagioklas) 59,9

kvarts 29,1

glimmer (biotit, muskovit, klorit) 11,0

Underordnade mineral opaka 0,0

Accessorier

Sekundärmineral

summa 100,0

Anmärkning

kalifältspat>plagioklas

042 2

Bilaga 1 
Sida 72 (88)



Mineralorientering

Glimmermineral Infoga bild

Alla mineral Infoga bild

Orientering av mikrosprickor

Interkristallina 0 %

förekommer inte

Inter- och intrakristallina Infoga bild

042 3

Bilaga 1 
Sida 73 (88)



Kvartshalt i bergart

ANDEL (vol.%)

Kvarts 29,1

Glimmerhalt i bergart

ANDEL (vol.%)

Glimmermineral 11,0

Andel fri glimmer i finfraktion

FRAKTION (mm) ANDEL (%)

0,125/0,25 19,0

0,25/0,5 13,4

<0,063

0,063/0,125 15,8

0,5/1

Mekaniska egenskaper

EGENSKAP BESTÄMD SOM ENHET

LT-index 31,5/63 50

LT-index 31,5/50 38

LT-index 11,2/31,5 45

Flisighetsindex 10/16 11

Los Angelestal 31,5/50 21 vikt%

Los Angelestal 10/14 24 vikt%

micro-Devalvärde 31,5/50 6 vikt%

micro-Devalvärde 10/14 7 vikt%

Kulkvarnsvärde 11,2/16 10,1 vikt%

Sprödhetstal 11,2/16 44

Korndensitet 11,2/16 2,65 Mg/m3

Flisighetstal 11,2/16

Slipvärde 11,2/16 cm3

Bergmekaniska egenskaper

EGENSKAP ENHET

Enaxiell tryckhållfasthet MPa

vinkelrätt mot foliation MPa

parallellt med foliation MPa

Indirekt draghållfasthet 15,0 MPa

vinkelrätt mot foliation MPa

parallellt med foliation MPa
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Handstycke

cm 
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Tunnslip

2 mm 
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Mikrobild av tunnslip

Bild

Bild
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Fri glimmer i finfraktion

0,125/0,25 mm

0,25/0,5 mm

2 mm 

2 mm 
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Fri glimmer i finfraktion

Bild

0,063/0,125 mm

2 mm 
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GRANIT №: 043

Bergartsbeskrivning

massformig, gråvit, finkornig, jämnkornig granit

med fältspat, kvarts (och glimmer) som huvudmineral

Beskrivning av struktur och textur

EGENSKAP ENHET

Färg gråvit

Struktur massformig

numeriskt värde 1

Kornstorlek finkornig

intervall 0,4 mm

medelvärde bildanalys 0,19 mm

numeriskt värde 114 antal/30 mm

Medelkornstorlek glimmer 0,05 mm

Kornstorleksfördelning jämnkornig

numeriskt värde 1

subjektiv klassifikation MUG

standardavvikelse 0,13

numeriskt värde 2

Kristallisationsgrad holokristallin

Mikrosprickor 1,5 mm/mm2

intrakristallina 100,0 %

interkristallina 0,0 %

förekomst fältspat

Kornbegränsning/-bindning allotriomorf

numeriskt värde 3

Kornform straight

medelvärde smoothless 2,21

numeriskt värde 1

Strökristaller

antal 0 antal/30 mm

mineral -

storlek - mm

Övrigt
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Mineralsammansättning

BENÄMNING ANDEL (vol.%)

Huvudmineral fältspat (kalifältspat>plagioklas) 69,7

kvarts 26,9

biotit (glimmer) 3,1

Underordnade mineral opaka (hematit, magnetit), fluorit 0,3

Accessorier

Sekundärmineral

summa 100,0

Anmärkning
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Mineralorientering

Glimmermineral Infoga bild

Alla mineral Infoga bild

Orientering av mikrosprickor

Interkristallina 0 %

förekommer inte

Inter- och intrakristallina Infoga bild
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Kvartshalt i bergart

ANDEL (vol.%)

Kvarts 26,9

Glimmerhalt i bergart

ANDEL (vol.%)

Glimmermineral 3,1

Andel fri glimmer i finfraktion

FRAKTION (mm) ANDEL (%)

0,125/0,25 8,3

0,25/0,5 5,1

<0,063

0,063/0,125 16,3

0,5/1

Mekaniska egenskaper

EGENSKAP BESTÄMD SOM ENHET

LT-index 31,5/63 28

LT-index 31,5/50 20

LT-index 11,2/31,5 17

Flisighetsindex 10/16 14

Los Angelestal 31,5/50 17 vikt%

Los Angelestal 10/14 24 vikt%

micro-Devalvärde 31,5/50 4 vikt%

micro-Devalvärde 10/14 5 vikt%

Kulkvarnsvärde 11,2/16 8,9 vikt%

Sprödhetstal 11,2/16 48

Korndensitet 11,2/16 2,61 Mg/m3

Flisighetstal 11,2/16

Slipvärde 11,2/16 cm3

Bergmekaniska egenskaper

EGENSKAP ENHET

Enaxiell tryckhållfasthet 280,7 MPa

vinkelrätt mot foliation MPa

parallellt med foliation MPa

Indirekt draghållfasthet 17,6 MPa

vinkelrätt mot foliation MPa

parallellt med foliation MPa
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Handstycke

cm 

043 5

Bilaga 1 
Sida 84 (88)



Tunnslip

2 mm 
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Mikrobild av tunnslip

Bild

Bild
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Fri glimmer i finfraktion

0,125/0,25 mm

0,25/0,5 mm

2 mm 

2 mm 
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Fri glimmer i finfraktion

0,063/0,125 mm

2 mm 
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www.vti.se
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VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,
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VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och
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anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing
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in the field of transport.
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