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GRUSMATERIALHANTERINGEN
miljardindustri väsentlig för svensk ekonomi

Våra lättillgängliga åsgrusförekomster beräknas uppgå till 35 miljarder
kubikmeter och skulle enligt prognoser kunna räcka 500 år.

Men försörjnings/äget ärinte så gynnsamt som siffrorna tycks
ge vid handen utan svåra bristområden kan uppstå kring utgången
av innevarande sekel.

Vi måste därför spåra upp nya fyndigheter, använda ersättn/ngsmater/a/
och utnyttja nya tekniker för försörjningen till våra
väg- och husbyggen.

Av överingenjör Gert Knutsson, Statens Väg- och Trafik/'nstitut

 
Överingenjör Gert Knutsson.

Fig 2
Karta över naturgrustillgångar i Göteborgs-

regionen (från Knutsson 1969).

Fig 1
Förbrukningen av betongballast 1930 1973

(källa statistiska uppgifter över
cementförbrukningen) samt prognoser
för förbrukningen fram till år 2000.
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Grusförbrukningens
storlek
Officiell statistik över grusförbrukning-
en i vårt land saknas tyvärr. De beräk-
ningar av den totala gruskonsumtionen
som utförts vid skilda tidpunkter är
mer eller mindre osäkra. Jämförelser
mellan olika förbrukningssiffrorförsvå-
ras av två omständigheter. Dels anges
det sällan om volymuppgifterna avser
fast eller löst mått, dels innefattar be-
räkningarna ibland allt grusmaterial,
ibland enbart naturgrus.

Klart är emellertid att grusförbruk-
ningen fördubblades från 1940-talets
senare del till början av 1950-talet, be
roende på en kraftig ökning av anlägg-
nings- och byggnadsverksamheten.
Sedan dess har grusförbrukningens
tillväxt fortsatt, så att volymen fyr
falldigats under de tjugo åren mellan
1953 och 1972:

7953: ca 20 milj m3
7967: ca 56 milj m3
7972: ca 80 milj m3

Den sistnämnda siffran är hämtad
från den s k Havsresursutredningen
(Statens Offentliga Utredningar 1972:
43). Samma utredning uppskattar den
årliga omsättningen i grusmaterial-
branschen till ca 1 miljard kr.

Enligt en riksomfattande enkät till
1 500 grusproducenter med krossverk
(såväl grus- som bergkrossverk) upp-
gick produktionen av enbart kross
verksprodukter år 1972 till ca 80 milj
ton eller ca 56 milj m3 löst mått (Sta-
tens Naturvårdsverk 1972), vartill allt
så kommer sand och grusmaterial,
som inte går genom krossverk.

Fig 3
Större krossanläggningar med bergtäkter
i södra och mellersta Sverige. lområdet
norr om kartbilden finns endast ett fåtal
dylika krossanläggningar, främst i Sunds-
vallsområdet.
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Konsumtionsökningens
orsaker

Konsumtionsökningen av grus beror
dels på höjd planstandard och bättre
teknisk standard, dels på att bebyggel-
sen under efterkrigstiden mer och mer
utförts i betong. Den sistnämnda ut-
vecklingen är relativt säkert känd, då
god statistik föreligger över cement-
förbrukningen genom åren och man
därigenom kan beräkna ballastförbruk-
ningen för betong. Medan som nämnts
den totala grusförbrukningen under
den senaste tjugoårsperioden har fyr- ~
dubblats, har förbrukningen av be-
tongballast under den senaste fyrtio-
årsperioden tiofaldigats (fig 1). Men

utvecklingen har varit ryckig och kon-
junkturkänslig. De senaste årens låg-
konjunktur i kombination med mins-
kad betonghusbebyggelse dvs mind-
re antal flervåningshus och större an-
tal småhus har medfört en kraftig
nedgång i betongballastförbrukningen.
Sannolikt börjar dock kurvan snart
åter att stiga, men den förändrade sy-
nen på boendemiljön och tillkomsten
av nya byggnadsmaterial gör det rim
ligast att anta att utvecklingen kom-
mer att följa minimiprognosens kurva

för cementförbrukningen.

Grusförbrukningens
fördelning

Om man ser på grusförbrukningens
fördelning på olika användningsom
råden finns det ganska säkra uppgif-
ter när det gäller allmänna vägar. Un-
der senare hälften av 40 talet låg grus-
konsumtionen för detta ändamål på ca
4 milj m3/år. Materialet användes då
nästan uteslutande för underhåll. När
anläggningsverksamheten kom i gång
i början på 50-talet, ökade förbruk-
ningen snabbt och 1953/54 uppgick
den till ca 10 milj m3, varav 6 milj m3
åtgick till nyanläggning av allmänna
vägar. Enligt aktuell uppgift från Sta-
tens vägverk är förbrukningen per år
av naturgrus och »bergkross» till un-

derhåll av allmänna vägar cirka 5,5

milj m3.
För enskilda vägar och skögsbilvä-

gar är den totala grusförbrukningen
svårbedömbar. Detsamma gäller kon-
sumtionen för kommunala ändamål.
Enbart Stockholms gatukontor förbru-
kade dock 1973 1,1 milj m3 löst mått av
olika grusmaterialtyper. l Kopparbergs

län gick 1960 ungefär 5 % av den tota-
la grusförbrukningen till kommunala
ändamål, medan 10 % gick till enskilda
vägar och skogsbilvägar. Uppgifter
från 1972 ger vid handen att i Malmö-
regionen används ca 1 milj m3 sand
per är (därtill avfallsmassor) för hamn-
byggnad och utfyllnad för landvinning.
Ovriga förbrukningsområden är av

mindre storleksordning. För Statens
Järnvägar åtgår enligt uppgift från K E
Mars fn ca 0,5 0,6 milj m3 makadam _
och 0,3 milj m3 naturgrus per år.

Naturgrustillgångarnas
omfattning

Grustillgångarna är tyvärr ofullständigt
kända inom stora delar av landet. Ef-
tersom resurserna för landets geolo-
giska kartläggning varit och fortfaran-
de är otillräckliga har inte ens utbred-
ningen av grusförekomsterna klarlagts
i vissa Iandsändar. Kvantiteterna är än-
nu sämre fastställda. Kvaliteterna där-
emot är i viss mån kända, främst ge-
nom grusinventeringar och grusmate-
rialtestningar vid Statens väg- och
trafikinstitut och vid de geologiska in-
stitutionerna vid Chalmers resp Lunds
tekniska högskola. På senare år har
översiktliga grusinventeringar gjorts i
åtskilliga län, främst av naturvårdsskäl.
lVlera detaljerade inventeringar har ut-
förts i några större tätorters grusför-
sörjningsområden (fig 2), liksom vid
några större vägföretag.

35 miljarder m3
lättillgängligt åsgrus

Volymen av lättillgängliga tillgångar av
åsgrus i hela landet har mycket grovt
uppskattats till 35 miljarder m3 vilket
motsvarar 400 500 gånger den nuva-
rande årsförbrukningen. Men förbruk
ningens koncentration till de stora tät-
ortsregionerna kombinerad med till-
gångarnas spridning över hela landet
gör att försörjningssituationen med
tanke på de höga transportkostnader-
na inte är fullt så ljus som siffrorna
ger vid handen. Flera stora tätortsre
gioner, främst Göteborgsregionen,
Sydvästskåne och Norrköpingsregio-
nen, ligger i områden med av naturen
begränsade grustillgångar. Den kvar-
varande volymen uttagbart naturgrus
i Göteborgsregionen är sålunda be-
räknad till 150 milj m3 löst mått, i Syd-
västskåne till 250 milj m3. För Stock-
holmsregionen nämns olika siffror,
635 resp 475 milj m3. Detta innebär
att de nu kända naturgrustillgångarna
i Göteborgsområdet är uttömda strax
efter sekelskiftet och i Stockholmsre
gionen någon gång mellan år 2030
och 2040. Detta under förutsättning
att den framtida grusförbrukningen
och befolkningsutvecklingen följer
gjorda prognoser och att den nuva-
rande fördelningen i Göteborgsre
gionen mellan naturgrus '(45 %)
och bergkross (55 %) bibehålls.

Inför sådana perspektiv måste allt
göras för att dels utnyttja tillgångarna
på bästa sätt, dels om möjligt spåra
upp nya fyndigheter. Detta kan åstad-



kommas på flera sätt, nämligen genom
att

använda naturgrus uteslutande för kvalificerade
ändamål, framför allt som betongballast;

utnyttja alla tekniska resurser för att tillvarata
allt grövre material och förädla alltför fin-
jordshaltigt material;

planera så att grusförekomsterna inte blir låsta
av vägar, hus m m;

skapa större grustäktsområden så att material
inte lämnas kvar i ägogränser samt sanera
äldre täkter;

Med hjälp av geologiska och geofysiska meto
der lokalisera och undersöka tidigare inte
kända fyndigheter, tex grusavlagringar dol-
da av morän. -

Ersättningsmaterial
för naturgrus

När tillgången på en viss råvara börjar
bli knapp stiger priset. Vid en viss pris-
nivå börjar lämpliga ersättningsmate-
rial komma till användning. l grusma-
terialsammanhang är bergkross det
ersättningsmaterial som i första hand
kommer ifråga.
Redan på 1930-talet startades pro-

duktion av krossmaterial från fast berg
i Sydvästskåne och i Göteborgstrakten.
I det förstnämnda området finns nu
fyra större och några mindre krossverk
med bergtäkter, i Göteborgsregionen
fyra anläggningar med en kapacitet av
1 milj ton/år samt ett par medelstora
och flera mindre krossverk. Samman
lagt torde ca 50 krossanläggningar
som utnyttjar bergmaterial från sär-
skilda bergtäkter vara i drift i landet
(fig 3). Lokaliseringen av dylika kros
sar anger i regel också grusbristom-

rådenas belägenhet.
En ny fas i materialförsörjningen in-

leddes när krossning av sprängsten,
sk entreprenadsten, började utföras
i större skala dels i stora nybyggnads

_

områden, dels vid större vägbyggen. I
slutet av 1960 talet fanns i Göteborgs-
regionen omkring 15 tillfälliga anlägg-
ningar för krossning av sprängsten,
därav ett par flytande. Årligen ut-
sprängs 3 4 milj m3 berg inom landet
enbart för vägbyggnad. Sammanlagt
finns i hela landet ungefär 110 kross-
verk som producerar sprängsten.

En annan teknik för framställning av
ersättningsmaterial är att tvätta och
separera alltför finjordshaltigt frik
tionsmaterial. Det är en mycket van

lig metod i utomnordiska länder. I
Sverige har vi numera tvättanlägg-
ningar som ur finjordsrika isälvsavlag
ringar får fram bra betongballast. Så-
dana anläggningar finns i Norrkö-
pingstrakten, i Uppsalaområdet och
vid Kvidinge i Skåne. För framställning
av betongballast ur morän är sedan
länge två medelstora tvättanläggning-
ar i Ellesbo och Dösebacka inom Gö
teborgsregionen i drift. I Norge an
vänds sedan fem år tillbaka transpor
tabla tvättanläggningar för framställ-
ning av vägmaterial.

6 miljarder m3 sand
i havet norr om Gotland

En tredje teknik att skaffa ersättnings
material är sandsugn/ng. Det är en
vanlig metod i t ex Danmark och Tysk
land, men hittills har den utnyttjats
relativt sällan i Sverige. Just nu tycks
den Iivligaste verksamheten pågå i
Öresund, där ca 1,2 milj m3 sand ut
vinns per är. | Göteborg opererar två fö
retag som suger sand vid Läsö. Priset
vid kaj i Göteborg var år 1971 ca 9 kr/
m3. Medan sandtillgångarna i Öresund
torde uppgå till några hundra milj m3

Vy över krossanläggning med bergtäkt (Angeredsverket, Göteborg, HT-bild 1970).

 

visar preliminära undersökningar att
sandvolymerna i havsområdena norr
om Gotland kan uppgå till 6 miljarder
m3. Kvantiteterna är dock inte kontrol-
lerade genom borrningar, inte heller
kvaliteterna.
Både vid tvättning och sugning upp-

står svårigheter vid hanteringen av det
fuktiga materialet på vintern. Vid tvätt-
ning blir det ibland också problem med
att ta hand om slamvattnet.
Som ersättningsmaterial kan i vissa

sammanhang också syntet/ska mate-
ria/ användas, tex lättklinker, lättbe
tongkross, synopal m m. Restproduk
ter från industrier, såsom skrotsten,
slagg, bark m m och från sopförbrän-
ning, liksom också avfall från t ex riv-

ningshus kommer sannolikt att få allt
större betydelse som ersättningsma-
terial för naturgrus.

Grusbesparande
byggnadsmetoder

Stora mängder grus kan sparas ge
nom val av mindre konventionella

byggnadsmetoder:

1. Stabilisering

3. Genom inblandning av cement kan de flesta

svaga eller alltför finjordshaltiga friktionsjordar
ter förbättras så att de kan användas i vägöver
byggnad. Metoden är vanlig utomlands, men har
hittills använts relativt sällan i Sverige. Försök
att stabilisera olika typer av morän har nyligen

genomförts på VTI och gett gynnsamma resul
tat enligt muntlig uppgift från B. Örbom på in-
institutet.

b. Kalkstabilisering används för att öka bä
righeten hos leriga jordarter, bl a i terrassytor
samt i provisoriska vägar. Härigenom kan för-
stärkningslagrets tjocklek minskas och grus
sparas.

c. Bitumenstabiliserat grus används numera
som övre bärlager vid stor trafik eller om grus-
materialet är svagt. En särskild teknik med hel
bituminös överbyggnad (Full depth-metoden)
har börjat prövas i Sverige. Ett 10 35 cmzs
lager av BG läggs direkt på den iordningsställda
terrassytan. Förstärkningslagret utgår alltså
helt, varigenom betydande gruskvantiteter kan
sparas. Dock krävs god kvalitet på det grus
som stabiliseras.

2.lsolering

Tjälnedträngning kan förhindras genom att tex
ett tunt lager av ceI/p/ast läggs in i väggens
överbyggnad eller att ett relativt mäktigt lager
av bark läggs på större djup i vägen. För att

åstadkomma samma effekt med konventionell
väguppbyggnad åtgår stora grusvolymer.

Jag har i framställningen ovan för-

sökt att på grundval av tillgänglig
forskning och statistik belysa grus
materialfrågorna från kvantitativ syn-
punkt. I ett kommande nummer av
Svenska vägföreningens tidskrift ska
jag granska vissa kvalitetsfrågor. Då
kommer också en litteraturförteckning
att bifogas till tjänst för läsare som öns
kar ytterligare fördjupa sig i ämnet. U 3





Gruskvalitetsfrågor

i Sverige
Av överingenjör Gert Knutsson

/ Vägföreningens tidskrift nr 7/ 7974 pub/icerades
en artikel om grusförsörjningens kvantitativa problem
i vårt land, författad av Gert Knutsson i
Statens Väg- och Trafikinstitut.
Här följer en andra artikel i ämnet som behandlar
grusförsörjningens kvalitativa aspekter.

Bakgrund
Gruskvalitetsfrågor har tidigare rönt
begränsat intresse här i landet. Anled-

ningen är främst, att de hittills utnyttja-

de naturgrustillgångarna i allmänhet
lämpat sig väl både som betongballast
och som vägbyggnadsmaterial. Detta

beror på att de geologiska förutsätt-

ningarna för uppkomsten av naturgrus

med god kvalitet varit gynnsamma in-

om större delen av Sverige. Utgångs-

materialet har huvudsakligen varit de i

allmänhet hårda, kristallina bergarter,
sam sammansätter urberget i landet.

Lösare sedimentära bergarter upptar

begränsade områden till skillnad från

i de flesta andra länder. Landisen, isäl-

var och vågor har utsatt materialet för
en omfattande bearbetning, ombland-

ning och ursköljning, varigenom vittra-

de och lösa bergartsfragment nötts ned

och det finare materialet transporterats

bort. Slutligen har det grövre materialet
avlagrats i lättåtkomliga åsar och vallar.

En begynnande grusbrist i vissa tät-

ortsregioner - liksom anläggandet av

vägar och kraftverk i fjällkedjan -- har

medfört, att material med sämre tek-

niska egenskaper, finkornigare materi-

al, samt ersättningsmaterial för natur-

grus fått tas i anspråk i allt större ut-
sträckning (se tidigare artikel). Samti-
digt har utvecklingen på tex trafikom-
rådet med ökade trafiklaster och trafik
mängder samt införandet av dubbdäck

inneburit, att grusmaterialet blivit utsatt

för allt större påkänningar. Högre kvali-

tetskrav har därför börjat ställas på
grus inom alltfler användningsområ-
den. Forsknings- och utvecklingsarbe-

ten pågår emellertid sedan flera år, bla
vid VTI beträffande såväl kvalitetsbe-
stämmande faktorer och förbättrade

provningsmetoder som regionala skill-

nader i gruskvaliteter i Sverige. I denna

artikel kommer några viktiga gruskvali-
tetsfrågor att i korthet beröras.

Mineralfaktorer

De i en bergart ingående mineralen är
ibland avgörande för användbarheten

av det grusmaterial, som innehåller
bergarten i fråga. Mineralens hårdhet
är sålunda av stor betydelse för bergar-

tens slitstyrka, bl a dess motståndsför-

måga mot nötning av dubbdäck. Grus-
material med hög halt av glimmerrika

bergarter, tex vissa gnejser, slits

snabbt ned i en beläggning som utsätts

för intensiv dubbdäckstrafik, medan

grus med dominans av kvartsrika

bergarter, tex kvartsit och porfyr, på-

verkas tämligen ringa av samma trafik.

Mineralens vidhäftningsförmåga till
cement och bituminösa bindemedel

kan vidare påverka den färdiga produk-
tens hållfasthet. Även här uppvisar
glimmerrikt ballastmaterial dåliga
egenskaper. Detta har bl a fastställts vid

Vattenfalls provningar av betongballast

från övre Norrland, där främst fjällked-
jans glimmerrika skiffrar ger upphov till

sådant olämpligt grus- och sandmate-

rial. Kvartsrika bergarters dåliga vid-
häftning till bituminösa bindemedel har

tidigare ansetts vara ett problem men

kan numera kompenseras genom till-

satser av särskilda vidhäftningsförbätt-

rande medel.
Förekomsten av reaktiva mineral i

ett ballastmaterial kan förorsaka ska-
 

Fig 1 a och b. Mikrofoton (förstoring ca 60
gånger) )av två amfibolitvarianter från sam-
ma motorvägsstråckning. Skillnaden i berg-
arternas kornstorlek och kornfogning ger
upphov till väsentligt olika hållfasthetsegen-
skaper. Den övre bergarten har ungefär
dubbelt så högt sprödhetstal (ca 80, dvs
mycket låg hållfasthet) som den undre (Foto
P Höbeda 1969).

 



dor, främst i betong. Bergarter, somin-
nehäller a/ka/i/ös/ig kise/syra tex flin-
ta och fyllit, reagerar med cementens
alkali, varigenom betongen sväller.
Omfattande skador har inträffat bl a i
Danmark, USA och Canada av detta
skäl. Försök har visat, att ett inslag av 5
% skånsk flinta i grus med granitisk
sammansättning medför tydlig sväll-
ning tillsammans med alkalirik cement

men ej med alkalifattig. Flinthalter på
upp till 30 % har påträffats i grus från
sydvästra Skåne och ändå högre halter
i grus från Öresund. Såväl långvarig
praktisk erfarenhet som systematiska

försök visar emellertid att risken för al-

kali-kiselsyrereaktioner i betong tillver-

kad med grusmaterial från Skåne och
cement från Limhamn är ringa, sanno-

likt beroende på Limhamnscementens
mycket låga alkaliinnehåll. Vissa be-
tongskador i Skåne har i stället visat sig
vara orsakade av frostfarlig, porös kalk-

sten och kiselkalksten i ballasten.

Su/f/der, främst magnetkis och sva-
velkis, i ballastmaterial, kan medföra

skador såväl på betong som asfaltbe-
läggningar. Dylika mineral förekommer

i grus inom eller intill berggrundsom-

råden dels med alunskiffer och kalksten
i kambrosiluren, dels med sulfidmal-

mer och andra kisförande bergarter i

urberget. Långtransporterat grus från

Bottenhavets kambrosilur har sålunda

givit upphov till sulfatskador på betong

tillverkad i Uppland, och i Skellefte-om-

rådet har lokala skador på asfaltbe-

läggningar visat sig bero på sulfid-
malmsinslag. Det har fastställts, att

halten av kiselmineral ej bör överstiga
1 % i betongens grövre ballastmate-
rial (> 8 mm) om sulfatskador (sväll-

ning och missfärgning) skall undvikas.

Bergartsfaktorer
Mineralinnehållet i bergartsfragmenten
och i finmaterialet i naturgrus är emel-

lertid endast en av de faktorer, som
bestämmer grusmaterialets kvalitets-
egenskaper. Bergarters hållfasthets-
egenskaper är också beroende av deras

bildningssätt, tex som stelnade smäl-

tor, förfastade sediment och geologisk

historia varunder deformationer och

omvandlingar kan ha inträffat. Därav

har bla mineralkornens och bergarts-
fragmentens storlek och sammanfog
ning samt bergarternas struktur och

vittringstillstånd bestämts.
Kornstor/ek och kornfogn/ng är så-

lunda av väsentlig betydelse för bergar-

ternas hållfasthet, särskilt slaghållfast-
het, som kan bestämmas genom det

bl a i Sverige använda fallhammarpro

vet. Som en grov regel gäller att stora

mineralkorn, som är enkelt sammanfo

gade, ger dålig hållfasthet, medan små
mineralkorn med sammanväxta korn-

fogar ger god hållfasthet. Jämför ex-

empelvis en kornig, porös kvartssand-
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Fig 2. Diagram över sprödhets- och flisighetsbestämningar av ett 60-tal naturgrusmaterial

från Småland. Flertalet grusmaterial från sydvästsvenska gnejsregionen (x) kan inte god
kännas som beläggningsmaterial, medan de flesta material från granit- och porfyrregio-
nen i östra Småland (0) får styrkegrad 1. Material från gränszonen (D) mellan dessa berg-
artsregioner bildar en mellangrupp.

sten med en tät kvartsit, där kvartskor

nen är sammansmälta i gränserna eller

en grovkornig granit med enkla kornfo-

gar och en finkornig diabas med "in-

växta", armerade fältspatlister. (Fig 1 a

och 1 b.)

Berggrunden i Sverige är emellertid

av så hög geologisk ålder, att huvudde-

len av bergarterna genomgått deforma-

tioner och omvandlingar av olika grad.

Detta innebär, att vissa bergarter fått
sina ursprungliga egenskaper förbätt

rade, sålunda har många graniters
kornfogar blivit starkare genom en viss

grad av deformation. Andra bergarter

har däremot fått försämrade egenska-

per tex genom kraftig riktningspräglad

deformation förskiffring eller ge-

nom mineralomvandlingar bildning

av glimmer, klorit och andra mjuka mi

neral. I de fall några av nämnda negati-

va faktorer sammanfaller, får bergarten
särskilt låg hållfasthet,t ex glimmerskif
fer. I andra fall har det visat sig att hu-

vudsakligen en enda bergartsfaktor gi-

vit upphov till försämrade hållfasthets-

egenskaper. Gnejserna och därmed

oftastjockså naturgruset inom den

sydvästsvenska gnejsregionen har så-
lunda i en rad undersökningar ända se-
dan 1930-talet visat sig ha låg slaghåll-
fasthet. Höbeda har klarlagt, att detta

beror på gnejsernas dåliga kornfog

ning, vilken uppkommit i samband med

omkristallisation. (Fig 2.)

Vittr/ng av olika slag medför i regel

nedsatta hållfasthetsegenskaper. I icke

nedisade länder är berggrunden ke-

miskt vittrad, dvs delvis leromvandlad,

ofta till flera tio-tal meters djup. Den

svenska berggrunden är däremot i all

mänhet "frisk" i ytan genom att land-

isen skrapat bort vittringslagret. På se-

nare år har emellertid bergpartier med

lervittring påträffats på åtskilliga platser
i landet, dels i skyddade terränglägen

vid djupa schakter, dels i sprick- och

krosszoner inne i berget, tex vid tun-

nelarbeten. En mindre genomgripande,

men mera utbredd vittringsföreteelse

är s k grusvittring, som förekommer i

vissa bergartstyper främst grov- och

medelkorniga graniter i Sydöstra Sve-

rige och mellersta Norrland samt

fältspatrika bergarter tex vissa gnej

ser i Göteborgs-trakten och Vaggeryds-

syenit. Den Iindrigaste formen av vitt-

ring är när ett visst mineral, tex ett

järnhaltigt, blivit utsatt för en svag om-

vandling utan att kornfogningen i berg

arten blivit märkbart försämrad. I ett

grusmaterial med granitisk samman-

sättning kan ibland dylika korn före-

komma. De särskiljs lätt genom att de



har rostfärgad yta. De vittrade bergar-

terna kan påverka dels naturgrusmate-
rialets kvalitet genom att vittrade berg-

artsfragment, tex rostfärgade granit-

partiklar på naturlig väg blandats in i
grusavlagringarna, dels krossmateri-

alets kvalitet genom att vittrade berg-

partier, som sprängts loss i djupa

schakter och tunnlar, krossas tillsam-

mans med "friskt" bergmaterial. I någ-
ra kända fall i södra Sverige har vittrat
berg under grusavlagringar grävts ut

och blandats in i grusmaterial, som se-

den använts till överbyggnad i vägar
med Vägskador som följd. I belägg-

ningar med stenmaterial av hårda gra-
niter och porfyrer har förekommande

rostbruna granitpartiklar skadats mer

av dubbdäckstrafiken än omgivande

partiklar (F Hägeby, muntlig uppgift).

Jordartsfaktorer

De i naturgruset ingående mineral- och

bergartsfragmenten är sålunda av stor

betydelse för grusmaterialets kvalitet.

Naturgrusets tekniska egenskaper är

emellertid också beroende av de geo

logiska processer, som verkat vid jord-

arternas bildning och tiden därefter. Då
Sverige varit nedisat i geologiskt sett

sen tid, är förekommande minerogena

jordarter i huvudsak resultatet av land-

isens, isälvarnas och vågornas ero
sion, transport och avsättning av mi

neral- och bergartsfragment. När det

gäller naturgrusets kvalitet har främst

följande faktorer varit av vikt.

Bearbetningen av det minerogena

materialet, varigenom vittrade och i öv-

rigt lösa partiklar till stor del nötts ned,

medan hårdare, kantiga partiklar blivit
väl rundade.

Transporten av bergartsfragment

från olika delar av berggrunden samt
av tidigare avsatta jordarter i isrörel-

sens riktning, vilket medfört, att olika

bergartstyper blandats med varandra.

Genom att urberget upptar cirka 3/4 av
landets yta domineras naturgrusets

petrografiska sammansättning av "ur-

bergarter", främst graniter och gnejser,

samt i mindre områden av porfyrer och

kvartsiter, grönstenar eller glimmer-

skiffrar. Genom omblandningen kom-
mer sällan en enda bergarts goda eller

dåliga tekniska egenskaper att helt be-

stämma grusets kvalitet. Undantag

finns dock i mycket enhetliga urbergs-

områden samt i områden med sedi-
mentär berggrund, i synnerhet om

bergarten varit lätt att bryta loss för

landisen. Lokalmoräner har utbildats

flerstädes, t ex i Smålands porfyrområ-
den och i Skånes respektive Jämtlands
Ierskifferområden. Moränmaterialet
kan sedan ha upptagits, bearbetats och

transporterats av isälvar och/eller vå-

gor, varigenom bergartsmaterialet i

fråga kommit att dominera i traktens

grusavlagringar med avtagande halt i
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transportriktningen ut från berg-
grundsområdet. Av tekniskt intresse
är att få veta hur snabb nedbrytningen
av lösa bergarter varit respektive hur
långt hårda bergarter kan ha transpor-
terats. Undersökningar i "lä" av Väst-

götabergen visar, att alunskiffer bryts
ned snabbast, därnäst kalksten och se-

den sandsten. Halten av alunskiffer och

kalksten har efter ca 10 respektive 15

km:s transport i Iandis och isälvar

kommit ned till betydelselösa nivåer

vad gäller påverkan av grusets hållfast-
het. I andra områden tex Närke och

Dalarna förefaller kalksten brytas ned

snabbare än alunskiffer. Hårda bergar-
ter har å andra-sidan transporterats
långa sträckor. Så tex dominerar por-
fyr/granitmaterial från fastlandet och
Östersjöns botten helt resp till stor del i
vissa isälvsavlagringar på Öland och
Gotland. På dessa öar av sedimentära

bergarter förekommer också den andra

ytterligheten, dvs grusmaterialet

främst i en del strandvallar - härrör

helt och hållet från berggrunden på
platsen. Kvaliteten blir då direkt av-
hängig av den ifrågavarande bergart-
ens kvalitet samt vittringstillståndet,

varigenom grunda avlagringar av tex

kalkstensmaterial kan få kraftigt för-
sämrad hållfasthet.

Avsättningen av grusmaterialet, vil-

ket medfört att jordartstyper av icke

önskvärd sammansättning bildats eller

blandats in i huvudmaterialet. Gruset i

vissa rullstensåsar på Sydsvenska hög
landet och i Norrlands inland har så
lunda på grund av avsättningsförhål-

landena i inlandsisen ovanför högsta

kustlinjen (HK) erhållit så hög finmate-
rialhalt ("mjäligt grus"), att gruset inte

kan användas till kvalificerat ändamål

utan tvättning. l isälvsavlagringar ne-

danför HK påträffas ofta skikt eller Ia-
ger av Iera, vanligen i åssidorna men

ibland även mera centralt och på stort

djup tex i vissa av Mälardalens åsar.
Detta uppmärksammas i regel vid

grusexploatering. Däremot har före-

komsten av grusbepansrade bollar och

block upp till 1 m i diameter av

lera och moränlera i vissa grusavlag-

ringar i Göteborgstrakten resp Skåne
förbisetts vid grustagning, vilket med-

fört att bollarna särskilt vintertid

kommit vidare i materialhänteringen

och förorsakat stora skador på be-
tong. slutligen bör nämnas den in-

blandning av morän, som uppträder i

grusavlagringar utbildade vid isrand-

lägen tex i randlinjerna tvärs över

mellansvenska Sänkan och längs Väst-

kusten.

Förändringar av grusmaterialets kva-

litet efter avsättningen, antingen föror-
sakade av urlakning (vittring) eller ut-

fällning. Tidigare har vittring av kalk-

stensklapper omnämnts. l särskilda ter-

ränglägen, tex där aggressivt grund-

vatten strömmat igenom en grusavlag-

ring på en sluttning, har det visat sig

att även urbergsmaterial kan urlakas så
kraftigt, att hållfastheten blir avsevärt
försämrad. Infiltration av humöst vat-

ten kan också inträffa i dylika lägen,
varigenom grusmaterialet kan vara

olämpligt till betongballast pga för

hög humushalt på åtskilliga meters
djup under markytan. Utfällningar',

främst av järn och mangan men också

av kalk, inträffar ofta i markhorisonten

på 0,5 1,0 mzs djup, varvid i extrema

fall hårda lager av ortsten (skenhälla)
bildas. Besvärligare från grustagnings

synpunkt är emellertid de hårda konkre-

tioner, som ibland bildas i närheten av

grundvattenytan i grusavlagringar.

Kalkkonkretioner i blockstorlek kan där-

vid komma att krossas tillsammans

med homogena bergartsblock och

medföra att grusmaterial med försäm-

rad hållfasthet erhålles som slutpro

dukt

Slutord

Problem med naturgrusets kvalitet före-

ligger sålunda i vissa fall i Sverige. I
samband med den ökade användning-

en av krossmaterial av berg och

sprängsten har ytterligare kvalitets-

problem uppstått. De normerade prov-

ningsmetoder, som nu finns, är inte

tillfyllest för att klarlägga de skiftande

kvalitetsegenskaperna, i varje fall inte

vad beträffar vägmaterial. Nya under-

sökningsmetoder har därför på senare
år framtagits vid Statens väg - och tra-
fikinstitut på uppdrag av Statens väg-

verk, tex sliptalsmetoden och våtnöt
ningsmetoden (se Höbedas skrifter).
Det är emellertid angeläget att inte en

bart undersöka materialen laboratorie-

mässigt utan att också utföra omsorgs-

fulla geologiska undersökningar i fält

för att lokalisera de för ändamålet lämp-

ligaste materialfyndigheterna med

hänsyn tagen också till naturmiljön.
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