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WP 2, lev 2.1.1
Kritiska, geologiska egenskapers påverkan på 

bergmaterials och alternativa materials 
funktionella egenskaper



Kunskap är makt – Makten behöver kunskap

• Beslut bör vara fakta- och kunskapsbaserad
• Olika produktkrav, materialegenskaper
• Tillgången på råmaterial – platsspecifik
• Behovsfrågan (Stockholm, Halmstad)
• Att bygga och utveckla ett hållbart samhälle 

kräver god överblick över en komplex verklighet 
och förmåga att ta långsiktiga beslut (transporter, 
upplagsplatser, täkter)

Ett bra beslut är baserat på kunskap, inte enbart siffror - Plato



I en föränderlig tid krävs en 
gemensam kunskapskälla

• Råvaruslag (primära och alternativa material)
• Råvarukällor - processering (Bergtäkt, 

grustäkt, moräntäkt, gråberg, 
entreprenadberg, slagger, rivningsmassor…)

• Produktslag – egenskaper (asfalt, betong, 
obundna material, natursten…)

• Framtidens utmaningar och möjligheter (nya 
krav, transporter…)



Råvaruslag (primära och alternativa material)



• Exempel, losshållning

Olika tekniker för processering



Produktslag - Kravsättning

• En djungel! Svårt då produktionsställena i allt 
högre utsträckning breddar sitt sortiment.

Egenskap Använd metod  Vad mäts eller anges
Hållfasthet SS-EN 1097-2 Los Angeles Mäter ballastens motstånd mot 

fragmentering (sönderdelning)
SS-EN 1097-1 micro-Deval Motstånd mot nednötning
SS-EN 1097-6 Kulkvarn Motstånd mot nednötning

Kornform SS-EN 933-3 
Flisighetsindex  

SS-EN 933-4 LT-Index

SS-EN 933-6 Flödestal

Förhållandet mellan kornens medelbredd 
och medeltjocklek

Kornens längd- tjockleksförhållande

Kantighet hos fin ballast
Maxlängd (ej normerad 
metod)

Anger hur stor andel av ett ballastprov 
som innehåller partiklar med maxlängd 
större än 100 mm.

SS-EN 933-5 Krossytegrad Anger hur stor del av ballastkornen som 
har släta och krossade ytor.



Framtidens möjligheter och 
utmaningar

• Exempel, transporter

Hamnar, kustnära täkter Järnvägstransporter



Målgrupper

• Beslutsfattare (Bättre analyser – bättre beslut)
• Beställare (Bättre upphandlingsunderlag)
• Entreprenörer (Respekt för särart)
• Konsulter (Stöd vid uppdrag)
• Allmänheten (Information)
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MinBaS Innovation - VINNOVA

Hållbar bergmaterial och mineralförsörjning
WP4 Standardisering och implementering

Jan Bida, WP-ledare 



• Arbete med den nya generationen av produktstandarder har bedrivits 
inom SIS/TK 187 Ballast – en spegelkommitté till CEN/TC 154  
Aggregates på Europanivå. Som stöd för TK 187 har man arbetat 
inom SBMI/NORDCERT Kvalitetsutskott och inom TRVs
Metodgruppen/Ballastutskott. 

• Ett 20-tal experter från bergmaterialbranschen och TRV  har varit 
engagerade i remissarbete.

• Sammanlagt har ett 20-tal möten ägt rum  i Sverige och på 
Europanivå (med svenskt deltagande).

• Svar på CEN-remissen har lämnats in till CEN/TC 154 i oktober 2015
• Diskussion i TC 154/SC 1 – 6 (tekniska subkommitteér) har pågått 

under november – april och fortsätter under maj-juni.
• En Europaomröstning planeras till hösten med publicering 2017.
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Nya produktstandarder för bergmaterial/ballast



Svar på CEN-remiss inlämnade till CEN/TC 154 (ett 50-tal):
• prEN 12620 Ballast för betong 
• prEN 13043 Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för 

vägar, flygfält och andra trafikerade ytor 
• prEN 13139 Ballast för bruk 
• prEN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna 

material till väg- och anläggningsbyggande 
• prEN 13383-1 Ballast - Vattenbyggnadssten - Del 1: Krav 
• prEN 13450 Makadamballast för järnväg 
• prEN 16236 Utvärdering av överensstämmelse - Typprovning 

och tillverkningskontroll 
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Nya produktstandarder för bergmaterial/ballast



Viktigare frågor i CEN-remissen:
 CPR – anpassning av samtliga produktstandarder.
 Gråmarkerade kategorier för ballastegenskaper – koordinering 

av 4 viktigaste produktstandarder – vara eller icke vara …
 Omfattning av produktstandarder bl. a att inkludera svensk 

järnmalm som tungballast.
 Jämförelse mellan kategorigräns och provningsresultat samt 

avrundningsregler – tolkningsproblem.
 ”Multisite” certiferingssystem vid tillverkningskontrollen, FPC –

som används i stor skala i Sverige – risk för negativ förändring.
 Tonbaserad provningsfrekvens som komplement till 

produktionstid.
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Nya produktstandarder för bergmaterial/ballast



Hållbar bergmaterial och mineralförsörjning
-Naturstensfokus-

• Kartläggning av befintliga produktionsprocesser

• Provningsprogram

• Kvalitetssäkring med egenkontroll i täkt/fabrik



Samtliga besök hos stenproducenter är avklarade

• Minera Skiffer – Offerdalsskiffer
• Borghamnsten – Ljus Ekeberg
• Borghamns Stenförädling – Ljusgrå Borghamn
• Borghamns Stenförädling – Gråbrun Borghamn
• Borghamns Stenförädling – Kolmordsmarmor
• Emmaboda Granit – Broberg 
• Emmaboda Granit – Flivik
• Emmaboda Granit – Brännhult





Alla provningar klara – petrografisk analys återstår

Böjhållfasthet
• Tre dimensioner
• Stort intresse från stenproducenterna - några har 

valt att skicka in ytterligare dimensioner som liknar 
deras egna färdiga produkter.

Ultraljud
Vattenabsorption
Slaghållfasthet
Petrografisk analys – Pågår
Bearbetning av data – Pågår



Bearbetning av data

Exempel på jämförelser mellan böjhållfasthet av olika dimensioner 
i samma stensort. Här en granit och en kalksten.
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