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1 INLEDNING

Morän med varierande kornstorlekssammansättning har på

olika sätt och i växlande omfattning använts vid byggandet

av vägar. Redan 1930 påpekade Beskow att "i synnerhet i

Norrland används flerstädes pinnmo som väglagningsmaterial,

tillsammans med eller ersättande grus. På grundval av lång

varig praktisk erfarenhet kunna somliga vägmän med ganska

stor säkerhet bedöma olika pinnmotypers lämplighet i detta

avseende. Men genom mekanisk analys (kornstorleksanalys)

av pinnmon vore det möjligt att objektivt bedöma dess lämp

lighet, dels som tillsats, dels oblandad. Pinnmo ur vissa

pinnmotag lär ge förträffliga vägbeläggningar; det är å

priori icke osannolikt, att pinnmoförekomster kunna finnas

med en sammansättning som kommer den ideala fördelningen
 

tillräckligt nära."

2 IDEALGRUSKURVAN

Under 1930-talet fortsatte Beskow att undersöka den be-

tydelsefulla frågan om materialsammansättningen hos grus-

vägarna. Han påpekade (1934), att materialet varierade be

träffande petrografiskt innehåll, kornform och kornstor-

leksfördelning. I första hand föll intresset på kornstor

leksfördelningen. "Grusvägbanorna utsättas för den största

påfrestningen vid två helt olika tillfällen, motsvarande

den varierande fuktighetens ytterlägen: vid stor vatten
 

halt, under långvariga regnväder och särskilt i tjälloss-

ningen, samt vid mycket ringa fuktighetshalt, under somma-
 

rens torrperioder. Detta sammanhänger närmast med vägbanor

nas dubbla uppgift, att dels tjänstgöra som tryckfördelande

bärlaqer, dels som slitvta åt trafiken" (Op.Cit. 1934). Det

gällde således att försöka finna en sammansättning av

vägbyggnadsmaterial som någorlunda kunde uppfylla de två

kraven. Å ena sidan undersöktes bärigheten vid vattenöver

mättning, å andra sidan granskades vägbanans egenskaper
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som slityta. Materialets variationsområden från vardera

undersökningen sammanställdes i ett kumulativdiagram

(figur 1). Kombinationen av "bärigt" grus och ytgrus gav en

gemensam zon som betecknades det ideala väggruset eller
 

universalgrus.
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Figur 1. Idealgruskurvan (Beskow 1934)

I samma utredning visade Beskow också på möjligheterna att

åstadkomma ett användbart väggrus med varierande proportio-

nering av morän och naturgrus (figur 2). Därvid utgick han

från den moränkurva som benämndes "normal pinnmo". Den ha

de erhållits genom sammanställning av ett stort antal ana

lyser av morän från olika delar av Sverige. Moräntypen

kallas idag sandig, moig eller sandmorän och utgör som be

kant den vanligaste jordarten i vårt land. Beskow anförde

dock att "mindre ofta, ehuru icke egentligen sällsynt före-

komma moräntyper, vilka (givetvis efter bortharpning av

stenmaterialet) äga en sammansättning som faller inom eller

mycket nära universalgruszonen, och vilka utan varje till

sats ge en idealisk vägbana."
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Figur 2. Exempel på proportionering genom blandning av grus
och morän (Beskow 1934)

Som ett resultat av Beskows undersökningar utkom sedemera

en arbetsbeskrivning för byggnad och underhåll av slitlager

av grus (1942). Förutom proportionering av material enligt

ovan beskriven modell omnämndes i arbetsbeskrivningen även

Väginstitutets dåtida pågående systematiska undersökningar

av materialbeskaffenhet och storlek hos kända grus och

moränförekomster samt de på uppdrag utförda större regiona

la inventeringarna av grus och bindjordsmaterial ("grusin

venteringar").

3 GROVKORNIGA MORÄNER

3.1 Grusbrist och moränalternativ
 

Bristen på naturgrus inom vissa delar av Sverige har under

senaste årtiondet väckt intresse för att undersöka möjlig

heterna att finna och utnyttja morän i olika byggnads-
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sammanhang. Statens vägverk är en av de största konsumen

terna av material för byggande och drift av vägar. Väg-

verket förbrukar årligen ca 10 milj m3 grus och bergkross

material. Den i landet ställvis begränsade tillgången på

normenligt grusmaterial innebär för vägverket, att möjlig-

heten att förädla bl a moräner utgör en viktig del av ver

kets långsiktiga planering av grusförsörjningen.

Vägverket gav år 1977 Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

i uppdrag att undersöka möjligheterna att finna morän med

en kornstorlekssammansättning som var så pass grov att den

kunde hänföras till siktkurvan för slitlagergrus. Undersök-

ningen omfattade därmed endast de moräntyper som kan sam

manslås under beteckningen grusig-sandig (grusmorän och

sandmorän).

Projektets främsta syfte var att anvisa vilka geologiska

kriterier som kan anses vara de viktigaste för att lokali

sera en moränfyndighet med nämnda kornstorlekssammansätt

ning. Ur den publicerade rapporten (Johansson och Enkell

1980) ges i följande text endast en sammanfattning av be

tydelsefulla kriterier samt ett exempel på en moränlokal

där materialet uttagits, krossats och använts till väg

byggnad.

3.2 Geologiska kriterier

Topografi Grovkorniga moräner finns företrädesvis i dal
 

gångar eller sänkor i terrängen.

Berggrund Hårda bergarter har ett klart samband med grov
 

kornig morän. Vittringstendens hos en bergart

kan lokalt ha givit upphov till denna moräntyp.

Kvaliteten kan därvid vara mindre god. För land

isens lossbrytning gynnsamma sprickriktningar i

berget har betydelse för bildning av grov morän.
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Lägesförhållanden I närheten av eller över högsta kust
 

linjen (HK). Avbrutna isälvsstråk eller

förskjutningar i riktningen hos isälvs

avlagringar.

Formen (morfologi) Svärmar av kullar och ryggar eller iso
 

lerade och sporadiska (lokala) morän -

avlagringar.

3.3 Krossning av morän vid Lumsheden i östra Dalarna

De geologiska kriterier som ovan beskrivits summariskt pas-

sar mycket väl in på ett område i östra Dalarna där morän

utnyttjats som vägbyggnadsmaterial. Området är beläget i

närheten av byn Lumsheden utmed väg 880 mellan Sandviken

och Svärdsjö. Två dalgångar möts och begränsar en mellan-

liggande, kilformig moränareal. Sett i ett vidare perspekw

tiv utgörs området av en sänka omgiven av höjdplatåer.

Berggrunden är sällan blottlagd. Där berggrunden kan obser-

veras förekommer omväxlande granit och gnejs.

Området är beläget på nivåer omkring 200 m ö h och däröver.

Högsta kustlinjen (HK) är med stor sannnolikthet belägen

vid ungefär 200 m 0 h. En av dalgångarna utfylls till över

vägande del av isälvssand.

Det kilformade området mellan dalgångarna karakteriseras

av en småkullig terräng. Kullarna täcks av en stor mängd

block och sten. I en av kullarna har upptagits en täkt

(figur 3). Skärningsväggarna är 8-10 m höga. Den övre de

len av täkten (5-6 m) har en något grövre kornstorlekssam-

mansättning än den undre (figur 4). Stenhalten (16-200 mm)

är 37 % i den övre och 17 % i den undre. Blockfrekvensen

bedöms som måttlig i båda. Bergarterna hos moränpartiklarna

fördelas ungefär lika mellan granit och gnejs.
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Figur 3. Moräntäkten vid Lumsheden

LER MINA MO SAND GRUS STEN

P
u
n

o
n

m
b
n
q
d
.
l
e
p
r
o
c
c
n
t

 
Figur 4. Moränens kornstorlekssammansättning före och efter

krossning
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Vägverket har genom etablering av ett mobilt krossverk i

täkten utnyttjat moränen för framställning av material

till förstärkninglager och bärlager. Mer än 20000 m3 har

framställts. Endast 25 30 % av utgångsmaterialet har sik

tats bort och ej kunnat utnyttjats.

På grund av den begränsade tillgången av normenligt grus

material inom ifrågavarande region har således vägverket

utnyttjat och förädlat moränen nära Lumsheden med rationa

liseringsvinst. Den kvarvarande moränmängden, som kan be

räknas till >1000001n3,innebär dessutom en betydande re

sursreserv för framtida behov.

3.4 Äldre försök med sortering av grus och morän
 

"Alla vägmän veta sedan gammalt att framställningen av

lämpligt material för lagningen av grusvägar eller för

hårdgöring av ny eller ombyggda grusvägar ofta varit för

enad med avsevärda besvär och kostnader" (Rahm 1933). In

sikten om fördelarna med en blandning av grus och morän

för att skapa en god sammansättning hos slitlagermateria

let på grusvägarna ledde till konstruktion av ett mobilt

maskinellt sorteringsverk vid Ala "vägdistrikt" i Hälsing

land.

Sorteringsverket bestod av ett slags rullband med små sko

por som förde upp materialet i en närmast horisontell sor-

tertrumma med håldiameter på 25 mm. Från trumman föll det

sorterade materialet i en underliggande lastficka med ca

2 m3 volym. Fickan hade två bottenluckor genom vilka sorte

rat material lossades på lastbilar inkörda under sorte

ringsverket. Material >25 mm fördes genom viss lutning av

trumman ut genom dess andra ände. Verket drevs av en motor

på ca 5 hkr. Det kunde transporteras till olika uppställ

ningsplatser genom att det var hjulförsett och av ringa

tyngd (%2800 kg).
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Av Rahms artikel om ifrågavarande sorteringsverk (1933)

framgår också att kostnaden för uttagning och sortering

av "pinnmo" och grus vid den tiden uppgick till 1 kr per

m3 respektive 0:70 kr exklusive kostnaderna för verkets

amortering. "Det utsorterade stenmaterialet har i regel

kommit väl till pass antingen för bärlager vid pågående

vägbyggnader eller för breddningar av äldre vägar."

3.5 Sortering av morän nära Nybro i östra Småland
 

Arbetstekniska kontoret vid Vägverkets driftssektion (DDa)

har genom Vägförvaltningen i Kronobergs län (VfG) utfört

sortering av morän nära Nybro. Syftet med projektet var

bl a att testa ett mobilt sorteringsverk (danskt fabrikat),

dess verkningsgrad dels vid sortering av en vanlig svensk

moräntyp, dels under klimatologiskt sett besvärliga yttre

förhållanden. Försöket ägde rum under december 1981 och

januari 1982.

Moränlokalen är belägen utmed en ny sträckning av riks

väg 25 mellan Madesjö och örsjö. I en flack, 4 5 m hög

kulle med normal frekvens av block i markytan upptogs ett

sidotag i kullens östra sida (figur 5). Moränens kornstor-

lekssammansättning varieradei.kullen (figur 6). Generellt

sett dominerade en sandig-moig morän (sandmorän). Stenhal

ten var måttlig hög och enstaka block (>600 mm) förekom.

Under schaktningsarbetet påträffades emellertid då och då

.samlingar av block och stenar i mellanmassan. Moränens

packningsgrad var hård när moränen hade en sandig moig

sammansättning. Partier med grusig sandig morän var be

tydligt luckrare. Grundvattenytan var belägen under schakt

botten. Moränens bergartsinnehåll dominerades av porfyr

(60-70 %).
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Figur 5. Moräntäkt vid riksväg 25 nära Nybro
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Morän för sorteringsförsöket uttogs i schakt av grävmaskin

Åkerman H12B, dvs med skopvolym av ungefär 1200 1. Sorte-

ringsverket, dess olika enheter och uppställning samt prin

cipen för siktningen framgår av figur 7 och 8.

 
Figur 7. Sorteringsverket
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Bearbetning av resultaten från försöket pågår för närvaran

de. Bland hittills erhållna uppgifter kan nämnas, att den

procentuella fördelningen på uppställda siktar blev 57 %

(0 8 mm alt 0-10), 25 % (8-150 alt 10-150) och 3 %

(150 175). 13 % (175-500) bortsorterades vid mataren för

vidare transport till krossanläggning. Endast 2 % (>500)

kvarlämnades i täkten.

Byte av 8 mm siktduk till 10 mm siktduk med en samtidig

något förhöjd inmatningshastighet gav ungefär samma korn

fördelning av utfallet material, men inmatningsmängden öka-

Odes samtidigt med mer än 50 %.

De yttre betingelserna med kraftiga snöfall och stadigva-

rande minusgrader innebar naturligtvis en del praktiska

problem vid sorteringen. Fruset, hopkittat material slogs

inte sönder i siktningen. Fastfruset finmaterial på band

och siktar måste tas loss manuellt.

Slutresultaten från sorteringsförsöket kommer förhoppnings

vis att redovisas i föredraget.

4 SLUTSATSER OCH UTVECKLING

Idag vet vi att grovkorniga moräner (grusiga - sandiga)

finns utspridda över praktiskt taget hela landet. Förekoms

terna kan allmänt sett bedömas som små om de betraktas var

för sig. I många fall, kanske i de flesta fall, finns före

komsterna i svärmvisa anhopningar och de utgör därvid en

icke oväsentlig alternativ fyndighet för uttag och föräd

ling av morän till olika byggnadsändamål, främst vägbygg

nad och vägunderhåll.

Undersökningarna som hittills utförts har visat, att det är

möjligt att med viss geologisk kunskap relativt snabbt och

med enkla hjälpmedel, exempelvis flygbilder, kunna lokali
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sera förekomster med grovkorniga moräner. Fyndigheternas

värde måste bedömas från fall till fall och det beror på

många faktorer. Det kan emellertid fastslås att i vissa

områden med påtaglig grusbrist har redan idag vissa morän

täkter givit en god rationaliseringsvinst för vägverket.

I framtida undersökningar av morän som ett alternativ till

grus och berg för framställning av olika vägbyggnadsmate-

rial kommer, förutom kartering och inventering, förhopp

ningsvis sådana aspekter som moränförekomsternas kvanti-

tet, kvalitet, läge i förhållande till avsättningsplatsen,

metodik för optimalt uttag, förädling m m att kunna beak

tas mera i detalj.
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