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INLEDNING

V Ä G I N S T I T U T E T  har sedan år 1933 utfört undersökningar av material för 
grusvägar med huvudvikten lagd på de sorter, som uppbygga slitlagret. Den 
fordran, som i första hand ställes på slitlagret, är att det skall vara motstånds
kraftigt mot trafikens inverkan under alla väderleksförhållanden. För att kunna 
uppfylla detta krav fordras en rätt kornstorlekssammansättning. Slitlagret skall 
därför vara graderat från grovt till fint material och på så sätt, att kurvan för 
kornfördelningen (kornkurvan) faller inom den s. k. »idealgruszonen» (det strec
kade området på fig. 1). I naturen förekommer emellertid endast undantagsvis 
material med sådan sammansättning, varför som regel en blandning måste ske 
mellan lämpligt grus och lämplig pinnmo eller eventuellt lera för att erhålla 
»idealgrussammansättning».

För en rationell väghållning är det av värde att känna till beskaffenheten och 
lämpligheten av tillgängliga förekomster av grus, bindjord och andra för väg- 
ändamål användbara materialsorter. Väginstitutet har fördenskull inom vissa 
delar av landet utfört regionala inventeringar av sådana förekomster, vilka under
sökningar benämnts »grusinventeringar».

Dylika inventeringar, som i regel ha skett länsvis, påbörjades under ledning 
av G. Beskow år 1933 i Norrbottens län och på initiativ av A. Wolff .  T ill en 
början utfördes dessa undersökningar av Sveriges Geologiska Undersökning i 
samarbete med väginstitutet, men bedrivas sedan 1938 helt av väginstitutet.

Grusinventeringarna avse dels undersökning och beskrivning av kända före
komster, dels uppsökande och undersökning av tidigare icke kända eller använda 
sådana, det senare, där så anses önskvärt. Undersökningarna som till en början 
inriktades på grusförekomster, hava emellertid efter hand utvidgats att även 
omfatta bindjord till grusslitlager, lera till lergrusmassa, sten till bituminösa be
läggningar, sand till betong samt undersökning av grusbanans sammansättning 
och beskaffenhet på viktigare vägar.

Dessa regionala inventeringar äro i första hand av värde för vägförvaltning- 
arna, men de kunna därjämte tjäna även andra verksamhetsgrenar, exempelvis 
befästningsarbeten, byggnadsindustrien m. m.

Hittills hava grusinventeringar slutförts i följande åtta län, nämligen Norr
bottens (12 vägdistrikt), Stockholms (2 vägdistrikt), Örebro, Södermanlands,



Fig. i. Väginstitutets sikt- 
diagram med inlagd 
»idealgruszon».

Fig. i  Diagram for grad
ing curves with zone for 
gravel of ideal compo
sition.

Kronobergs, Fiallands, Kristianstads och Malmöhus län. Vidare hava fältarbeten 
för motsvarande undersökningar slutförts i ytterligare fyra län, nämligen Jäm t
lands, Västmanlands, Uppsala och Blekinge län, samt påbörjats i Östergötlands 
län. Under dessa undersökningar hava sammanlagt undersökts 3 658 fyndig
heter och insamlats 7 774 prov, vilka senare undersökts i olika avseenden på 
laboratoriet.



TILL VÄGHÅLLNING ANVÄNDA JORDARTER

OCH DERAS BILD N IN G

J o R D Y T A N S  GE OL OG IS KA  B Y G G N A D  har undergått genomgripande om
vandlingar under olika tidsperioder. Fortfarande pågår naturkrafternas omska
pande verksamhet genom nedbrytning av äldre lagerserier och uppbyggande av 
nya. De geologiska bildningar, som hava den största utbredningen i vårt land, 
äro urberget och de lösa jordarterna. De härstamma från den allra äldsta respek
tive yngsta perioden av vår jords utvecklingshistoria. Våra bergarter äro sålunda, 
huvudsakligen bildade under den äldsta tidsperioden och jordarterna under den 
yngsta tidsperioden, kvartärtiden, den geologiska period, i vilken vi leva. Undan
tag från denna regel finnas dock, exempelvis från Skåne, Öland och Gotland, 
vissa delar av Östergötland, Västergötland, Närke, Dalarna och fjälltrakterna 
(se fig. 2), där berggrunden inom vissa områden utgöres av kalksten, skiffer, 
sandsten etc. från yngre tidsperioder än det egentliga urberget. Inom dessa om
råden få även jordarterna en annan sammansättning och vissa andra egenskaper 
än jordarterna inom landet i övrigt. Jordarterna äro sålunda här mer eller mindre 
rika på kalksten, skiffer m. m., vilket bl. a. medför, att grus av denna karaktär 
är mindre slitstarkt än urbergsgrus och därför krossas snabbare genom trafikens 
inverkan. Vidare kan nämnas att skifferrikt grus gärna blir ävjigt efter be
handling med hygroskopiskt salt.

Som nämnts äro våra jordarter bildade under kvartärtiden. Under långa 
tider före detta utvecklingsskede rådde under vissa tidsperioder ett varmt klimat 
och härigenom gynnades de vittrande krafternas nedbrytande inverkan på jord
skorpan. Vid kvartärtidens början inträdde emellertid en klimatförsämring, var
igenom nederbörden anrikades i fjälltrakterna i form av snö och is. Så små
ningom började glaciärer skjuta ut från dessa områden och till slut blev hela 
vårt land täckt av ett mäktigt istäcke, en landis.

I samband med själva nedisningen och i anslutning till isens avsmältning hava 
de flesta av våra jordarter bildats. Dessa kallas glaciala bildningar. Andra jord
arter, som benämnas postglaciala, hava uppkommit efter istidens slut och deras 
bildning fortgår i vissa fall ännu.

Med hänsyn till sin beskaffenhet kunna våra jordarter indelas i två huvud
grupper:

A. Oorganiska jordarter eller mineraljordar.
B. Organiska jordarter eller humusjordar.



Fig. 2. Karta över större områden i Sverige, där berggrunden icke utgöres av vanligt urberg 
med granitisk (eller kvartsitisk) sammansättning. (Efter S. V. medd. 64.)

Tjocka heldragna linjen = isdelare. Pilar = landisens rörelseriktning.

Fig. 2. Map of more extensive districts in Sweden , where the rocks are not 
of granitic (or quartzitic) composition.



Mineraljordarna utgöras av sönderkrossnings- och omlagringsprodukter av 
berggrunden, medan humusjordarna uppbyggas av ofullständigt förmultnade res
ter av växter och djur samt utfällningar av kolloidala humusämnen. De senare 
jordarterna äro således, till skillnad från mineraljordarna, av organiskt ursprung.

A v dessa båda jordartsgrupper är det mineraljordarna, som utnyttjas till 
vägars slitlager. Endast dessa jordarter komma därför att behandlas i det följande.

Mineraljordarna kunna med hänsyn till sin bildning indelas i fyra grupper:
1. Jordarter bildade genom isens direkta verksamhet: moränavlagringar.
2. Jordarter bildade genom isälvarnas verksamhet: isälvsgrus och isälvssand.
3. Jordarter avsatta i issjöar: ishavs- och issjösediment (lera och mjäla).
4. Jordarter bildade efter istidens slut: post-glaciala havs(sjö)sediment, (svall

grus och lera).

Morän (pinnmo). Då isen skred fram över landet, krossade och malde den 
sönder den under tidigare perioder starkt vittrade berggrunden, och det lösslitna 
materialet inbakades i isens understa partier. Utsatta för det stora tryck, som 
ismassan utövade, krossades och nöttes stenarna mot varandra och mot den 
frampreparerade, friska berggrundsytan. Härigenom uppkom en regellös, osor
terad blandning av mer eller mindre kantiga block, stenar och gruspartiklar, 
inbäddade i finare bergartsmjöl. När isen sedan smälte bort, avlagrades denna 
blandning som en osorterad jordart direkt på den friska berggrunden. Denna 
jordart benämnes morän eller pinnmo, som den ofta kallas i dagligt tal. På 
grund av det sätt, varpå den bildats, har den fått sin karakteristiska samman
sättning, som ger den en särställning bland mineraljordarna.

I sin typiska form består moränen av osorterat eller åtminstone föga sorterat 
material, i vilket kornstorleken varierar mellan de största block och den finaste 
mineralsubstansen, ler. Vanligtvis dominerar dock en viss korngrupp, och med 
hänsyn härtill kan man särskilja olika moränhuvudtyper nämligen grusiga, san
diga, moiga, mjäliga och leriga moräner. Därjämte kan man särskilja en odeci
derad typ, normalmorän, med i stort sett jämn kornfördelning, i vilken ingen 
särskild korngrupp dominerar.

Om blockfrekvensen i stället användes som indelningsfaktor, skiljer man 
mellan blockrika, normalblockiga och blockfattiga moräner. I stort sett äro 
blockrika moräner (fig. 3) vanligen grovkorniga (grusiga-sandiga), medan block
fattiga moräner (fig. 4) äro finkorniga (moiga-leriga).

Den grusiga moränen har stundom en sådan kornfördelning, att dess kornkurva 
faller inom eller mycket nära idealgruszonen. Denna moräntyp är därför särskilt 
värdefull till grusvägunderhåll, enär den ofta kan användas utan tillsats av 
annat material, övriga moräntyper bruka däremot användas som bindjord. De 
utpräglat sandiga och grovmoiga typerna äro emellertid icke särskilt lämpliga 
för detta ändamål, emedan de äga ringa bindförmåga i torrt tillstånd och där
jämte lätt damma bort. Normalmoränen och i synnerhet den leriga moränen



Fig. 3. Blockrik morän. Kantigt material. Fig. 4. Blockfattig morän.

Fig. 3. Moraine, rich in blocks. Irregularly Fig. 4. Moraine, poor in blocks,
shaped material.

hava däremot båda i allmänhet hög bindförmåga och äro därför lämpliga som 
bindjord till slitlager av grus.

Isälvsgrus och isälvssand. N är istäcket vid istidens slutskede smälte bort, bil
dades mycket smältvatten, som sökte sig genom sprickor i isen. Under ofta 
mycket starkt tryck strömmade dessa vattenmassor fram genom tunnlar i isens 
understa del och bildade s. k. isälvar. Härvid medfördes delvis det i isen inknå
dade moränmaterialet. Under transporten blev detta utsatt för kraftig bearbet
ning, och därför har det av isälvarna transporterade materialet starkt rundad 
form (fig. 5), till skillnad från det av isen själv transporterade och avlagrade 
materialet, moränen, vilket har skarpa eller svagt nötta kanter (fig. 3). Då 
isälven nådde fram till tunnelmynningen vid iskanten, minskades plötsligt det 
starka trycket, och det grövre materialet, isälvsgruset, avlagrades omedelbart vid 
tunnelmynningen, medan det finare materialet fördes längre bort, där det vid 
lugnare vattenförhållanden kom till avsättning. Materialet blev på detta sätt 
sorterat efter kornstorlek. Efter hand som isen drog sig tillbaka på grund av 
smältningen, påbyggdes den kägla, som bildats vid tunnelmynningen, och isälvs
gruset avlagrades på så sätt i långa, mer eller mindre väl markerade ryggar, 
s. k. rullstensåsar (fig. 6), vilka utgöra de stora grusleverantörerna. I de norr
ländska älvdalarna ligga åsarna ofta täckta av senare avsatta mjäla- och sand
sediment, vilket medför, att de stundom äro svåra att upptäcka. Stundom av
sattes isälvsmaterialet i mer eller mindre flacka fält och är då vanligen mera 
sandigt och mindre stenigt än i de väl markerade åsarna.



Fig. 5. Isälvsgrus. Starkt rundat material. Fig. 6. Skärning genom rullstensås.

Fig. j .  Ose gravel. V ery rounded material. Fig. 6. Cross-section o f an ose.

På grund av sitt bildningssätt är isälvsgruset mycket fattigt på fint material, 
bindjord, och detta måste därför tillsättas (inblandas) vid grusets användning 
till slitlager.

Ishavs- och is sjö sediment. Ismassans väldiga belastning på jordskorpan för
orsakade, att denna trycktes ned, och vid isens avsmältning kommo därför stora 
delar av vårt land att ligga nedsänkta under havets nivå. Den högsta gräns, till 
vilken havet nådde, kallas marina gränsen (M. G.) eller högsta kustlinjen (H. K.), 
som den numera ofta benämnes. När isen smälte, minskades efter hand trycket 
på jordskorpan, och landet började åter höja sig, varigenom de i havet avsatta 
sedimenten lyftes upp över havsytans nuvarande nivå. Denna landhöjning är i 
våra dagar ännu icke avslutad utan äger fortfarande rum.

I det hav, ishavet, som vid istidens slutskede täckte stora delar av vårt land 
(se fig. 7), mynnade isälvar, som uppkommo vid isens avsmältning. A v det 
material, som dessa älvar medförde, gav det grövre materialet upphov till rull- 
stensåsarna, medan det finaste slammet transporterades ut i havet, där det så 
småningom, under lugnare vattenförhållanden avsattes och bildade den s. k. 
glacialleran. Denna går även under benämningen »varvig lera» på grund av 
sin ofta utpräglade varvighet, vilken är en följd av isälvarnas rytmiska växling 
i strömhastighet under olika årstider.

Under sista delen av avsmältningstiden låg isdelaren öster om den skandina
viska höjdryggen, vilket hade till följd, att smältvatten från landisen dämdes 
upp mellan isen och berghöjderna i väster till sjöar, s. k. issjöar. Sådana kunde 
emellertid även bildas öster om isdelaren i dalgångar, som uppdämdes av större 
kvarliggande ispartier. De i issjöarna avsatta sedimenten utgöras mestadels av 
mo- och mjälajordarter, vilka utgöra våra svåraste jordar ur tjälfarlighets- 
synpunkt.



Fig. 7. Karta över högsta marina gränsen (M. G.) med ungefärliga isobaser 
för var femtionde meter, dvs kurvor sammanbindande 

punkter med samma landhöjning.
Svart = områden under M. G., grått =  insjöar och större fornsjöar över M. G.

(Efter Magnusson-Granlund, Sveriges geologi 1936).

Fig. 7. Map of Marine Limit with approximate isobases.

Postglaciala havs(sjö)sediment utgöras av dels finkorniga sediment, lera och 
mjäla, och dels grovkorniga, svallgrus och sand.

När landisen smält bort, fortsatte avsättningen av sediment i hav och sjöar 
om ock i mindre omfattning än under själva avsmältningstiden. Härvid bildades 
nya sediment, vilka tädka tidigare avsatta glaciala avlagringar. I östersjöområdet 
är sålunda den varviga leran ofta täckt av yngre oskiktade leror, vilka i allmän



het hava en grå eller svart färgton. Dessa postglaciala leror äro sällan mer än ett 
par meter mäktiga. I Norrland äro motsvarande bildningar mera moiga och 
sandiga och utfylla här älvdalarnas mynningar.

Våra leror hava under senare år fått användning inom grusvägtekniken. Så
lunda användas de numera, särskilt inom södra och mellersta delarna av landet, 
som bindjord till lerbundna grusvägbanor.

De grövre havssedimenten, svallgrus och sand hava bildats vid en strand, där 
vågornas bearbetning verkat särskilt kraftigt. Detta har särskilt skett vid höjd- 
sluttningar i mycket exponerade lägen, varvid en omlagring av tidigare jordarter, 
främst morän, ägt rum och svallgrusbildningar av ofta betydande mäktighet 
uppkommit. Svallgruset har inom vissa delar av Norrland betydande utbredning 
och användes här i stor utsträckning för grusvägunderhåll. På grund av sin ofta 
höga stenhalt och sin stundom osorterade beskaffenhet erhålles genom krossning 
av svallgrus ofta ett utomordentligt material för grusvägunderhåll.



BESK R IV N IN G  AV IN V EN TERIN G S ARBETET

F ältundersöknin gar.

I n n a n  F Ä L T U N D E R S Ö K N I N G A R N A  P Å B Ö R J A S  inhämtas följande uppgif- 
ter från vederbörande vägförvaltning:
1. Uppgift på f. n. kända grus-, bindjords- och stenfyndigheter, vilka användas 

eller kunna tänkas komma till användning för vägändamål.
2. Uppgift på vägar eller områden för vilka särskilt stort behov av grus, bind

jord eller sten för beläggningsändamål finnes.
3. Uppgift om fyndigheter, för vilka särskilda undersökningar önskas, exempel

vis värdering för eventuellt inköp.
4. Uppgift på vägsträckor, som äro särskilt svårhållna (exempelvis mycket kor- 

rugeringsbenägna och dammande, mycket slaghålsbenägna, sliriga, respektive 
ävjiga och ytuppmjukade vid regn etc.)

5. I den mån det är möjligt följande uppgifter angående de viktigaste vägarna:
a) vilka grus- respektive bindjordsfyndigheter som för närvarande utnyttjas 

till olika vägar.
b) slag och ungefärlig mängd dammbindningsmedel, som användes.
c) ungefärlig underhållskostnad.
Fältarbetet utföres som en regional undersökning av grus-, bindjords- och 

stenfyndigheter huvudsakligen i närheten av förefintliga eller planerade vägar. 
Härvid undersökas i första hand alla de fyndigheter, för vilka förhandsupp- 
gifter erhållits. Därjämte efterforskas på grundval av de geologiska förhållan
dena nya fyndigheter, varvid särskild vikt fästes vid att uppsöka nya fyndig
heter inom de områden, som äro fattiga på kända fyndigheter eller där endast 
fyndigheter med mindre lämpligt material äro kända.

Vid fältundersökningarna bestämmes fyndighetens geologiska typ och topo
grafiska utbildning, storleksklass, lättbrutenhet, avstånd till allmän väg och 
lättframkomligheten för transporter. Vidare göres för grus- och moränföre
komster en uppskattning av blockhalten samt av sten- och blockmaterialets 
grovlek genom angivande av dominerande stengrovlek och största förekommande 
block. Till slut tages lämpligt antal prov av såväl naturmaterialet som av even
tuellt förekommande upplag av krossmaterial eller grus-bindjordsblandningar. 
I samband med provtagning av naturmaterialet bestämmes stenhalten i detsam
ma genom sållning och vägning. Mera detaljerade kvalitativa undersökningar 
och noggrannare storleksberäkning utföras, där så av vägförvaltningen önskas.



Vid provtagningen renskrapas först schaktväggen från eventuella rasmassor 
och tagas prov på så sätt, att provmängden blir lika fördelad på hela prov- 
tagningsdjupet, vilket bör vara så stort som möjligt. Provtagningen kan även 
ske så, att prov tages på olika höjd i schaktväggen, av vilka den genomsnittliga 
sammansättningen kan bestämmas. Vid provtagningen tillses att stenar och 
grövre gruspartiklar icke rulla av spaden.

Som ovan nämndes, bör sdhaktväggen renskrapas från rasmassor före prov
tagningen. Detta är i vissa grusförekomster ogörligt, då materialet efter hand 
rasar ned. I sådana fall måste prov tagas av själva rasmassorna. Provtagningen 
verkställes då på sådana platser, där minsta sortering av materialet ägt rum 
och sålunda på de punkter, där sten och grövre gruspartiklar i minsta utsträck
ning rullat ned från slänten och anrikats vid botten.

I hårdarbetad morän (pinnmo) är det lämpligt att hacka ur materialet från 
väggen längs en vertikal ränna och taga provet av det nedfallna materialet. 
Härvid tillses även att lösare partier i schaktväggen icke bliva överrepresenterade 
i provet, utan att lika mycket material tages från olika nivåer. Likaså tillses 
att de grövre partiklarna icke rulla undan, då materialet faller ned.

När prov tages i grus- och moränförekomster användes ett såll (fig. 8) med 
20 mm runda hål. I detta såll hälles efter hand den uttagna provmängden, som 
uppgår till 50 å ioo kg, varefter partiklar grövre än 20 mm (rundhål) frånsållas, 
och de båda erhållna fraktionerna vägas för bestämning av stenhalten. A v det 
material, som passerar sållet, uttages, sedan materialet först noga blandats, en 
kvantitet av 2 å 3 kg för siktanalys och eventuellt andra laboratorieunder- 
sökningar.

I grusfyndigheter uttagas även prov, fraktion 8— 16  mm, av såväl natur
singel som eventuellt förekommande upplag av makadam för bestämning av 
lämpligheten till pågrus till bituminösa beläggningar. Pågrus erhållet genom 
krossning av berg undersökes likaledes. Härvid fästes under rekognosceringen 
särskild vikt vid uppletande av fyndigheter, vilka bestå av sådana bergartstyper, 
främst mörka eruptiver såsom diabas, gabbro, diorit etc., vilka genom tidigare 
undersökningar och användning visat sig särskilt lämpliga för det angivna 
ändamålet.

Vid undersökning av lerfyndigheter lägges huvudvikten vid uppletande av 
förekomster, från vilka lera, lämplig för användning till lergrusmassa, kan er
hållas. De fordringar, som ställas på leran i detta hänseende, äro, att den skall 
vara tillräckligt styv (»fet», högkolloidal) för att ge god bindning och att den 
skall uppfylla vissa krav på den mineralogiska sammansättningen. Genom enkla 
fältprov kan lerans styvleksgrad i viss mån bedömas, varigenom de magrare 
lerorna redan under fältarbetet kunna frånsorteras. Det bästa av dessa fältprov 
är det s. k. »utrullningsprovet», vilket tillgår så, att man genom knådning och 
eventuell vattentillsats framställer en homogen, ej klibbande deg av leran. En 
liten klick av denna utrullas på ett plant underlag (masonitskiva eller dylikt)
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Fig. 8. Fältsållningsapparat och våg för stenhaltsbestämning.
Fig. 8. Field  apparatus fo r determining the stone-content.

Fig. 9. Elektrisk skakapparat' (system Kullberg) för siktning av prov.
Fig. 9. Electrical shaking apparatus (Kullberg system) fo r sieving of samples.

under iakttagande av att måttligt tryck och viss hastighet användes under ut- 
rullningen. Om leran därvid icke kan utrullas till en trådtjocklek av 1 1/2 å 1 
mm, uppfyller den icke fordringarna på tillräckligt hög styvleksgrad och är icke 
lämplig till lergrusmassa. Uppfyller den däremot utrullningsprovet, tages lämp
ligt antal prov i lerprofilen för noggrannare laboratorieundersökning, som är 
nödvändig för att bedöma lerans lämplighet till lergrusmassa.

Som ovan anförts, omfattar en grusinventering icke endast undersökning av 
material till vägändamål, utan systematiska undersökningar verkställas även av 
grusvägbanans aktuella beskaffenhet och sammansättning på viktigare vägar, 
vilket sker genom fortlöpande provtagning. På grundval av dessa undersökningar 
utarbetas en sammanfattande plan för dessa vägars underhåll, i syfte att ange 
hur den bästa grussammansättningen skall ernås.

Laboratorieprovningar.

De prover, som insamlats under fältarbetet, undersökas med avseende på sin 
lämplighet för olika ändamål genom standardiserade provningsmetoder. Under
sökningarna kunna indelas i fyra huvudgrupper:
1. Undersökning av grus- och moränprov med avseende på deras lämplighet till 

slitlager av grus. Hit hör även undersökning av grusvägbaneprovernas sam
mansättning.

2. Undersökning av leror med avseende på deras lämplighet till lergrusmassa.



3- Undersökning av stenmaterial med avseende på dess lämplighet till bituminösa
beläggningar.

4. Vid nu pågående grusinventeringar utföres även undersökning av olika sand-
materialiers lämplighet till betong.
I det följande lämnas en kort beskrivning av de standardmetoder, som härvid 

användas vid väginstitutet.

Undersökning av grus och bind jord till slitlager av grus.

Som tidigare anförts, är rätt kornfördelning en väsentlig faktor för grusväg
banornas kvalitet. Det är därför nödvändigt att känna sammansättningen för de 
material (grus och morän), som skola uppbygga slitlagret, ävensom sammansätt
ningen för den befintliga grusvägbanan. De nämnda proverna undersökas därför 
i första hand med avseende på kornfördelning genom siktning.

Den använda siktserien omfattar siktar med fri maskvidd av 16, 1 1 .3 , 8, 5.6, 
4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125 och °-°75 mm- Siktarbetet (skakning av siktarna) utföres 
i en elektriskt driven, mycket effektiv skakapparat »system Kullberg» (fig. 9), 
i vilken varje prov skakas likartat och under lika lång tid. Det har visat sig, 
att 10 min skaktid är tillräcklig i denna skakapparat, för att få alla fraktioner 
rensiktade.

Siktresultatet avprickas i ett diagram, i vilket siktarnas fria maskvidd är av
satt i logaritmisk skala på x-axeln och passerande viktmängd i % i likformig skala 
på y-axeln. Sorteringskurvan eller kornkurvan, återgivande materialets kornför
delning, erhålles genom att sammanbinda de avprickade punkterna.

Siktningen utföres på två olika sätt beroende på sammansättningen av det 
material, som skall siktas: torr siktning och tv ätt siktning (eller våtsiktning). Torr- 
siktning användes för rena grus- och sandprover, i vilka endast mycket ringa 
mängd fint material (<C 0.075 mm) ingår, medan tvättsiktning användes för fin- 
jördsrika prov (morän-, vägbaneprov etc.). Torrsiktning sker på prov, som tor
kats i torkskåp. Tvättsiktningen tillgår så, att det torkade provet (efter vägning) 
får lösas upp (dispergeras) i svagt ammoniakhaltigt vatten under ett par tim
mar, varefter materialet tvättas med vatten på finaste sikten (0.075 mm), så att 
det finaste materialet sköljes genom denna. Det på sikten kvarstannade mate
rialet torkas därefter, väges och torrsiktas.

Anledningen till att finjordsrikt material först måste tvättsiktas är den, att 
de fina partiklarna äro sammankittade till klumpar, vilka icke gå sönder vid 
pulvrisering med pistill i torrt tillstånd. Vid torrsiktning av finjordsrikt material 
erhållas därför felaktiga värden, genom att aggregaten stanna högre upp i sikt
serien än vid tvättsiktning, då de upplösas (dispergeras) i sina mindre primär
partiklar. I diagram fig. 10 återges de olika resultat, som erhöllos vid torrsikt
ning respektive tvättsiktning av en pinnmo.

Specialmetoder för morän. För bedömning av moränens (pinnmons) lämplig
het som bindjord till grusslitlager utföres även specialprov utöver siktanalys.



Fig. io. Diagram visande 
skillnaden mellan siktre- 
sultat vid torrsiktning 
respektive tvättning och 
torrsiktning ( =  tvätt- 
siktning) av ett finjords- 
rikt material.

Fig. io . Diagram show
ing the difference be
tween the results o f dry- 
sieving and wash-sieving 
respectively.

Dessa prov bestå i bestämning av dels hygroskopiciteten, som i viss omfattning 
är ett uttryck för bindjordshalten (främst ingående mängd ler) och dels bind för
mågan i torrt tillstånd genom direktbestämning. Den förstnämnda metoden, som 
även användes för undersökning av lerornas styvleksgrad, kommer att behandlas
1 det följande.

Moränens bindförmåga bestämmes på torkade cylindriska provkroppar (höjd
2 cm, diam. 2 cm), vilka förfärdigas vid optimal fuktighetshalt av det material, 
som passerar sikt 2 mm. Efter torkning vid ioo° och avsvalning söndertryckas 
de i en vid väginstitutet konstruerad tryckapparat (fig. 11) . Provkroppen ställes 
härvid på en platta, vilken genom tryckluft pressas uppåt. Mot provkroppens 
överyta lägges eggen av en stålkil med 15 °  kilvinkel. Den belastning, angiven 
i kg, som erfordras för att spräcka provkroppen, benämnes klyvhållfasthet och 
är ett uttryck för partiklarnas sammanhållande förmåga och sålunda ett relativt 
mått på materialets bindkraft.

Undersökning av leror till ler grus.

De undersökningar, som erfordras för bedömning av en leras lämplighet till 
lergrusmassa, äro väsentligt mera omfattande än, då det gäller att bedöma en 
pinnmos lämplighet som bindjord.

De fordringar, som ställas på en lera, avsedd att användas till lergrusmassa, 
äro bl. a. att leran skall vara tillräckligt styv (»fet») för att kunna ge bästa 
bindande effekt samt att den skall vara i möjligaste mån vattenbeständig, dvs. 
icke upplösas (dispergeras) för hastigt i vatten. För att bedöma lerornas karaktär 
i dessa hänseenden bestämmas följande fysikaliska egenskaper: 

hygroskopicitet (Wh) jämte glödgningsförlust (Gl) och kalkhalt, 
vattenhaltsdifferens (V10—Vioo)>



Fig. i i .  Tryckapparat för bestämning Fig. 12. Fallkonapparat för bestämning av
av klyvhållfasthet. lerors hållfasthet.

Fig. 1 1 .  Apparatus fo r testing the Fig. 12 . Apparatus fo r testing the strength
cleavage strength. o f the clays.

klyvhållfasthet (Hkm) samt
desintegrationstid (Dtm) eller sönderfallstid i vatten.
Hygroskopiciteten är ett mått på lerans förmåga att adsorbera vatten och 

uttryckes genom den vattenhalt (angiven i vikt-% av torrsubstansen), som en 
lera har, då den har fått stå till full mättning över 10 %-ig svavelsyra i vacuum. 
Enär vattnet huvudsakligen adsorber as av de finaste (de kolloidala) lerp artik
larna, och enär lerans styvleksgrad är beroende av mängden av dessa partiklar, 
så är alltså hygroskopiciteten ett mått på hur styv (»fet») leran är. Ju  större 
hygroskopiciteten är, desto styvare är sålunda leran.

Med ledning av hygroskopicitetstalen indelas lerorna i olika styvleksklasser 
med fixerade hygroskopicitetsgränser. Följande lertyper särskiljas sålunda:

Lertyp Wh
Lättlera ................................................................... 3—4
Lättare mellanlera ............................................... 4— 5.5
Styvare m ellanlera........................................ .. 5.5—7
Styv l e r a ................................................................  7— 10
Mycket styv lera .................................................  mer än 10



Fig. 13 . Diagram för be
stämning ay vattenhaltsdif- 
ferensen.

Fig. 13 . Diagram fo r deter
mining water-content d if
ference, (V10— V100).

Att endast bestämma hygroskopiciteten är emellertid icke tillräckligt för att 
med säkerhet bestämma en leras styvleksgrad. Om leran är humushaltig, ökas 
nämligen hygroskopiciteten och därför kan exempelvis en humusrik mjäla ha 
samma hygroskopicitet som en mycket styv lera. Hygroskopicitetsbestämningen 
måste därför kompletteras med bestämning av glödgningsförlusten, som utgör ett 
grovt mått på humushalten, samt bestämning av kalkhalten, vilken inverkar på 
glödgningsförlusten.

En egenskap, som nära hänger samman med styvleksgraden, är plasticiteten. 
Denna kan i enlighet med den kände svenske jordartsforskaren A. Atterberg 
anges genom det s. k. plasticitetstalet (amerikanarnas »plasticity index»), som är 
skillnaden i vattenhalt vid två olika konsistenstillstånd (flytgränsen och 
utrullgränsen) hos leran, För att bestämma dessa båda gränser kunna emellertid 
endast relativt subjektiva metoder användas. Ett mera objektivt uttryck för 
plasticiteten erhålles i stället genom att i enlighet med G. Ekström1 bestämma 
vattenhalten hos leran vid två olika fixerade hållfastheter, nämligen vid relativa 
hållfastheterna 10 och 100. Dessa hållfastheter bestämmas med en av Geotek- 
niska Kommissionen utarbetad apparat, falikonen (fig. 12). Skillnaden i vatten
halt vid de båda hållfastheterna benämnes vattenhaltsdifferensen (V10—V i00)- 
De så erhållna värdena ge icke endast uttryck för lerans plasticitet utan även 
för lerans vattenbindningsförmåga vid olika hållfastheter, vilket är av värde vid 
bedömning av en leras lämplighet till lergrusmassa.

Bestämningen av lerans relativa hållfasthet tillgår så, att leran knådas med 
vatten till en homogen deg, varefter spetsen av en metallkon bringas att nätt 
och jämnt beröra provets plana överyta. Konen lösgöres därefter och får falla

1 G. Ekström: Klassifikation av svenska åkerjordar S. G. U. Ser. C, nr 345.



fritt ned i lerdegen. Nedträngningsdjupet avläses på konens skaft. Ur en tabell 
erhålles sedan det relativa hållfasthetsvärde, som svarar mot en viss nedträngning 
av konen. Genom att variera lerans hållfasthet genom inknådning av vatten och 
genom att samtidigt bestämma lerans vattenhalt kan man erhålla ett samband 
mellan hållfasthet och vattenhalt, vilket samband lämpligen uppritas i ett dia
gram (fig. 13). A v den så erhållna kurvan kan vattenhalten vid relativa håll- 
fastheterna 10 och 100 avläsas, och härav kan så vattenhaltsdifferensen erhållas.

Ekström har använt vattenhaltsdifferensen för klassificering av humusfria 
leror och har därvid funnit följande värden för olika lertyper:

Ler typ V 10—V 100

L ä ttle ra .............................................................................. mindre än 6
Lättare m ellanlera.......................................... ...............  6— 10
Styvare mellanlera ........................................................ 10— 14
Styv le r a ............................... . .......................................... 14— 20
Mycket styv l e r a ............................................................  större än 20

Undersökningen av en leras bindkraft, som ju är beroende av dess styvleksgrad 
och plasticitet, kompletteras genom direktbestämning av bindförmågan, k lyv
hållfastheten (Hkm) på torkade cylindriska provkroppar av lera och standard
stenmjöl ( < 0 .5  mm). Viktförhållandet mellan lera och stenmjöl i dessa prov
kroppar är 1 :2 .  Bestämningarna utföras i samma tryckapparat (fig. 1 1) , som 
tidigare beskrivits. Ju  högre klyvhållfastheten är, desto större är lerans förmåga 
att sammanbinda stenmjölspartiklarna, och desto större är sålunda lerans 
bindkraft.

Lerornas känslighet för vattenupplösning undersökes genom bestämning av 
desinte grationstiden (Dtm). Bestämningarna utföras på så sätt, att torkade cylind
riska provkroppar av lera och stenmjöl (<C 0.5 mm) nedsänkas i vatten, varefter 
den tid (desintegrationstid), som erfordras för att provkroppen helt skall falla 
sönder, observeras. Ju  längre denna tid är, desto större motståndskraft har leran 
mot upplösning (dispergering) i vatten.

I nedanstående tabell lämnas några exempel på analyser av leror för bestäm
ning av deras lämplighet till lergrus.

S. V. 
nr Wh

Gl
%

V 10
%

v100
% V10~ V 10o H km

kg
D tm
min.

Kalkhalt
%

Lämplighet 
till lergrus

9042 10.8 8.2 60 36 24 34 18 1 1 .1 God
10687 10.8 11.9 65 2 4 36 2 5 16.8 God

M 200 12.6 5-1 73 44 29 50 1 4 3/4 0 God
10356 13.6 3-3 53 36 17 38 6 0 Dålig

U  578 5-2 2.2 3 i 22 9 27 81/* 0 Oduglig



Fig. 14. Väginstitutets stavsiktar. (Efter S. V . medd. 54).

Fig. 14. Fiake sorters.

I vissa fall hava lerprover även undersökts med avseende på mineralogisk 
sammansättning genom termisk analys. Då väginstitutet saknar apparatur för 
dylika undersökningar, hava dessa genom välvilligt tillmötesgående utförts av 
Höganäs-Billesholms AB  genom R. Norin. Härigenom hava värdefulla res>ultat 
vunnits beträffande olika lerors mineralogiska sammansättning.

Analysmetoden innebär, att man bestämmer de relativa värmemängder, som 
upptagas eller avgivas vid en kemisk reaktion eller modifikationsändring. Be
stämningen sker genom mätning av temperaturdifferensen mellan den under
sökta provsubstansen och en jämförelsesubstans. Temperaturdifferensen mätes 
med ett termodifferentialelement. Den differentialström, som uppkommer, då den 
termiska jämvikten i systemet störes genom en reaktion eller modifikationsänd
ring i provsubstansen, registreras genom en galvanometer. På grundval av de er
hållna galvanometerutslagen uppgöres ett diagram, som återger analysförloppet 
med avseende på erhållna termiska effekter. Med ledning av dessa diagram kan 
man draga vissa slutsatser beträffande lerornas mineralogiska sammansättning.

Denna komplicerade fråga skall här icke närmare behandlas, utan må endast 
framhållas, att leror, som undersökts enligt nämnda metod och därvid visat sig 
innehålla vissa s. k. »aktiva» lermineral, visat goda egenskaper vid användning 
till lergrus, medan andra leror, som äro fattiga på dessa mineral, givit mycket 
dåliga praktiska resultat i samma hänseende.

Undersökning av stenmaterial till bituminösa beläggningar.

De prov av singel, makadam och sten från fast berg, vilka insamlats under 
fältrekognosceringen, undersökas med avseende på deras lämplighet till bitumi-



Fig. 15. Metoder för bedömning av flisig- 
heten. Ordinatan F ger det gamla flisig- 
hetstalet; det horisontella avståndet f  ger 
det nya i logaritmisk skala. (Efter S. V. 
medd. 65.

Fig. 15 . Methods of judging flakiness.

nösa beläggningar. Dessa undersökningar verkställas genom bestämning av mate
rialets kornform (flisighet) och hållfasthet (sprödhet). För närmare kännedom 
om dessa metoder hänvisas till väginstitutets meddelande 54. Här skall endast 
lämnas en kort beskrivning. I detta sammanhang må nämnas, att de nämnda 
undersökningsmetoderna numera ändrats i vissa hänseenden, vilket närmare 
framgår av väginstitutets meddelande 6 5. Vid fortsatta grusinventeringar kom
ma de nya provningsmetoderna att tillämpas.

Flisigheten bestämmes på så sätt, att fraktionen 8— 11.3  mm uttages med 
hjälp av siktar. Den uttagna fraktionen sorteras på en serie stavsiktar (se fig. 14) 
med samma avstånd mellan stavarna som maskvidden i den vanliga siktserien 
(2, 4, 5.6, 8 och 11.3  mm). Resultatet av sorteringen på stavsiktarna återges 
genom uppritande av en sorteringskurva. Ju  mer denna kurva, »harpkurvan», 
avviker från fraktionens siktkurva, desto flisigare är materialet (fig. 15). Som ett 
mått på flisigheten, »flisighetstalet» F, anges enligt den äldre metoden den 
mängd, som passerar sikt 5.6 mm stavsikt.

Enligt den nya metoden angives i stället flisigheten eller flisighetstalet f  genom 
förhållandet mellan partiklarnas bredd och tjocklek för den genomsnittliga korn
storleken dvs. vid den höjd i siktdiagrammet där 50 % av materialet passerar 
de kvadratiska siktarna respektive stavsiktarna. (Se väginstitutets meddelande 
65 sid. 3 1— 33.

Hållfastheten mot slag undersökes genom krossning med fallhammare (fig. 16) 
på så sätt, att 500 gr av fraktionen 8— 11.3  mm inlägges i en stålcylinder med 
100 mm diameter och på den avplanade ytan ställes en stålstämpel av 4 kg vikt. 
Mot stämpeln får därpå en fallhammare med 14 kg vikt falla 20 gånger från 
25 cm fallhöjd. Härvid krossas materialet och dess kornstorleksfördelning be
stämmes genom siktning. Sorteringskurvan för det krossade materialet uppritas 
i ett siktdiagram jämte sorteringskurvan före krossningen (fig. 17). Ju  mera 
sorteringskurvan för det krossade materialet avviker från den ursprungliga sor
teringskurvan, desto mindre hållfasthet mot slag har materialet. Ytan, mellan 
de båda kurvorna före och efter krossningen, är ett mått på nedkrossningen och



Fig. 1 6. Väginstitutets fallhammare för provning av sten
materials slaghållfasthet.

Fig. 16. Fall-hammer fo r testing the strength o f aggregates.

därmed på hållfastheten (sprödheten). I stället för ytan angavs i den äldre meto
den summan av den mängd (i vikt-% ), som passerar siktarna 8, 4, 2, 1 och 0.5 
mm. Denna summa kallas »sprödhetstalet S» och ju större detta är, desto sva
gare (mindre motståndskraftigt mot slag) är materialet.

Enligt den nya metoden (se väginstitutets meddelande 65 sid. 33— 35) angives 
hållfastheten eller sprödhetstalet s, genom det största vertikala avståndet mellan 
den ursprungliga siktkurvan och kurvan efter krossning. Om provet, som i här
varande fall, är en utsorterad fraktion inträffar det nämnda maximala avståndet 
vid fraktionens undre gräns. Sprödhetstalet anger då den totala mängden ned- 
krossat material, dvs. den mängd, som har minskat i storlek.

Fig. 17. Metod för bedömning av stenmaterials sprödhet med hjälp av 
krossningsprovet. (Efter S. V . medd. 65.)

Fig. i j . Method o f  judging brittleness.



Fig. 18. Blankett för sammanställning av inventeringsresultat. 

Fig. 18. Form fo r collocating of the results o f the investigations.



På grundval av de så erhållna resultaten av flisighets- och sprödhetsunder- 
sökningarna bedömes de insamlade provernas lämplighet till bituminösa be
läggningar.

Undersökning av sand till betong.

Vid nu pågående grusinventeringar undersökes även olika sandmaterialiers 
lämplighet till betong genom bestämning av kornfördelning och slamhalt genom 
siktning samt humusgrad. Slamhalten angives genom den mängd material i vikt
procent, som passerar sikt 0.075 mm* Humusgraden bestämmes i enlighet med 
Statens Pro^ningsanstalts metod, beskriven i dess meddelande 34. Vidare under
sökes, då så kan anses nödigt, sandens petrografiska sammansättning genom 
bestämning av de mineral och bergartsfragment, av vilka sanden består.

Sammanställning av undersökningsresultaten.

Resultaten av de verkställda fält- och laboratorieundersökningarna införas 
på blanketter (fig. 18). På dessa införes även en bedömning av varje material
sorts lämplighet för olika ändamål. Vidare införas i vissa fall beräknade propor
tioner, i vilka olika materialsorter böra blandas för att uppnå lämplig sam
mansättning.

Blanketterna för samtliga undersökta fyndigheter ordnas i nummerföljd med 
infogade fotografier och i vissa fall kartskisser, profiler etc. och bifogas en karta 
över området med fyndigheternas läge införda och numrerade i överensstämmelse 
med blanketternas numrering. För att lättare kunna särskilja de olika material
slagen redan på kartan äro fyndigheterna införda på denna med olika färg.

Därjämte bifogas i en särskild sammanfattning följande uppgifter.
1. Uppgifter om grusslitlagrets beskaffenhet och sammansättning på vissa vik

tigare vägar, verifierade genom sorteringskurvor för undersökta prov, samt för
slag till eventuellt erforderliga åtgärder för att förbättra vägbanans samman
sättning. De föreslagna åtgärderna utgöra därvid anvisning om, huruvida de 
olika vägbanorna i befintligt skick närmast kräva grusning eller bindjordstillsats, 
samt vilket material, som är lämpligt att använda.

2. Förteckning över samtliga inom det rekognoscerade området undersökta 
lerfyndigheter och sammanställning av utförda laboratorieprovningar jämte upp
gifter angående de olika lerornas lämplighet till lergrusmassa.

3. Förteckning över samtliga under fältrekognosceringen insamlade prov av 
singel, makadam och sten samt sammanställning av utförda laboratorieundersök- 
ningar angående flisighet och sprödhet jämte uppgifter beträffande varje enskild 
materialsorts lämplighet som pågrus vid ytbehandling.

4. Uppgifter beträffande undersökta sandmaterialiers lämplighet till betong 
jämte sammanställning av utförda undersökningar angående humusgrad och 
slamhalt.



NÅGRA ALLMÄNNA 

SLUTSATSER AV HITTILLS UTFÖRDA

G RU SIN V EN TERIN G A R

U t Ö V E R  d e  R E S U L T A T a v  lokalt intresse, som närmast åsyftats vid varje 
grusinventering, har det utförda inventeringsarbetet även givit en del andra, mer 
allmänna resultat av praktiskt och vetenskapligt intresse. I det följande komma 
vissa av dessa frågor, bl. a. moränernas bindförmåga och lerornas desintegration 
samt naturgrusets kornform och hållfasthet inom olika län, att behandlas.

Moränernas bindförmåga.

En moräns bindförmåga eller dess förmåga att sammankitta partiklarna i ett 
grusslitlager är beroende av moränens lerhalt och kornfördelning i övrigt. Ler- 
halten har otvivelaktigt den största betydelsen, men, när lerhalten är ringa, vilket 
oftast är fallet i urbergsmoränerna, får kornfördelningen i övrigt ökad betydelse 
för bindförmågan.

I samband med grusinventering bestämmas båda dessa faktorer hos de insam
lade moränproven. Lerhalten bestämmes emellertid icke absolut utan endast rela
tivt genom hygroskopiciteten, vilken är ett uttryck för lerhalten på så sätt, att 
ju större hygroskopiciteten är, desto högre är lerhalten. Moränernas lämplighet 
som bindjord bedömes emellertid även efter klyvhållfastheten, vilken är ett mera 
direkt uttryck för bindförmågan.

Moränernas klyvhållfasthet varierar mycket kraftigt inom olika områden, 
vilket närmare framgår av fig. 19, i vilken de erhållna värdena äro införda för 
olika län.1 Varje prick i diagrammet anger medelvärdet av 3 å 5 bestämningar 
av ett moränprov. Pilen anger medelvärdet för samtliga bestämningar inom varje 
län och den tjocka linjen medelavvikelsen därifrån.

Av diagrammet framgår, att klyvhållfastheten i medeltal är högst inom 
Malmöhus, Jämtlands och Örebro län och att klyvhållfastheten även uppnår 
högsta absoluta värden inom dessa tre län. Samtidigt uppvisa emellertid ett 
ganska stort antal prov inom samma län mycket låg klyvhållfasthet.

1 På moränerna från Norrbottens och Stockholms län hava inga klyvhållfasthetsbestämningar 
utförts.



Av fig. 19 framgår vidare, att moränerna inom Kristianstads, Hallands och 
Kronobergs län i stort sett hava mycket låg klyvhållfasthet, medan moränerna 
i Södermanlands län i detta hänseende intaga en mellanställning mellan de tre 
tidigare nämnda länen och de tre sistnämnda.

A v fig. 20 framgår närmre, hur de erhållna värdena på moränernas klyvhåll
fasthet fördela sig inom olika län i proportion till antalet undersökta prov inom 
respektive län.

Anledningen till moränernas varierande klyvhållfasthet är främst, att moräner
nas lerhalt i stort sett är högre i den förstnämnda gruppen än i den sistnämnda. 
Detta framgår av fig. 2 1, vilken återger moränernas hygroskopicitet, som ju 
är ett uttryck för lerhalten. En jämförelse mellan diagrammen i fig. 17  och 19 
visar att ett samband i stort sett förefinnes mellan klyvhållfasthet (bindförmåga) 
och hygroskopicitet (lerhalt). Tydligare framgår detta av fig. 22, i vilken medel
värdena för moränernas klyvhållfasthet och hygroskopicitet inom olika län ställts 
i direkt relation till varandra. A v figuren framgår, att ett lineärt samband råder 
och att värdena för moräner från närliggande områden, exempelvis från Öre
bro och Västmanlands län1 respektive Hallands, Kristianstads och Kronobergs 
län, ligga nära varandra i diagrammet, vilket senare torde stå i samband med 
berggrundsbeskaffenheten inom respektive område men kanske även med kross- 
ningsförloppet under isframryckningen. Vidare framgår emellertid att moränerna

1 Resultaten från grusinventeringen i Västmanlands län hava under tryckningen sammanställts 
och medtagas därför i detta diagram.

Fig. 19 . M oränernas k lyvh ållfasthet inom olika län.
Varje punkt i diagrammet anger klyvhållfastheten för ett prov. Pilen markerar medelvärdet för samtliga 

bestämningar inom varje län och den grova linjen medelavviknmgen från medelvärdet.

Fig. 19. The cleavage strength of the moraines in different districts.



Fig. 20. Procentuella fördelningen av antalet moränprov med olika 
klyvhållfasthet inom skilda län.

Fig. 20. T h e  percentual distribution o f moraine samples w ith unequal 
cleavage strength in d ifferen t districts.

från Jämtlands län bryter sig ut ur sambandet. Orsaken härtill kan vara, att de 
bergarter, som givit upphov till dessa moräner i viss utsträckning utgöres av 
glimmerika fjällbergarter. Dessas krossprodukter äro rika på finfördelad glim
mer, som har relativt hög hygroskopicitet men ringa bindande förmåga. En 
annan orsak kan emellertid vara, att i Jämtlandsmaterialet ingår ett stort antal 
prov med mycket hög lerhalt, och vid stigande lerhalt ökar hygroskopiciteten 
proportionellt med lerhalten, medan klyvhållfastheten ökar endast till en viss 
gräns, för att sedan vara i det närmaste konstant.

Moränernas i stort sett höga lerhalt inom Malmöhus och Jämtlands län är 
främst beroende på speciella kvartärgeologiska förhållanden under istiden, var
igenom kvartära issjöleror under sista nedisningen inbakades i moränmaterialet 
inom vissa områden av dessa län- Den höga lerhalten är emellertid även en följd 
av, att berggrunden, inom vissa områden av de båda länen, icke utgöres av ur
bergarter med granitisk eller liknande sammansättning utan av lösare bergarter, 
kalkstenar, skiffrar etc., vilka vid nedkrossning genom isens åverkan givit upp
hov till en mera lerrik krossprodukt än inom urbergsområdena.

U tbredningen och beskaffenheten a v  de leriga m oräner inom  Jä m tla n d , v ilk as höga 
lerh alt h ärrö r frå n  i m oränen in bakad  sedim entär lera, fram g år dels a v  kartan  å fig . 
23 och dels a v  fö ljan d e beskrivn ing uppgjord  a v  G . B esk o w  på  gru n d val a v  grusinven- 
teringsm aterialet från  Jäm tlan d s län.

»Dessa m oräntyper —  v ilk a  på grund a v  sitt höga tekniska värd e  såsom b ind jord  
särskilt efterletats —  fram träd a  redan i fä lt  m ycket k la rt genom färg , konsistens och 
ö vrig a  egenskaper. D e kunna utan svårighet skiljas frå n  såvä l m er norm al respektive 
grusig, sandig eller m oig-m jälig  m orän, som frå n  de leriga  m oräntyper där den höga



Fig. 2 i. Moränernas hygroskopicitet 
inom olika län.
Hygroskopicitet en är angiven för material passe
rande sikt 2 mm utom för Kronobergs län, för 
viiket län värdena gälla material passerande sikt 
0.125 mm.

Fig. 2 1 . The hygroscopicity o f the 
moraines in different districts.

lerhalten är beroende av det primära stenmaterialets beskaffenhet, främst då de svarta 
till mörkgrå lerskiffermoränerna, samt vissa blå, mycket hårda bottenmoräner inom 
fjällområdet. Lerighetsgraden framträder genom laboratoriebestämningar, närmast genom 
värdena på hygroskopiciteten (givetvis med hänsynstagande till glödgningsförlust och 
kalkhalt). På kartan å fig. 23 är inlagt provtagningspunkterna för de ifrågavarande 
moränerna, med olika tecken för olika lerighetsklasser, uppdelade efter hygroskopici
teten (Wh) bestämd på material passerande sikt 2 mm, enligt följande:

Grupp Wh
 1 .........................................................................  något under 3 (ca 2.5—3)
 2 ...........................................................................................  3 — 4
 3 ...........................................................................................  4 — 5-5
 4 ...........................................................................................  5 -5— 7
 5 .........................................................................  mer än 7

På kartan är även markerat de områden, där moränen genomgående eller till största 
delen är av denna leriga typ. Inom övriga delar förekomma de leriga moränerna växel
vis med morän av annan beskaffenhet.

Den geografiska fördelningen är i huvudsak följande. Kärnområdet sträcker sig från 
sydöstra-östra Storsjöbäckenet mot nordost, ungefär från Oviken-Brunflo över till 
ett på tiotal km nordost om Häggenås. Härifrån är moräntypen med i stort sett av
tagande frekvens spridd åt alla väderstreck, mot väster till en nord-sydlig linje över



Fig. 22. Sambandet mellan medelvärde
na för moränernas klyvhållfasthet och 
hygroskopicitet.
G = moräner från Kronobergs län, L från Kristian
stads län, N från Hallands län, D från Södermanlands 
län, T från Örebro län, U från Västmanlands län och 
Z från Jämtlands län.

Fig. 22. Relation between the cleavage 
strength and the hygroscopicity of the 
moraines.

ca Trångsviken-Hallen, men framför allt mot öster och sydost, till i höjd med Kälarne 
och bortom Bräcke.

Av speciellt intresse är den östligaste fyndplatsen vid V. Öfsjön vid vägen Kälarne- 
Stugun. Här förefinnes en lerig morän av vanlig typ samt någon km söder därom en 
starkt heterogen moränkulle, sammansatt av normal, grusig samt lerig morän, och i 
den senare ett ca i X  2 m stort block av en mycket styv, kalkfri, rödbrun lera, med 
hygroskopicitet Wh =  12.9 — sålunda en verkligt högkolloidal lera.

Sammanfattning. Här beskriven typ av lerig morän sammanhänger såväl geografiskt 
som genetiskt mycket tydligt med den submoräna leran i östra Storsjöbäckenet, varav 
lokalen vid Vålbacken är mest känd. Alla övergångar synas föreligga från svagt in
knådad lera till genom lerinblandning åstadkommen lerig morän med betydande grus 
och blockhalt, med lerinslaget mer eller mindre starkt ’utspätt5 av övrigt material. 
(Motsvarande typer synas även föreligga lokalt längs Indalsälvens dalgång ovanför 
Storsjön upp mot Medstugan.) Spridningen från Storsjökärnområdet genom isrörelse 
är påfallande större österut än i övriga riktningar.»

Inom Örebro län är, som tidigare anförts, moränernas klyvhållfasthet även i 
stort sett tämligen hög, och i ett flertal fall mycket hög (se fig. 19). Det senare 
är förhållandet särskilt inom södra hälften av länet och torde främst bero på, 
att äldre (sannolikt kambriska) leror, som finnas anstående på olika djup å 
Närkeslätten, inbakats i moränmaterialet vid isens framryckning över området, 
och på så sätt väsentligt ökat moränernas lerhalt och därmed klyvhållfastheten

En annan bidragande orsak till den högre klyvhållfastheten hos moränerna i 
Örebro län torde vara en högre »bindjordshalt» (mängd material passerande sikt
0.063 mm) i moränerna från detta län. Detta framgår av fig. 24, i vilken en 
jämförelse gjorts mellan moränernas bindjordshalt i Örebro och Hallands län.



Fig. 23. Utbredningen a v lerig morän i Jäm tland, sammanställd av G. Beskow 1943. 

Fig. 23. The distribution of clayey moraine in Jäm tland.

A v figuren framgår sålunda, att i Örebro län, där moränernas klyvhållfasthet 
är störst, även bindjordshalten är högst. Detta förhållande är sannolikt betingat 
av berggrundsbeskaffenheten inom de olika områdena, främst förekomsten av 
finkorniga bergarter (leptiter, skiffrar och vissa urgraniter) inom Örebro län, 
vilka bergarter genom isens nedkrossningsarbete synas hava benägenhet att giva 
upphov till mera bindjordsrika (och lerrika) krossprodukter (moräner) än den 
gnejsiga berggrunden i sydvästra Sverige, som ger upphov till mera bindjords- 
fattiga, sandiga moräner.

A v det, som ovan sagts beträffande moränernas bindförmåga, framgår, att 
man i de fall, då icke speciella förhållanden varit förhanden vid moränernas 
bildning, varigenom avsatta leror inbakats i moränmaterialet, kan spåra ett visst 
samband mellan moränens bindförmåga och lerhalt å ena sidan och den under
liggande berggrunden å den andra. Hur intimt detta samband är, kan emellertid 
icke nu med säkerhet angivas.



Fig. 24. Moränernas »bindjordshalt» (mängd material passerande sikt 0.063 mm) 
i Hallands och Örebro län.

Fig. 24. T h e  percentage o f fine soil (the quantity o f material passing sieve 0.063 m m) 
o f the moraines in H allan d  and Ö rebro districts.

Lerornas desintegration.
I samband med grusinventeringarna hava även lerornas lämplighet till ler- 

grus varit föremål för undersökning. Under dessa undersökningar har bland 
annat lerornas motståndsförmåga mot upplösning i vatten bestämts genom obser
vation av sönderfallstiden (desintegrationstiden) för provkroppar av lera och 
stenmjöl.

Härvid har framgått, att tämligen stora skillnader i desintegrationstid före
finnas för olika leror, vilket framgår av fig. 25, som återger desintegrationstiden 
för undersökta leror från Malmöhus, Kristianstads och det just nu färdiginven- 
terade Västmanlands, län. Dessa län äro de områden, från vilka ett större antal 
prov nu föreligga för statistisk bearbetning. För att få jämförbara värden har 
endast medtagits de styvare lertyperna, nämligen styva och mycket styva leror.

A v figuren framgår, att medelvärdet för desintegrationstiden är störst i Malmö
hus län, 1 8 1 /4  mm> lägre i Kristianstads län, 13 1/2 min och allra lägst i Väst
manlands län, 10 3/4 min.

Förklaringen till denna olikhet är säkerligen att söka i lerornas mineralogiska 
sammansättning. Genom väginstitutets lerundersökningar och de termiska lerana- 
lyser, som Höganäsbolaget utfört, har det nämligen visat sig, att leror rika på 
»aktiva» lermineral hava högre desintegrationstid än leror, som äro fattiga på 
dessa mineral. Man torde därför med ledning av desintegrationsundersökningarna 
kunna draga den slutsatsen, att lerorna i Västmanlands län i stort sett äro fattiga 
på »aktiva» lermineral i jämförelse med Skånelerorna.

Fig. 25 . Lerornas desintegra- 
tionstid i olika län.
Fig. 2 5 . T h e  desintegration time 
o f the clays in different  
districts.



Fig. 26. Sambandet mellan flisighet' och sprödhet för fraktion 8— 11.3  mm 
av naturgrus för olika län.

Fig. 26. Relation between flakiness and brittleness fo r the fraction 8— 1 1 .3  mm of 
natural gravel from  different districts.

Naturgrusets kornform och hållfasthet.
I samband med provtagning i grustäkterna ha även för en del län uttagits prov 

av naturgruset för bestämning av dess lämplighet till bituminösa beläggningar, 
främst till pågrus. Dessa prover hava undersökts beträffande kornform (flisighet) 
och hållfasthet (sprödhet) för fraktion 8— 11.3  mm. Framhållas må, att de av
lagringar, av vilka naturgrusproverna tagits, endast utgöras av i vatten avsatta 
sediment, främst isälvsgrus men även svallgrus. Morängrus däremot innefattas 
sålunda icke här i beteckningen naturgrus.

De erhållna provningsresultaten hava sammanställts i fig. 26, i vilken hänsyn 
tagits till såväl flisighet som sprödhet. I fig. 27 och 28 äro därjämte de erhållna 
värdena å flisighet och sprödhet angivna var för sig. Varje prick i diagrammet 
anger undersökningsresultatet för ett prov, pilen visar medelvärdet av samtliga 
bestämningar inom respektive län och den tjocka linjen medelavvikningen där
ifrån.

Med hänsyn till naturgrusets kornform (flisighet) framgår av fig. 27, att flisig
heten i stort sett är störst inom Örebro län och minst inom Södermanlands län, 
medan naturgruset i Malmöhus och Hallands län intager en mellanställning mel
lan de båda förstnämnda grupperna. Sålunda är medelvärdet för naturgrusets



flisighet i Örebro län 9.8 (1.27),1 i Södermanlands län 4.7 (1.22) samt i Malmö
hus län och Hallands län 7.5 (1.25) respektive 7.9 (1*25). Med hänsyn till de 
enskilda värdenas spridning (avvikning från medelvärdet) förvånas man av den 
mycket ringa spridningen i Södermanlands län, medan i de övriga länen sprid
ningen är betydligt större.

Beträffande naturgrusets hållfasthet (sprödhet) framgår av fig. 28, att spröd- 
hetstalet är lägst, dvs. materialet starkast, i Örebro län och sprödhetstalet högst, 
dvs. materialet svagast, i Malmöhus och Hallands län. I detta avseende intar 
naturgruset i Södermanlands län en mellanställning men är med hänsyn till håll
fastheten mera likt naturgruset i Örebro län än naturgruset i de båda övriga 
länen. Medelvärdet för sprödhetstalen är sålunda i Örebro län 57 (33),2 i Söder
manlands län 66 (37) och i Hallands och Malmöhus län 86 (44) respektive 87 
(45). A v fig. 28 framgår vidare, att spridningen av de enskilda värdena på natur
grusets sprödhet är mycket stor i Malmöhus län, medan den är väsentligt mindre 
och mera likstor i de övriga länen.

Dessa olikheter i naturgrusets flisighet och sprödhet inom olika områden är 
beroende av flera orsaker. Flisigheten är sålunda beroende av dels stenmateria-

1 Värdena inom parentes anger flisighetstalet enligt väginstitutets nya metod.
2 Värdena inom parentes anger sprödhetstalet enligt väginstitutets nya metod.

Fig. 27. Naturgrusets flisighet i olika län.
Fig. 27. F'lakiness o f the natural gra vel in d ifferen t districts.

Fig. 28. Naturgrusets sprödhet i olika län.
Fig. 28. Brittleness o f the natural gravel in d ifferen t districts.



lets (bergarternas) benägenhet att ge mer eller mindre flisigt material vid kross- 
ning, men dels även beroende av stenmaterialets hårdhet (sprödhet), på så sätt, 
att ju sprödare materialet är, desto lättare nötas (avrundas) partiklarna, då de 
transporteras av isälvarna eller på annat sätt bearbetas genom vattnets medver
kan. Härav följer även, att ju starkare materialet är, desto lättare motstå par
tiklarna avnötningen och bibehålla därigenom bättre sin ursprungliga form.1

Hur stor inverkan vattnets bearbetning haft för naturgrusets flisighet är svårt 
att avgöra, men i stort sett har bearbetningen givetvis varit störst inom sådana 
områden, som ligga under marina gränsen (se nedan angående flisigheten i Söder
manlands län). Ovan marina gränsen har bearbetningen sannolikt mindre be
tydelse för flisigheten jämförd med naturgrusets petrografiska karaktär.

Naturgrusets sprödhet är, liksom flisigheten, beroende av berggrundsbeskaffen- 
heten inom de olika områdena. Sålunda ge givetvis lösa och lättvittrade berg
arter genom krossning upphov till svagt material medan starka och vittrings- 
härdiga bergarter ge mera starkt material. Naturgrusets sprödhet är emellertid 
även beroende av materialets flisighet på så sätt, att ett flisigt material lättare 
nöts i kanterna genom mekanisk åverkan än ett mindre flisigt material.

A v det sagda framgår, att den primära orsaken till olikheterna i naturgrusets 
flisighet och sprödhet inom skilda områden är att söka i berggrundsbeskaffen- 
heten inom varje område. Naturgrusets i stort sett höga flisighetstal och sam
tidigt låga sprödhetstal i Örebro län kan förklaras genom den rikliga förekomsten 
av särskilda bergartstyper, främst leptiter, hälleflintor och skiffrar inom länet 
(speciellt dess norra hälft, från vilken de undersökta naturgrusproverna huvud
sakligen härstamma). Dessa bergarter, som mestadels äro mycket finkorniga eller 
täta och därjämte mycket hårda, hava nämligen särskild benägenhet att ge flisigt 
men starkt material, vilket senare motverkat de bearbetande krafternas nötnings- 
verkan på partiklarna under transporten, varigenom dessa i viss utsträckning 
kunnat bibehålla sin ursprungliga platta form.

Den ringa spridningen av de enskilda värdena på naturgrusets flisighet i Söder
manlands län torde bero på, att berggrunden här är tämligen ensartad jämfört 
med berggrunden i exempelvis Malmöhus och Örebro län, där den växlar betyd
ligt. En bidragande orsak till naturgrusets ringa flisighet i Södermanlands län 
kan emellertid även vara, att länet helt ligger under marina gränsen, varigenom 
gruset kunnat utsättas för kraftig bearbetning och avslipning av havsvågorna.

I Hallands län växlar icke berggrunden i samma utsträckning som i Malmö
hus och Örebro län, utan utgöres huvudsakligen av gnejser. Naturgrusets sprödhet 
är dock tämligen växlande, och detta torde bero på de uppträdande gnejsernas 
olika utbildning. I stort sett utgöres nämligen berggrunden av mera friska gra- 
nitoida gnejser i norra delen av länet och av mera lättvittrade gnejser i södra

1 Inom parentes må nämnas, att de här använda metoderna att bestämma naturgrusets korn
form och hållfasthet sannolikt även kunna användas inom andra undersökningsgebit, exempelvis 
för att studera stenmaterialets avnötning i moränerna under nedkrossningen.



delen. Detta stämmer väl överens med undersökningsresultaten, enligt vilka 
naturgrusets sprödhetstal i stort sett är högre (materialet svagare) i södra delen 
av länet än i den norra delen.

A v det ovan sagda framgår sålunda, att ett visst samband är rådande mellan 
naturgrusets flisighet och sprödhet å ena sidan samt den anstående berggrunden 
å den andra. Hur intimt detta samband är, kan emellertid icke nu angivas.

9 * 3 * 4 5 -



SUMMARY

SlNCE 1 9 3 3  the Swedish Road Institute has made examinations of natural 
materials for road making purposes. These investigations have been made in 13 
provinces, 3,658 deposits have been examined and 7,774 samples have been exa
mined in the laboratory for different properties.

The fieldwork has been carried on as a regional investigation of deposits of 
gravel, sand, moraine, clay and rock, mainly in the vicinity of existing or planned 
roads.

The object of the field investigations has been a detailed description of each 
deposit, especially in respect of its geological type, topographical configuration 
and size, the proportions of blocks and stones, the distances from public road, 
the possibilities of transport etc. The proportion of stones is ascertained by sie
ving and weighing in the field. Further samples of the material are taken from 
the deposits for laboratory investigations. Samples of the gravel were taken 
from the gravel deposits for determining its suitability for bituminous pavements.

In connection with the investigation in the field, systematic determinations of 
the character and composition of gravel roads were made by taking samples 
and describing the road surface.

The samples were examined for their suitability for different purposes by 
standardized research in the following respects:

1. Examination of samples of gravel, sand, moraine and road by determining 
the grading by sieving. The moraine samples were also examined by determining 
the cleavage strength and the hygroscopicity.

2. Examination of clays for clay-gravel by determining the hygroscopicity, 
loss of ignition, plasticity, lime percentage and the cleavage strength and des- 
integration time of cylinders, which are made of clay and fine stone-crush in 
a dry state.

3. Examination of stone aggregates for bituminous pavements by determining 
the flakiness and brittleness.

4- Examination of sand for concrete by determining the grading and the per
centage of silt and humus.

5. The results of the examinations are entered on special forms (see fig. 18), 
which are numbered in conformity with the numbering of the deposits in a map 
of the province. Thus the suitability of each kind of material for different pur
poses is appraised.
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