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Förord
För att säkra byggandet av Sverige är det viktigt att känna till hur effektiva och hållbara de befintliga
produktionsprocesserna inom ballast-, industrimineral- och naturstensindustrin är och det
bergartsberoende som föreligger för dessa. Ballast-, industrimineral- och naturstensindustrin är
beroende av vårt lands bergarter. Produktionsprocesserna måste vara säkra, effektiva och hållbara.
Får att uppnå en hållbar användning av naturresurser och minska produktionsstoppen behövs kunskap
om metodfelens storlek. Detta ger i sig en resursoptimering av ballastmaterial och natursten vilket
gagnar både industrin och hela samhället. Effektmålet är att öka andelen av kvalificerade och inerta
ballastprodukter från entreprenadverksamhet, exempelvis vid tunneldrivning, vilket ligger i linje med
samhällets intresse att öka återvinningen av restmaterial och biprodukter.
Denna rapport är ett delresultat från SIO-projektet Hållbar bergmaterial- och mineralindustri, vilket
bedrivits under tiden 2014 till 2017. Projektet är samfinansierat av Vinnova, MinBaS Innovation och de
deltagande organisationerna.
I första hand är rapporten avsedd för att ge beslutsfattare, myndigheter m.fl. ett underlag över de
skillnader och likheter som råder mellan bergmaterialindustrins råvaror och produkter. I det fall
läsaren önskar en mer detaljerad och mer ingående kunskap bör den sökas i angivna referenser eller
dylikt. Projektet redovisar resultatet från ett samarbete mellan SGU, CBI, VTI, SGI, SBMI, Sveriges
stenindustriförbund, MinFo och ett antal medlemsföretag i de sistnämnda branschorganisationerna.
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Sammanfattning
Denna rapport har som syfte att belysa att geologiska primära material är heterogena råvaruslag och
därför bör hanteras på olika sätt, både när det gäller prospektering, brytningsteknik och förädling och
tillståndsgivning. Vi vill också peka på de olika alternativa ballastråvaror som finns idag, såväl
återanvänd ballast som olika restmaterial från industriverksamheter. Med en god kunskap om olika
bergmaterial och alternativa ballastmaterial och om hur dessa ska hanteras kan användandet av dessa
produkter optimeras och därmed bidra till en förbättrad resurshushållning.
Rapporten inleds med att karaktärisera bergmaterialens egenskaper och visa på de skillnader som de
olika materialen har – Kritiska egenskaper för råmaterialen. Historiskt har det svenska bergmaterialet
använts både innanför och utanför landets gränser. Man lärde sig tidigt att urskilja de goda från de
dåliga materialegenskaperna.
Variationen av geologiska material är mycket stor varför den tidigt intresserade samhällsbyggarna.
Materialegenskaper utgjorde inte sällan faktiska gränser mellan olika jord- eller bergarters egenskaper
vilket tidigt underlättade för ett hållbart byggande. De vanligaste geologiska råvarukällorna där vi
tidigare hämtat våra råvaruresurser utgör även idag framtidens materialråvaror – Råvarumaterial för
ballast, industrimineral och natursten.
Entreprenörer använder sig av olika ursprungskällor för att utvinna råvaror till olika produktslag Råvarukällor för bergmaterial och alternativa material. För en generation sedan dominerade
konsumtionen av grus från grustäkter medan det idag är krossat berg från bergtäkter som är det
vanligaste materialet. Ett samhälle med många råvarukällor kan bättre möta samhällets utmaningar
på ett hållbart sätt.
Produkternas hållbarhet, miljöpåverkan och deras funktionella egenskaper är avgörande för valet av
råvarukälla och produktionsprocess. För att uppskatta och minimera restmaterial samt avfall från
utvinningsindustrin är det viktigt att inse de skillnader som finns i produktionslinjen mellan de olika
industrigrenarna - Produktslag och krav på ingående bergmaterials egenskaper.
Avslutningsvis är det viktigt att spana in i framtiden och försöka förutsäga hur framtidens utmaningar
och möjligheter ser ut i en föränderlig värld - Diskussion och sammanfattning.
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Summary
The purpose of this report is ti illustrate that geological primary materials are heterogenous raw
materials and should therefore be managed in a variety of ways. These differences reflect small
differences in the exploration, the extraction, the processing, as well as the licensing. Aside from our
traditionally primary resources there are also many alternative resources to build from, recycled
aggregates, slag, ash, etc. A good knowledge of various rock materials and alternative construction
aggregates, and how the use of them could be optimized, can help us improve the resource
management.
The report starts by characterizing the properties of the rock materials and displays the differences
they may have - Critical properties of the raw materials. Most of the Swedish raw materials are
consumed in Sweden, but Sweden has also a long tradition from exporting rock materials. The industry
learned early on how to distinguish good material properties from poor ones, which is necessary to
achieve a predictable production.
The variability of different raw materials has always been substantial. For this reason the first
community builders had to explore the local commodities. Differences in material properties often
constituted actual boundaries between different soil and rock properties, which facilitated a
sustainable construction. The most common geological sources of raw materials that we are using
today will likely become the future sources as well - Raw materials for ballast, industrial minerals and
natural stones.
To achieve the right essential properties of the products the entrepreneurs have to use the right raw
material. In the last century the main construction aggregates were taken from gravel pits. Today the
crushed rock from hard-rock quarries is the most used material. A society with enough raw materials
can meet its challenges in a more sustainable way. The products’ sustainability, environmental impact
and their functional characteristics are crucial elements for making the right choices of raw material
source and production processes – Products and requirements for the properties of the building
materials. Finally, it is important to try to gaze into the future and try to predict the challenges and
possibilities in a changing world.
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Introduktion
Bergmaterial är en samhällsstrategiskt viktig produktråvara. Näst vatten är bergmaterial den råvara
som vi använder mest i Sverige idag. Det finns få produkter där bergmaterial inte ingår i
sammansättningen av själva produkten eller har bidragit till att framställa slutprodukten. Om man tar
en av bergmaterialprodukterna, ballast, så används i Sverige varje år ca 10 ton per person.
Bergmaterial är en viktig råvara för flera industrigrenar i Sverige. Oavsett om verksamhetsområdet är
natursten, ballastmaterial eller industrimineral finns flera gemensamma nämnare som gör att
erfarenheter inom det ena området kan användas inom ett annat. Det är också vanligt att
yrkesverksamma inom en viss bransch kan utnyttja sitt kunnande inom en annan bransch med ett
annorlunda produktmål.
Samtidigt finns det flera viktiga skillnader mellan de olika råvaruslagen. Sveriges geologi skapar skilda
förutsättningar för brytning och produktion av olika bergmaterialprodukter. Berggrunden är i
varierande grad heterogen, och behoven och därmed även förutsättningarna skiljer sig åt i olika delar
av Sverige.
Kunskapen om de geologiska förutsättningarna för att ta fram bergråvaror med goda tekniska
egenskaper kan vara bristfällig hos vissa aktörer. En ökad kunskap inom branscherna, hos myndigheter
och de kunder som berörs av den mångfald av bergmaterialprodukter som existerar i Sverige idag om
de möjligheter och utmaningar som är specifika för vart och ett av dessa områden är positivt.
På lång sikt kommer ett förändrat samhällsbehov att kräva förändringar inom branschen, både när det
gäller lokalisering av nya platser för extraktion av råvaror och inom teknikutvecklingen. Återvinning
och återanvändning av entreprenadberg, krossad betong och asfalt samt användningen av alternativa
material, t.ex. slagger, har ökat under de senaste decennierna och behöver öka ännu mer för att vi ska
kunna hushålla med naturresurserna i framtiden. Därför behövs ökad kunskap och ökade incitament
för användning av dessa material i samhället.

Spåren i stenen talar till oss och berättar om ett myllrande liv på jorden för länge sedan. Spårfossil,
Skolithos, i kambrisk sandsten från nationalparken Blå Jungfrun i Kalmarsund. Foto Mattias Göransson.
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Industrigrenar med gemensamma utmaningar och möjligheter
Bergmaterial används dagligen för byggnation av infrastruktur och bostäder, som t.ex. byggnadssten,
samt vid cementtillverkning. Traditionellt sett delar man in användningen av bergmaterial i de tre
industrigrenarna industrimineral, ballast och natursten.
•

Industrimineral: Ett industrimineral är en bergart eller ett mineral med ett särskilt ekonomiskt
värde. Ett industrimineral definieras utifrån sina fysiska eller kemiska egenskaper som till
exempel
fibrositet,
isoleringsförmåga,
densitet,
hårdhet
och
så
vidare.
Industrimineralföretagens branschorganisation heter Föreningen Mineralteknisk Forskning
(MinFo).

•

Ballastmaterial: Bergmaterial som används som bulkvara för byggande i t.ex. vägbankar,
asfaltbeläggningar, banvallar eller betongkonstruktioner kallas med ett gemensamt namn
ballast. De flesta av Sveriges bergarter kan användas för någon typ av ballastprodukt och
ballast utgör världens största användningsområde för bergmaterial. Ballastindustrins
branschorganisation heter Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI).

•

Natursten: En bergmaterialprodukt tagen som ett helt stycke från ett helt block ur
berggrunden kallas natursten. Natursten av olika slag används som byggnadssten, exempelvis
till husfasader, trappor eller kantsten. Naturstensindustrins branschorganisation heter
Sveriges Stenindustriförbund (STEN).

Enligt Eurostat är Sverige ett av de länder inom EU där urbaniseringen har gått snabbast under det
senaste decenniet. Trots att Sveriges totala bostads- och infrastrukturinvesteringar under en lång tid
legat bland de lägsta av jämförbara länder inom OECD [Regeringen 2015, Svenskt näringsliv 2013] är
konsumtionen av bergmaterialprodukter (ballast, industrimineral och natursten) i Sverige årligen mer
än 90 miljoner ton. Det uppskattas motsvara ett värde av mer än 10 miljarder svenska kronor [Schoning
2017, SGU 2016a, SGU 2016b]. Detta motsvarar i sin tur nästan hälften av det totala värdet för det
årliga svenska uttaget av malm [SGU 2016a].
Idag bedrivs tillståndsgiven produktion och förädling av bergmaterialprodukter på närmare 1400
platser i landet [SGU 2016a, SGU 2015b]. Det kan tilläggas att bergmaterialråvaror också produceras i
samband med byggnation av infrastruktur, från så kallat entreprenadberg, från gruvverksamhet, så
kallat gråberg, och från annan icke tillståndspliktig verksamhet.
Världens ballastresurser har ett uppskattat värde på ca 3000 miljarder (2016) och förväntas öka upp
mot 4000 miljarder runt 2024. Ballastmaterial bryts och används över hela världen och konsumtionen
ökar stadigt med ca 5 % varje år [Freedonia 2017]. Den största ökningen sker i länder som Kina och
Indien och den är starkt kopplad till den byggtakt som råder i olika områden. Världsproduktionen för
ballast, natursten och industrimineral uppskattas numer till mer än 50 miljarder ton årligen. En
tredjedel av alla råmaterial som tillverkas i världen är ballastmaterial [Baic et al. 2016]. Konsumtionen
av ballastmaterial i Sverige är positivt korrelerbar både mot aktuell byggtakt och mot
befolkningsökningen. I Europa produceras årligen ca 2,66 miljarder ton ballastmaterial [UEPG 2015]. I
Sverige produceras årligen ca 80 miljoner ton ballastmaterial till ett uppskattat värde av 6,3 miljarder
kronor. Den totala användningen av ballast i Sverige år 2013 fördelat på användningsområde visas i
Figur 1. Övriga användningsområden inkluderar till exempel fallsand, spackel, murbruk och
järnvägsmakadam. Krossat berg står för den största andelen av ballast för vägbyggen, ca 41 miljoner
ton, jämfört med naturgrus på ca 1 miljon ton. Beträffande ballast för betongframställning står
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däremot naturgruset för det största tonnaget på ca 7 miljoner, medan leverans från krossat berg
uppgår till ca 5 miljoner ton.

17 %

Vägmaterial
Fyllnadsmaterial

13 %

Betongballast

56 %

Övrigt

14 %

Figur 1.1. Leveranser av ballast år 2015 fördelade på användningsområden, i procent (data från SGU,
Grus, sand och krossberg 2015).
Världsproduktionen av industrimineral var 2012 16,9 miljarder ton [Reichl et al. 2014]. Av svenska
industrimineralprodukter utvinns årligen 8,3 miljoner ton med ett uppskattat värde på 3,1 miljarder
SEK [SGU 2016a]. Den största materialmängd som bryts är kalksten vilken bl.a. används till
cementtillverkning. Den globala konsumtionen av cement överstiger 4,3 miljarder ton och ökar för
varje år [Brito & Silva 2016].
Natursten produceras av flera länder över hela världen och konsumtionen ökar stadigt med ca 5 %
varje år [Freedonia 2017]. 2008 uppskattades värdet av hela naturstenssektorn till mer än 60 miljarder
då det producerades mer än 90 miljoner ton [Ashmole & Motloung 2008] för att 2012 ha ökat till 125
miljoner ton. Likt ordinär ballastproduktion korrelerar naturstensproduktionen väl med byggandet. På
grund av den ökade byggtakten ökade även omsättningen inom naturstensindustrin under 2016 i
Sverige med 24 procent [Sten 2017] och årsproduktionen är numera 164 000 ton. Värdet på den
svenska produktionen uppskattas till 263 miljoner SEK [SGU 2017a]. Överblivet losshållet bergmaterial
från naturstensproduktionen, ca 80 %, förädlas vidare till vanliga ballastprodukter, sjösten etc. Totalt
omsatte Sveriges Stenindustriförbunds drygt 100 medlemmar förra året 1,17 miljarder kronor [Marklin
2017].
I dagsläget har bergmaterialprodukter mer och mer börjat likna övriga handelsvaror och långsiktigt ses
en ökning i detta närmande i och med att bristområden mer och mer förses med
bergmaterialprodukter från resursområden via transportsystem som båt och järnväg. Sveriges
berggrund är på grund av sin goda hållfasthet och beständighet mycket lämplig för framställning av
olika bergmaterialprodukter som i framtiden inte bara kommer att möta de nationella
materialbehoven utan också exporteras till bristområden i det europeiska närområdet, exempelvis de
baltiska staterna. Bygg- och rivningsavfall utgör upp mot en tredjedel av den totala avfallsströmmen
inom EU [JRC-IEC 2011]. I takt med att återvunna material blir allmänt accepterade som alternativ till
de traditionella materialen kommer även de förstnämnda att kunna exporteras eller importeras
förutsatt att goda transportmöjligheter råder.
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1 Kritiska egenskaper för bergmaterial och alternativa material
Allt bergmaterial består av material från bergarter. Dessa byggs i sin tur upp av olika mineral i olika
kombinationer. Med bergarter menas det fasta material som bygger upp jordskorpan och en stor del
av jorden, månen och alla planeter. Mer strikt definierar man en bergart som ett naturligt
förekommande aggregat av ett eller flera mineral. De flesta av våra jordarter, de så kallade
mineraljordarna så som morän, lera, sand och grus, byggs också upp av mineral – men då som
nedbrytningsprodukter av bergarter.
Bergmaterials allmänna hållfasthets- och beständighetsegenskaper styrs av en rad inre kritiska
materialegenskaper. Några av de viktigaste egenskaperna för bergmaterialens styrka och hållbarhet är
•
•
•
•
•
•

mineralsammansättning
textur
mikrosprickor
struktur
porositet
vittring och mineralomvandling

En bergarts mekaniska egenskaper påverkas av den sammanlagda egenskapsprofilen. Egenskaper ovan
samverkar och ska ses i ett gemensamt sammanhang. Många av dessa egenskaper studeras i
mikroskop och beskrivs vanligen genom en så kallad petrografisk undersökning.
De flesta bergmaterial som framställs och används i samhället härrör ursprungligen från magmatiska
bergarter. I de metamorfa och sedimentära bergarterna har de magmatiska mineralen i varierande
grad omkristalliserats och omvandlats varvid nya mineral kan ha bildats (se figur 2.3). I detta kapitel
beskrivs kortfattat vad mineral är, hur de är uppbyggda och klassificeras. Vidare beskrivs några av de
mineral som bygger upp de vanligaste bergarterna som finns i Sveriges berggrund. Därefter resoneras
om några av de kritiska egenskaperna hos bergarter och enskilda mineral.
I kapitel 2 beskrivs hur bergarter klassificeras samt redovisas en del av de petrografiska och tekniska
egenskaperna hos de bergarter som specifikt behandlas i denna rapport. De bergarter som diskuteras
är främst de som listas i Förenklad petrografisk analys [SSEN 932-3]. Det är möjligt att i vissa fall något
förbättra de slutgiltiga materialegenskaperna hos bergmaterial genom specifika processerings- och
förädlingstekniker (se vidare kapitel 3). Detta medför dock vanligen ökade produktionskostnader. Det
bästa sättet att säkerställa en hållbar produktion av bergmaterial är att välja lämplig bergart med de
önskvärda egenskaperna från början.

1.1 Mineralsammansättning
En bergarts hållfasthet och beständighet beror främst på hållfastheten hos de enskilda mineral som
bygger upp bergarten. Alla bergarter är fast eller löst sammanhållna kornaggregat av ett eller vanligtvis
flera mineral.
Med mineral avses naturligt förekommande homogent fast oorganiskt material med bestämd kemisk
sammansättning, kristallstruktur och fysikaliska egenskaper. Detta innebär att man kan uttrycka
mineralens sammansättning med en kemisk formel (se tabell 1.3). Mineral bildas genom så kallad
kristallisation under avsvalning av smält berg (magma). Mineral kan också kristallisera ur
vattenlösningar som rör sig i sprickor i berggrunden och som utfällning av salter vid avdunstning av
havsvatten. Beroende på den kemiska sammansättningen hos magman eller vattenlösningen kan
nästan alla grundämnen och grundämneskombinationer bilda mineral.
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Utöver huvudmineral finns mindre mängder av så kallade accessoriska mineral. Accessoriska mineral
har mindre inverkan på de direkta fysikaliska egenskaperna, t.ex. hållfasthet, men de kan utgöra viktiga
indexmineral som förklarar vilket ursprung en bergart har och vilken omvandling de utsatts för.
Utspridda accessoriska mineral längs korngränser kan dessutom påverka bergartens färg. I vissa
granitiska bergarter kan vissa accessoriska mineral innehålla höga halter av de radioaktiva
grundämnena uran och torium. Små mängder av vissa så kallade sulfidmineral, till exempel järnsulfiden
pyrit, kan också vara ofördelaktigt för en bergarts användbarhet till ballast.
I figur 1.2 ser vi en massformig magmatisk bergart som består av ett aggregat av huvudmineralen
kvarts, kalifältspat och plagioklas. Bergarten innehåller cirka ca 30 volymprocent var av de tre
huvudmineralen. Bergarten kan då klassificeras som en granit (se figur 1.2). Utspritt finns också svarta
skiviga paket av biotit och enstaka utspridda korn av hornblände och magnetit. Plagioklas har en
karaktäristiskt gråvit något uppluckrad yta på grund av vittring. Mineralerna ligger regellöst
orienterade där vita rektangulära korn av plagioklas och svagt rödfärgade kantiga korn av kalifältspat
bildar ett slags fackverk. Kvarts ligger som sent kristalliserade avgjutande korn. Magmatiska
djupbergarter klassificeras vanligtvis utifrån proportionerna av de ingående ljusa mineralen kvarts,
kalifältspat och plagioklas, se figur 1.3 och 2.6.

Figur 1.2. Medelkornig massformig granit. Mineralen som bygger upp bergarten, ”mineralaggregatet”,
består mer eller mindre av rektangulära korn av gråvit plagioklas och rödlätt kalifältspat. Dessa bygger
upp ett fackverk där kvarts framträder i mellanrummen som klara transparanta korn med mussliga
brottytor. Mörka mineral är främst skivformiga aggregat av biotit. Notera att det på hällytan även
finns lite mörkt grå påväxt av lav. Rött skalstreck är ca 5 mm. Foto Thomas Eliasson.
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Figur 1.3. Bergartsschema som visar den ungefärliga mineralsammansättningen för ett antal
magmatiska bergarter. I figuren framgår att mineralen eller mineralgrupperna kalifältspat, kvarts,
plagioklas, pyroxen och olivin är de vanligaste huvudbeståndsdelarna i magmatiska bergarter.
Inkluderas biotit, amfibol och lermineral tillsammans med karbonatmineralen kalcit och dolomit fås
huvudbeståndsdelarna i de flesta magmatiska, metamorfa och sedimentära bergarterna i Sverige.

Mineral – kemisk klassificering
Mineral klassificeras vanligen efter vilka ingående kemiska beståndsdelar, jonslag, de innehåller (tabell
1.1). De positiva jonerna katjonerna är vanligen någon metall och skrivs först i formeln (se tabell 1.3
och 1.4). De negativa anjonerna kan vara en ickemetallisk jon, t.ex. syre eller svavel, eller också en
kombination av flera grundämnen som bildar en atomgrupp med negativ laddning t.ex. karbonatjonen
CO32- eller silikatjonen SiO44- (SiO32-). Den kemiska klassifikationen bygger i huvudsak på vilken anjon
eller anjongrupp som dominerar i mineralet. På så vis kan man på kemisk väg dela in mineralen. I tabell
1.1 visas en indelning där 12 övergripande mineralklasser används. Kemisk sammansättning för vissa
vanliga bergartsbildande och accessoriska mineral redovisas i tabell 1.4 och 1.5.
Den kemiska klassificeringen innebär vanligen att mineral i en grupp har flera gemensamma
egenskaper och liknar varandra. Mineral inom de olika grupperna påträffas vanligen i samma
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geologiska miljö. Klassificering av mineral baserat på dess anjon överensstämmer väl med den kemiska
praxisen vid namngivning och klassificering av oorganiska föreningar.
Silikatmineralen är den största och viktigaste klassen av bergartsbildande mineral och utgör cirka 90
massprocent av jordskorpan. Några få av dessa silikatmineral eller silikatmineralgrupper så som kvarts,
kalifältspat, plagioklas, biotit, amfibol, pyroxen och olivin är de vanligast förekommande mineralen i
det kristallina svenska urberget och följaktligen viktiga beståndsdelar i bergmaterialindustrins olika
produkter.
Silikaterna är uppbyggda av den negativt laddade silikatjonen (SiO44−) som den minsta byggstenen.
Man kan se det som att silikatjonen bygger upp en 4-sidig pyramid, en SiO4-tetraedrer, med en syrejon
vid varje hörn och en kiseljon med dess lilla jonradie i mitten. Tillsammans med positivt laddade
metalljoner, exempelvis aluminium, natrium, kalium, kalcium, magnesium och järn, kan den negativt
laddade silikatjonen skapa en mångfald mineral med komplexa strukturer bestående av isolerade
grupper, ringar, kedjor, skikt eller tredimensionella nätverk.
De magmatiska och metamorfa bergarterna är med andra ord huvudsakligen uppbyggda av ett fåtal
silikatmineral. Lägger man till karbonatmineralen kalcit och dolomit samt lermineral och klorit har vi
de mest väsentliga beståndsdelarna även i de sedimentära bergarterna i Sverige.
De mineral som bildas när en magma kristalliserar speglar magmans kemiska sammansättning. En
basisk magma har i sin tur ärvt egenskaper från sin källa. En magma som bildats i jordens mantel har
normalt en basaltisk sammansättning och innehåller förhållandevis högre halter av grundämnena
magnesium och järn. Det innebär att de mörkfärgade magnesium- och järnmineralen olivin, pyroxen
och amfibol kristalliserar när basaltisk magma avkyls, se figur 1.2.
En magma som bildats genom en partiell uppsmältning i jordskorpan innehåller jämförelsevis höga
halter av grundämnena kisel, kalium och natrium. Detta resulterar i att mineralen kvarts, kalifältspat
och plagioklas kristalliserar när en sådan magma successivt svalnar och en granitisk bergart bildas.
Tabell 1.1. Klassificering av mineral efter kemisk sammansättning i 12 grupper. Dessa innefattar dels
en grupp med rena grundämnen och 11 mineralgrupper baserade på den negativa jonen som bygger
upp mineralen.
1. Element

Rena grundämnen, t.ex. guld,
silver, svavel, grafit
2. Sulfider
Sulfid (S2-), t.ex. blyglans och pyrit
3. Sulfosalter
Sulfid (S2-), komplex metall-metall/
halvmetallföreningar, t.ex.
boulangerit
4. Oxider och
Oxid (O2-) eller oxidhydroxid (OH-),
oxidhydroxider t.ex. magnetit och götit
5. Halider
Fluorid (F-), klorid (Cl-), t.ex. fluorit
och halit
6. Karbonater
Karbonat (CO32-), t.ex. kalcit och
dolomit
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7. Nitrater
8. Borater
9. Fosfater

Nitrat (NO3-), t.ex.
salpeter
Borat (BO3-), t.ex. borax
Fosfat (PO43-), t.ex.
apatit

10. Sulfater

Sulfat (SO42-), t.ex. gips

11. Wolframater

Wolframat (WO42-), t.ex.
scheelit
Silikat (SiO44-), t.ex.
kvarts och biotit

12. Silikater
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Minerals symmetri och kristallsystem
Ett minerals kristallform avspeglar dess inre uppbyggnad med regelbunden atomstruktur. Får ett
mineral kristallisera och växa fritt i en magma eller i en vattenlösning utbildas ofta en välutvecklad
kristallform med plana kristallytor som avspeglar det sätt atomerna är ordnade på inne i mineralet.
En symmetri kan urskiljas i kristallernas jämna ytor och deras bestämda förhållande till varandra. Även
vinklingen på och emellan kristallytorna följer specifika symmetriska mönster. Atomstrukturen och den
kristallsymmetri som skapas gör att mineralen kan indelas i sju övergripande grupper, kristallsystem,
se tabell 1.2. Då kristaller växer lägger sig atomerna och jonerna i kristallgittret i enlighet med något
av de sju olika kristallsystemen. Dessa redovisas i tabell 1.2 då termerna ofta används i mineralogiska
sammanhang och ger information om kristallernas form (habitus).
När man skall identifiera ett mineral är det en fördel att kunna bestämma vilken kristallsymmetri det
okända mineralet har. Man bör dock notera att mineral som tillhör ett kristallsystem kan utbilda flera
olika kristallformer. Detta kan till exempel bero på att de först bildade mikrokristallerna hindras i sin
kristalltillväxt av utrymmesbegränsningar eller av att diffusionen av joner begränsas till vissa av
kristallens ytor.
De sju kristallsystemen kan beskrivas av de tre kristallografiska axlarnas relativa längder och vinklarna
dem emellan. Kristallsystemen sammanfattas i tabell 1.2. Mineralens kemiska sammansättning och
kristallstrukturen definierar i sin tur ett mineral.
Tabell 1.2. Mineral kan indelas i sju olika kristallsystem utgående från deras kristallsymmetri
(och kristallform). Beteckningarna a, b och c representerar kristallaxlarna och α, β, γ
representerar vinkeln motsatt respektive kristallografiska axel. Längd = kristallaxlarnas längd.
Vinklar anger vinkel till motsatt axel.

Kristallsystem

Längd

Vinklar

1. Kubiska

a=b=c

α=β=γ=90°

2. Tetragonala

a=b≠c

α=β=γ=90°

3. Ortorombiska

a≠b≠c

α=β=γ=90°

4. Hexagonala

a=b≠c

α=β=90°, γ=120°

5. Trigonala

a=b=c och α=β=90°
a=b≠c

6. Monoklina

a≠b≠c

α≠β≠γ≠90°

7. Triklina

a≠b≠c

α≠β≠γ≠90°

Beteckningar i en tredimensionell
enhetscell.
Kristallaxlarna är a, b och c.
Vinklarna mellan dem är α, β och γ.
(källa figur Nationalencyklopedin 1).
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Silikaters kristallstruktur
De flesta bergarter i Sverige består till mer än 95 procent av olika silikater. Då silikaterna är en så stor
grupp har den delats upp i underavdelningar baserat på kristallstruktur (Tabell 1.3). Dessa grundas på
hur SiO4-tetradrerna (SiO4-grupperna) är arrangerade och silikaterna delas upp i sex olika strukturella
klasser (tabell 1.3).
Tabell 1.3. Sammanställning av uppdelningar av silikater i sex undergrupper baserade
på kristallstruktur.
1. Nesosilikater eller ortosilikat (ösilikater)

Självständiga SiO4-tetraedrar sammanbundna
av katjoner.
SiO4-tetradrar är sammankopplade två och två
genom att dela en syreatom. Dessa grupper
binds samman av katjoner.
SiO4-tetraedrar är hoplänkade till ringar vilka
binds ihop av katjoner.

2. Sorosilikater (gruppsilikater)

3. Cyklosilikater (ringsilikater)
4. Inosilikater
(kedjesilikater)

Enkelkedjesilikater

SiO4-tetraedrar är sammankopplade till kedjor
dels som enkelkedjor dels som dubbelkedjor
Dubbelkedjesilikater
vilka i sidled binds ihop av katjoner.

5. Fyllosilikater (skiktsilikater)

Tvådimensionella skikt av SiO4-tetraedrar som
binds samman av mellanliggande katjoner.
Tredimensionella nätverk där SiO4-tetraedrar i
olika grad byts mot aluminium-oktaedrar
kopplat med katjoner (t.ex. K+, Na+ och Ca2+).

6. Tektosilikater (fackverkssilkater)

Den enklaste gruppen är Nesosilikater där SiO4-gruppen uppträder ensam. Så är fallet hos t.ex. olivin
och granat. Karaktäristiskt för nesosilikater är att de saknar spaltning. Tektosilikater i sin tur bygger
upp en tredimensionell struktur, ett slags fackverk, där SiO4-tetraedernas alla hörn delas mellan
tetraederna. Silikatmineralens form och fysikaliska egenskaper styrs till stor del av kristallstrukturen.

Minerals spaltning och brott
Många mineral har så kallade spaltningsegenskaper. Det innebär att de vid mekanisk påverkan genom
slag klyvs efter plana ytor. Orienteringen på dessa ytor styrs av atomstrukturen inne i kristallen. Vissa
kristaller som t.ex. tektosilikaten kvarts, som är uppbyggd av tredimensionellt sammankopplade SiO4tetraedrar har inga svaghetsplan som ger upphov till någon spaltning. Däremot har fältspaterna som
också är tektosilikater två goda rätvinkliga spaltningsplan. Inosilikaterna i amfibolgruppen har spaltning
längs två ytor som gör att de kan spaltas isär i tunna nålar eller stavar.
Tydligast spaltning har fyllosilikaterna hos vilka det längs skiktplanen finns en perfekt klyvbarhet.
Förenklat kan man beskriva det som att de har en kristallstruktur som byggs upp av två grundenheter
av i sidled utsträckta molekylära skikt. Dessa består dels av SiO4-tetraedrar och dels av AlO4- oktaedrar.
Ett tetraederskikt tillsammans med ett oktaederskikt, liksom även ett oktaederskikt med ett
tetraederskikt på bägge sidor bildar de två grundlagren som i sin tur bygger upp de olika
skiktsilikaterna. Den perfekta spaltningen hos t.ex. glimmermineralen visar att det inom skiktpaketen
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finns starka sammanhållande krafter vilka vida överträffar de sammanhållande krafterna mellan
lagren.
Tabell 1.4 Bergartsbildande mineral med kemisk formel (ibland förenklad), densitet (D=g/cm2),
ritshårdhet (H) enligt Mohs hårdhetsskala, färg och genomskinlighet, spaltning, brott och form.

Mineral eller
mineralgrupp

Kemisk
sammansättning

D

H

Spaltning, brott, habitus

Övrigt

Kvarts

SiO2

2,65

7

Saknas, mussligt, sexsidiga

Tektosilikat

Kalifältspater

KAlSi3O8

2,5–2,6

6–6,5

Två goda riktningar, mussligt till
ojämn, prismatisk

Tektosilikat

Plagioklas
Albit till Anortit

NAlSi3O8 – Ca2Al2Si2O8
albit till anortit

2,6–2,8

6–6,5

Två goda riktningar, ojämnt,
prismatiska eller tavelformade

Tektosilikat

Biotit

K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2

2,7–3,3

2–3

Basal fullkomlig, lamellär och
bladlik

Fyllosilikat

Glaukonit

(K,Na)(Fe,Al,Mg)2(Si,Al)4O10
(OH)2

2,4–2,95

2

Basal fullkomlig, lamellär och
bladlik

Fyllosilikat

Muskovit

KAl2(AlSi3O10)(OH)2

2,8–2,9

2,5–3

Basal fullkomlig, lamellär och
bladlik

Fyllosilikat

Kloritgruppen

(Mg,Fe,Al)6(SiAl)4O10(OH)8

2,6–3,3

2–3

Basal fullkomlig, lamellär till jordig

Fyllosilikat

(CaNa)2-3(Mg,Fe,Al)5
(SiAl)8O22(OH)2

3,0–3,4

6

Prismatisk god

Inosilikat,
dubbelkeja

Tremolit

Ca2Mg5Si8O22(OH)2

3,0

5–6

Prismatisk god

Inosilikat

Aktinolit

Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2

Prismatisk god

Inosilikat

Amfibolgruppen
Hornblände

Pyroxengruppen
MgSi2O3 – Ca(Mg,Fe)Si2O6

3,2–3,9

5–6

God med två mot varandra
vinkelräta spaltningar, ojämnt

Inosilikat

Hypersten
(ortopyroxen)

(Mg,Fe)SiO3

3,4–3,9

5–6

God med två mot varandra
vinkelräta spaltningar, ojämnt,

Inosilikat

Diopsid

CaMgSi2O6

3.2–3.4

5,5–
6,5

Två mot varandra vinkelräta
spaltningar, ojämnt, fyr- eller
åttasidiga tjocka prismor

Inosilikat

Augit

(Ca, Na)(Mg, Fe,
Al)(SiAl)2O6

3,2–3,6

5,5–6

Två mot varandra vinkelräta
spaltningar, ojämnt, fyr- eller
åttasidiga tjocka prismor

Inosilikat

Hedenbergit

CaFeSi2O6

3,55

5,5–
6,5

Prismatisk god, ojämnt, fyr- eller
åttasidiga tjocka prismor

Inosilikat

Wollastonit

CaSiO3

3,1–3,2

4,5–5

I tre riktningar, en fullkomlig, två
goda, ojämnt, kortprismatiska och
tavelformade

Inosilikat

Olivin (olivingruppen)

(Mg,Fe)2SiO4

3,2–4,0

6,5–
7,0

Otydlig, mussligt, oregelbundna

Nesosilikat

Kalcit

CaCO3

2,71

3,0

Romboedrisk fullkomlig, mussligt
men ovanligt, tavelformade och
romboedrisk

Karbonat

Dolomit

CaMg(CO3)2

2,85

3,5–4

Romboedrisk fullkomlig, halvmussligt, romboedrisk

Karbonat

Klinopyroxener

Ortopyrox
en

Enstatit
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Tabell 1.5. Underordnade och accessoriska mineral med kemisk formel (ibland förenklad), densitet
(D=g/cm3), ritshårdhet (H) enligt Mohs hårdhetsskala, färg och genomskinlighet, spaltning och brott.

Kemisk
sammansättning

D

H

Färg och
genomskinlighet

Kemisk
gruppering

Epidotgruppen
Pyrop

Ca2(Al,Fe)3OH(SiO4)3
Mg3Al2(SiO4)3

3,2–3,5
3,58

6–7
7,5

Pistagegrön, gulgrön, grönsvart
Mörkt röd, rödorange, färglös

Nesosilikat

Almandin

Fe3Al2(SiO4)3

4,32

7–7,7

Röd, brunröd, röd violett

Nesosilikat

Spessartin

Mn3Al2(SiO4)3

4,12–4,32

6,5–7,5

Röd, rödbrun till brun

Nesosilikat

Uvarovit

Ca3Cr2(SiO4)3

3,77–3,81

6,5–7

Grön

Nesosilikat

Grossular

Ca3Al2(SiO4)3

3,59

6½–7

Brun, röd-orange, gul, grön, vit

Nesosilikat

Andradit

Ca3Fe2(SiO4)3

3,8–3,9

6½–7

Gul, grön, brunröd, grå till svart

Nesosilikat

Talk
Gips
Flusspat

Mg3Si4O10 (OH)2
CaSO4
CaF2

2,6–2,8
2,31–2,32
3,2

1
2
4

Hydroxid
Sulfat
Halogenid

Halit (stensalt)

NaCl

2,17

2,5

Apatit
Magnetit
Hematit
Ilmenit
Korund
Götit
Pyrit
Magnekis
Blyglans
Grafit
Zirkon

Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)
Fe3O4
Fe2O3
FeTiO4
Al2O3
FeO(OH)
FeS2
FeS
PbS
C
ZrSiO4

3,1–3,3
5,2

5
5,5–6,5

4,5–5,0
3,9–4,1
3,3–4,3
4,9–5,2
4,6–4,7
7,4–7,6
2,1–2,3
4,6–4,7

5–6
9
5–5,5
6–6,5
3,5–4,5
2,5
1–2
7,7

Titanit

CaTiSiO5

3,48–3,6

5–5,5

Monasit
Allanit

(Ce,La,Th)PO4
(Ca,Ce,La,Y,Th)2(Al,Fe)3Si3O
12(OH)
Mg2Si2O5 (OH)4

3,1–3,25
3,4–4,2

5
5–6,6

Vit, grå, blekgrönt. Halvgenomskinligt
Färglös till vit. Halvgenomskinligt
Gul, grön, blå. Halv till helt
genomskinlig
Färglös till vit. Halv till helt
genomskinlig
Vanligen i nyanser till grågrönt
Opak
Opak
Opak
Blå, röd även gul, brun och röd
Mörkbrunt, jordiga
Opak. Blekt mässingsgult
Opak. Bronsgul mörknar
Blygrå
Metallglänsade och svart
Varierar, ljus brunt till rödbrun,
genomskinlig till opak
Brun till gröngul. Genomskinlig till
halvgenomskinlig
Brun, gul, grön. Halvgenomskinlig
Ljusbrun till svart

2,5–2,6

2,5–4

Nyanser av grönt, brunaktigt grå och
vit

Fyllosilikat

Al2Si2O5 (OH)4
(½Ca,Na)0,7(Al,Mg,Fe)4
(Si,Al)8O20(OH)4·nH2O
K0.65Al2.0(Al0.65Si3.35O10)(OH)2
Mg3(Al,Si)4O10 (OH)2 ·nH2O

2,63
2–3

2–2,5
1–2

Vit, gulaktigt vit
Vanligen vit, gul eller grön

Fyllosilikat
Fyllosilikat

2,79–2,8
Ca 2,3

1–2
1,5

Vit och varierande ljusa färger
Gulbrun, halvgenomskinlig

Fyllosilikat
Fyllosilikat

Oxider

Granatgruppen

Mineral eller
mineralgrupp

Serpentingruppen
Lermineral
Kaolingruppen
Smektitgruppen
Illit
Vermiculit
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Halogenid
Fosfat
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Hydroxid
Sulfid
Sulfid
Sulfid
Element
Nesosilikat
Nesosilikat
Fosfat
Ortosilikat
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KVARTS
Kvarts är ett mycket vanligt mineral och utgör tillsammans med fältspaterna ett av huvudmineralen i
de granitoida magmatiska och metamorfa bergarterna (Figur 1.4). I intermediära, basiska och
syenitiska bergarter är kvartshalten lägre eller så saknas kvarts helt.
Då kvarts är motståndskraftig mot vittring och erosion så koncentreras det under de sedimentära
processerna och utgör en huvudkomponent i sandavlagringar. Följaktligen förekommer kvarts som en
huvudbeståndsdel i många epiklastiska sedimentära bergarter. Med epiklastisk bergart menas att den
består av material vilket frigjorts genom erosion av tidigare existerande bergarter, så som kvartsit och
sandsten.
Mer eller mindre ren kvarts påträffas också som utfällningar från hydrotermala lösningar i sprickor och
gångar i berggrunden. I vissa större pegmatiter förekommer en utpräglad zonering där kvarts vanligen
är koncentrerad till de centrala delarna som så kallad centralkvarts. Denna är vanligtvis omgiven av
grovkristallin fältspat. Centralkvartsen kan i vissa fall vara upp till flera tiotals meter bred.
Egenskaper. Kvarts är det hårdaste bergartsbildande mineralet med hårdhet 7 i Mohs hårdhetsskala.
Kvarts är vanligen glasklar och färglös till vit eller grå. Det är ett vanligt gångmineral, dels i rena
kvartsgångar och i granitpegmatiter, där det ofta bildar välformade sexsidiga prismor.
Kvartskristaller har en dålig spaltning efter sina kristallplan varför det oftast vid belastning eller
slagpåkänning bildas mussliga brottplan (figur 1.4). Av detta skäl får krossade kvartskorn något
flisigare, skärvliknande kornformer jämfört med andra mineral. Denna egenskap förekommer också i
mycket finkorniga, kvartsdominerade bergarter så som kvartsit och flinta. Kvartsrika sandstenar, med
låg grad av metamorf omvandling och begränsad omkristallisation, spricker vanligen upp längs
korngränser och ger en annan skrovlig karaktär på brottytan.
Krossning av kvarts kan producera luftburen silika vilket är farligt att inandas i större mängder. Vid
krossning av och arbete med kvartsrika bergarter ska man följa arbetsmiljöverkets riktlinjer [AFS
2015:2].
Mikrokristallin kvarts (kalcedon) och opal (vattenhaltig amorf kvarts) bygger upp bergarten flinta.
Flintan är glasig och vanligtvis svart till mörkt grå. Flinta i södra Sverige förekommer huvudsakligen i
cirka 70 till 55 miljoner år gamla kalkstenar från perioderna Yngre Krita och Paleogen. Flintan i
Kritkalkstenen är ofta mörkt grå till svart, den paleogena flintan är vanligen ljusare. Flinta förekommer
vanligen som noduler som ligger i plana lager i kalkstenen. En stor del av flintan anses ursprungligen
vara bildad i gångar och hålrum som grävts ut av kräftdjur. Dessa oregelbundet formade håligheter har
sedan fyllts av kisel som bildat kalcedon och amorf kvarts. Stenarna och block av flinta är i varierande
grad täckta av en tunn, gråvit, något porös skorpa. Denna typ av skorpa anses vara bildad genom
vittring.
Användningsområden. Kvarts hårdhet är en egenskap som utnyttjas i många sammanhang där
bergmaterial med hög slitstyrka krävs. Av detta skäl är kvartsrika bergarter så som kvartsit och
omkristalliserade kvartssandstenar i vissa fall mycket hårda. Tillsammans med sura finkorniga
vulkaniska bergarter är kvartsit en viktig råvara för slitlagerballast för högtrafikerade vägar.
Historiskt har stora mängder kvarts utvunnits från granitiska pegmatiter på många platser i Sverige
[Sundius 1951]. Kvarts har bland annat använts som eldfast sten i botten i masugnar (så kallad ställsten)
och som råvara till glasframställning. Kvarts med hög renhetsgrad krävs bland annat för elektrougnar
vid järnframställning. Idag har kvarts fått ökad betydelse inom främst högteknologisk industri. Extremt
ren kvarts används också för framställning av integrerade kretsar på kiselplattor, vanligen kallade chip
och vid framställning av optiska kablar.
19

20

Kvarts används även som tillsatsmedel vid betongtillverkning. Mineralet kvarts har särskilt god
värmeledningsförmåga, betydligt högre än de flesta andra mineral, och om berggrunden är kvartsrik
kan den utgöra en lämplig plats för geoenergianläggningar [Mellqvist m.fl. 2015]. Kvarts har även en
god piezzoelektricitet vilket gör den användbar vid tillverkning av klockor eller högtalare. Under främst
yngre stenåldern användes kvarts som råmaterial för bland annat skärande och huggande verktyg.

Figur 1.4. De tre viktiga ljusa silikatmineralen kvarts (t.v.), plagioklas (mitten) och kalifältspat (t.h.)
bygger upp granitiska bergarter som utgör en stor del av den kontinentala jordskorpan. Notera
avsaknad av spaltning i kvarts vilket ger mussliga brottytor. Plagioklas och kalifältspat har två
spaltriktningar. Foto Thomas Eliasson.

FÄLTSPATGRUPPEN
Fältspater, eller fältspatgruppen, är en stor grupp med bergartsbildande tektosilikater som är mycket
vanligt förkommande och bygger upp den största delen av den kontinentala jordskorpan. Fältspater
förekommer allmänt i magmatiska och metamorfa bergarter. Klassificering av magmatiska bergarter
baseras i stor utsträckning på varianten och mängden av fältspat som finns i bergarten. Fältspat
påträffas också i grövre epiklastiska bergarter så som sandsten.
Fältspaterna delas vanligen in i två huvudgrupper, i alkalifältspat och plagioklasfältspat, se figur 1.4. I
strikt bemärkelse menas med alkalifältspat en fältspat med sammansättningar mellan albit (NaAlSi3O8)
och kalifältspat (KAlSi3O8). Plagioklasfältspat kan analogt ses som en fast blandning mellan albit
(NaAlSi3O8) och anortit (Ca2Al2Si2O8), se figur 1.5.
I granitoida magmor med hög vattenhalt bildas de två fältspaterna sida vid sida i jämvikt. I samband
med att magman successivt svalnar och stelnar allt mer kan den tidigt bildade kalifältspaten innehålla
allt mindre natrium. Detta medför att en albit avblandas i ortoklasen som småsträngar eller fläckar i
en allt mer kemiskt ren kalifältspat.
I vissa speciella fall bildas endast en fältspat, en ternär fältspat, när en granitisk eller syenitisk magma
kristalliserar. Denna typ av fältspat har vanligen en sammansättning som anortoklas där de tre
komponenterna albit, kalifältspat och anortit ingår i en fast lösning. Ternär fältspat bildas normalt
endast i magmor med låg vattenhalt eller vid höga temperaturer. Ett exempel på bergart bildad från
en sådan magma är den monzonitiska och i naturstenssammanhang mycket välkända larvikiten i
Oslofältet. Den består till nästan 90 procent av en anortoklas i vilken pertitiska avblandningar ger
upphov till ett vackert färgspel.
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I sura vulkaniska bergarter som avkyls snabbt kan också fältspaten i strökornen bestå av endast en
blandfältspat med en tänkbar bulksammansättning som sanidin eller anortoklas (figur 1.4). Denna
fasta lösning undergår vid lägre temperatur (< 500–650 °C) en avblandning, varvid en orienterad
sammanväxning mellan subparallella lameller med omväxlande natriumdominerad och
kaliumdominerad sammansättning bildas. Dominerar kalifältspat med avblandningar av albit kallas
mineralet pertit. Om plagioklas dominerar kallas det antipertit.
Som regel innebär högre SiO2-halt i en bergart färre mörka mineral, ökad mängd kalifältspat och mer
natriumrik (albitisk) plagioklas. På samma sätt finns i mörka bergarter med låg SiO2-halt högre mer
mörka mineral och mer kalciumrik plagioklas.

Figur 1.5. Till vänster, klassificering av fältspater i ett ternärt system. Till höger, namngivna fält visar
fältspater som förekommer (är stabila) i vattenmättade magmor. Blått fält visar stabilitetsfält för
ternär fältspat i högtempererade magmor. Plagioklaserna utgörs i stora drag av en komplett serie fasta
lösningar mellan albit och anortit. Alkalifältspaterna förekommer huvudsakligen som albit och
ortoklas. Anortoklas och sanidin är stabila mineral och förekommer främst i förhållandevis snabbt
avkylda torra magmor med hög temperatur.

Kalifältspat
Kalifältspat är ett mycket vanligt mineral och utgör ett huvudmineral i granitoida magmatiska och
metamorfa bergarter (Figur 1.4). Tillsammans med kvarts och plagioklas bygger kalifältspat upp stora
delar av den kontinentala jordskorpan. Den triklina varianten av kalifältspat, mikroklin, är mycket
vanlig i magmatiska och metamorfa granitoider i det svenska urberget. I sedimentära bergarter finns
mikroklin som epiklastiska korn främst i arkos och konglomerat. Kalifältspat förekommer också som
stora kristaller tillsammans med albit och kvarts i grovkristallina granitiska pegmatiter.
Egenskaper. Kalifältspat är ett förhållandevis hårt mineral med en ritshårdhet på 6 i Mohs
hårdhetsskala. Kalifältspat består till stora delar av förhållandevis ren Kalifältspat (KAlSi3O8) men
innehåller typiskt pertitiska avblandningar av förhållandevis ren albit (NaAlSi3O8).
Mikroklin, ortoklas, sanidin och adularia är alla varianter av kalifältspat (KAlSi3O8). Sanidin är en
högtemperaturform av kalifältspat och förekommer främst som strökorn i sura vulkaniska bergarter
såsom ryolit och trakyt. Ortoklas finns i mindre mängd i magmatiska och metamorfa bergarter. Den
triklina lågtemperaturformen mikroklin är den mest framträdande fältspaten i graniter och pegmatiter.
Kalifältspat har vanligen en tegelröd färg men kan förekomma i ett antal andra färger som t.ex. färglöst,
vitt, grått, rosa, gult eller grönt. Kalifältspat har två goda spaltriktningar och bildar vanligen prismatiska
kristaller (Figur 1.4 och 1.6). Fältspatrika bergarter ger efter krossning en relativt bra kornform, d.v.s.
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ett aggregat som varken är flisigt eller stängligt. Tillsammans med kvarts och albitisk plagioklas
förekommer kalifältspat ofta i grovkristallina sent bildade pegmatitgångar (figur 1.6).
Användningsområden. Alkalifältspat används vid tillverkning av olika typer porslin, där det mals till ett
fint pulver och blandas med bland annat kvarts och kaolin. Alkalifältspat används också som flussmedel
vid produktion av glas alkalier och aluminium. Fältspat används som filler i färg, plast och gummi.
Bergarten granit innehåller definitionsmässigt relativt mycket alkalifältspat och därmed också indirekt
radioaktivt kalium vilket bidrar till gammastrålningen i och från bergarten. Det ger ett helt naturligt
bidrag till bergartens aktivitetsindex [Jelinek & Eliasson 2015].
Stora mängder kalifältspat har utvunnits tillsammans med kvarts från granitiska pegmatiter på många
platser i Sverige [Sundius 1951]. En blåaktig grön variant av mikroklin kallas amazonsten och saluförs
som ädelsten.

Figur 1.6. Mindre körtel av pegmatit i Bohusgranit med blågrå kvarts koncentrerad till den centrala
delen. Gråvit albitisk plagioklas och röd kalifältspat framträder tydligt. Notera kortprismatisk form av
lossvittrade korn av fältspat. Foto Thomas Eliasson.

Plagioklas
Plagioklaserna är den vanligaste bergartsbildande mineralgruppen och utgör en huvudkomponent i
basiska, intermediära och sura bergarter (figur 1.4). De förekommer i de flesta magmatiska bergarter
och är vanliga i metamorfa bergarter. De förekommer i mindre mängd i sediment och grovklastiska
sedimentära bergarter.
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Plagioklas är ett samlingsnamn för en grupp fältspater med sammansättning mellan albit och anortit.
Albit och oligoklas är den plagioklas som vanligen påträffas i granitiska bergarter. Kalciumrikare
plagioklas så som andesin och labrador (figur 1.5) bildas i basiska magmor. Generellt är plagioklasen
kalciumrikare ju lägre SiO2-halt (mer basisk) bergarten är. I vissa magmatiska enheter kan det bildas
lager eller större massiv som till mycket stor del, mer än 80–90 volymprocent, består av endast
plagioklas, denna bergart kallas anortosit.
Egenskaper. Fältspaterna plagioklas bildar ofta fasta lösningar med varandra. Sådana lösningar mellan
natriumfältspaten albit (NaAlSi3O8) och kalciumfältspaten anortit (CaAl2Si2O8) bildar serien
plagioklaser. De är normalt svåra att skilja åt utan mikroskop (figur 1.7).
Plagioklaserna är vanligen vita ibland skäraktiga, grönaktiga eller brunaktiga. Plagioklas har liksom
kalifältspat två goda spaltriktningar och bildar vanligen prismatiska eller tavelformiga kristaller.
Plagioklaserna har liksom alkalifältspaterna vanligen en hårdhet på 6 till 6,5.
Användningsområden. Plagioklas bryts i mindre omfattning än kalifältspat som industrimineral.
Främst ren albit används likt kalifältspat som flussmedel vid keramiktillverkning.

Figur 1.7. Mikroskopbild av antipertitisk plagioklas i granitisk pegmatit. Mikroklin (Mc) med typiskt
tartanmönster uppträder som oregelbundna avblandningar i albitisk plagioklas. Den fläckvisa
avblandningen bildas på grund av att kalifältspat (KAlSi3O8) inte är blandbar med albitisk plagioklas
(NaAlSi3O8) vid temperatur under ca 500–600 °C. Foto Thomas Eliasson.
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GLIMMERMINERAL
Glimmer är en grupp siktsilikater som bl.a. innefattar de vanligt förekommande mineralen biotit (mörk
glimmer) och muskovit (ljus glimmer), se figur 1.8. I gruppen ingår också mineralen flogopit, lepidolit
och glaukonit.
Glimmermineralen är bladformiga skiktsilikater där bindningarna inom skikten är mycket starka men
mineralen är extremt lätta att klyva längs med skikten och bildar då tunna, skivformade och vanligen
elastiska flak. Färgen liksom densiteten varierar hos de olika mineralen i glimmergruppen. De
karaktäriseras alla av perfekt basal spaltning och deras skiviga form ger dem alla speciella egenskaper
i samband med framställning av och användning av bergmaterialprodukter.
Den magnesiumrika glimmern flogopit KMg3(AlSi3O10)(OH)2 finns i metamorf kalksten, dolomit och i
magnesiumrika magmatiska bergarter.
Litiumglimmern Lepidolit, K(Li,Al)3(Si,Al)4O10 (OH,F)2, är ett förhållandevis ovanligt mineral. Det
påträffas oftast i granitiska pegmatiter och känns igen på sin lila till blekröda färg. Lepidolit är viktig
som råvara vid framställning av litium.
Glaukonit (K,Ca,Na)(Al,Fe,Mg)2(Al,Si)4 O10(OH)2 liknar biotit men förekommer i vissa sedimentära
bergarter som ett på platsen (autogent) bildat mineral i sandsten, märgel, skiffer, karbonatsten och
fosforit. I Sverige finner man glaukonit t.ex. i den gröngrå kalkstenen från ordovicium på Öland och i
sand-, silt- och kalkstenar avsatta i övre delen av den kretaceiska lagerföljden i Vombsänkan i slutet av
kritaperioden [Lundqvist m.fl. 2011].

Biotit
Biotit är ett mycket vanligt förekommande bergartsbildande mineral, som framför allt finns i
magmatiska och metamorfa bergarter. I amfibolit kan metamorft bildad biotit ställvis förekomma
mycket rikligt. I de metasedimentära bergarterna skiffer, glimmerskiffer samt paragnejs och
metagråvacka förekommer vanligen rikligt med biotit och då många gånger tillsammans med
muskovit.
I finkorniga sedimentära (ursprungligen leriga och siltiga sediment) och låggradigt metamorfoserade
bergarter utgörs glimmermineral vanligen av klorit och illit. De grövre epiklastiska bergarterna som
sandsten och arkos innehåller vanligen endast små mängder biotit.
Egenskaper. Biotit förekommer som skiviga, svarta eller grönsvarta tavelformade aggregat. I graniter
är biotit ofta mer regellöst orienterade medan mineralet i gnejser vanligen är tydligt orienterat i
parallella glimmerplan. Biotit har låg hårdhet 2,5–3 enligt Mohs hårdhetsskala och har som en följd av
skiktsilikatstrukturen en fullkomlig spaltning.
Användningsområden. Större flak av glimmer från pegmatiter har använts vid tillverkning av elektriska
kondensatorer och elektronrör. Finkornig glimmer av både biotit och muskovit har malts och använts
vid tillverkning av färger, plastföremål och kosmetika.

Muskovit
Muskovit är ett utbrett och vanligt bergartsbildande mineral. Som primärt magmatiskt mineral finns
det i vissa typer av granit och pegmatit. I granitisk pegmatit uppträder muskovit många gånger i
decimeterstora paket. Muskovit finns i aluminiumrika och kaliumrika gnejser så som paragnejs och
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glimmerskiffer där glimmerflakens parallella orientering till stor del ger upphov till bergartens
skiffrighet.
Egenskaper. Den ljusa glimmern, muskovit, har liksom biotit mycket bra spaltningsegenskaper som är
direkt relaterade till kristallstrukturen hos skiktsilikaterna. Muskovit har egenskapen att den är
genomskinlig i ännu högre grad än biotit, och med sin förhållandevis höga smältpunkt lämpar den sig
därför som material till fönster i ugnar och kaminer, där den kan stå emot höga temperaturer.
Muskovit används liksom biotit till elektriska komponenter och som elektrisk isolator i generatorer och
motorer. Muskovit används också i kosmetika och färger.
Stora flak med ren muskovit och biotit har utvunnits i större pegmatiter på många platser i Sverige.
Historiskt har stora mängder muskovit brutits i Bohuslän och nordvästra Västergötland. I stora
pegmatiter med en utpräglad zonering har man i vissa fall haft möjlighet att selektivt bryta och
manuellt separera fram kvarts, fältspat och glimmer från en och samma fyndighet [Sundius 1951 och
Lundegård 1971].

Figur 1.8. Bladformiga paket av svart biotit till vänster och ljus färglös muskovit till höger. Notera den
skiktade strukturen. Foto Thomas Eliasson.
Tekniska egenskaper hos bergmaterial.
Alltför höga halter av glimmermineral är ett problem inom vägindustrin [Hellman 2013] eftersom
sådana bergarter ofta tenderar att ha en dålig beständighet och vid nedkrossning skapar ett sämre
finmaterial. Glimmer kan försämra kulkvarnsvärdet kraftigt då det förekommer rikligt i en bergart. Till
följd av glimmerns flakiga kristallform skapas vid höga halter av detta mineral ofta svaghetsplan i en
bergart. Vid användning av glimmerrikt material som vägballast sker lätt en uppsprickning längs med
glimmerns svaghetsplan i samband med senare belastningar av vägbanan. Halterna av glimmer kan i
dessa processer frigöras och anrikas i findelen (figur 1.9).
Glimmermineral har också bättre vidhäftning och är mer absorbativa än andra mineralgrupper. Detta
kan skapa problem vid proportioneringen av en asfaltbeläggning, i vilken absorptionen av bitumen är
avgörande för dess egenskaper. Problemen beror också på att glimmer ofta är ojämnt fördelad i många
bergarter.
I samband med framställning av makadamballast sker vanligen en anrikning av glimmer i de finare
fraktionerna, exempelvis i 125–250 µm fraktionen [Johansson m.fl. 2011, Loorents & Kondelchuk
2008]. Glimmermineralens kornstorlek i ursprungsbergarten bestämmer till viss del i vilken framsiktad
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fraktion anrikningen sker. Till skillnad från mineral som t.ex. kvarts, fältspat eller kalcit bryts glimmern
inte ner på samma sätt under krossning.
En ökning av glimmerinnehållet i en kvarts-fältspatdominerad bergart kan också generera ett något
lägre Los Angelesvärde, i och med att glimmer agerar som ett armerande mineral och fungerar
stötdämpande vilket är i motsats till hur abrasionsegenskaperna påverkas [Guimaraesa et al 2006].
På grund av alltför höga glimmerhalter kan bärlagrets funktionsegenskaper äventyras och flera
vägskador är relaterade till glimmerrika bergarter. Exempel på detta hittar man längs med Norrlandskusten och i Bohuslän samt vid flera av våra större vägar som E6 (Mölndal–Kungsbacka), E18
(Arboga–Köping) och Rv 55 (Litslena).

Figur 1.9. Tunnslipsfotografi av glimmerrik paragnejs med en helt genomträngande metamorf
mineralogi och textur. Noterbart är att kornstorleken är medelkornig jämfört med den ursprungliga
finkorniga texturen i den ursprungliga gråvackan. Jämför med figur 1.20 med en låggradigt omvandlad
metagråvacka där kornstorleken är extremt mycket mindre. Bergarten innehåller rikligt med relativt
stor muskovit som tillsammans med biotit ger upphov till gnejsigheten. I planpolariserat transmitterat
ljus till vänster är biotit (Bt) brungrönt och muskovit (Ms) färglöst till svagt gult. Korsade polarisatorer
till höger. Bildbredd ca 6,1 mm. Foto Thomas Eliasson.
I dagsläget saknas kunskap om hur olika glimmermineral, t.ex. muskovit och biotit, påverkar
funktionsegenskaperna för väglagren olika.
Inre svaghetszoner är centrala för framställningen av natursten. En välorienterad glimmer kan skapa
ett inre klovplan som kan nyttjas vid klyvning. Av detta skäl har ofta glimmerrika bergarter, t.ex. skiffer,
en hög klyvbarhet vilket utnyttjas inom industrin vid tillverkning av t.ex. takskiffer. Å andra sidan kan
slingriga eller diskontinuerliga glimmerplan märkbart försvåra framställningen av
naturstensprodukter.
Glimmermineral är en kritisk egenskap vid betongtillverkning. Alla partiklar, från sten till filler, ska vara
så kubiska som möjligt när ett bergmaterial ska användas som betongballast. I finfraktionen vilken
innehåller fria mineral avgörs partikelformen till stor del av de ingående mineralens kristallstruktur. De
mest oönskade mineralen i betongballast är de från glimmergruppen (biotit, muskovit och klorit etc).
Finfraktionen bör inte innehålla mer än 10 procent fri glimmer. Även finkornig glimmer i form av sericit
i graniter eller klorit i omvandlade basiska bergarter kan orsaka problem. Hornblände som ibland är
vanligt förekommande har inte lika stor negativ påverkan [Lagerblad m.fl. 2008]. Granodioriter och
basiska bergarter kan ge relativt bra betongballast men man måste ge akt på eventuella omvandlingar
och kloritinnehållet. Glimmer används även som basråvara vid tillverkning av asfaltpapp eftersom
mineralet är platt och elastiskt. Ofta används då restmaterial från skifferbrytning till sådana ändamål.
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Det finns ytterligare användningsområden för glimmer nämligen som användning som isolatorer och
som pigment i t.ex. målarfärg.

KLORITGRUPPEN
Mineralen kloritgruppen tillhör fyllosilikaterna och består av glimmerliknande svarta, mörkt gröna till
gulfärgade mineral. I vissa sammanhang grupperas de tillsammans med lermineral. Klorit innehåller
katjonerna magnesium, nickel, järn, kisel och aluminium.
En av de vanligaste kloriterna i Sverige är klinoklor, Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8. Det bildar en fast
lösningsserie med sin något mindre vanliga chamosit. Klorit bildas genom omvandling av biotit och
mörka silikatmineral som hornblände, pyroxen vid relativt låg temperatur. Därför förekommer klorit i
flera olika bergarter. Klorit är som regel grön, men kan även vara gul, röd, svart eller vit.
Egenskaper. Kloriterna har en hårdhet på 2–2,5 och har perfekt spaltning längs med skikten. I motsats
till glimmermineralen så är spaltflaken inte elastiska.
Kloritgruppen omfattar nio mineral. De vanligaste är chamosit, klinoklor (med varianten pennin),
pennantit och sudoit [NE].

GRANATGRUPPEN
Granater har stor utbredning i metamorfa och vissa magmatiska bergarter. Det finns ett visst samband
i sammansättning och i vilka bergarter de olika granaterna förekommer. Pyrop påträffas företrädesvis
i magnesiumrika ultramafiska och mafiska bergarter så som peridotit samt i sepentinit. Den järnrika
almandinen är vanligast i gnejser och glimmerskiffrar. Spessartin uppträder i lågmetamorfa bergarter
samt i vissa graniter och pegmatiter. Grossular är ett karaktäristiskt mineral i metamorfoserad oren
kalksten såsom marmor.
Egenskaper. Granater är en grupp av mineral med vanligen röd eller brunröd färg. Mineralet uppvisar
en månghörnig kristallform, ofta nästan runda mineralkorn. Mineralet är vanligt i många metamorfa
bergarter. Klara, välutbildade kristaller kan utvinnas och användas som smyckestenar.
Det finns i praktiken två huvudserier bland granaterna, dels pyralspitserien (pyrop, almandin och
spessartin) dels ugranditserien (uvarovit, grossular och andradit), se tabell 2. Kontinuerliga
atomutbyten (de är så kallade fasta lösningar) sker inom dessa serier. Mellan de två serierna är
atomutbytet begränsat.
Användningsområden. Granat klassas som en halvädelsten och är ett populärt mineral för tillverkning
av olika smycken och prydnadsföremål. Men granat används, precis som diamant för industriella
ändamål. Vanligaste användningen är som blästersand, slipmedel och som skärmedel vid skärning med
vattenstråle. Ett annat användningsområde är som filtermaterial vid vattenrening [Harben & Kuzvart
1996].
Storleken på granatkristallerna är avgörande för dess användning industriellt. Alltför stora granater är
inte användbara inom slipning, skärning och blästring [Harben & Kuzvart 1996]. Normala storlekar för
slipning är upp till 0,2 mm, för blästring 0,2–1,0 mm och för skärning upp till 1,0 mm. För filtrering
används fraktioner mellan 0,2 och 6,0 mm.
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Granaters uthållighet och hårdhet är deras främsta industriella egenskaper och gör dem därför
utmärkta till skärning (vattenstråle), blästring, slipning och andra nötande processer. Det är också
dessa egenskaper som används för klassering och separering ur moderbergarten, i Sverige är det
granatrik granit [Harben & Kuzvart 1996].

PYROXENGRUPPEN
Pyroxenerna är en betydelsefull och utbredd grupp av bergartsbildande kedjesilikater. Generellt är
mineralen mörkgröna till svarta prismatiska kristaller. Pyroxener är ett huvudmineral i basiska
(kiselfattiga) magmatiska bergarter så som gabbro, diabas och basalt och i en del metamorfa bergarter
basiska bildade vid högt tryck och temperatur. De är vanligen vanligen mörkgröna till svarta och bildar
prismatiska kristaller. Pyroxenerna karaktäriseras av två mot varandra nästan vinkelräta spaltriktningar
(figur 1.10).
Det finns två huvudgrupper av pyroxener. Ortorombiska (ortopyroxener) innehåller företrädesvis järn
och magnesium (se tabell 1.2) samt de monoklina så kallade klinopyroxenerna. De senare innehåller
förutom magnesium och järn också kalcium. Den blek gröna kalciumförande klinopyroxenen diopsid
påträffas också t.ex. i metamorfoserad oren kalksten och i marmor.

Figur. 1.10. Brungrön pyroxen med prismatisk spaltning. Foto SGU.
I metamorfoserade eller hydrotermalt omvandlade basiska bergarter har ofta pyroxen ombildats och
ersatts av ett amfibolmineral. Pyroxen kan under vissa omständigheter omvandlas till ett
serpentinmineral där vissa mineral är skiviga och fibrösa (asbestiforma).
Calciumpyroxen wollastonit förekommer främst i metamorfoserade kalkstenar och märgelstenar. Då
ofta tillsammans med kalcit, epidot, grossular och tremolit. Mineralet är oftast nålformigt till
fiberaktigt och kan bilda radiärstråliga massor.
Egenskaper. Pyroxener har förhållandevis hög densitet, vanligen mellan 3,20 till 3,55 Mg/m3 och bidrar
till de basiska bergarternas generellt höga densitet. Generellt ökar densiteten med ett ökat innehåll av
järn [Hurlbut & Klein 1985].

28

29

Användningsområden. Bergarter som innehåller amfiboler och pyroxener har förhållandevis bra
motståndskraft mot fragmentering. Pyroxen som omvandlats till fibrösa (asbestiforma)
serpentinmineral (se Figur 1.13) kan vid höga halter utgöra en hälsorisk vid exponering.

AMFIBOLGRUPPEN
Amfiboler är en stor grupp av bergartsbildande silikater som är en betydelsefull beståndsdel i
magmatiska och metamorfa bergarter. Den metamorfa basisk bergarten amfibolit består till största
delen av amfibol. Amfiboler förekommer vanligen som långsträckta och ibland fibriga mineral. Den
kemiska sammansättningen är komplex genom att omfattande atomutbyten kan äga rum.
Egenskaper. Amfiboler förekommer som monoklina respektive ortorombiska mineral, tillhörande de
s.k. kedjesilikaten (inosilikaten). Vissa amfibolmineral, t.ex. tremolit och aktinolit, är fiberartade
(asbestiforma) eller skiviga och kan utgöra en hälsorisk vid inandning då de kan tränga ner och fastna
i lungvävnaden.
Hornblände är vanligen mörkgrön till svart och påträffas vanligen som primära kristaller både i
granodioriter, tonaliter och i basiska bergarter (figur 1.11). Hornblände tillsammans med plagioklas
bygger till stora delar upp den vanligt förekommande metamorfa bergarten amfibolit.
Tremolit är vit till grön och förekommer vanligen som sekundärt mineral i metamorfoserad
dolomitsten. Tremolit finns också i vissa serpentiniter. Vid högre temperatur är tremolit instabil och
övergår till Ca-Mg pyroxenen diopsid.
Aktinolit bildar radierande grupper av fibriga kristaller med grön till grön-gul färg. Aktinolit uppträder
vanligen i skiffer bildade av låg- till medelgradig metamorfos av basalt och diabas, eller av pelitiska
bergarter. Det gamla mineralnamnet uralit används ibland som benämning för en omvandlingsprodukt
(pseudomorf) från pyroxen som huvudsakligen består av aktinolit.
Amfibol är relativt tunga mineral varför de, när de ersätter biotit, höjer densiteten för granitoida
bergarter som innehåller amfibol. Tydligt är också att bergarter som innehåller dessa mineral har en
bättre motståndskraft mot fragmentering än de som saknar dem.

Figur. 1.11. Hornblände med typiskt svart granulärt till fibröst utseende. Stuff är ca 7,6 cm lång. Foto
Geology.com.
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OLIVINGRUPPEN
Olivin är en benämning på vanligen grönfärgade magnesiumjärnsilikater. Mineralen i olivingruppen är
en dominerande beståndsdel i jordens mantel. I jordskorpan däremot är olivin inte lika vanligt. Där
finns olivin i kiselfattiga mörkfärgade ultrabasiska och basiska magmatiska bergarter som ett
huvudmineral då dessa magmor innehåller mycket järn och magnesium. I basiska vulkaniska bergarter
påträffas olivin bland annat som isolerade men distinkt framträdande gröna genomskinliga strökorn.
Olivin förekommer ofta som gröna, gryniga aggregat (Figur 1.12). Välutbildade kristaller är
förhållandevis sällsynta.
Den ovanliga ultrabasiska bergarten dunit består till 90 procent av magnesiumrik olivin, så kallad
forsterit. Järnrik olivin, faylit, förekommer också i små mängder i vissa syenitiska bergarter. Olivin kan
också kristallisera i ”torra” granitiska magmor, det vill säga magmor som inte innehåller en fri
vattenfas.
Egenskaper. Olivinmineral är nesosilikat som har en fast blandning mellan de två ändkomponenterna,
magnesiumrik forsterit (Mg2SiO4) och järnrik fayalit (Fe2SiO4). Det innebär att utbytbarheten mellan
järn och magnesium är fullständig och det finns olivin med sammansättning mellan de två
ytterligheterna. Olivin bildas också genom metamorfos av magnesiumrika sedimentära bergarter,
särskilt kiselhaltiga dolomiter i vilka mineralet vanligen får forsteritisk sammansättning. Olivinrika
bergarter som utsatts för metamorfos har ofta omvandlats till serpentinit, en grön bergart som till
stora delar består av serpentinmineral.
Olivin är mycket mottaglig för omvandling när det utsätts för heta vattenlösningar (så kallade
hydrotermallösningar), vittring och låggradig metamorfos. Vid omvandling kan olivin omvandlas till en
rödbrun massa som benämns iddingsit som är en blandning av mineralen smektit, klorit och götit eller
hämatit.
Användningsområde. På grund av olivins värmebeständighet används det bl.a. som formsand vid ståloch aluminiumgjutning. Mineralet används också som råämne för eldfast tegel. I Sverige förekommer
ingen brytning av olivin.

Figur 1.12. Till vänster ses ett kornigt aggregat av grön olivin (Bildbredd ca 4 cm, foto SGU). Till höger
ses en välutvecklad (idiomorf) kristall av fayalit. Foto, Rob Lavinsky, iRocks.com.
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SERPENTINGRUPPEN
Serpentingruppen består av grönfärgade fyllosilikater med den ungefärliga sammansättningen
Mg2Si2O5(OH)4. I gruppen ingår mineralen lizardit, antigorit och det fibriga krysotil. Krysotil kallas även
serpentinasbest och är en fibrös typ av serpentin. Serpentinmineral bildas sekundärt av mineral som
olivin och ortopyroxener. De påträffas i magmatiska bergarter som innehåller dessa mineral, men
utgör huvudmineralen i bergarten serpentinit.
Användningsområden. Krysotil inkluderas i gruppen av asbestmaterial. Dessa utgörs av fibrösa
silikatmineral som kan indelas i serpentinasbest och amfibolasbest.
Krysotil har använts som isoleringsmaterial inom såväl process- som byggindustrin, samt för
tillverkning av brandskyddsmaterial och eldfasta textilier (figur 1.13). På grund av dessa ämnens
cancerframkallande egenskaper är de numera klassade som miljöfarliga material med strikta
bestämmelser för deras hantering.

Figur 1.13. Fibrös krysotil. Ett serpentinmineral som har utgjort huvudråvaran för världens
asbestproduktion. Foto, Eurico Zimbres Wikimedia commons.

KALCIT
Karbonatmineralet kalcit är mycket vanligt förekommande och då främst som det bergartsbildande
mineralet i kalksten. Kalcit bildas framför allt av sedimentära processer genom ackumulation av hela
eller delar av kalk (och fosfat) innehållande skelett av marina eller sötvattenlevande organismer som
extraherat kalciumkarbonat ur vattnet. Organismer kan ha levt i anslutning till korallrev eller
algkolonier, eller som bottenlevande organismer samt omkringflytande organismer. I vissa miljöer är
kalksedimenten helt naturligt i varierande grad uppblandade med finkorniga klastiska sediment av
olika silikatmineral. Kalksten kan även bildas genom kemisk avsättning av kalk runt varma källor på
havsbottnen eller på land (travertin).
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I magmatiska bergarter förekommer kalcit i vissa syenitiska bergarter och i karbonatiter. Den senare
är en ovanlig bergart som består till över 50 procent av karbonater, där kalcit, dolomit och siderit är
vanligast. I magmatiska bergarter förekommer kalcit som ett accessoriskt och då vanligen som ett
sekundärt mineral bildat genom omvandlingar. I det svenska urberget är kalcit också ett mycket vanligt
sprickmineral (figur 1.14).
Egenskaper. I Mohs hårdhetskala definierar kalcit hårdhet 3. Det är alltså ett mjukt mineral som kan
skrapas av en koppartråd.
Användningsområden. Kalcit utgör det helt dominerande mineralet i kalksten som är en mycket viktig
råvara för industrin. Det är en huvudkomponent i cement men används också till pigment, bestrykning,
bindemedel, slaggbildare, rökgasrening, sjökalkning, markstabilisering, glas, kosmetika, medicin,
kosttillskott, sanering med mera. De dubbelbrytande egenskaperna i klar och transparent kalcit
(islandspat) har historiskt varit betydelsefulla i optiska instrument. Kalksten är också mycket
betydelsefull som råvara för natursten.

Figur 1.14. Romboedrisk kalcit som sprickfyllnad i granit. Foto Thomas Eliasson.

DOLOMIT
Kalciummagnesiumkarbonatet dolomit har en stor utbredning, huvudsakligen som ett huvudmineral i
den sedimentära bergarten dolomitsten (tidigare benämnd dolomit) och dess metamorfa
motsvarighet dolomitmarmor.
Egenskaper. Dolomit är något hårdare kalcit med en hårdhet på 3–3,5 enligt Mohs skala. Färgen är
vanligen vit och dolomit påminner om kalcit men skiljs från denna bland annat genom hårdheten ock
genom att mineralet sakta löser sig i utspädd saltsyra.
Användningsområden. I Sverige har dolomitisk marmor brutits sedan 1800-talet som byggnadssten
och klär som ekebergsmarmor bland annat fasaden till Dramatiska teatern i Stockholm (Wikipedia).
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Kalcit och dolomit klyvs i relativt kubiska korn varför kristallin kalksten (marmor) och dolomit vanligen
ger en bra betongballast.

UNDERORDNADE OCH ACCESSORISKA MINERAL
Med accessoriska mineral avses normalt de mineral som förekommer i underordnad mängd och ej
används för klassificering av bergarter enligt de system som visas enligt Figur 1.2 eller 2.6. I vissa
sammanhang benämns mineral som förekommer i en halt <5 volymprocent som accessoriska mineral.
Ett mineral som förekommer i liten halt i en bergart används i vissa fall vid namngivning och
klassificering, t.ex. som prefix i bergarter som kvartsgabbro och kvartsmonzont.
Normalt påverkar mineral som finns i liten mängd inte bergartens tekniska egenskaper eller dess
möjlighet att använda som bergmaterial. Vissa mycket väsentliga undantag finns dock. Små mängder
av sulfidmineral kan försvåra eller till och med omöjliggöra viss användning av en bergart. Bland annat
kan förhöjt innehåll av lättoxiderade sulfider så som pyrit och markasit orsaka problem i miljön. Likaså
kan vissa accessoriska mineral innehålla förhöjda halter av de radioaktiva grundämnena uran och
torium och medföra vissa restriktioner vad gäller en bergarts användningsområden.
Exempel på mineral som vanligen är accessoriska i det svenska urberget är epidot, titanit, zirkon,
flusspat, magnetit och pyrit.

Lermineral
Lermineral är en sammanfattande term för en grupp skiktsilikater som bildas vid kemisk vittring av
bland annat fältspater och glimmer och som utgör huvudbeståndsdelen i jordarten lera. Lermineral är
vanligen mycket finkorniga vilket gör att det normalt inte går identifiera de olika lermineralen vid optisk
mikroskopering. Identifiering av lermineral görs vanligen genom röntgendiffraktionsanalys.
I vittrade bergarter uppträder lermineralen vanligen i mycket finkorniga massor mellan de mer
vittringsresistenta mineralkornen. I dessa domäner finns vanligen en blandning av olika skiktsilikater
så som illite, klorit och smektit. För att identifiera lermineral behöver man separera ut lermineral och
analysera dem med så kallad röntgendiffraktion (XRD).
Vanligen har de leromvandlade domänerna mycket låg hållfasthet vilket kan resultera i att bergartens
hela hållfasthet radikalt försämras. Om lera har expanderande (svällande) egenskaper kan det orsaka
expansion vid kontakt med vatten så att sprickor vidgas eller att berget faller sönder. Det kan alltså
vara nödvändigt att utföra så kallade svällförsök då man har indikationer på att det förekommer
svällande lermineral i bergmaterialet.
Egenskaper Lermineral omfattar flera mineralgrupper som alla utgör så kallade skiktsilikater vars
struktur karakteriseras av två skiktformade grundenheter uppbyggda av dels SiO4-tetraedrar, dels
AlO4-oktahedrar, se figur 1.15. Dessa grundskikt bygger i sin tur upp sammansatta lager bestående av
tetraeder och oktaeder, grundenheterna till lermineralen, enligt den uppbyggnad som visas i figur 1:15.
Lermineralen brukar delas upp i så kallade 1:1-lermineral och 2:1-lermineral.
Lermineral har liksom glimmermineral en basal fullkomlig spaltning mellan lagren 1:1 eller 2:1.
Vanligen delar man upp lermineralen i fyra huvudgrupper:
1.
2.
3.
4.

Kaolinit
Illit
Smekit
Vermikulit
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Figur 1.15. Liksom alla
skiktsilikater kännetecknas
lermineraler av en utpräglad
skiktstruktur. Skikten består
omväxlande
av
SiO4tetraedrar och eller AlO4oktahedrar. Bladenheterna
har
den
kemiska
sammansättningen
(Al,
Si)3O4. I figuren har också
klorit inkluderats.

Kaolinitgruppen (1:1-lermineral)
Lermineral med renast sammansättning. Dessa lermineral består av ett tetraediskt kiselskikt och ett
oktaedrikt aluminiumskikt, som hålls samman genom vätebindning med gemensamma syreatomer.
Sålunda kan varken vatten eller katjoner komma in mellan de båda skikten. Dessa lermineral
kännetecknas av en låg katjonbyteskapacitet, liten specifik yta och avsaknad av krympande och
svällande egenskaper. Det vanligaste 1:1-lermineralet är kaolinit, men även halloysit, nakrit och dickit
räknas hit.
Illit (2:1-lermineral)
Lermineralgruppen illit kallas även för finglimmer (illit är ett glimmerliknande lermineral, benämns
ibland ”hydromica”). Illit är huvudkomponent i många leror och lerskiffrar samt i marina sediment. Det
bildas som en vittringsprodukt av muskovit. Illit och illit/smektit kan också t.ex. bildas av fältspat och
kaolinit. Naturligt förekommande illit innehåller vanligen lager av smektit och bildar så kallade
blandskiktsilikater. Illit har inga svällande och krympande egenskaper och således ingen inre specifik
yta. Resultatet blir att katjonbyteskapaciteten blir betydligt lägre för illit än för övriga 2:1-lermineral.
Smektitgruppen (2:1-lermineral)
Lermineralgruppen smektit kännetecknas av en kraftig expansion vid väta och kraftig kompaktion vid
torka. Smektit är stabil vid låga temperaturer och antas börja bildas vid under 150 °C. Vid ökande
temperatur under till exempel diagenes börjar smektit omvandlas till illit och smektit samt illit.
Smektit kännetecknas av en mycket hög specifik yta, som ger en hög katjonbyteskapacitet. Speciellt
den inre specifika ytan är mycket stor, ca 5–7 gånger större än den yttre specifika ytan. Det vanligaste
smektitmineralet är montmorillonit.
Vermikulit (2:1-lermineral)
Lermineralgruppen vermikulit har liknande egenskaper som smektit. Dock är krympningen och
svällningen lite lägre för vermikulit än för smektit. Däremot är katjonbyteskapaciteten ännu större för
vermikulit än för smektit.
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Vemikulit är ett i Sverige relativt ovanligt 2:1 lermineral. Det uppträder som ett omvandlingsmineral
efter bland annat magnesiumrik glimmer i pyroxeniter och duniter och karbonatiter. Det förekommer
också i metamorfoserad magnesiumrik (dolomitisk) kalksten.
Användningsområden. Vittrad fältspat bildar lermineralet kaolin. Kaolinbrytning har pågått på flera
ställen i Sverige, bl.a. vid Ivöverken i Skåne, för framställning av eldfast tegel och råvara för
porslinstillverkning [Lundegårdh 1971]. Idag finns ingen aktiv kaolinbrytning i Sverige kvar.

Oxider och sulfider
Det finns ett flertal oxider och sulfider som förekommer som accessoriska mineral i icke mineraliserade
bergarter. Dessa mineral kallas opaka mineral, ogenomskinliga mineral. Vid undersökningar i
mikroskop används huvudsakligen reflekterat ljus för att observera opaka mineral.

Pyrit
Järndisulfiden pyrit eller svavelkis (FeS2) är det vanligaste sulfidmineralet i jordskorpan, se figur 1.16. I
folkmun har det kallats kattguld. Pyrit är ett mineral som i närvaro av vatten och syre vittrar
förhållandevis lätt. Syret bryter ned pyriten genom oxidation av järnet och svavlet:
FeS2 + O2 + H2O

Fe(OH)3 + H2SO4
Detta är en försurande reaktion, då
det bildas svavelsyra (H2SO4), vilket i
sin tur leder till potentiell vittring av
närliggande mineral som kräver syra
för sin vittringsprocess
Figur 1.16. Aggregat av pyritkristaller
på en sprickyta av vit till blekt grönvit
prenit. Foto Thomas Eliasson.

Götit
Götit (Goethit, göthit) är ett hydroxidmineral med sammansättningen FeO(OH). Götit bildas genom
oxidation av järnhaltiga mineral så som pyrit och magnetit.
Det är den viktigaste komponenten i limonit och förekommer som vittringsprodukt av järnhaltiga
mineral. Det bildas även direkt genom organisk eller oorganisk utfällning ur järnhaltigt vatten och
förekommer då som sjö- och myrmalm. Limonit (FeO.OH.nH2O) är gulbruna till mörkbruna, ibland
jordiga massor av vattenhaltiga järnoxider som huvudsakligen består av mineralen goethit och
lepidokrokit (figur 1.17). Ibland kan en viss inblandning av hematit förekomma.
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Figur 1.17. Tunnslipsfotografi av en ådrad granodioritisk paragnejs som har utsatts för en svag
vittringspåverkan. Till vänster, bild i planpolariserat ljus, ser man att paragnejs är missfärgad på grund
av utfällning av FeOOH längs med mikrosprickor, främst intergranulära korngränssprickor. I bilden till
vänster i reflekterat ljus ser man att pyrit är korroderad (pyr, med hög reflektans) och som omges av
Fe-oxyhydroxider (FeOOH) med blågrå reflektans. Fe-oxyhydroxiderna består sannolikt av en blandning
av mineralen lepidokrokit och götit. Planpolariserat ljus, transmitterat överst och reflekterad nederst.
Foto Thomas Eliasson.

Halider
Halider är en mineralgrupp som bildar neutrala salter där anjonen vanligen är fluorid (F-) eller klorid
(Cl-). Mineralet halit (stensalt) har en stor utbredning i lagrade evaporiter. Dessa bildas vid indunstning
av saltvatten.

Fluorit
Kalciumfluoriden, fluorit, även kallad flusspat, är ett mineral som kan förekomma i många färger men
som i sin rena form är färglös. Fluorit förekommer vanligen som accessoriskt sent kristalliserande
mineral i vissa speciella graniter som har ett förhöjt innehåll av alkalimetallerna natrium och kalium. I
övrigt är det ett förhållandevis vanligt så kallat sprickmineral där det utkristalliserat från heta lösningar
som rört sig i sprickporositeten. Där kan det uppträda som välformade kubiska kristaller men även som
oktaedrar. Flusspater kan vara lika vackra som ädelstenar, men på grund av sin mjukhet (4 i Mohs
hårdhetsskala) används de sällan i smycken. Fluorit används som flussmedel vid smältning av
järnmalm.

Grundämnen
Mineral bestående av rena grundämnen är förhållandevis ovanligt. I gruppen ingår metalliska ämnen
som guld, silver och koppar samt halvmetallerna och ickemetallerna som antimon, vismut, kol, grafit
och svavel.

Grafit
Mineralet grafit består endast av grundämnet kol. Grafit har metallisk svart till gråsvart färg och
atomerna bildar plana skikt med hexagonstruktur. Följaktligen påträffas grafit som platta skiviga
tavelformade kristaller, men även som massiva eller jordiga ansamlingar. Grafit har en fullkomlig basal
spaltning och kan delas upp i mycket tunna skikt. Mineralet är mycket mjukt med en hårdhet på 1–2
enligt Mohs hårdhetsskala. Grafit färgar lätt av sig med samma nyans som en mjuk blyertspenna.
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I svenska bergarter förekommer grafit väsentligen som ett accessoriskt mineral bland annat som små
utspridda flak i metamorfa sedimentära bergarter, till exempel paragnejs, metagråvacka och skiffer. I
de mellansvenska sedimentgnejserna kan man lokalt hitta förhållandevis mycket grafit (figur 1.18). I
Sverige finns också stora mineraliseringar av grafit, uppskattade siffror ligger kring tre miljoner ton
grafit [SGU 2014a].
Grafit har flera användningsområden i industriella sammanhang, bland annat som grafit till batterier,
pennor, smörjning, som värmebeständigt material samt som råvara för värmeisolering och
lättviktsmaterial.

A

B

Figur 1.18. A) Metallglänsande grafitkristall (Foto Rob Lavinsky, iRocks.com). B) Tunnslipsfotografi av
böjt, delat flak av grafit i ådrad paragnejs från Orust. Korsade polarisatorer överst. Planpolariserat ljus
nederst. Foto Thomas Eliasson.

INDUSTRIMINERAL
I vissa fall har en bergart så höga halter av ett visst åtråvärt mineral, exempelvis ovan redovisade
mineral kvarts, fältspat och olivin eller andra mineral som t.ex. granat, flusspat, sillimanit, talk, apatit
m.m., att de i sig är brytvärda. Sådana bergarter betecknas som en industrimineralfyndighet. Ordet
malm syftar på en malmmineralförande bergart vilken är ekonomiskt brytvärd för framställning av
metaller. Om halten av oxid- eller sulfidmineral är tillräckligt hög betecknas den bergarten som en

37

38

malmförekomst. Historiskt har Sverige brutit ett antal industrimineral på ett stort antal platser men
idag utvinns främst kalksten.

1.2 Styrka
Minerals hårdhet
Generellt har de enskilda silikatmineral som bygger upp de vanligaste bergarterna mycket hög
hållfasthet. Undantag utgör exempelvis glimmermineralen biotit, muskovit och klorit. Bland
underordnade och accessoriska mineral har grafit, talk, gips och lermineral alla mycket låg hårdhet.
Ett minerals ritshårdhet är det motstånd en slät yta hos ett mineral har mot ritsning. Ritshårdheten
kan relativt enkelt bestämmas genom att undersöka hur mineralet repar eller repas av andra mineral
eller material med känd hårdhet. I detta sammanhang används ofta Mohs hårdhetsskala, en relativ
icke-linjär hårdhetsskala där tio mineral inordnats från det mjukaste (talk) till det hårdaste (diamant),
se tabell 1.6. Kvantitativa mätningar av hårdheten hos skalans mineral har visat att hårdheten växer
regelbundet i Mohs ritshårdhetsskala. Mohs hårdhetsskala används alltjämt som standardmått på
hårdhet i mineralogiska sammanhang.

Tabell 1.6. Mineralens ritshårdhet (H) enligt Mohs hårdhetsskala och Vickers hårdhet.

H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mineral
Talk (mjukast)
Gips
Kalcit
Flusspat
Apatit
Kalifältspat
Kvarts
Topas
Korund
Diamant (hårdast)

Kännetecken
Repas av nagel
Repas av nagel
Repas av koppartråd
Repas av knivspets
Repas av knivspets
Repas av härdad stålfil
Repar stål
Repar stål
Repar stål
Repar alla andra mineral

Vickers hårdhet
(kg/mm2)
27
61
157
315
535
817
1161
1567
2035
10000

Mineral med hårdhet 1 känns feta och hala och repas. En fingernagel har hårdhet 2,5 och man kan
repa talk och gips med en nagel. En koppartråd har en hårdhet på ca 3,5 och repar kalcit men inte
flusspat. Ett knivblad har en ritshårdhet på ca 5,5 och repar apatit men inte fältspat. Man bör notera
att enskilda mineral och mineralgrupper kan ha olika hårdhet beroende på vilken yta och i vilken
riktning bestämning av hårdheten görs.
I grova drag kan man säga att ett minerals motstånd mot repning och nötning korrelerar med ett
minerals kulkvarnsvärde. Det innebär att de ljusa bergartsbildande mineralen kvarts (H=7), fältspater
(H= 6–6,5) är mycket hårda och att de mörka mineralen amfibol (H=5,5–6,5), pyroxen (H= 5–6) och
olivin (H = 6–6,5) endast har något lägre ritshårdhet eller är lika hårda.
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Figur 1.19. Uppmätt hårdhet för mineral i Mohs hårdhetsskala korrelerat mot Vickershårdhet.
Hårdhet för olika referensmaterial visas också. Figur från BC Open Textbooks.

En bergarts hållfasthet
I och med att olika mineral har olika egenskaper kan mineralsammansättningen ge en viss vägledning
om vilka egenskaper en bergart förväntas ha. Mohs hårdhetsskala är en indirekt metod för
reptåligheten för olika mineral där ett hårdare mineral med högt värde, t.ex. kvarts (7), kan repa ett
mjukare mineral med lågt värde, t.ex. kalcit (3). En bergarts och minerals hårdhet korrelerar relativt
bra mot en bergarts nötningsmotstånd, kulkvarnsvärde, men sämre mot t.ex. en bergarts motstånd
mot fragmentering, Los Angelesvärde. Mohs indirekta reptålighetstest korrelerar bra mot mer
avancerade hårdhetsmetoder där man använder sig av en mer sofistikerad insänkningsdiamant,
Vickertest.
För att bättre förstå en bergarts enhetliga hållfasthet behöver man även använda sig av andra metoder,
t.ex. brottseghet, fracture toughness, vilken beskriver ett materials förmåga att motstå sprött brott
[Ouchterlony 1982]. Fracture Toughness mäter den kritiska stress som krävs för att spricktillväxt ska
påbörjas i ett material.

1.3 Mineralkornstorlek
Kristallisation av en magma – minerals kornstorlek
Med textur menas småskaliga, i många fall mikroskopiska egenskaper hos en bergart, till exempel
kornstorlek och kornstorleksfördelning. Vid bedömning av en större bergmassas hållfasthet och
stabilitet är det framförallt frekvens och orientering av sprickor och andra svaghetszoner som är av
betydelse.
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Magmatiska bergarter är bildade av helt eller delvis smält berg, så kallad magma. Denna består av
smält bergartsmassa i varierande grad blandat med gaser, kristaller och fast bergartsmaterial. Det fasta
materialet har sitt ursprung i de delar av jordskorpan där magman bildades. Fragment av bergarter
från sidoberget till kan också inneslutas i magman under intrusionsprocessen.
Om en stigande magma stannar på stort djup nere i jordskorpan sker en långsam avkylning och därmed
en utdragen kristallisation av mineral i magman. Kristallisationen kan i många fall pågå i miljontals år.
Långsam kristalltillväxt under dröjande avkylning av bergartssmältan ger stora och i vissa fall
morfologiskt mer fulländade kristaller. Ifall avkylningen sker mycket snabbt, som när en lava rinner ut
på markytan eller i vatten, blir resultatet att ett icke-kristallint vulkaniskt glas bildas på grund av att
atomerna och jonerna inte hinner bilda ett systematiskt uppbyggt mineral. I större lavaflöden med
något makligare avkylning hinner atomerna arrangeras i ordnade kristaller. Dessa blir dock små, kanske
mindre än 0,1 mm, och vi får en vulkanisk bergart med en finkornig textur (Figur 1.20).
Mineral som bildas tidigt när en magma kristalliserar kan utveckla en kristallform som återspeglar
atomstrukturen för det specifika mineralet. Sent kristalliserande mineral får anpassa sig till det
utrymme som finns i fackverket mellan de tidigare bildade mineralen.

Figur 1.20. Tunnslipsfotografi av en mycket finkornig porfyrisk sur vulkanisk bergart (ryolit) med
strökorn av kalifältspat, klorit och kvarts. Även aggregat av glimmer och fältspat förekommer.
Bildbredd ca 5 mm. Foto Thomas Eliasson.

Sedimentära och metasedimentära bergarter – kornstorlek
Med textur menas småskaliga, i många fall mikroskopiska egenskaper hos en bergart, till exempel
kornstorlek och kornstorleksfördelning. Vid bedömning av bergmassans hållfasthet och stabilitet är
det framförallt frekvens och orientering av sprickor och andra svaghetszoner som är av betydelse.
En av de mest betydelsefulla parametrarna som styr ett fast materials styrka är dess kornstorlek. Ju
större mineralkornstorlek desto lägre hållfasthet, detta gäller för alla kristallina material så som t.ex.
bergarter, metaller och keramer. Detta formulerades inom metallurgin som Hall-Petch-ekvationen, se
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figur 1.21. Flera studier på bergarter har bekräftat att det samma gäller för bergmaterial [Brattli 1992,
Åkeson et al. 2001]. Förenklat sett kan man beskriva det som att alla korngränser utgör hinder för
pågående spricktillväxt i en bergart. Finkornigare material har därför en större förmåga att dämpa,
förhindra, spricktillväxten och erhåller därmed en högre hållfasthet.

Nanomaterial

Vanliga bergmaterial

Figur 1.21. Hall-Petch-ekvationen, σ0 = σt + k0 * d-1/2, där σ0 = sträckgräns, σt = enskild kristalls
sträckgräns, k0 =materialkonstant, d = kornstorlek, åskådliggör hur finkorniga material är mer hållfasta
än grövre dito. När de enskilda mineralkornen närmar sig nanokristallinitet ökar materialegenskaperna
kraftigt för att sedan minska när materialen antar en oordnad atomstruktur (amorf struktur).
Exempelvis erhåller en finkornig bergart ett lägre kulkvarnsvärde än en grovkornig motsvarighet med
motsvarande mineralogi (se figur 1.22). Det är den totala kornstorleken som är avgörande för bergets
styrka, vilket innebär att även en bergarts kornstorleksfördelning är central. En ojämnkornig bergart
som innehåller en finkornig mellanmassa är normalt sett starkare än en jämnkornig bergart med
samma medelkornstorlek [Lundqvist & Göransson 2001].
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Figur 1.22. En finkornig bergart är mer hållfast än en grovkornig bergart där övriga egenskaper är
likvärdiga. Från vänster till höger syns en finkornig granit (a), en medelkornig granit (b) och en
grovkornig granit. Endast kornstorleken skiljer nämnvärt mellan dessa graniter, och mineralogin och
kornfogen mellan dessa är likvärdiga. Av de testningar som genomförts, kulkvarns- och Los
Angelesanalys, framgår att hållfastheten är högst för den finkorniga graniten till vänster och sämst för
den grova graniten till höger [Lundqvist & Göransson 2001].
Flera försök har gjorts för att man på basis av en bergarts kornstorlek ska kunna beräkna materialets
styrkeegenskaper. Exempelvis kan man beräkna en bergarts styrka, t.ex. enaxlig tryckhållfasthet, via
dess mineralkornstorlek genom: Y = alog(x) +b, där Y = bergets styrka, x = medelkornstorleken, och a
och b utgör materialkonstanter (a<0<b) [Prikryl 2001] vilka är beroende av andra kritiska egenskaper
som mineralogi, porositet, kornfog o.s.v.

1.4 Kornfogning
Sammanfogningen mellan enskilda mineraler är mycket avgörande för ett bergmaterials hållfasthet
[Höbeda 1977; Höbeda 1995; Göransson et al. 2004; Persson & Göransson 2005; Loorents 2006]. En
textur med hög grad av sammanväxning längs korngränser mellan mineralkornen medför i allmänhet
högre hållfasthet hos ett bergmaterial.
Kornfogningen är delvis kopplad till mineralens kristallform. Välutbildade, så kallade euhedrala
kristaller, med plana kristallytor resulterar i liten sammanväxt mellan angränsande kristaller längs
korngränser. Oregelbundet formade kristaller (anhedrala) leder till oregelbundna, sammanväxta
korngränser, dvs. en god sammanfogning mellan mineralkornen. Noterbart är dock att bergarter som
byggs upp av euhedrala kristaller i en ojämnkorning textur med en viss del långsträckta kristaller
resulterar i ”fackverk” där de kornen låser varandra och ger en bergart med hög hållfasthet.
Om berggrunden utsatts för höga tryck och temperaturer, t.ex. vid granulitisering i samband med
regionalmetamorfos, utbildas en enkel rak kornfogning mellan mineralen, vilken domineras av raka
korngränser mellan mineralkornen vilka sammanstrålar i så kallade trippelpunkter med 120° vinklar,
se figur 1.23. De ursprungligen fina kristallkornen och kristalldefekter, vilka kan ses som armering i
materialet vilket ger en hög hållfasthet, har vid högtemperaturomvandling uppslukats av de grövre
kristallkornen och kvar blir en relativt jämnkornig bergart med enkla, raka kornfogar.
Generellt sett sker en uppsprickning lättare i bergarter med raka korngränser, granoblastisk
mikrostruktur. En bergart med en granoblastisk kornfog har därför en låg hållfasthet vilket genererar
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dåliga fragmenteringsegenskaper och ett material med dålig slitstyrka [Höbeda, 1995; Åkesson, 2004].
Nedbrytning sker genom att bergarten spricker längs med de svaga kornfogarna, intergranulärt, när
den utsätts för en hög stress som bildas i samband med belastning och nötning. Jämnkorniga bergarter
med relativt raka kornfogar förekommer bland annat i stora delar av västra Sverige där berggrunden
omvandlats under längre tid och vid höga temperaturer. Man vet av erfarenhet att bergarter i detta
område har en lägre hållfasthet [Lundgren 2012].

Figur 1.23. En bergart som genomgått omvandling under högt tryck och hög temperatur har utvecklat
en enkel, jämnkornig kornfog, en så kallad granoblastisk kornfog (vänstra bilden). Samtidigt har
tidigare kristalldefekter utplånats varför hållfastheten är lägre. Den totala kornfogen och andelen
kristalldefekter är betydligt lägre i en sådan bergart jämfört med en ometamorf ekvivalent (högra
bilden). Foto Mattias Göransson.
Vid dynamisk omkristallisering utbildas en mer komplex gräns mellan mineralkornen som domineras
av sammanväxningar (se figur 1.24). En sådan omvandling skapar en bergart som tål stresspåverkan
bättre och berget har följaktligen en bättre hållfasthet. En bättre hållfasthet uppnås genom att
spricktillväxten tvingas att passera genom mineralkornen, transgranulärt, istället för att följa den i det
här fallet starka kornfogen. Hur förändringen av kornfogning sker i bergarter, omkristallisering och
deformation i mikroskala, beskrivs i detalj av Passchier och Trouw [2005].
Bergarter som har genomgått en dynamisk omkristallisation, t.ex. mylonit, har utvecklat en mer
komplex mikrostruktur vilken generellt sett ökar bergstyrkan. Ofta förekommer en sådan bergart som
smala korridorer längs med rörelsezoner mellan större bergartsenheter. Det bör betonas att myloniter
ofta uppträder med en snabb växling mellan bra och dåligt berg. Särskilt mineralet kvarts utbildar
komplexa kornfogar under dynamisk deformation varför en kvartsrik omvandlad bergart, kvartsit, i de
flesta fall är betydligt mer hållfast än ursprungsbergarten sandsten.
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Figur 1.24. Kristalldefekterna i deformerade bergarter är vanligen mycket högre än i odeformerade
dito varför även hållfastheten är högre för de deformerade bergarterna. En bergart som genomgått
omvandling under högt tryck och låg temperatur har en komplicerad, ojämnkornig kornfog. De enskilda
mineralkornen, t.ex. kvarts, har deformerats och utvecklat kvartsband, ribbon quartz. I kristallerna
finns gitterdefekter som armerar bergarten. Foto Sven Lundqvist.

1.5 Porositet
En bergart innehåller håligheter eller så kallade porer. Dessa är av olika typ från öppna mikrosprickor
(figur 1.25) till små glest utspridda mer eller mindre rundade och hydrauliskt isolerade porer. Man
skiljer alltså mellan effektiv och sluten porositet. Effektiv porositet (benämns också konnekterad eller
öppen porositet) kan beskrivas som de hålrum vilka kan fyllas med t.ex. vatten eller kvicksilver vid
porositetsmätningen. Porerna har följaktligen hydraulisk kontakt med en större struktur där det kan
finnas en vätska.
Hydrauliskt isolerade porer (sluten porositet) kan bland annat vara isolerade bubblor eller
vätskeinneslutningar som finns i de enskilda mineralen i en bergart. Bubblorna innehåller någon form
av vätska och gas som blivit instängd i kristallen och kan härröra från magman ur vilken mineralet
bildades.
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Figur 1.25. Kombinerad fluorescens- och polarisationsmikroskopbild som visar förekomsten av en
öppen porositet i mikrosprickor i en massformig granit (Bohusgranit norr om Tanumshede). Bildytan
motsvarar 5,5 x 4,3 mm. Mikrofotografi från Appelquist & Eliasson [2011].
Porositeten bestäms vanligen med vattenmättnadsmetoden där en provbit sänks ned och mättas i
vatten. Porvolymen beräknas utifrån skillnaden vattenmättad vikt och ugnstorr vikt. Porositeten
definieras som öppna hålrummens volym per volymenhet (skrymvolym) av hela materialet och
uttrycks i procent. Skrymvolym är totala volymen av materialmängden inberäknat såväl öppna
håligheter som slutna porer. De slutna porerna är hålrum som finns inne i provstuffen och är isolerade
från andra porer eller saknar kontakt med provstuffens yta. Effektiv porositet är följaktligen lika med
vattenabsorptionsförmågan.
Den effektiva porositeten i ovittrade magmatiska och metamorfa bergarter i Sverige är låg, vanligen i
storleksordningen 0,1 till 0,4 % [Eliasson 1993, Mazurek m.fl. 1997]. Den öppna porositeten i kristallina
bergarter påträffas företrädesvis i långsträckta undulerande mikroporer eller mikrosprickor: 1) längs
med korngränser (intergranulära mikrosprickor), 2) som transgranulära mikrosprickor som skär över
flera mineral, 3) i enskilda mineral (intragranulära) samt 4) som långsmala porer längs med spaltplanen
i t.ex. glimmer-, klorit- och lermineral [Mazurek m.fl. 1997].
En ökad porositet orsakad av mikrosprickor innebär att en bergart får försämrad hållfasthet och en
ökad vattenabsorption (figur 1.26). Den försämrade hållfastheten förklaras helt naturligt av en
nedsättning av hållfastheten på grund av de svaghetsplan som mikrosprickorna utgör.
Mikroporer kan även snabba på vittrings- och omvandlingsprocesser. I det fall en porös bergart
används för betongändamål kan porförekomst påverka betongens vattenbehov och därmed riskera en
dålig gjutningsprocess.
I epiklastiska sedimentära bergarter så som skiffer, sandsten och konglomerat kan en varierande grad
av primär porositet förekomma mellan de enskilda partiklarna. Porositeten beror bland annat på
sorterings- och packningsgrad i bergarten.
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Figur 1.26. Till vänster mikrofotografier av kvarts-fälspatsandsten från undre delen av
Visingsögruppen. Klaster består till övervägande delen av kantavrundad kvarts tillsammans med en
mindre mängd mikroklin (Mc). Mellanmassan mellan klaster består av finkornig glimmer och lermineral
med viss missfärgning av järnoxihydroxider. Den lösa sammanfogningen av sandkornen medför att
bergarten har extremt låg hållfasthet (Kulkvarnsvärde på nästan 100 %). Planpolariserat ljus överst,
korsade polarisatorer nederst. Till höger, mikrofotografier av en metamorfoserad kvartsfälspatsandsten. Notera ojämnkornig textur med infingrande korngränser och avsaknad av
intergranulär porositet. Dessa texturegenskaper bidrar till att skapa en hållfast bergart av
metasandstenen (AN-värde = 4,2 % och LA-värde = 13,9 %), jämför med den lösa sammanfogningen i
sandstenen från Visingsögruppen till vänster. Planpolariserat ljus överst, korsade polarisatorer nederst.
Foto Thomas Eliasson.

1.6 Färg
En bergarts färg är direkt beroende av ingående minerals egenfärger. Färgvariationer kan också bero
på kornstorleken där finare kristaller ofta ger en mörkare färgnyans än grövre kristaller.
I de enskilda mineralkristallerna kan det också förekomma föroreningar i gitterstrukturen vilka kan
färga mineralkornen och själva bergarten. Det senare uppträder t.ex. i rödfärgade porfyrer från
Dalarna där järnoxidutfällningar, hematit, pigmenterar bergarten [Lundqvist 2009]. På liknande sätt är
flera av sandstenarna i Sverige brunröda på grund av att de innehåller små halter av järnpartiklar. Det
vanliga mineralet kvarts kan uppträda i flera olika färger utöver det vanliga färglösa till mjölkvita, t.ex.
med violett (ametist), rosa (rosenkvarts) eller mörk färg (rökkvarts). Ofta beror färgomslaget på
förekomsten av olika järnföroreningar eller på att kristallgittret har förstörts av strålning.
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Vid ytnära lägen, särskilt då bergytan är i direkt kontakt med luft och vatten, kan olika järnmineral,
t.ex. pyrit, lakas ur och rostfärga befintliga sprickplan. En bergarts ursprungliga färg kan också blekas
via så kallad hydrotermalomvandling eller genom senare vittringspåverkan.

1.7 Vittrings- och omvandlingsgrad
Vittring kan förenklat delas upp i två olika processer, mekanisk vittring och kemisk vittring. Mekanisk
vittring är en form av vittring där en bergart bryts ned i mindre delar av yttre mekaniska krafter. Detta
sker genom processer så som frostsprängning, tryckavlastning, termisk expansion, biologisk aktivitet
eller erosion från vind, vatten eller is.
Kemisk vittring innebär att berget omvandlas kemiskt, vanligen i kontakt med vatten eller andra
lösningar. Reaktionen kräver ofta ett vatten som är något surt. Ökad temperatur innebär också att den
kemiska vittringen är mer effektiv. De kemiska reaktionerna kan till exempel ske genom upplösning
vilket innebär att mineralens katjoner går i lösning i vattnet.
Silikater bryts i huvudsak ner genom hydrolys, som är en reaktion där vätejoner i vattnet reagerar med
och ersätter andra positiva joner i mineralet. Hydrolys kan ske i rent vatten med förhållandevis små
koncentrationer av vätejoner. Surt vatten innehåller mer högre koncentrationer av vätejoner, och ger
därför en kraftigare hydrolys.
Blottad berggrund utsätts hela tiden för vittring, den ytvittring som sker i ytskiktet av bergahällar når
normalt inte djupt in i berget. I vattenförande sprick- och krosszoner med småblockigt till helt krossat
berg påträffas däremot många gånger mer djupgående och omfattande vittring. I sådana sprick- och
krosszoner kan berget under lång tid ha varit utsatt för betydande omvandlings- och
nedbrytningsprocesser. I sådana zoner med vittrat berg är mineralen många gånger i varierande grad
leromvandlade. Detta medför att bergartens hållfasthet i sådana zoner är betydligt försämrad, dels
vad gäller byggbarhet, dels vad gäller möjligheten att använda berget till makadamballast.
l figur 1.27 visas ett exempel på hur omvandling och vittring i en granit vid låg temperatur förändrar
mineralogin och texturen. Graniten är i omvandlingszonen genomträngande omvandlad till en gulröd,
löst sammanhållen och något porös bergart. Alla plagioklaskorn är mer eller mindre fullständigt
omvandlade till en finkornig paragenes bestående främst av muskovit eller illit. Delar av muskoviten
är i sin tur nedbrutna till en mycket finkornig rödbrun massa av lermineral, bl.a. smektit och Feoxihydroxider. Även de små plagioklaskristallerna som ligger inneslutna i kalifältspaten är helt ersatta
av finkornig muskovit samt i mindre mängd av extremt finkorniga lermineral och röda Feoxihydroxider.
Kalifältspaten är i huvudsak frisk men viss korrosion och ler- och muskovitomvandling förekommer
längs mikrosprickor (figur 1.27). Kvarts är frisk men relativt uppsprucken. Biotiten är mer eller mindre
fullständigt omvandlad till muskovit och finkorniga lermineral samt spolar av Fe-oxihydroxider och
titanit [Eliasson & Jonsson 2010].
Vilka mineral och bergarter som bildas i en magma beror utöver den kemiska sammansättningen på
vilket tryck och vilken temperatur som råder vid tillfället. Då de senare förändras, t.ex. genom att en
tidigare övertäckt djupbergart exponeras vid ytan och utsätts för oorganiska eller organiska syror vid
låga tryck, sker en omvandling av berggrunden, en kemisk anpassning till de nya atmosfäriska
förhållandena. Aluminiumsilikater är kemiskt lätta att laka medan t.ex. mineralet kvarts är mycket
svårvittrat. Generellt kan man säga att graniter är mer vittringsbeständiga än basiska bergarter, t.ex.
gabbro eller diabas beroende på bergarternas mineralogiska skillnader [Carroll 1970].
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Figur 1.27. Till vänster sågad kärnsektion med gulröd leromvandlad granit. Bild visar transparant korn
av kvarts, röd kalifältspat och kraftigt leromvandlad plagioklas som är svagt grön och ställvis
missfärgad av järnhydroxid. Provbit är fuktad. Millimeterskala längs bildens vänstra kant. Till höger,
tunnslipsfotografi av omvandlad granit till vänster. Notera relativt frisk mikroklin (Mc) och kvarts (kva),
muskovitiserad och leromvandlad biotit (bio). Plagioklas (plag) är genomträngande muskovit- och
leromvandlad plagioklas. Transmitterat planpolariserat ljus överst och korsade polarisatorer nederst.
Bildbredd ca 5 mm. Foto Thomas Eliasson.
Enkelt uttryckt kan man illustrera olika minerals vittringsbenägenhet genom att säga att de i fallande
skala, från mest vittringsbenägen till minst vittringsbenägen är Halit > Kalcit > Dolomit > Olivin >
Pyroxen > Plagioklas > Kalifältspat > Glimmer > Kvarts.
För att kunna bedöma beständigheten på bergmaterial har det gjorts flera klassificeringssystem för
bergets vittringsgrad i och med att en vittrad bergart har betydligt sämre tekniska egenskaper. Ett
vanligt förekommande klassificeringssystem för t.ex. granit och gnejs har gjorts av Daerman för
ingenjörsgeologiska användningsområden (se tabell 1.7).
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Tabell 1.7. Vittringsklassificering för geotekniska ändamål, främst använd i varma områden utsatta för
kraftig vittring [Dearman et al. 1978].

Namn

Vittringsgrad Beskrivning

Frisk

1

Inga synliga tecken på vittring, eventuellt lätt missfärgning på större
sprickytor.

Lätt
vittrad

2

Missfärgning indikerar vittring. Delar av stenmaterialet är missfärgat.
Ingen märkbar försvagning av stenen.

Medelvittrad

3

Bergmaterialet är tydligt missfärgat och en del av berget är märkbart
försvagat. Missfärgade men fortfarande beständiga stenpartier
förekommer, antingen som en osammanhängande stomme eller som
kärnstenar.

Kraftigt
vittrad

4

En del av bergmaterialet är sönderdelat och förvandlat till jord. Frisk,
missfärgad eller försvagad sten är närvarande, antingen som en
osammanhängande stomme eller som kärnstenar.

Helt
vittrad

5

Allt bergmaterial är nerbrutet och sönderdelat till jord. De
ursprungliga bergstrukturerna är fortfarande i stort sett intakta.

Residualjord

6

Allt stenmaterial är omvandlat till jord. Ursprungliga strukturer har
förstörts. Volymförändringar har skett, men jorden har inte
transporterats nämnvärt. Residualjorden kan delas upp i en övre
horisont av eluviated jord och en lägre horisont av illuviated jord.

1.8 Sprickor
Sprickor utgör svaghetsplan i bergmaterialen. Antingen är sprickor ett resultat av den bearbetning som
stenen utsatts för, t.ex. borrning, sprängning och krossning, och kallas då artificiella sprickor. I andra
fall rör det sig om naturliga sprickor, d.v.s. de utgör ett naturligt resultat av berggrundens egen
tryckavlastning. Naturliga sprickor uppträder mer frekvent i kalkstenar än i sandstenar och mer
frekvent i graniter än i gabbroider.
Förekomst av sprickor i en bergmassa är ett problem vid losshållningen eftersom sprängladdningen
inte verkar fullt ut. Vid efterföljande krossning sker sönderdelningen delvis efter befintliga sprickplan
varför materialet då kan rensas från eventuella mikrosprickor. Bergmaterial som innehåller sprickor är
oanvändbara för naturstensprodukter. Av detta skäl är bergets sprickighet en mycket viktig egenskap
då man ska avgöra om en lokalisering är lämplig för utvinning av natursten.
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Tabell 1.8. Sprickindelning.Typmässigt kan man enkelt dela upp sprickor efter deras storlek och
karaktär.

Typ

Beskrivning

Spricka

Allmänt uttryck för spricka. En spricka som vanligen överstiger 1
meters längd.

Småspricka

Uttryck för spricka som understiger 1 meters längd.

Mikrospricka

Mikrosprickor kan förekomma i ett bergmaterial. Ofta krävs
mikroskopering för att kunna detektera förekomst av eventuella
mikrosprickor.

Öppen spricka

En öppen spricka i berggrunden är dels ett kraftigt svaghetsplan vid
byggandet och kan samtidigt vara vattenförande. Öppna sprickor
förekommer sällan ensamma utan snarare i grupp, ibland med en
enhetlig orientering.

Sluten spricka

Slutna sprickor kan i vissa fall vara läkta/förseglade, t.ex. av kvarts,
och då utgöra ett mindre svaghetsplan i stenen.

1.9 Farliga ämnen
Naturligt förekommande ämnen som utgör en risk för människa eller miljö sammanfattas i denna
rapport under namnet Farliga ämnen. Alla naturligt förekommande bergmaterial innehåller spår av de
flesta av grundämnena ur det periodiska systemet, oftast i mycket låga och ofarliga halter. I samband
med bergartsbildande processer anrikas naturligt vissa ämnen på grund av att de rätta fysikaliska och
kemiska förutsättningarna råder. I första hand finns de största koncentrationerna av naturligt farliga
ämnen lokaliserade i den malmanrikade berggrunden. Av det tidigare följer att halten av farliga ämnen
är mycket låg i de traditionella bergmaterial som används inom industrimineral-, ballast- och
naturstensindustrin.
I samband med utvinning, produktion och anläggning av bergmaterial kan naturligt farliga ämnen
frigöras till omgivningen och på sikt utgöra en risk för både människa och miljö. I Sverige är sådana
händelser mycket ovanliga. I samband med vägdragning av E6:an i Uddevalla kommun gav
schaktmassor upphov till kraftiga pH-sänkningar i intilliggande sjösystem. Orsaken till detta var i
berggrunden förekommande sulfidmineraliseringar som exponerades och urlakades [Tullborg 2001].
Skadliga naturliga ämnen så som kadmium och arsenik kan förekomma i mycket små mängder,
vanligen uppbundna i sulfidmineral. Klassiska värdbergarter för arsenik är vissa basiska bergarter och
metagråvackor. Vid schaktning av jordmassor vid Rosersberg påträffades t.ex. jordprover med kraftigt
förhöjda arsenikhalter [Bidros 2013]. Källan till arseniken antas kunna vara den direkt norr om liggande
berggrunden av metagråvacka. I Skåne förekommer en förhöjd halt av ämnet kadmium i vissa av de
kambriska sandstenarna.
De halter som erhålls vid geokemisk totalanalys är inte att betrakta som helt jämförbara med de halter
som är angivna som lakbara totalhalter. Vissa ämnen kan nämligen vara mycket hårt uppbundna och
svåra att laka ur från berggrunden. Alternativt kan ämnena buffras av en omgivande
kalkstensberggrund.
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Det finns inga riktlinjer eller gränsvärden att referera till när en bergarts kemiska sammansättning ska
användas för att bestämma om bergmaterial från en bergtäkt, tunneldrivning eller annan
berghantering är att betrakta som inert, det vill säga bryts ner så långsamt att den utlakade mängden
skadliga ämnen och skadeverkningarna blir försumbara, eller om bergmaterialet på något sätt kan
orsaka skada på människa och miljö.
För återvinning av bergmaterialavfall, exempelvis skrotsten från byggnadsstenindustrin, restmaterial
från bergtäkter eller gråberg från gruvor, finns både regelverk och gränsvärden publicerade av
Naturvårdsverket [Naturvårdsverket 2010]. För förorenad mark har Naturvårdsverket publicerat
generella riktvärden för när känslig mark respektive mindre känslig mark ska betraktas som förorenad
[Naturvårdsverket 2009]. Inget av dessa regelverk är direkt tillämpbart på så kallad
entreprenadbergsproduktion. Däremot kan de ses som referenser för vilka element och vilka halter
som av Naturvårdsverket betraktas som kritiska, tabell 1.9a.
I en konsultrapport för Trafikverket Väst utförd av konsultföretaget Bergab gällande berggeologiska
och bergtekniska undersökningar av en del av väg E6 i Tanumshede redovisas en erfarenhetsmässig
riskklassificering av bergarter baserad på deras svavelinnehåll. Denna riskklassificering visas i tabell
1.9b.
Det finns inte heller några riksomfattande och statistiskt säkerställda uppgifter om vad normala,
vanliga, och så vitt man kan bedöma inerta bergarter har för kemisk sammansättning utöver de
huvudelement som de är uppbyggda av. Moderna bergartsanalyser som korrekt fångar upp de flesta
spårelement, inklusive skadliga sådana, har använts i något decennium, och några större,
kvalitetsmässigt korrekta databaser finns ännu inte tillgängliga. För att kunna redovisa bergarters
normala sammansättningar kan man istället hänvisa till en screeningstudie av svenska bergtäkter och
stenbrott [Hallberg 2010]. I detta projekt analyserades 189 prov från 99 täkter från hela Sverige. Från
databasen har exkluderats prover från kalkstens- och marmortäkter (CaO + MgO > 30 %) samt kvartsitoch sandstenstäkter (SiO2 > 80 %) eftersom dessa bergartstyper inte är relevanta för
Stockholmsområdets bergarter. Vidare har data delats in i basiska bergarter och sura bergarter där
skiljelinjen är ett SiO2-innehåll på 55 %. Skälet till denna indelning är att basiska och sura bergarter
skiljer sig stort i sammansättning. Resultatet blev en databas med 20 basiska bergarter och 131 sura
bergarter. Medelvärde samt standardavvikelse för de potentiellt skadliga ämnena återfinns i tabell
1.9a.
Tabell 1.9a. Gränsvärden som diskuteras i texten ovan samt medelvärden och standardavvikelse för
bergartsprov från bergtäkter. De gränsvärden för Mindre än ringa risk, Känslig markanvändning (KM)
och Mindre känslig markanvändning (MKM) samt de medelhalter för sura respektive basiska bergarter
som visas i tabellen är enbart till för att visa för läsaren vad som är vanliga halter i vanliga bergarter
och för att underlätta den fortsatta diskussionen om undersökningens resultat.
____________________________________________________________________________
Element

Cd
Hg
ppm ppm

As
Pb
ppm ppm

Cu
ppm

Zn
ppm

Mindre än ringa risk
KM
MKM

0,2
0,5
15

0,1
0,25
2,5

10
10
25

20
50
400

40
80
200

120
250
500

Sura bergarter (n=131)
medel
stdev

0,6*
0,0

0,039
0,057

2,9
6,8

21,4
11,1

14,7
13,8

66,8
29,8

Basiska bergarter (n=20)
medel
stdev

-

0,047
0,057

0,7
1,2

5,9
2,1

29,1
8,1

124,9
35,3

S
%

Cr
ppm

Ni
ppm

V
ppm

Co
ppm

Ba
ppm

Sb
ppm

Tl
ppm

40
80
150

35
40
120

100
200

15
35

200
300

12
30

0,04
0,07

145
61

11,8
14,4

48,7
31,1

9,2
7,3

676
391

0,8
2,6

0,9*
0,3

0,07
0,03

239
180

78,3
61,2

190,9
35,5

40,9
10,6

485
94

0,5
0,4

-

____________________________________________________________________________
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KM: Känslig markanvändning, MKM: Mindre känslig markanvändning, (*) De flesta analyserna är under detektionsgränsen,
medelvärdet beräknat på dem som överskrider detektionsgränsen, därav alltför höga halter. (-) Alla analyser under
detektionsgränsen.

Tabell 1.9b. Riskklassificering av bergarter baserad på svavelinnehåll [Frogner-Kockum m.fl. 2015].

Halt

mg/kg TS (ppm)

Typbergart

Mycket låg halt

<100

T.ex. Bohusgranit

Låg halt

100–500

Ofta förekommande i västsvenska gnejser

Något förhöjd halt

500–1000

Vanligt i samlingsprover från metagråvackegnejs
tillhörande Stora Le – Marstrandsformationen.

Förhöjd halt

1000–5000

Vanligt i samlingsprover innehållande mörka
gnejser tillhörande Stora Le –
Marstrandsformationen.

Hög halt

>5000

T.ex. okulärt sulfidförande basiska bergartsinslag

1.10 Kvartsdamm
Luftburet kvartsdamm, respirabel kvarts, är ett hälsomiljöproblem i samband med olika former av
materialframställning och vid anläggningsarbeten. Vid exponering och inandning av kvartsdamm riskar
man att drabbas av sjukdomen silikos, så kallad stendammslunga. Förutsättningen för att
kvartsdammet skall kunna framkalla silikos är att det via luftrörens finaste förgreningar når ända ner
till lungblåsorna, de s.k. alveolerna. Detta innebär att det huvudsakligen är partiklar mindre än 5
mikrometer som kan tränga ner till alveolerna.
Kvartsrik bergart som kvartsit har inte varit tillåten för användning som järnvägsmakadamballast på
grund av att anläggningsarbetarna dagligen exponeras för det damm som bildas under arbetet. Av
samma skäl får inte kvartshaltigt material användas som blästringsmedel vid manuell blästring (AFS
2015:2). Enligt AFS 2015: 7 avseende hygieniska gränsvärden gäller att respirabel kvarts inte ska
överstiga 0,1 mg/m3. Vid bearbetning av kvartsrika bergarter, kvartsit och sandsten, nås detta
tröskelvärde redan vid relativt låga dammhalter medan vanligen kvartsfria bergarter som diabas och
gabbro, vilka t.ex. vanligen används vid banvallskonstruktioner, inte kommer att generera något
kvartsdamm alls. Effektivaste sättet för att undvika respirabel kvarts är att kapsla in kross- och
siktanläggningar. Då man vistas i dammutsatt miljö ska andningsmask, exempelvis halvmask,
användas. För att helt undvika eller minska effekten av kvartsdamm vid krossning används ofta
vattenbegjutning från dysor och vattendimma från vattenkanoner.

1.11 Asbest
Asbest är ett fibröst mineral där de enskilda kristallerna har ett mycket långt längdtjockleksförhållande, ofta högre än 20 till 1. Asbestmineral tillhör antingen amfibol- eller
pyroxengruppen och kan uppträda i kontaktzoner som omvandlingsprodukt i basiska bergarter, ofta
där dessa är i kontakt med kalksten. I Sverige förekommer ingen utvinning av asbest och mineralet är
att betrakta som mycket ovanligt.
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Asbest har tidigare flitigt använts som ett värmebeständigt isoleringsmaterial, t.ex. i husväggar,
fogmassa eller textilprodukter, men yrkesmässig användning av asbest är förbjuden i Sverige sedan
1982 på grund av dess hälsofarliga effekter i samband med inandning av fibrerna.
Vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska eventuell asbestexponering vid gruvbrytning och
anläggningsarbete får avgöras från fall till fall, beroende på bergets asbesthalt och uppmätta
asbestfibernivåer. Med asbesthaltigt material avses material som innehåller mer än en viktprocent
asbest [SFS 1985:997]. Det hygieniska gränsvärdet för asbestfibrer i luft är 0,1 fibrer/ml [AFS 2015:7].

1.12 Strålning
Människan utsätts ständigt for joniserande strålning. Huvuddelen av strålningen kommer från
naturliga strålkällor – radon i inomhusluft och strålning från marken, från berggrunden, jordlagren eller
bygg- och fyllnadsmassor. För att säkerställa människors hälsa och välmående anger EU
strålningsrekommendationer för byggmaterial, t.ex. för betongballast för husbyggnation där
människor vistas kontinuerligt och för naturstensprodukter. Rekommendationen som gäller är att
material som används i större mängd, t.ex. ballast i betongprodukter, ska underskrida aktivitetsindex
1 och material som används mer sparsamt, t.ex. natursten som fasad- och golvplattor, ska underskrida
aktivitetsindex 6. Aktivitetsindex är ett mått på naturlig strålning. Det beräknas utifrån halterna av uran
(radium), torium och kalium [Jelinek & Eliasson 2015].
Strålning från berggrunden: I berggrunden och i jordlagren finns de naturligt radioaktiva ämnena uran
(radium) och torium, samt den radioaktiva isotopen kalium-40. Halterna av dessa ämnen varierar
mellan olika bergarter på grund av deras olika bildningssätt och mineralogiska sammansättning.
För att relativt lätt kunna uppskatta hur mycket strålning som avges från ett byggmaterial mäter man
aktiviteten av de radioaktiva isotoperna kalium, uran och torium. Dessa ger tillsammans ett så kallat
aktivitetsindex. Om ett material med aktivitetsindex 1 används i byggnadsgolv, väggar och tak, så ger
materialet teoretiskt upphov till en stråldos på 1 mSv/år.
Enligt EU-rekommendationen för byggmaterial: Radiological Protection Principles concerning the
Natural Radioactivity of Building Materials, Radiation Protection 112 [EC 1999], skiljer man på
byggmaterial som används i större mängd (t.ex. ballast för betong) och material som används mer
sparsamt (t.ex. natursten som fasadplattor och golvplattor). För den förstnämnda gruppen anges det
övre gränsvärdet till aktivitetsindex 1 och för den andra byggmaterialgruppen anges gränsvärdet till
aktivitetsindex 6.
EU:s strålskyddsdirektiv anger att bostaden får ge en stråldos från gammastrålning på högst 1 mSv/år
utöver bakgrundstrålningen. Nivån är att betrakta som en referensnivå och alltså inte ett gränsvärde.
Enligt en konservativ beräkning ger ett byggmaterial med aktivitetsindex 1 en stråldos på 1 mSv/år.
Det är viktigt att notera att detta bara gäller om man har använt samma material för både golv, väggar
och tak. Om man till exempel använder ett bergmaterial med aktivitetsindex 1 i golv och väggar medan
taket görs av trä ger detta en årlig stråldos på ca 0,6 mSv.
Avseende material som användes i mindre omfattning, t.ex. bänkskivor, fasadsten av natursten har
man kommit fram till att man istället för att använda en referensnivå ska beakta i vilken omfattning
materialet används. Detta innebär att man kan använda en byggråvara som överstiger aktivitetsnivå 1
om materialet används i en begränsad omfattning.
För identifierade byggmaterial som kan ge doser över referensnivån ska myndigheten fatta beslut om
regler, som kan innefatta speciella krav i relevanta byggregler, eller restriktioner för användningen av
materialet i vissa tillämpningar. Här gäller att det är den produkt som placeras på marknaden som ska
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analyseras och redovisas, enligt reglerna i byggproduktförordningen. Det innebär att för prefabbetongelement ska det färdiga betongelementet redovisas, medan man för platstillverkad betong ska
redovisa de ingående produkterna var för sig. Observera att direktivet endast gäller byggprodukt som
är avsedd att utgöra en permanent del av en byggnad eller delar därav och vars prestanda påverkar
byggnadens prestanda vad gäller exponering för joniserande strålning av de personer som vistas i den.
Direktivet gäller alltså inte bergmaterial som ska användas i vägar, järnvägsbankar, broar med mera.
De flesta av de radioaktiva mineralen är mycket små vilket innebär att man inte kan bedöma en
bergarts radioaktivitet genom makroskopi. För att snabbt få en uppfattning om innehållet av
radioaktiva mineral och strålnivåerna i berg som skall användas som byggnadsmaterial används
vanligen en scintillometer som mäter den totala gammastrålningen eller en gammaspektrometer som
ger de enskilda halterna av kalium, uran och torium.
Normalt är uran- och även toriumhalterna låga i sedimentära bergarter som innehåller mycket kvarts,
som kvartssandstenar, eller i bergarter med en hög halt av karbonatmineral, exempelvis kalkstenar
och marmor. Även den metamorfa varianten av sandsten, kvartsit, har vanligen låga halter. Uran- och
toriumhalterna är också ofta låga i gruppen av basiska bergarter, kvartsfattiga bergarter, som gabbro,
diorit, basalt, diabas och amfibolit.
Alunskiffer, som är en svart lerskiffer med hög halt av organiskt material (bitumen), har nästan
genomgående höga uranhalter men relativt låga toriumhalter. Alunskiffer har tidigare använts för
tillverkning av lättbetong, så kallad blåbetong, och finns fortfarande kvar i vissa äldre
huskonstruktioner.
Bergarter med relativt höga halter av kalifältspat, t.ex. granit och pegmatit, innehåller vanligen den
radioaktiva kaliumisotopen. Kvarts och kalifältspatsrika bergarter, till exempel graniter, sura vulkaniska
bergarter och pegmatiter har även generellt betydligt högre halter av uran, och i många fall även
torium, än andra bergarter. Förklaringen till detta är att dessa bergarter har låga smältpunkter och att
därför urananrikade restlösningar genereras från dessa. Tidigare ansågs det att det var främst yngre
ofta pegmatitförande graniter som innehöll höga halter av uran. Senare undersökningar har dock visat
att även de äldre granitiska bergarterna kan vara urananrikade.
Lokala koncentrationer av uran kan också påträffas i sprickmineraliseringar. Dessa är vanligen inget
större problem om man kan undvika mineraliseringarna och selektivbryta det övriga berget. 30 % av
SGUs mätningar på granitiska bergarter har gett ett aktivitetsindex på över 1 och cirka 3 % av
mätningarna har gett ett aktivitetsindex på över 2. Aktivitetsindex för den färdiga betongen motsvarar
summan av råvarudelarna. I en helkrossbetong uppskattas att produktens aktivitetsindex kommer att
ligga på 70–80 % av aktivitetsindex för det ursprungliga bergmaterialet, eftersom cement i sig har
mycket låga halter av kalium, uran och torium. För mer information om den svenska berggrundens
strålningsegenskaper hänvisas läsaren till Strålning från bergmaterial [Jeliek & Eliasson 2015].
Enligt rekommendationerna från de nordiska ländernas strålskyddsmyndigheter bör aktivitetsindex för
byggnadsmaterial vara mindre än 2. För närvarande pågår en omarbetning av EU-direktivet till skydd
mot joniserande strålning, där man nu lägger till regler för strålning från byggnadsmaterial för
bostadshus. Gränsen för stråldos från byggnadsmaterial kommer att bli 1 mSv per år. Man kommer då
att använda aktivitetsindex som ett screeningverktyg för att se om ett byggnadsmaterial riskerar att
göra att gränsen överskrids. Om aktivitetsindex för ett byggnadsmaterial är över 1 måste man räkna
på vilken dos det kan ge i den färdiga byggnaden. Vid dosberäkningen ska man t.ex. ta hänsyn till i hur
stor mängd materialet används, och vilken densitet och tjocklek det har. Ett europeiskt
standardiseringsarbete pågår om hur aktivitetsindex ska mätas i materialen. Man tittar också på hur
dosen ska beräknas.
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Vissa bergarter, t.ex. vissa graniter, pegmatiter och skiffrar kan avge alltför hög strålning. Att just
graniter och pegmatiter avger en hög totalstrålning beror ofta på att dessa bergarter är kaliumanrikade
medan bergarten skiffer ofta är urananrikad.

2 Råvaror för ballast, industrimineral och natursten
För att förstå de skillnader och nyanser som präglar svensk produktion av ballastmaterial,
industrimineral och natursten, oavsett om det gäller kravsättnings-, underhålls- eller
certifieringsaspekter, är det viktigt att ha kännedom om att vi idag använder oss av flera olika
råvaruslag med sina särskilda unika egenskaper. Den långsiktiga trenden är också att antalet råvaruslag
ökar och kommer att fortsätta att öka i takt med att utvecklingen går mot ett återvinningssamhälle.
Traditionellt sett indelas råvaruslag i så kallade primära och alternativa material, primary and
secondary resources, där alternativa bergmaterial kommer från andra råvarukällor än de etablerade,
primära källorna [Arell 1997]. Etablerade källor kan vara grus- och bergtäkter medan sekundära källor
t.ex. kan vara byggentreprenadplatser där så kallat entreprenadberg genereras som en biprodukt i
samband med byggnationen. Med alternativa material avses här återvunnet material som genomgått
ett eller flera återvinningssteg. Engelskans secondary aggregates syftar vanligen även på återanvända
material men också på biprodukter som genereras vid verksamhet som inte primärt syftar till
produktion av bergmaterialprodukter. Råvarukällan är dock densamma för en traditionell bergtäkt och
ett markberedningsobjekt varför dessa i det här sammanhanget hanteras tillsammans.
Samhällets mål att optimera materialhantering har bl.a. inriktat sig på att minimera uppkomsten av
avfall genom lämpliga åtgärder [Palm m.fl. 2015]. Trenden är dock tydlig att så kallat entreprenadberg
bedöms av samhället utgöra en naturresurs i sig vilken idag är inräknad som en tillgång i anbuden. I
storstadsområdena används alla dessa massor inom kort tid [Frosth 2014] varför den traditionella
indelningen i primära och sekundära material i sådana regioner är mindre relevant.

2.1 Primära råvaror
Oavsett om ett naturligt bergmaterial utvinns från en berg-, grus- eller moräntäkt så härstammar det
ursprungligen från den fasta berggrunden. Med data från borrningar, geologiska och geofysiska
undersökningar finns idag en god översiktlig kunskap om jordtäckets utbredning och mäktighet i
Sverige, se figur 2.1. Uppskattningsvis består 16 procent av Sveriges landyta av kalt berg eller har
endast ett ringa jorddjup, väsentligen tunnare än 0,5 meter (SGUs databaser). I sådana områden är
jordtäcket så tunt att det på ett ekonomiskt sätt är möjligt med utvinning av bergmaterial från
bergtäkter. Fördelningen av exponerad berggrund varierar dock över landet från att vara mycket
välblottad t.ex. i fjällkedjan, i delar av Västsverige, nordöstra Småland och Södermanland till mycket
glest blottad i t.ex. södra Skåne och de inre delarna av Svealand och Norrland (se figur 2.1).

2.1.1. Geologisk översikt
Berggrund i Sverige kan i stora drag delas in i tre regioner, urberget, den yngre fossilförande
sedimentära berggrunden och fjällberggrunden (Fig. 2.2). Huvuddelen av Sveriges berggrund utgörs av
s.k. urberg. Med urberg avses kristallin prekambrisk berggrund, dvs. magmatiska och metamorfa
bergarter äldre än 545 miljoner år. De olika typerna av graniter och gnejser som till stora delar bygger
upp urberget har generellt sett en låg porositet, vanligen under 0,5 %, och i allmänhet en hög
hållfasthet och kan klassificeras som starka bergarter. Bergarter indelas vanligen efter hur de har
bildats i de tre huvudgrupperna: magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter.
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Pålagrat på urberget förekommer yngre fossilförande sedimentära bergarter såsom ler- eller
alunskiffer, sandsten och kalksten. Dessa bergarter har bildats genom hopläkning och förfastning av
olika typer av sediment och organiskt material som avlagrats i vatten. De yngre fossilförande
sedimentära bergarterna täcker idag urberget i stora delar av Skåne och på Öland och Gotland. Även
de karakteristiska platåbergen på Västgötaslätten och bergarterna på Östgöta- och Närkeslätten, kring
Siljan i Dalarna och längs fjällranden är till stora delar rester av de yngre sedimentära bergarterna
(Fig.2.2). De sedimentära bergarterna kan variera från att vara hårda till mycket lösa. Vissa sandstenar
i Skåne och på Gotland har porositet uppemot 20–25 %.

Figur 2.1. Jorddjupsmodell över Sverige,
genererad av 750 000 jorddjupsuppgifter från ett
antal databaser, bland annat SGUs brunnsarkiv

Bergarterna i fjällkedjan (Kaledoniderna) består
av gnejser och graniter från urberget samt yngre
sedimentära och vulkaniska bergarter, vilka för ca
420 miljoner år sedan genom storskaliga
överskjutningar transporterats åt sydöst upp på
den svagt undulerande urbergsytan. Fjällkedjan
byggs alltså upp av ett komplext system av tre
större och ett stort antal mindre överskjutna
bergartsmassiv (s.k. skollor) som ligger snett
staplade på varandra.
Skollorna karaktäriseras av olika metamorfa och
sedimentära bergarter vilka har mycket olikartade
tekniska egenskaper. Vissa amfiboliter och starkt
omvandlade kvartsiter i den s.k. Seve skollan är
hårda och har stor motståndskraft mot vittring.
Detta har medfört att de idag bygger upp de
högsta fjällmassiven. I andra skollor förekommer
sedimentära bergarter med helt andra (sämre)
mekaniska egenskaper. I samband med
överskjutningarna mellan skollorna bildades
intensivt folierade och finkorniga bergarter
(mylonit) i rörelsezonerna.
I detta kapitel beskrivs kortfattat några av de bergarter som i första hand används för tillverkning av
ballast och natursten. Även några bergarter som är viktiga råvarukällor för industrimineral beskrivs.
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Figur 2.2. Förenklad karta över Sveriges berggrund [från Stephens m.fl. 1994] med urberget, den yngre
fossilförande sedimentära berggrunden och fjällberggrunden (Kaledoniderna). Längs de större
förkastningarna och deformationszonerna är berggrunden vanligen kraftigt förskiffrad och
uppsprucken.
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2.1.2 Klassificering av bergarter
Olika bergarter skiljer sig från varandra genom bl.a. mineralsammansättning och inre uppbyggnad.
Bergarterna indelas med hänsyn till bildningssättet i magmatiska, sedimentära och metamorfa (se figur
2.3).
•

Magmatiska bergarter är bildade genom att en magma har kristalliserat och stelnat. Med
magma menas en flytande bergartssmälta som normalt även innehåller kristaller och
bergartsrester. Beroende på var magman kristalliserar delas de magmatiska bergarterna in i
djup- och gångbergarter samt vulkaniska bergarter. Exempel på magmatiska bergarter är
granit, gabbro, diabas, porfyr och basalt.

•

Sedimentära bergarter bildas när vittringsprocesserna bryter ner bergarter till mindre delar
som grus, sand och lera. Efter erosionen av vittringsprodukterna transporteras de ut till hav
och sjöar där partiklarna ansamlas och bildar sediment. Då sedimenten sammanläks bildas
sedimentära bergarter så som sandsten och skiffer. Sedimentära bergarter kan även bildas
genom biologiska och kemiska processer, exempelvis genom ansamling av kalkskelett av
vattenlevande organismer och kemisk utfällning av flinta.

•

Metamorfa bergarter utvecklas då magmatiska eller sedimentära bergarter upphettas och
utsätts för höga tryck varvid mineral i bergarterna omkristalliserar. Detta kan exempelvis
inträffa när de pressas ner på större djup vid en bergskedjeveckning. Exempel på metamorfa
bergarter är glimmerskiffer, kvartsit, amfibolit och gnejs.

Figur 2.3. Bergarternas kretslopp. Magmatiska bergarter kan vittra och så småningom bilda
sedimentära bergarter. Både sedimentära och magmatiska bergarter kan omvandlas till metamorfa
bergarter.
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Figur 2.4. Systematisering av råvaror i denna rapport. Färgsättning av fälten med magmatiska
bergarter är identisk med de i Figur 2.4 och 2.5 för att underlätta korrelation dem emellan.

2.1.3 Magmatiska bergarter
Tre huvudsakliga typer av magmatiska bergarter kan urskiljas med hänsyn till det djup de stelnat på i
jordskorpan, djup-, gång- eller ytbergart. Då magman har stelnat på ett stort djup i jordskorpan har
avkylningen skett relativt långsamt varvid större mineralkorn har bildats. De bergarter som bildas på
djupet benämns djupbergarter och blir medelkorniga eller grovkorniga. Stelnar magman i mer ytnära
sprickor bildas istället s.k. gångbergarter. Gångbergarter är finkorniga till fint medelkorniga, inte sällan
porfyriska, vilket innebär att större mineralkorn ligger spridda i en mer finkornig mellanmassa. I det
fall en magma stelnat på jordytan, t.ex. vid ett vulkanutbrott, går kristallisationen hastigare och
59

60

mineralkornen blir mycket små. Bergarterna som bildas blir täta till mycket finkorniga. Sådana
bergarter kallas med ett gemensamt namn magmatiska ytbergarter eller vulkaniter.
Det finns en stor mångfald av magmatiska bergarter. Karaktäristiskt för det största flertalet är att de
är uppbyggda av silikatmineral (Figur 2.4). Vid systematisering indelas de magmatiska bergarterna
efter halten SiO2 där bergarter med en SiO2-halt över 65 % betecknas som sura, de med en SiO2-halt
på mellan 65 och 52 % som intermediära och de med en SiO2-halt på under 52 % som basiska.
Som framgår av Figur 2.4 finns det en grov överensstämmelse mellan innehållet av mörka mineral,
biotit, amfibol, pyroxen, etc., och en bergarts SiO2-halt. En gabbro är vanligtvis mörkare än en diorit
vilken i sin tur är mörkare än en granit eller granodiorit. Denna tumregel är dock inte helt konsekvent
och relationen mellan en bergarts färg och dess sammansättning ska tillämpas med stor försiktighet,
speciellt för mycket finkorniga bergarter som oberoende av sammansättning ofta är mörka.

Figur 2.5. Bergartsschema för magmatiska bergarter som visar den ungefärliga
mineralsammansättningen för ett antal magmatiska bergarter som omnämns i rapporten. Av
bakgrundsfärgen i kolumnerna med bergartsnamn framgår vilken gruppering som de enskilda
bergarterna sorterar under (t.ex. granitoider, gabbroider eller alternativt för vulkaniter sur eller basisk).
Färgerna är identiska med de i Figur 2.4 och 2.6 för att underlätta korrelation.
De magmatiska djupbergarterna har generellt en kornstorlek som medger att enskilda mineralkorn kan
urskiljas med blotta ögat. Magmatiska djupbergarter namnges normalt därför efter ett system
utarbetat av Streckeisen, vilket baseras på proportionerna av de tre komponenterna kvarts,
alkalifältspat och plagioklas i ett s.k. QAP-diagram (Figur 2.6). Tre huvudgrupper kan särskiljas:
granitoider, syenitoider och gabbroider.
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Figur 2.6. Klassificeringsdiagram enligt Streckeisen (1976) för magmatiska djupbergarter baserat på
bergartens innehåll av kvarts, kalifältspat och plagioklas (QAP-diagram).
En utmärkande egenskap för många magmatiska bergarter är att de är massformiga till sin karaktär,
vilket innebär att mineralkornen som bygger upp bergarterna är slumpmässigt eller regellöst
fördelade. Det gör att bergarterna är ungefär lika starka i alla riktningar, d.v.s. att de är styrkeisotropa.
De magmatiska bergarternas massformiga struktur är även en positiv egenskap vid fragmentering för
ballast där man vill undvika flisiga eller stängliga aggregatkorn.
Bergarter med magmatiskt ursprung förekommer i de flesta bergartsregioner i Sverige. I flertalet av
dem är dock mer eller mindre överpräglade av metamorf omvandling och har utvecklat en foliation
med parallellt orienterade mineral, eller i fall med en högre metamorf grad, en gnejsighet. Bergarterna
blir då styrkeanisotropa och sorterar under gruppen metamorfa. Det ska betonas att systematiken som
presenteras här inte tillämpas fullt ut, utan en folierad metagranit, gnejsig granit eller gnejsgranit kan
mycket väl i bergmaterialsammanhang benämnas granit.

GRANITOID
Förekomst
Den vanligaste av de bergarter som omfattas av gruppen granitoider är granit. Lokalt bildar de större
massiv och bär namn som relaterar till regioner eller orter, t.ex. Bohusgranit, Stockholmsgranit,
Växjögranit och Smålandsgranit. Även granodiorit och tonalit är granitoider som är vanligt
förekommande i det svenska urberget (figur 2.7). De olika granitoiderna låter sig ofta inte åtskiljas med
blotta ögat och det är inte ovanligt att bergarter som i strikt bemärkelse är granodiorit eller tonalit går
under benämningen granit. Ett exempel är Uppsalagraniten är i själva verket är en granodiorit.
Dessutom förekommer ofta betydande sammansättningsvariationer och material från en enskild täkt
kan variera från granit till granodiorit eller från granodiorit till tonalit.
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Figur 2.7. Massformig, röd granit till vänster och ljust grå, medelkornig granodiorit till höger. Foto
Mattias Göransson
Granitoiderna bildar i många fall stora enhetliga massiv som i vissa fall kan uppgå till flera kilometer i
storlek. I delar av Sverige kan de uppta hela regioner, så som i det transskandinaviska magmatiska
bältet som sträcker sig från Småland upp genom Värmland och västra Dalarna för att sedan fortsätta
in under fjällkedjan. Som gångbergarter uppträder granit lokalt i en finkornig variant benämnd aplit
eller som grovkornig pegmatit. Förekomsten är ofta starkt begränsad och enskilda kroppar är sällan
bredare än någon meter även om det finns undantag där bredden på pegmatiter uppgår tiotals meter.

Egenskaper
Granitoiderna karaktäriseras av ett relativt lågt innehåll av mörka mineral (företrädelsevis glimmer och
amfibol) som vanligtvis underskrider 20 volymprocent (se Figur 2.2). Generellt sett ökar innehållet med
ökat innehåll av plagioklas. Av detta följer att densiteten för tonalit är högre (2,72 till 2,80 g/cm3) än
densiteten för granit (2,62 och 2,73 g/cm3). Likaså är en tonalit ofta något mörkare än en granit eller
granodiorit. Det som inom stenindustrin går under handelsnamnet ”svart granit” är definitionsmässigt
inte är en granit utan en hyperitdiabas (se vidare under avsnittet om gabbroider).
Tonalit och granodiorit, med högre innehåll av mörka mineral, har ofta bättre motstånd mot
fragmentering än granit. Å andra sidan är de vanligtvis fattigare på mineralet kvarts än granit, vilket
ger den ett något sämre motstånd mot nötning. Vanligen har bergarten granit ett kulkvarnsvärde på
7–15 %, ett microDeval-värde på 4–11 % och ett Los Angelesvärde på 20–35 % (data från SGU).
Glimmerfattiga granitoider ger ofta en bra betongballast. Man måste dock se upp med eventuell
glimmeromvandling av fältspaterna, så kallad sericitisering, då sericitmineral kan frigöras vid
krossprocessen. Gångbergarten pegmatit är sällan dominant i en täkt, men där den förekommer kan
den dock innehålla större kristaller av biotit eller muskovit, vilket kan ställa till problem i den färska
betongen.
Graniter utmärker sig på flera platser genom att de har ett s.k. gynnsamt klov, vilket innebär att de går
att klyva till önskvärda naturstensprodukter, t.ex. gatsten och kantsten. Exempelvis innehåller
Bohusgraniten två tydliga klovriktningar vilket gör den lämplig för naturstensproduktion (Figur 2.8).
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Figur 2.8. Ävja naturstensbrott i mellersta Bohuslän, Sotenäs kommun. Graniten är på flera platser i
Bohuslän tillräckligt enhetlig och massiv så att den kan användas som natursten. Linsågning av större
sprickfria råblock är möjlig eftersom berggrunden inte är särskilt sprickgenomsatt och med anledning
av de gynnsamma svaghetsplanen, kloven, i graniten kan man förädla råblocken vidare till produkter
som gatsten m.m. För ungefär 100 år sedan var Sverige världens största leverantör av
naturstensprodukter, bl.a. gatsten. Foto Mattias Göransson.
Granitoider, framför allt graniter, kan ha förhöjt aktivitetsindex (totalhalten av de radioaktiva
isotoperna av uran, torium och kalium). Orsaken är att granit har högt innehåll av kalifältspat som
innehåller kalium. En annan orsak till förhöjt aktivitetsindex är att sent stelnande granitmagmor
innehåller restlösningar som är anrikade på uran och/eller torium. Detta kan vara ett problem vid
produktion av ballast för husbetong, men utgör inget hinder för väg- och järnvägsballast. Om graniter
inte är högstrålande är de normalt lämpliga som betongballast (figur 2.9).

Figur 2.9. Till vänster syns berggrundskartan över ett område i Uppsala län. Flygstrålningskartan över
samma område visar att en av graniterna i området, röd bottenfärg, är mer högstrålande än
omgivningen.
Ju finkornigare en granit är desto bättre hållfasthet har i allmänhet bergarten. Egenskaper som
förbättras med minskad kornstorlek är t.ex. kulkvarnsvärde, Los Angeles värde och microDevalvärde
(fig. 2.10). I de fall en granit är kraftigt genomsatt av mikrosprickor kan sämre tekniska resultat erhållas
[Hellman, m.fl. 2013]. Grova graniter är på flera håll i Sverige olämpliga att använda som slitlagersten
eller järnvägsmakadamballast eftersom deras hållfasthet (motstånd mot fragmentering) inte
motsvarar de krav som ställs.
I en jämnkornig granit är alla ingående mineralkorn ungefär lika stora medan en ojämnkornig granit
präglas av en mer finkornig mellanmassa som omsluter grövre kristaller. I de fall enstaka större
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kristaller är tydligt synliga brukar dessa bergarter benämnas porfyriska (inte att förväxla med bergarten
porfyr som är en vulkanisk bergart, se nedan).

Figur 2.10. Tunnslipsfotografier av två graniter med likartad mineralogi. Till vänster en jämnkornig
granit där alla mineralkorn är ungefär lika stora. Till höger en ojämnkornig granit där de större
mineralkornen är inbäddade i en finkornigare mellanmassa. Den ojämnkornigare graniten, till höger,
erhåller bättre hållfastegenskaper än den jämnkornigare graniten, till vänster. Foto SGU.

Användningsområden
I Sverige är användandet av granitoider (eller gnejsiga granitoider) den primära råvaran för
ballastprodukter, främst granit och granodiorit, men i vissa fall även tonalit. Bland bergtäkter för
ballastproduktion, med större uttag än 250 000 ton per år, kan nämnas Vikan (Skanska/Göteborg),
Stora Gategård (NCC/Stenungsund), Olunda (Skanska/Uppsala), Bro (Jehander) och Bellinga
makadamfabrik (Swerock/Sjöbo) med granodiorit till tonalit, samt Tagene (NCC/Göteborg), Fröland
(Swerock/Uddevalla), Rockneby (Skanska/Kalmar), Vändle (Swerock/Västerås) och Styvinge
(Linköping/Swerock) med granit.

SYENITOID
Förekomst
Syenitoider, och då främst monzonitiska bergarter, är förhållandevis vanliga i det transskandinaviska
magmatiska bältet med huvudsakligen massformiga granitiska djupbergarter och porfyrer. I ett
nordsydligt stråk mellan Jönköping och Värnamo finns ett större massiv av kvartssyenitiska och
monzonitiska bergarter, den så kallade Vaggerydssyeniten. Syenitiska bergarter är dock ovanliga i det
svenska urberget.

Egenskaper
Syenitoider karaktäriseras främst av att den dominerande beståndsdelen är alkalifältspat och att
kvartshalten är lägre än hos granitoider (se Figur 2.3). Bergarternas tekniska egenskaper för
ballaständamål är liksom för de granitiska bergarterna i det transskandinaviska magmatiska bältet
generellt sett goda.

Användningsområden
Kvartsmonzonit till kvartssyenit för ballaständamål bryts bl.a. i större bergtäkter vid Kristianstad
(Skanska/Önnestad) och utanför Värnamo (Näsbyholm/NCC). En särskild variant av monzonit är den
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vanligen blåfärgade, skillrande, grovkristallina Larvikiten som bl.a. bryts i Larvik i Norge. Den norska
Larvikiten bryts och säljs som natursten.

GABBROID
Förekomst
Gabbro och diorit är allmänt förekommande bergarter, som oftast uppträder som mindre massiv i det
svenska urberget. En gångbergart med likartad mineralsammansättning som en gabbro (se Figur 2.2
och 2.3) benämns diabas. Eftersom diabas stelnat hastigare än djupbergarten gabbro är bergarten
normalt finkornigare. Diabas bildar normalt meterbreda gångar, men kan lokalt uppgå till flera tiotals
meter i bredd, och finns på flera platser i Sverige. I Västergötland bildar de täcken på de s.k.
platåbergen. Så kallad hyperitdiabas finns bland annat i ett område omfattande nordöstra Skåne,
västra Blekinge och södra Småland.

Egenskaper
Flertalet gabbroider består huvudsakligen av pyroxen och plagioklas, med underordnade mängder av
mineral som amfibol, olivin samt järn- och titanoxider. I bergartsgruppen ingår även varianter som helt
domineras av ett enskilt mafiskt mineral, så som exempelvis dunit med ≥ 90 % olivin, serpentinit
(serpentinomvandlad dunit) och pyroxenit med ≥ 90 % pyroxen (se Figur 2.2). Gemensamt för
gabbroider är att de innehåller lite eller helt saknar kvarts.
Gabbro är liksom övriga gabbroider en relativt tung bergart, med en densitet från ca 2,85 till 3,10 g/cm3
(SGU opublicerad sammanställning). Dess motstånd mot fragmentering är vanligen mycket god (LA ca
10–15 %) varför den med fördel kan användas som t.ex. järnvägsmakadamballast. Eftersom diabas
normalt är mer finkornig än gabbro, har bergarten även en bättre hållfasthet, LA = 8–12 % och Kk =
9–13 % (SGU data, opublicerad sammanställning).
Ofta utmärks diabas av sin s.k. ofitiska till subofitiska textur (se fig 2.11) där större pyroxenkristaller
innesluter mindre plagioklaskristaller. En välutvecklad ofitisk textur ger bergarten en bättre
sammanhållning och därmed bättre hållfasthet [McLean & Gribble 1985, Golodkovskaia et al. 1975].

Användningsområden
Gabbro och diabas lämpar sig ofta som råvara för framställning av stenullsfiber, p.g.a. bergarternas
låga SiO2-halter. Stenullsfiber tillverkat av gabbro har en god värmeisoleringsförmåga och används som
grundisolering för att bromsa värmetransporten via grunden samt verkar brandskyddande i olika
konstruktioner. Det material som ska användas ska ha låg värmekonduktivitet, λD, < 0.06 W/m°C, vilket
i princip endast gabbro klarar. Historiskt har flera täkter i Sverige producerat mineralull. I dagsläget
återstår endast täkten Billingsryd i Skövde efter att täkten Sternö i Blekinge har avslutats och täkten
Aspö, norr om Östhammar, är vilande [Borg 2010].
Diabas används även inom naturstensindustrin. En hyperstenförande diabas, så kallad hyperitdiabas,
säljs under produktnamnet svart granit. Hyperitdiabas uppträder som stråkvisa mindre
gångförekomster i en zon från nordvästra Värmland, vidare genom Västergötland och Småland till
nordöstra Skåne samt västra Blekinge. Hyperit bryts på flera platser inom denna zon, t.ex. i Boalt,
Hägghult, Duvhult av bl.a. naturstensföretaget Swimpex Granite.
Internationellt sett används gabbroider ofta för väg- och järnvägsändamål men även för
betongändamål. I länder där sedimentär berggrund dominerar kan de basiska bergarterna vara de
överlägset mest lämpade och kanske de enda möjliga för användning som vägmakadam på grund av
deras goda hållfasthetsegenskaper. I Sverige är användandet av basiska bergarter för sådana områden
mer ovanligt och uppskattningsvis finns ett femtiotal täkter (SGUs databaser) där gabbroider är den
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dominerande materialråvaran. Bland de tio största täkterna, med större uttag än 100 000 ton per år,
kan nämnas Ubbarp (Jönköping), Forserum och Tryggarp (Nässjö), Gillstad (Lidköping), Västra Ledinge
(Norrtälje) och Kållered (Västra Götaland). Dessutom produceras ballastmaterial av reststenen från
samtliga ovanstående naturstens- och industrimineralbrott. I flera täkter som domineras av annan
bergart, t.ex. granit eller gnejs, förekommer även gångar av diabas eller mindre massiv av gabbro eller
diorit. Vanligen förbättrar dessa bergarter bulkmaterialets motstånd mot fragmentering (se figur 2.12).

cpx

ilm

plag

Figur 2.11. Tunnslipsfotografi av den fint medelkorniga gabbron från Ubbarps bergtäkt. Plagioklas
(plag) uppträder som 1 till 2,5 mm långsmala kristaller. Centralt i fotot ligger en 4 mm lång
pyroxenkristall (cpx) med inneslutningar av plagioklaskorn. En rundad, 0,3 mm stor olivinkristall med
omvandling längs kanter och sprickor finns som inneslutning i den centralt i bilden belägna kristallen
av pyroxen. Foto Thomas Eliasson.

Figur 2.12. I de flesta täkter förekommer mer än en bergart. Ofta förekommer mörkt grå till svart
diabas eller gabbro som en sidobergart till den svagt rödfärgade huvudbergarten granit eller gnejs som
bryts i täkten. Diabas eller gabbro förbättrar ofta bergmaterialets fragmenteringsegenskaper, LAvärden. Foto Thomas Eliasson.
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VULKANIT
Vulkaniska bergarter, benämns också vulkaniter, bildas när magma når upp till markytan och avsätts
genom vulkanism på eller nära markytan. När en bergartssmälta extruderar och flyter ut på markytan
kallas den en lava. Den avkyls då snabbt i luft eller vatten och därför sker en snabb kristallisation vilket
medför att ytbergarterna får finkornig textur. I vissa fall sker avkylningen av så snabbt att kristallisation
inte blir komplett. Lavor som blivit mycket snabbt avkylda blir glasiga. Glas är ett amorft material vilket
innebär att det har en inre oordnad struktur, till skillnad från den hos fasta kristallina ämnen. Den
glasiga och finkorniga texturen i vissa vulkaniska bergarter försvårar eller omöjliggör bestämning av
mineralsammansättningen. En kemisk klassificering kan då användas istället, se figur 2.13.

Figur 2.13. Klassificeringsdiagram för vulkaniska bergarter baserat på bergartens innehåll av
kiseldioxid (SiO2) och natriumoxid + kaliumoxid (Na2O + K2O) [Le Maitre 2002].

Förekomst
Merparten av de svenska vulkaniterna är sura till intermediära och bedöms vara ignimbritiska, vilket
innebär att de skapats av heta askflöden i samband med vulkanutbrott [Lundqvist 2009]. Även
gångbergarten porfyr räknas in i denna grupp (figur 2.14). De har genomgående genomgått olika
grader av metamorf omvandling och saknar vanligen typiska primärstukturer som lagring m.m. På
grund av detta är den korrekta benämningen metavulkanit även om de i litteraturen ofta kort och gott
kallas vulkaniter.
Platser där täta vulkaniska bergarter bryts i större mängder, mer än 100 000 ton per år, är t.ex.
Trehörna (Skanska/Tingsryd), Bockara (Rune Erikssons åkeri AB/Oskarshamn), Hökhult (Kronqvist
lastbilsåkeri AB/Uppvidinge), Brånahult (AB Nybrogrus/Nybro), Torphyttan (Svevia/Lindesberg),
Gisslarbo (Svevia/Köping), Grönsberg Mora (Boggs grus, Mora) och Pitholm (Charlies entreprenad
AB/Piteå). Vulkanit och porfyr är dock bristvaror inom de flesta regioner, t.ex. i stora delar av
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Västsverige och mellersta Norrland, varför behoven av dessa materialkvaliteter medför längre
transportsträckor.

Figur 2.14. Röd till brunröd, relativt strökornsfattig (5–10 %) porfyr av Bredvadstyp från bergtäkt söder
om Bunkris. Foto Jan-Olov Svedlund, SGU.

Egenskaper
Vulkaniska bergarter kan erhålla mycket bra kulkvarnsvärde (Kk = 3,5–5 %) och Los Angelesvärden (LA
= 10–15 %). Vanligen är motståndet mot skavande nötning bäst för i fallande skala ryolit, dacit, andesit
och basalt (SGUdata från områdena Uppsala, Sala, Vimmerby och Dalarna). Omvänt gäller att
motståndet för fragmentering är bäst för i fallande skala basalt, andesit, dacit och ryolit.
Porfyrer är ofta relativt mörka, vilket är en nackdel vid användning i slitlager på vägar då en ljus sten
är att föredra, eftersom den har bättre reflexionsegenskaper (se vidare under Kvartsit). I Sverige har
dock inte en bergarts reflexionsegenskaper ännu använts som kvalitetsparameter bortsett ifrån
vägavsnitt i vissa tunnlar.
Vulkaniska bergarter, i synnerhet ryoliter och daciter, är med anledning av sin kvartshalt och
finkornighet potentiellt alkalisilikareaktiva [Appelqvist et al. 2014, Lagerblad och Trägårdh 1992]. För
användning av sådana bergarter som betongballast i fuktutsatta konstruktioner som broar,
vindkraftsfundament etc. bör noggrann förprovning göras eller lågalkalisk cement användas.
Vulkaniska bergarter är ofta kraftigt sprickgenomsatta vilket innebär att uttag av råblock för
produktion av natursten blir relativt lågt.

Användningsområden
De ofta mycket goda hållfasthetsegenskaperna för sura vulkaniter (Kulkvarns- och Los Angelesvärden)
gör dem lämpliga som slitlagersten för högtrafikerade vägar. Exempel på områden där sådana
bergarter finns tillgängliga är delar av Småland, Skellefteåfälten och Bergslagen.
Porfyr har tidigare använts för naturstensproduktion särskilt då så kallad Älvdalsporfyr [Lundqvist
2009]. Internationellt sett produceras natursten från porfyrberggrund från flera platser i världen. I
Sverige upphörde dock den storskaliga verksamheten i Älvdalen 1983 och idag återstår endast en
marginell tillverkning av prydnadsföremål.
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2.1.4 Sedimentära bergarter
En sedimentär bergart bildas förenklat genom sammanpressning av sediment, varvid de sedimentära
partiklarna cementeras samman (litifieras) till sten. Bergarter som bildas genom denna process får
olika sammansättning och struktur beroende på ursprung, avsättningsmiljö samt de kemiska och
fysikaliska förhållanden som sedimenten senare utsätts för.
För att särskilja sedimentära bergarter vars beståndsdelar utgörs av fragment (klastika) från de
beståndsdelar som fällts ut genom kemiska och organiska processer tillämpas en grundindelning i
klastiska och icke-klastiska bergarter:
•

Klastiska bergarter består väsentligen av vittringsprodukter från andra bergarter så som
exempelvis magmatiska eller metamorfa bergarter och innehåller därför ofta en stor del
kvarts, fältspat och/eller lermineral.

•

Icke-klastiska bergarter är biogena eller kemiska bergarter som bildats genom ansamling av
kalkslam och skal- eller skelettrester från utdöda djur och växter. De kemiska sedimentära
bergarterna bildas genom utfällningar ur saltlösningar.

De klastiska bergarterna systematiseras ytterligare med hänsyn till kornstorlek enligt följande:
Grovkorniga (> 2 mm)
Medelkorniga (0,2–2 mm)
Finkorniga (< 0,2 mm)

Konglomerat och breccia
Sandsten: kvartssandsten, fältspatsandsten, arkos och gråvacka
Lerskiffer och alunskiffer

Flera sedimentära bergarter saknar de goda beständighetsegenskaper som magmatiska och
metamorfa bergarter i det svenska urberget har varför de under de senaste årmiljonerna i hög
utsträckning har eroderats bort [Lundqvist m.fl. 2011]. Därför är de sedimentära bergarternas
utbredning mer begränsad i Sverige med förekomster i Skåne, Gotland, Öland och Kalmarsund, delar
av Västergötland, Östergötland, Närke, Dalarna och längs med fjällkedjan. Lokalt och regionalt kan
dessa bergarter ha stor betydelse för materialförsörjningen.

Klastiska bergarter
SANDSTEN
Sandstenar är oorganiska sedimentära bergarter där kvarts är huvudmineralet. Sandstenar delas in i
olika typer efter dels deras innehåll av kvarts och andra mineral och dels efter storlekar på
mineralkornen [Wickström 2018]. Kvartsiter är sandsten som omvandlats genom diagenes till en mer
konsoliderad och homogen bergart. De flesta kvartsiter är mycket rena med ett högt innehåll av
kiselsyra (SiO2). Kornen i flertalet sandstenar utgörs till övervägande delen av kvarts, men även
fältspater och bergartsfragment kan vara viktiga beståndsdelar. Även glimmermineral kan förekomma.
Utmärkande för en bergart som t.ex. gråvacka är att den bortsett ifrån kvarts och fältspat även
innehåller mer än 15 % lermineral. I Sverige bryts sandsten för flera olika ändamål. Kvartsitiska
sandstenar används bl.a. som slitlagerballast. Sandsten är även en viktig basråvara för
naturstensproduktionen.
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LERSTEN
Lerstenar är finkorniga klastiska bergarter och de indelas i lersten eller skiffer.
Lersten används inom många områden och dess funktion är avhängigt stenens mineralogiska, kemiska
och fysikaliska egenskaper. Exempel på användningsområden är som tätning, smörjning, funktionella
fillers i plaster och papper och som råvara till tegel, klinker mm.
Kaolin är en vit, plastisk lera som är särskilt användbar inom papper, pigment och sanitetsporslin. Den
uppstår främst genom vittring av fältspatrika ortognejser och granitioider. Det är fältspaterna som
vittrar till lermineralet kaolinit. Leran används för olika keramiska ändamål och som bestrykningsmedel
och/eller filler i papper. Den har då två funktioner: som mineralisk utfyllnad för textur och plasticitet
och som färg för att få vithet. Andra områden är som pigmentfiller i färg och kosmetika. Ett av de
vanligaste användningsområdena för kaolin är som råvara för sanitetsporslin. Kaolinlera förekommer
i Sverige främst i nordöstra och centrala Skåne och formar det så kallade kaolinbältet som sträcker sig
mellan Ryssberget i NO och Söderåsen i SV [Saikh 1985]. Inom detta område finns ett stort antal
identifierade fyndigheter. Tidigare har det brutits kaolin på flera platser inom området. Ivön och
området runt Ivösjön är mest känt. Där bröts kaolinlera för tillverkning av toalettstolar och handfat,
där det mest kända märket är Ifö [Bergström & Saikh 1980, Saikh 1985]. Idag bryts för närvarande
ingen kaolin i Sverige. Det finns dock planer på att starta en större brytning av kaolin i Billinge, strax
öster om Söderåsen. Här har man identifierat en betydande fyndighet av mycket hög kvalitet som
lämpar sig främst för pappers- och fillerändamål.
Skiffer bildas genom kompaktion av leror och förekommer som både magmatisk, metamorf (så kallad
slate) och sedimentär bergart (shale). Exempel på användningsområden av lerskiffer är som isolering,
tak, ingrediens i takpapp, konstruktionsmaterial, gravstenar, dekoration, pigment och som energikälla
(oljeskiffer).

Icke-klastiska bergarter
Icke klastiska bergarter kallas ofta för organiska bergarter och är uppbyggda av ett organiskt
ursprungsmaterial (dvs. det innehåller grundämnet kol). Exempel på organiska bergarter och mineral
är stenkol, torv, olja, naturgas, kalksten och dolomitsten. I Sverige förekommer främst kalksten och
mindre mängder stenkol. Torv är också mycket vanligt, men är främst intressant som energimineral.
Mindre mängder olja och gas har hittats på Gotland och i Dalarna.

KALKSTEN OCH DOLOMIT
Den i Sverige överlägset vanligaste icke-klastiska bergarten är kalksten. Denna är uppbyggd av det
vanligtvis färglösa till vita och mjuka mineralet kalcit (CaCO3) vilket gör att denna bergart alltid har höga
kulkvarnsvärden (18–50 %). Det är en organiskt bildad bergart och består i sin huvudingrediens av
skelettmaterial från mestadels havslevande organismer. Dolomitsten är en kalksten där en del av
calciumatomerna har ersatts med magnesium (CaMg(CO3)2). Marmor och kristallin kalk- och
dolomitsten är metamorfa varianter, där diagenes och påverkan från tryck och temperatur har
omvandlat strukturer så att ingående ursprungsmaterial inte går att fastställa. Är innehållet av CaCO3,
alternativt CaMg(CO3)2, lägre än 50 % benämns vanligen bergarten som märgelsten. Kalksten av både
sedimentär och kristallin form, marmor, är relativt vanliga i Sverige och förekommer främst i
sedimentär form i södra Sverige och längs fjällkedjan, samt i kristallin form i centrala och norra delarna
av landet [Saikh et al. 1989a, b, 1990].
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I vissa områden av Sverige, t.ex. på Gotland, saknas lokal berggrund av tillräckligt hög kvalitet som
krävs för asfalt, varför man istället använder sig av naturgrusmaterial och importerat högkvalitativt
berg från fastlandet tillsammans med den lokala kalkstenen. Kalksten är generellt världens vanligaste
bergart för framställning av betongballast. Den är billigare att krossa och ger en bra bindning till
cementpastan. Man måste se upp med porositet och leror. Vissa kalkstenar, de med högt
lermineralinnehåll, kan ge upphov till skadlig alkalikarbonatreaktion.

2.1.5 Metamorfa bergarter
En metamorf bergart är en omvandlad bergart vilken genom en stor tryck- och/eller
temperaturpåverkan omkristalliserat de ursprungliga strukturerna, kornfogarna respektive
mineralkornen (figur 2.15). En metamorf bergart strävar efter att uppnå så kallad tryckutjämning, t.ex.
genom att lika mineral sorteras i enskilda lager vilket genererar en så kallad gnejsig eller skiffrig
struktur. Detta innebär i flera fall att bergarten från att vara styrkeisotrop övergår till ett mer
styrkeanisotropt material, d.v.s. att materialet blir olika starkt i olika riktningar. Ett exempel på detta
är mineralet glimmer, vars lager är lätt att klyva längs med glimmerns flakriktning.

Det går inte att v isa bilden.

Det går inte att v isa bilden.

Figur 2.15. Sekvens av foton som stegvis illustrerar hur en sedimentär bergart (i detta fall en gråvacka)
veckas och slutligen övergår i en ådergnejs genom en ökad grad av metamorfos. I ådergnejsen har det
smälta materialet ansamlats i de ljusa kvarts- och fältspatrika ådrorna. Foto Thomas Eliasson.
Moderbergarten till en metamorf bergart kan vara en sedimentär eller magmatisk bergart men även
andra metamorfa bergarter kan ha genomgått flera olika omvandlingscykler. Bland de vanligare
formerna av omvandling i Sverige märks så kallad regionalmetamorfos som omfattar en storskalig
omvandling av ett bergartsområde, vanligen genererad i samband med att de svenska bergskedjorna
bildades. De flesta av de senare är nu borteroderade varför vi idag endast kan se bergskedjornas
rotsystem. Dynamometamorfos är en omvandling som utbildas längs med tektoniska zoner,
förkastningszoner, på ett relativt grunt djup, varvid så kallade myloniter kan bildas.
Kontaktmetamorfos sker främst genom att berggrunden utsätts för höga värmeflöden genererade från
intilliggande magmakammare. En kontaktmetamorf bergart är Hornfels vilken har bildats av att
värmen från intilliggande bergartssmältor omvandlat sidoberget.
Beroende på under vilka tryck och temperaturer som bergarter har omvandlats indelas de i olika
metamorfa facies. Karaktäristiska nyckelmineral som endast är stabila vid vissa tryck- och
temperaturförhållanden, t.ex. zeolit, hornblände, granat eller pyroxen, avgör hur man klassificerar
bergarterna. Jämnkorniga bergarter är på flera håll i Sverige resultat av att berggrunden tidigare utsatts
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för en kraftig omvandling under höga temperaturer och högt tryck. Kristallkornen i bergarten har då i
stort sett samma storlek och kornfogarna är relativt raka och enkla, så kallad granoblastisk textur.
Exempel på metamorfa bergarter är gnejs, migmatit, mylonit, kvartsit, glimmerskiffer och marmor.
Prefixet ”meta-” används för att uttrycka att bergarten har varit utsatt för omvandling. En vulkanit som
utsatts för omvandling kallas av detta skäl för metavulkanit och en omvandlad granit kallas metagranit.
Större delen av Sveriges berggrund är påverkad av regional metamorfos varför sådana bergarter,
exempelvis gnejsig granit, metavulkanit o.s.v., också dominerar i Sverige.

GNEJS OCH SKIFFER
Om en bergart omvandlas så att de olika mineralen ställer in sig i lägsta spänningsriktningen brukar
man säga att bergarten uppvisar en gnejsig (eller stänglig) struktur. Om omvandlingsprocessen
fortsätter arrangerar mineralen sig i diskreta lager. Vid sådana processer arrangerar sig t.ex. kvartskorn
för sig och fältspater för sig i urskiljbara band/lager. I flera fall styr dessa gnejsband bergartens
uppsprickning. Stora delar av Sveriges berggrund är utsatt för regional metamorfos, omvandling, varför
gnejsiga bergarter och strikta gnejser är mycket vanligt förekommande i Sverige.
Gnejser vars moderbergart är en djupbergart, t.ex. granit, kallas ortognejs medan gnejser vars
moderbergart är en ytbergart kallas paragnejs. Då paragnejser ofta tenderar till att innehålla mer
flakiga glimmermineral tenderar de också att vara mer styrkeanisotropa vilket innebär att de är olika
starka i olika riktningar. I och med att gnejs är vanligt i Sverige intresserade man sig tidigt för dessa
bergarters egenskaper, särskilt för användning som vägballast [Ahlin & Thorén 1979].
I Sverige är användandet av djupbergartsgnejser, ortognejser, som råvara för ballastprodukter vanligt.
Bland bergtäkter för ballastproduktion, med större uttag än 200 000 ton per år, kan nämnas Össjö
(Skanska/Ängelholm), Underås (Jehander/Södertälje) och Kjula-Blacksta (NCC/Eskilstuna).
Gnejs används även inom naturstensindustrin. En särskild sorts ortognejs tas ut i Hallands län och säljs
följaktligen under produktnamnet Hallandiagnejs. Hallandiagnejs är mycket ovanlig och förekommer i
Sverige, endast i Halland. Bergarten är troligen att betrakta som världsunik då dess säregna
kombination av deformation och åderbildning [Schouenborg et al. 2014] gör stenen mycket
eftertraktad (Fig 2.16). Gnejsen bryts för närvarande på fyra platser : Bårarp (Emmaboda Granit AB),
Svenstorp (Hallandssten AB), Plönninge (Halmstad Gnejs AB), Äskered (Mobjer Sten AB), samtliga
lokaliserade i närheten av kusten mellan Falkenberg och Halmstad.
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Figur 2.16. Rödgrå, medelkornig Hallandiagnejs. Foto Charlotte Möller, Lunds universitet.

AMFIBOLIT
Amfibolit är en omvandlad, vanligen mörkt grå, basisk bergart som till största delen består av
mineralen amfibol, ofta hornblände, och plagioklas. I mindre mängd kan även granat, biotit, pyroxen,
titanit, klorit, apatit, opaka mineral m.fl. mineral förekomma. Bergarten uppträder ofta som en
gångbergart men kan även bilda större bergartskroppar. Amfiboliter har till skillnad från ometamorfa
basiska bergarter vanligen en sämre hållfasthet än de senare. Dels på grund av att klorit- och
biotitinnehållet är högre och dels på grund av att kornfogen ofta är mindre komplex.
Bergarten amfibolit är vanligt förekommande i Sverige men bildar sällan större massiv. I de fall
bergarten är glimmerrik kan den i flera fall vara relativt lätt att klyva längs med glimmerplanen.
Internationellt används amfibolit för produktion av natursten. Amfibolit är vanligen en oönskad
bergart vid ballastproduktion eftersom de ofta är glimmerrika vilket ger dem sämre hållfasthet och gör
dem mindre lämpliga för betongändamål.

KVARTSIT
Kvartsit består till största delen av mineralet kvarts och är en omvandlad kvartssandsten. Vanligen är
dess färg ljust grå (figur 2.17) även om gitterdefekter och andra mineral kan färga den t.ex. ljust röd.
Kvartsiten är till skillnad från sandstenen i princip fri från porositet och mineralkornen är på grund av
omvandlingen inte längre rundade som i sandstenen utan har relativt komplexa kornformer och är
sammankopplade med varandra. I flera kvartsiter finns en kvartsrik, mycket finkornig massa mellan de
grövre kornen. Precis som i en sandstensformation kan mineralsammansättningen i berggrunden inom
ett kvartsitområde skifta från kvartsrika lager till mer fältspatsrika lager, leranrikade lager eller
karbonatrika horisonter. Mineralinnehållet styr vilket namn den omvandlade sedimentära bergarten
får.
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Figur 2.17. Ljust grå, finkornig Dalslandskvartsit med goda hållfasthetsegenskaper. Foto Thomas
Eliasson.
Kvartsitens mineralogi och komplexa kornformer gör den mycket hållfast och bergarten har ofta
mycket högt motstånd mot skavande nötning, Kk = 4–7 %. Av detta skäl används den ofta som
slitlagersten på de svenska motorvägarna. I och med att den också är mycket ljus lyser den även upp
vägarna på ett effektivt sätt vilket minskar behovet av belysning. Kvartsit används även som
industrimineral för infodring av degelugnar och andra eldfasta ugnar.
Exempel på områden där kvartsit finns i Sverige är bl.a. delar av Dalsland, öster om Jönköping och delar
av södra Skåne. Exempel på platser i landet där täta kvartsitiska bergarter bryts är t.ex. Hadeberga
(Lund), Skrylle (Lund) och Karsbo (Jönköping). Lokalt är dock kvartsit en bristvara inom de flesta
regioner, t.ex. i stora delar av Västsverige och mellersta Norrland, varför behoven av dessa
materialkvaliteter medför längre transportsträckor.

GRANULIT
Granulitfacies är den högsta graden av metamorfos och granulitiska bergarter är metamorfa bergarter
som omvandlats under mycket höga temperaturer (> 700 °C). De kännetecknas av rekristallisation
under lågt vattentryck och har låg andel hydroxylförande mineral, dvs. låg andel glimmer och amfibol.
En granulitisk bergart karaktäriseras t.ex. av förekomsten av pyroxen som bildats på bekostnad av
hydroxylförande mineral som hornblände och biotit. Ett annat karaktäristiskt mineral är sillimanit
(högtemperaturformen av aluminiumsilikat) som kan bildas då glimmer bryts ner. I granulitiska
bergarter förekommer även avblandningar i fältspat, sk. pertit (plagioklas i kalifältspat) och antipertit
(kalifältspat i plagioklas; Fig. 2.18). Höga temperaturförhållanden under granulitfaciesmetamorfos gör
att berggrunden ofta visar tecken på uppsmältning och granulitiska berggrundsområden är ofta ådrade
(migmatiserade). Åderbildningen hämmas dock av begränsad tillgång till fritt vatten som katalyserar
uppsmältning.
I avsaknad av hydrösa fluider som katalysator för mineralreaktioner och kristalltillväxt hämmas
rekristallisation. Därför kan granulitiska bergarter bevara texturella och kemiska ojämnvikter trots
långsam avsvalning från höga temperaturer (>800 °C). Andra exempel på texturella ojämnvikter i
granuliter är s.k. symplektiter (mineralsammanväxningar) och koronatexturer (fig. 2.18). De senare
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förekommer t.ex. i mafiska granuliter där ofullständiga metamorfa mineralreaktioner gör att
magmatiska mineral, t.ex. olivin eller pyroxen, kapslas in och bevaras innanför en reaktionskorona av
metamorf pyroxen. Själva reaktionskoronan kan också bestå av symplektitiska sammanväxningar (t.ex.
pyroxen och granat).

Figur 2.18. A) Fältuppträdande av granulitisk granitisk gnejs. Snittytan visar en karaktäristisk mörkt
brunröd till violett färgton. B) Tunnslipsfoto (polariserat ljus) av den granulitiska gnejsen i figur a).
Typiska sammanväxningar av kvarts och fältspat (mikropertit och myrmekit) förekommer. Notera de
oregelbundna korngränserna. C) Tunnslipsfoto (polariserat ljus) av glimmerfri granulitisk gnejs. Notera
att den mörka mineralfasen till stor del utgörs av torra mineral (pyroxen och oxid). Foto Jenny
Andersson.

Förekomst
Granulitiska bergarter i Sverige är huvudsakligen kända som charnockiter, sillimanitförande
ådergnejser och mafiska granuliter. I Halland och delar av Västergötland och Småland uppträder ett
större sammanhängande område som omvandlats under granulitfaciesförhållanden. Granulitiska
bergarter uppträder även i höggradiga skollor i Fjällkedjan, t.ex. på Åreskutan. Större granulitområden
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är ovanliga i de inre delarna av sköldområdet. Granulitiska ådergnejser uppträder i delar av Hälsingland
och södra Bergslagen.

Egenskaper och användning
Granulitiska bergarter har relativt låga glimmerhalter vilket kan ha positiv inverkan för tillverkning av
både väg- och järnvägs- och betongballast. Den glimmer som trots allt förekommer kan vara finkornig
och kan därmed komma att anrikas i krossballastens finfraktion. Förekomst av dynamiska
rekristallisationtexturer och andra texturella ojämnvikter ger ojämnkorniga bergarter med
oregelbundna korngränser, texturella egenskaper som ökar ballastmaterialets förmåga att motstå
nötning och fragmentering. Samma egenskaper kan ge upphov till högre andel finmaterial (< 2 mm)
vid krossning vilket påverkar fillerfraktionens egenskaper vid betongtillverkning.

MYLONIT
Mylonit är en bergart som utsatts för dynamometamorfos. Under relativt låg temperatur men högt
tryck har berggrunden deformerats. Ofta har detta skett längs med större tektoniska rörelsezoner,
t.ex. längs kontakten mellan Östra segmentet och Idefjordsterrängen i sydvästra Sverige. I
rörelsezonen har berggrunden malts ner, breccierats, och senare ihopläkts. Vanligen är bergarten
mycket finkornig till tät, bandad med ibland bevarade ögon eller linser av den ursprungliga bergarten,
porfyroblaster eller -klaster (se fig 2.19).
Myloniter är till följd av sin finkornighet mycket hållfast, i vissa fall jämförbar med vulkaniska bergarter.
I likhet med vulkaniter kan de också vara alkalisilikareaktiva varför man bör noggrant förprova dem i
samband med betonganvändning [Appelqvist et al. 2014]. Exempel på bergtäkter i myloniteriserade
områden finns väster om Karlstad, utanför Sunne och söder om Lidköping.

Figur 2.19. Mylonitserad berggrund i den så kallade Mylonitzonen från Järpås bergtäkt söder om
Lidköping. Bergmaterialet har på grund av omvandlingen erhållit en mycket god hållfasthet och
används bland annat som slitlagerballast för motorvägar. Foto Mattias Göransson.
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GLIMMERSKIFFER
En glimmerskiffer är en lerrik, ursprungligen sedimentär bergart, som omvandlats. På grund av
bergartens höga glimmerhalt, ofta mer än 50 % [NE], uppvisar den ofta en mycket hög spaltbarhet
längs med glimmerplanen. Om ursprungsbergarten utsätts för ännu högre temperaturer och tryck
bildas istället en gnejs, paragnejs.
Glimmerskiffer är bl.a. basråvaran för takskiffer, beläggningar och fasadsten. Skiffer är med anledning
av sin höga glimmerhalt och lagrade struktur mycket lätt att klyva i plana skivor för vidare produktion
av takskiffer och liknande produkter (se figur 2.20). Olika varianter av paragnejs bryts på ett fåtal
platser i landet. I Jämtland, norr om Östersund bryts t.ex. Offerdalsskiffer (Minerva skiffer AB). Andra
platser med aktiv produktion är Bråne (AB Glava Skifferbrott) söder om Arvika och vid Tjuvkil, strax
öster om Marstrand.

Figur 2.20. Paragnejser och metagråvackor kan i vissa fall, på grund av sin flakformade uppsprickning,
fungera som råvara för takskifferframställning. Samma bergart är oftast mindre lämplig för
kvalificerad ballastanvändning eftersom den vid uppkrossning genererar olämpliga kornformer med
dålig hållfasthet. Naturstensbrottet i Tjuvkil, Marstrand. Foto Mattias Göransson.
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Tekniska egenskaper – Statistik
Boxplottdiagram (Box and whisker plot) som följer redovisar en större mängd tekniska data för olika
bergartsgrupper. Medianvärdet för populationen motsvarar den streckade linjen i boxen. Boxens
undre och övre begränsningslinjer utgör den undre och övre kvartilen. Linjen för den undre kvartilen
markerar det värdet som högst 25 procent av värdena underskrider och den övre kvartilen markerar
det värde som 75 procent av värdena underskrider. Lådan innehåller alltså 50 procent av
populationens värden. De vågräta streck som går ut från boxen (whiskers) dras till det lägsta respektive
det högsta värdet. Övriga representerade punktvärden motsvarar så kallade extremvärden (outliers).
Totalt är mer än 1500 analysprover sammanställda i diagrammen.

Figur 2.21. Boxplottdiagram för Kulkvarnsvärden. Bergarterna är grupperade utifrån deras
mineralogiska sammansättning, granit (röd), granodiorit (grå), tonalit (brun), basiska djupbergarter
(mörkgrön), sura till intermediära vulkaniter (gul), basiska vulkaniter (ljusgrön) och metagråvackor
(ljusblå). Data omfattar såväl massformiga som starkt omvandlade bergartsprov och både fin-, medeloch grovkorniga bergarter.
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Figur 2.22. Boxplottdiagram för mikroDevalvärden. Bergarterna är grupperade utifrån deras
mineralogiska sammansättning, granit (röd), granodiorit (grå), tonalit (brun), basiska djupbergarter
(mörkgrön), sura till intermediära vulkaniter (gul), basiska vulkaniter (ljusgrön) och metagråvackor
(ljusblå). Data omfattar såväl massformiga som starkt omvandlade bergartsprov och både fin-, medeloch grovkorniga bergarter.
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Figur 2.23. Boxplottdiagram för Los Angelesvärden. Bergarterna är grupperade utifrån deras
mineralogiska sammansättning, granit (röd), granodiorit (grå), tonalit (brun), basiska djupbergarter
(mörkgrön), sura till intermediära vulkaniter (gul), basiska vulkaniter (ljusgrön) och metagråvackor
(ljusblå). Data omfattar såväl massformiga som starkt omvandlade bergartsprov och både fin-, medeloch grovkorniga bergarter.
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2.1.6 Jordarter
Jordarternas fasta beståndsdelar utgörs av mineral- och bergartspartiklar (nedbrytningsprodukter från
berggrunden) eller av organisk substans (nedbrytningsprodukter av växter, djur och mikroorganismer).
Även kemiska utfällningar kan bilda jordarter. Oftast dominerar antingen det minerogena materialet
(minerogena jordarter, mineraljordarter eller klastiska jordarter) eller det organogena materialet
(organogena jordarter, organiska jordarter, torvmarksjordarter eller humusjordarter).
Jordarter indelas traditionellt bortsätt ifrån deras bildningssätt genom sin kornstorlek baserad på
Atterbergs korngruppsskala. Delvis sammanfaller korngruppsgränserna med förändringarna för de
geotekniska egenskaperna, t.ex. att en siltrik jord är mycket tjälfarlig på grund av dess höga kapillaritet.
Det är dock viktigt att veta att Atterbergs ursprungliga indelning av fraktionsgränser inte är helt i
överensstämmelse med de geotekniska egenskaperna [Karlsson & Hansbo 1984] varför den
modifierats genom åren. Även internationellt sett varierar definitionen av kornstorleksgruppering
vilket är viktigt att ta hänsyn till i samband med utländska handelsförbindelser. Den
kornstorleksgruppering som främst används idag i Sverige är den som redovisas nedan [SGU 1994].
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Figur 2.24. Kornstorleksgruppering av jordarter.
Ett komplement till kornstorleksindelning för att beskriva en jordart är att kvantifiera
kornfördelningstal via så kallat graderingstal [Larsson 2008, Karlsson & Hansbo 1984].

Naturgrus
Naturgrus är naturligt sorterade jordar som till övervägande delen består av fraktionerna sand, grus
och sten vilka när det gäller bildningssättet kan kategoriseras som isälvsavlagring, svallsediment,
älvsediment eller vindavlagrade sediment samt morän [SGU 2000b]. Moränen skiljer sig märkbart från
övriga naturgrusformationer varför den beskrivs separat nedan.
Isälvssedimenten förekommer i olika former varav den mest typiska formen är rullstensåsen.
Rullstensåsen är uppbyggd av material i alla storlekar, från grovsilt till block, och är sorterade i lager
med mer enhetliga skikt. Materialet är avrundat beroende på smältvattnets erosion. Under högsta
kustlinjen (HK) är rullstensåsarna relativt stora och åssidorna är ofta täckta av fina jordarter som, lera,
silt eller övriga svallsediment. Ovanför den högsta kustlinjen är åsarna inte svallade och åskonturen är
här därför mer skarp (Getryggsås). Isälvssediment kan också förekomma som deltan, sandurbildningar,
småkulliga avlagringar eller dalfyllnader. Svallsedimenten bildar strandvallar av grus och klapper,
vanligen i lägen som tidigare varit exponerade för havsvågor. De mäktigaste svallsedimenten har
ansamlats på läsidan eller i passpunkter mellan två höjder.
Älvsedimenten är partiklar som transporterats av och avsatts längs med våra åar och älvar. De
mäktigaste älvsedimenten förekommer i de stora älvdalarna i mellersta och norra Sverige, t.ex. längs
med Luleälven. Vindavlagrade sediment, flygsand, är en mycket välsorterad jordart, vanligen
bestående av fin- till mellansand. De senare bildar ofta ryggar och kullar, så kallade sanddyner i det
svenska landskapet. Klassiska exempel är vinddynerna norr om Mora. Ofta förekommer de i kustnära
miljöer, t.ex. i Skåne, Halland, Gotland (Fårö) och på Gotska sandön men de förekommer även i det
81

82

norrländska inlandet. Naturgrus finns avsatt inte bara på dagens landyta utan återfinns även på
havsbotten. Den sanden benämns ofta som havssand.

Figur 2.25. Välsorterade sand- och grusskikt från en aktiv brytfront i en grusavlagring i mellersta
Sverige. Foto Lars Stenlid.

Morän
Morän är en osorterad jordart och materialet är mer eller mindre skarpkantat till skillnad från
naturgrusets mer rundade kornformer. Morän är bildad av inlandsisens erosion av den underliggande
berggrunden. Erosionsprodukterna plockades upp, transporterades och deponerades slutligen av isen,
då som en osorterad jordart [SGU 2000b]. Morän är Sveriges vanligaste jordart och täcker ungefär 75
procent av landets yta. Variationen i en morän är stor och den kan innehålla alla kornstorlekar från
lerpartiklar upp till jättelika block. Sammansättningen påverkas av berggrunden som isen rört sig över
men även hur långt moränmaterialet har transporterats. I stora delar av Sverige domineras moränen
av sand- och siltpartiklar men till skillnad från natursandsavlagringar är då moränens partiklar mer
skarpkantade. Vanligen utgör moränen ett mer eller mindre tunt täcke på berggrunden men
egenformer förekommer också. Moränbacklandskap, ändmoräner och De Geer-moräner samt
drumliner är exempel på former som är uppbyggda av morän. Den morän som återfinns över Högsta
kustlinjen (HK), d.v.s. den nivå som havsvattennivån kommit upp till, innehåller alla jordartsfraktioner
medan morän vid och under HK kan vara svallad, d.v.s. havsvattnet har sköljt bort finmaterialet i de
översta delarna. Detta bortsköljda finmaterial återfinns som svallsand i svackor och kan ibland vara
betydande och lokalt utgöra brytbara kvantiteter.

Lera
Lera är en mycket finkornig jordart där huvudparten av partiklarna är mindre än 2 µm. Lerpartiklar kan
på grund av sin mycket fina kornstorlek följa med vattenströmmar längre ut i haven än sand och grus
och partiklarna sedimenterar först i lugnare vatten. I Sverige förekommer lera huvudsakligen under
högsta kustlinjen men kan även ha utbildats i stora issjöar. Den lera som avsattes i ishavet i samband
med isavsmältningen benämns glacial lera och är ofta varvig efter årstidsväxlingen i
avsmältningsprocessen. Postglacial lera är lera som omlagrats under senare tid. Den kan innehålla en
viss grad av organiskt material. Nybilning av lera sker när organiskt material bryts ner, exempelvis vid
igenväxning av sjöar. Uppsalaslätten, västgötaslätten och Östergötland norr om Linköping är områden
med utbredda lermarker.
82

83

2.2 Alternativa råvaror
Till alternativa material räknas industriellt framställda material och återanvända respektive återvunna
material. Sådana material kan vara restprodukter från annan framställning, t.ex. gråberg från gruvor,
slagger från metallframställning och askor från energiframställning, eller utgöras av gammalt
vägmaterial som återanvänds till nya vägmateriallager, t.ex. krossad asfalt som används i obundna
lager. De industriellt framställda materialen har i flera fall speciella egenskaper vilket kan komplettera
de naturliga bergmaterialens egenskapsprofiler.
Även om traditionella bergmaterial dominerar bergmaterialindustrin idag växer användningen av så
kallade alternativa material. De största mängderna alternativt material utgörs av så kallat gråberg från
gruvverksamheten. Detta gråberg som uppkommer efter malmutvinningen i Sverige kan grovt
uppskattas till ca 72 miljoner ton [SGU 2017a]. Stora upplag med gråberg finns bland annat i Kiruna
(Kirunavaara) och utanför Gällivaare (Aitik).
Europa har som målsättning att reducera avfallet till 65 procent före 2030. EU-parlamentet har 2017
även röstat för att skärpa återvinningsmålet ytterligare, till 70 procent fram till år 2030. Ökad
användning av återvunna material kommer med all sannolikhet att kräva att ny teknik utvecklas och
även på sikt generera nya eller modifierade materialprodukter.
Bygg- och rivningsavfall genereras i stora mängder. I USA beräknades det genereras 140 miljoner ton
sådana massor år 2013 [You et al. 2012] och i Europa produceras det uppskattningsvis 970 miljoner
ton varje år [Soniego et al. 2010].
I Sverige uppstod 1,3 miljoner ton bygg- och rivningsavfall från byggsektorn m.fl. branscher år 2015
[Naturvårdsverket 2014]. Återvinningsgraden för bygg- och rivningsavfall i Sverige uppskattas till
omkring 50 procent. Uppskattningen av bygg- och rivningsavfall innehåller dock flera osäkerheter
eftersom flera av de europeiska länderna inkluderar återvunnen asfalt i begreppet återvunna material.
Om man inkluderar begreppet återvunnen asfalt i bygg- och rivningsavfall har Sverige i princip redan
uppnått 70 procents återvinning [Palm m.fl. 2015].

2.2.1 Gråberg
Det bergmaterial som på grund av allt för låga mineralhalter saknar ett ekonomiskt värde vid
malmutvinning kallas gråberg. Produktionen av gråberg, särskilt under de år då malmproduktionen är
stor, kan vara betydande. Under 2015 producerades ca 55 miljoner ton gråberg från järnmalmsgruvor
och andra gruvor i Sverige [SGU 2016a]. Sveriges i särklass största gruva, Aitik, har sedan starten 1968
producerat 640 miljoner ton gråberg, vilket i snitt motsvarar ca 12 miljoner ton per år (figur 2.26).
Källorna till gråberget kan förenklat beskrivas komma från antingen oxid- eller sulfidmalmsgruvor där
restmaterialen från de sistnämnda vanligen är mer förknippade med miljöproblem.
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Figur 2.26. Röd till grå ryodacit, gråberg som restmaterial efter gruvdriften i Kirunavaara. Gråberg
utgör en restprodukt från gruvverksamheten. Idag återvinns en hel del av dessa mängder för
bygganläggningar på plats. Historiskt sett har det dock ackumulerats gråbergsupplag i nära anslutning
till utvinningen. De största av dess mängder finns lokaliserade i närheten av Kirunavaara och
Gällivaare. Foto SGU.
Gråberg från oxidmalmer används till många olika saker. Flera av de svenska malmerna är lokaliserade
i anslutning till vulkaniter varför gråberget från dessa följaktligen också utgörs av vulkaniska bergarter
vilka i allmänhet har en god till mycket god hållfasthet. Av detta skäl används en hel del gråberg för
produktion av bl.a. vägmakadamprodukter eller som fyllnadsmaterial. Omkostnader mellan olika
transportslag ökar dock totalkostnaderna för användningen av entreprenadberg varför strategiska
hamnar och mottagare är en nödvändighet [Karabegovic 2005].
Kirunagruvans gråberg används t.ex. som betongballast och ersätter här traditionell
naturgrusanvändning [SGU 2015a]. Gråberg från järnmalmsgruvor kan i flera fall användas för
produktion av så kallad tung ballast vilken används för betongkonstruktioner på större vattendjup. Om
gråberget produceras i samband med sulfidmalmsutvinning kan berget vara sulfidkontaminerat vilket
föranleder särskild varsamhet vid slutanvändningen.

2.2.2 Metallurgisk slagg
Järn- och stålslagg är biprodukter som produceras parallellt med tillverkning av järn och stål. De är
icke-metalliska bergliknande material och har lite olika egenskaper beroende på vilken
tillverkningsprocess de härstammar från. Genom noggrant val av råvaror, en kontrollerad
tillverkningsprocess och lämplig kylningsmetod kan slaggerna användas till olika applikationer bl.a.
som högkvalitativa konstruktionsmaterial vid t.ex. väg- och anläggningsbyggande. De flesta
slaggtyperna är registrerade i Reach (den europeiska kemikalielagstiftningen) och klassificerade som
icke-farliga ämnen enligt CLP-förordningen (EG, Nr 1272/2008).
Slagg är den aktiva komponenten i de metallurgiska processer som ger stålet önskade egenskaper.
Sammansättning, funktion och mängd beror på vilka råvaror som används, i vilken process slaggen
84

85

används och vilken typ av järn eller stål som tillverkas. Noggranna beräkningsmodeller styr de ingående
råvarorna vilket innebär att både stålets och slaggens sammansättning är väl kontrollerad. Gemensamt
för samtliga slaggtyper är att dessa, genom kemiska jämvikter, används för att skapa den önskade
stålkvaliteten. Inom den svenska järn- och stålindustrin producerades närmare 1,4 miljoner ton
metallurgisk slagg under 2010 [Jernkontoret 2012].

Figur 2.27. Masugnsslagg. Foto Jeanette Stemne.

2.2.3 Restmaterial från bygg- och rivningsverksamhet
Bygg- och rivningsavfall används som samlingsnamn för avfall som uppkommer vid byggande eller
rivning. Inom bergmaterialindustrin är följande typer aktuella: Återvunnen järnvägsballast,
rivningsbetong och restbetong, återvunnet vägmaterial (både asfaltbundet, betongbundet och
obundet) samt övriga schaktmassor av jord. Från bygg- och rivningsverksamheten uppkom drygt 8,9
miljoner ton 2014. Av detta utgjorde 0,6 miljoner ton farligt avfall.
Återvunnen järnvägsballast: Bergmaterial från nerlagda järnvägsvallar omhändertas och återvinns,
vanligen vid intilliggande täkter. De återvunna materialens finmaterial och medföljande organiskt
material måste först frånskiljas innan de krossas och siktas. Uppskattningsvis återvinns mellan 0,2 och
0,5 miljoner ton järnvägsmakadam varje år. Det är tillåtet att återanvända gammal bortforslad ballast
från spåret och den benämns återanvänd ballast. Kravet på hållfasthet anses vara uppfyllt medan
kravet på kornstorleksfördelning måste kontrolleras och säkerställas.
Återvunnen betong Återvinningen av de största delområdena inom Mineralavfall (främst betong- och
tegelavfall) är mycket hög. Framgången beror bl.a. på en relativt hög återanvändningsgrad av
återvunnen betong till nya betongändamål och till konstruktions- och täckningsmaterial på deponier
[Palm m.fl. 2015].
Restbetong Färdig betong är flytande betongmassa som körs ut till olika beställare för formgjutning på
plats. En del av betongmassan blir över och kallas då restbetong. Ca 7 % av den tillverkade betongen
blir slutligen restbetong. Att man tillverkar mer betong än behövligt beror på att man fyller ut
lastbilarna då dessa transporter är särskilt kostsamma [Jepsson & Nyberg 2017]. Ett annat namn för
restbetong är spillbetong.
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Rivningsbetong Vid rivning av betongkonstruktioner skapas en hel del rivningsbetong. Efter att den
genomgått krossning och eventuell armering har frigjorts kan den användas som ny betongballast eller
som fyllnadsmaterial. Så kallad rivningsbetong är mer oren än restbetong och den används därför som
mindre kvalificerade produkter som obundna vägmaterial eller fyllnadsmassor. Förutom betongämnen
kan rivningsbetongen innehålla andra restmaterial såsom plast, isolering m.m. vilket i vissa
sammanhang är viktigt att frånskilja för att förhindra en eventuell risk för lakning av farliga ämnen.
Återvunnen asfalt Den genomsnittliga återvinningen av asfalt i Sverige är uppskattningsvis 13 procent.
Enskilda verk återvinner betydligt mer, upp mot 20 procent, och den övre graden av återvunnen
asfaltinblandning uppskattas till 70 % för vissa asfaltmassor [Jepsson & Nyberg 2017]. I Sverige
nyproduceras ca 7–8 miljoner ton asfalt varje år. Den asfalt som återvinns i ny asfalt varje år är ca 1,5–
2 miljoner ton vilket motsvarar ca 20–25 procent [Törnblom 2011].

2.2.4 Askor
Varje år genereras cirka 1,7 miljoner ton askor i samband med förbränning för energiproduktion i
Sverige [SCB, Askor i Sverige 2012]. Antalet värmeförbränningspannor i Sverige överstiger 3500 stycken
[Naturvårdsverket 2005] och 150 av dessa anläggningar anses vara relativt stora [Eklöf m.fl. 2016].
Askans sammansättning och därmed dess egenskaper och användningsmöjligheter påverkas av
bränslet, panntypen, förbränningsprocessen, var i pannan som askan tas ut och eventuell lagring eller
förädling efter förbränningen. Därför är det viktigt att särbehandla olika typer av askor och varje
materialbedömning bör bygga på aktuella data från den berörda anläggningen. Mer information om
olika asktypers egenskaper m.m. finna i Handbok i restprodukter från förbränning [Hjalmarsson m.fl.
1999], Handbok – Bottenaskor från kol-, torv- och biobränsleeldning i väg- och anläggningsarbeten
[Arm & Tiberg 2013] och Handbok Slaggrus i väg- och anläggningsarbeten [Arm 2006].
Bottenaska är det restmaterial som faller till botten av en panna vid förbränning av fasta bränslen.
Vanliga bränslen är hushålls- och industriavfall som genererar ca 500 000 ton bottenaska samt kol, torv
och biobränslen vilka genererar ca 400 000 ton bottenaska. Begreppet biobränsle är ett samlingsord
för ett stort antal bränslefraktioner med olika egenskaper. I juridisk mening betraktas samtliga askor
som ett avfall.
De vanligaste panntyperna är roster-, fluidbädd- och pulverpannor. Förädlad bottenaska från
förbränning av hushålls- och industriavfall i en rosterpanna kallas inom avfallsbranschen för slaggrus.
Förädlingen innebär bland annat att magnetiska metallpartiklar i askan har sorterats bort och att den
har lagrats en viss tid utomhus. Det är den grovkornigaste bottenaskan och den används i stor
omfattning i anläggningsarbeten utomlands, men än så länge sparsamt i Sverige.
En rosterpanna har en gallerliknande förbränningsanordning (roster) på vilken bränslebädden torkas,
pyrolyseras och slutförbränns. Efter förbränningen matas bottenaskan ut från rostern direkt ned i ett
vattenbad för att släckas. Bottenaskan från en rosterpanna blir ganska grovkornig, ca 0–50 mm stora
partiklar. Den bottenaska som bildas vid kolförbränning är svart och har en kornstorleksfördelning som
motsvarar den för grus eller sandigt grus. Askan är mycket porös och därmed mycket lätt, men också
krossningsbenägen vid mekanisk påverkan.
I en fluidbäddpanna förbränns bränslet i en fluidiserad bädd av sand. Fluidiseringen åstadkoms genom
att förbränningsluft blåses genom bädden underifrån. Beroende på luftflödet kan sandbädden vara
antingen bubblande, BFB – Bubblande fluiserande bädd, eller cirkulerande, CFB – Cirkulerande
fluiserande bädd. I fluidbäddpannor av bubblande typ är luftflödet litet, vilket gör att bara en liten del
av bäddmaterialet rycks med i rökgasflödet. I cirkulerande fluidbäddpannor är lufthastigheten högre
genom bädden och mycket bäddmaterial virvlar med i rökgaserna. Därför fångas partiklarna upp i en
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cyklon och återförs till bädden. Sandbädden byts ut kontinuerligt genom att den matas ut från botten
av pannan. Det är denna pannsand som utgör bottenaskan från en fluidbäddpanna. Den består av sand
med inslag av större askpartiklar som följt med vid utmatningen. Till skillnad från en rosterpanna kräver
en fluidbädd att bränslet är finkrossat. Å andra sidan blir bränslet jämnare och effektivare förbränt
genom att fluidiseringen sprider ut bränslet och genom att sanden är en bättre värmebärare. Det gör
också att förbränningstemperaturen kan vara mycket lägre i en CFB än i en roster, 800–900 °C jämfört
med ca 1000 °C. En variant av fluidbäddpanna är trycksatt fluidbäddspanna PFBC.

Materialegenskaper
Bränslet påverkar innehållet av miljöbelastande ämnen. Panntypen och förbränningsprocessen
påverkar den kemiska sammansättningen, innehållet av organiska partiklar, kornstorleken och
vatteninnehållet. Det är viktigt att komma ihåg att bottenaska och rökgasreningsrester inte har samma
egenskaper, till exempel har rökgasreningsresterna ofta härdande egenskaper på grund av sitt
kalkinnehåll. Om bottenaskan blandas med rökgasreningsrester kan även blandningen få mer eller
mindre härdande egenskaper.
Alla bottenaskor ska lagras eller mogna en viss tid före användningen. I samband med lagring av
askorna pågår kemiska reaktioner – metaller oxideras och hydroxider karbonatiseras – vilka sänker pH
i materialet och reducerar utlakningen av föroreningar. Lagringen påverkar även materialets styvhet
och bärförmåga. Förädling av askan genom inblandning av olika bindemedel, till exempel bitumen, är
möjlig.
Kornstorleken varierar mellan 0 och 40 mm för samtliga bottenaskor. Finjordshalten varierar mellan 0
och 10 viktprocent. Endast vissa av rosterbottenaskorna kan betecknas som välgraderade. Övriga
bottenaskor är mer eller mindre välsorterade. Kolrostbottenaska har en kornstorleksfördelning som
motsvarar den för sandigt grus medan trärosteraskorna liknar mer grusig sand. Pannsand är som
namnet antyder sandliknande material med nästan alla partiklar mindre än 2 mm. Om returbiobränsle
dominerar blir pannsanden lite grovkornigare. Bottenaskan från pulverpannor är den finkornigaste av
de här nämnda bottenaskorna.
Slaggrus ser ut som gråsvart sandigt grus och har liknande fysikaliska/geotekniska egenskaper. På
grund av framställningssättet är materialet poröst, vilket gör det något lättare och mer isolerande än
grus. Den porösa karaktären gör även att materialet är mindre motståndskraftigt mot slag och nötning.
Bottenaskor från kol-, torv- och biobränsleeldning har relativt liten styvhet och bärförmåga. Det beror
på att partikelstorleken är liten och på att flera av askorna är ensgraderade. Dåligt utbrända askor får
automatiskt dålig styvhet, bärförmåga och beständighet. På grund av den porösa karaktären är
bottenaskor lättare än grus och krossat berg. 1,1–1,2 t/m3 för kolrostbottenaskan medan
trärosteraskan har 0,8–1,0 t/m3 vid 29–33 % vattenkvot.

Användningsområden
Slaggrusets egenskaper innebär att det kan ersätta grus och sand och i vissa fall krossat berg i olika
anläggningsarbeten. I vägar kan slaggrus användas till exempel som underbyggnad, skyddslager och i
vägar med tillräckligt tjockt asfaltlager även som förstärkningslager.
Bottenaska från förbränning av kol i en rosterpanna har använts som lätt bankfyllning i vägar medan
biobränsle- och avfallsbränslebaserade bottenaskor från fluidbäddpannor har använts som
fyllningsmaterial i rörgravar. Torvbottenaska från en pulverpanna har använts som
vägfyllningsmaterial. Bottenaskor är inte lämpliga till slitlager eller obundet bärlager eftersom den
direkta trafikbelastningen på sådana lager är för stor och för att materialets beständighet mot
mekanisk påverkan är för dålig.
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Pannsander uppfyller de tekniska krav som ställs på kringfyllningsmaterial för fjärrvärmerörgravar,
men är för ensgraderade för att uppfylla AMAs krav på själva ledningsbädden. Ett högt pH (> 9) kan
vara korrosivt för vissa typer av rörledningar. Det gäller främst sådana som är tillverkade av segjärn,
cement och polyesterplast. Ledningar av PE, PP och PVC bedöms däremot väl kunna motstå den
korrosiva miljö som bottenaskor från biobränsleeldning orsakar. Lagring och mognad av askorna innan
användning sänker pH och minskar korrosionsbenägenheten.
I en miljöbedömning av bottenaska bör hushållning med naturresurser beaktas eftersom användning
av bottenaska i anläggningsbyggande innebär att naturliga ballastmaterial kan sparas och
deponeringen av askor minskas. I vissa fall kan även kortare transporter och därigenom minskad
energianvändning påvisas. Livscykelanalyser för askor finns sedan tidigare beskrivna [Olsson et al. 2006
och Olsson 2008].

Figur 2.28. Aska. Foto Björn Schouenborg.
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3 Råvarukällor för bergmaterial och alternativa material
Eftersom både brytningsteknik, förädlingsteknik och produkter m.m. i flera fall skiljer sig åt mellan olika
industrigrenar, har beskrivningarna delats upp för respektive råvarukälla. Dessutom skiljer sig kraven
på berget väsentligen beroende på om bergmaterialet är avsett att användas som t.ex. ballast eller
blocksten. Generellt sett kan man indela de svenska råvarukällorna för bergmaterial enligt
nedanstående tabell:
Tabell 3.1. Olika råvarukällor och deras produktslag. Internationella primära materials råvarukällor
motsvaras i princip av 1–6 och råvarukällorna för alternativa material motsvaras av 7–10:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Råvarukälla

Primär produkttyp

Bergtäkt
Grus- och moräntäkt
Blockstenstäkt
Gruvor
Industrimineralbrott
Sandupptag från havsbotten
Jord- och bergschakt
Väg- och järnvägsrenoveringar
Andra bygg- och rivningsarbeten
Stålverk

Ballast
Ballast
Natursten
Gråberg
Industrimineral
Ballast
Ballast
Ballast, returasfalt
Krossad betong
Slagg

Sekundär produkttyp

Ballast
Ballast
Ballast

Ballast

Beskrivningarna som följer avser främst de processtekniker som används, allmän information om
källornas antal och volym m.m. Särskilt fokus är lagt på att beskriva de raffineringssteg som tas för
produktförädling vilka omvandlar råvaran och restmaterial till produkter. Alla tillståndsgivna platser
för utvinning av industrimineral, natursten och ballastmaterial i Sverige, brott och täkter, återfinns i
SGUs interaktiva karttjänst, Kartvisaren ballast. Kortfattad geologisk information om flera av de platser
i Sverige som producerar bergmaterialprodukter kan hittas i SGUs rapportserie, Malmer, industriella
mineral och bergarter för respektive län [Rapporter och meddelanden 22, 31, 45, 50, 61, 65, 80, 96,
100, 108, 117, 124 och 130].

3.1 Bergtäkt
I Sverige finns idag mer än 700 aktiva bergtäkter (Figur 3.1). Utöver dessa finns också ett hundratal
kombinerade berg- och grustäkter samt ett antal tillståndsgivna men vilande täkter. Dessa täkter har
under de senaste åren producerat mellan 60 och 80 miljoner ton ballast per år vilket motsvarar mer
än 80 procent av den totala ballastproduktionen från täkter och entreprenadarbeten i Sverige. Den
långsiktiga trenden är att medelproduktionen från dessa och antalet bergtäkter ökar i takt med att
antalet grustäkter minskar [SGU 2017b]. Utfasningen av grustäkter kommer med all sannolikhet kräva
att nya bergtäkter kommer till stånd inom de tidigare grusproducerande områdena.
Under de närmaste åtta åren finns ett uttalat behov av 700 000 nya bostäder [SGU 2016b]. Detta
innebär kortfattat att behovet av ballastmaterial för byggande de närmaste åren kommer att motsvara
de uttagsnivåer som rådde under 70-talet då de svenska miljonprogramområdena byggdes. Det
betyder i sin tur att det årligen kommer att behöva produceras 60–70 procent mer ballastmaterial i
Sverige jämfört med medelvärdet för den sista 15-årsperioden. För att lösa denna utmaning krävs med
all sannolikhet fler täkter och större uttagsvolymer från befintliga täktområden.
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Figur 3.1. Sveriges bergtäkter [SGU 2016b].
Ballastmaterial från bergtäkter är att betrakta som en nationellt mycket stor naturresurs även om dess
kvalitet, brist på häll, motstående intressen och rådigheten över markområden gör att det lokalt sett
kan förekomma områden med brist på specifika ballastprodukter. Det kommer inte att råda någon
brist på ballastmaterial från bergtäkter före nästa inlandsis drabbar vårt land. Detta innebär att
bergmaterial innan nästa inlandsis har inträffat inte bör betraktas som en ändlig naturresurs. Ur ett
internationellt perspektiv nybildas även berggrunden på jordytan i aktiva vulkanområden, t.ex. på
Island.

90

91

Vanligen utgörs det så kallade verksamhetsområdet, platsen för utvinning, bergupplag, krossar m.m.,
av en yta mindre än 10 hektar (Figur 3.2). Den totala ytan av Sveriges alla aktiva bergtäkter uppskattas
till ca 100 kvadratkilometer vilket motsvarar mindre än 2 promille av den som Sveriges samlade yta för
Natura 2000 områden utgör.
Leveranser från svenska bergtäkter varierar i storlek från ett tiotusental ton till flera miljoner ton
årligen. Den svenska aktiva medeltäkten bryter årligen ca 40 000 ton. Av Sveriges totalt ca 700
bergtäkter är det ett fåtal som kan kategoriseras som riktigt stora, > 300 000 ton årligen, nämligen 57
stycken. Samtliga av dessa täkter är lokaliserade i tätortsregioner där efterfrågan är mycket stor.

Figur 3.2. Vällsta bergtäkt. Foto Skanska.

Bergmaterialråvara, lokalisering och behov
Större delen av de bergtäkter som finns idag är främst framtagna med syfte att leverera bergmaterial
till väg- och anläggningsändamål. De egenskapsprofiler som efterfrågats är ofta att materialet ska vara
beständigt och ha en god hållfasthet vilket efterfrågas vid produktion av asfaltballast och obundna
material (se vidare under kapitel 4.2 Bundna aggregat och 4.3 Obundna aggregat).
I takt med att antalet grustäkter blivit allt färre har fler bergtäkter öppnats. När det gäller betongballast
så dominerar fortfarande användningen av naturgrus i sandfraktionen. Andelen krossat berg för
betong har under de sista 15 åren fördubblats [SGU 2016b] och under senare tid syns alltfler försök att
ta fram bergtäkter med primärt syfte att producera betongballast. En ballast för betong kräver andra
egenskaper än en för väg. Betongballast ska för normal gjutbetong helst vara rund eller åtminstone
kubisk och kornstorlekarna skall följa en kontinuerlig siktkurva. Krossat berg blir mera kantigt och flisigt
än naturgrus vilket ger problem vid proportioneringen.
En lokalisering med närhet till slutanvändaren är viktig då detta både minskar kostnaderna för
transporter och miljöpåverkan. Av detta skäl är flertalet av de svenska bergtäkterna sällan lokaliserade
längre bort än några mil från närmsta större tätort.
91

92

Ballastkonsumtionen från bergtäkter har visat sig ligga stabilt på ca 60–80 miljoner ton per år beroende
på de konjunktursvängningar som råder för tillfället. I och med att en utfasning av de naturgrustäkter
som tidigare stått för den största andelen av Sveriges ballastförsörjning hela tiden fortgår kommer allt
fler och allt mer produktoptimerade bergtäkter att krävas för att möta marknadens behov.

Brytningsteknik
Brytningstekniken vid bergtäkter kan variera en hel del beroende på vilket bergmaterial som bryts och
vilket huvudsakligt produktslag verksamheten syftar till. Verksamheten kan dock indelas i följande
delmoment, losshållning, krossning och sortering.

Losshållning
När man spränger ett berg så krossas området runt borrhålet med kraften från sprängämnet. Det bildas
sprickor av stötvågen som fortplantar sig i materialet. När denna stötvåg sedan reflekteras ger det
upphov till en dragsprängning som då drar isär berget. Ett bergs tryckhållfasthet är tio gånger större
än bergets draghållfasthet. Det är alltså dragkrafterna i kombination med det gastryck som bildas i
sprickorna i berget som gör att berget faller isär [BEF].
Sprängningen föregås av att bergets geologi och struktur fastställs. Därefter upprättas en plan över hur
sprängarbetet ska utföras, innehållande bland annat borr- och laddplan. En riskbedömning ska alltid
göras före sprängning. Berget avtäcks sedan från jord och lösa stenar innan man borrar hål i berget.
Hålen laddas med sprängämne och salvan kopplas ihop. Traditionellt sker losshållning av berget i
svenska bergtäkter genom så kallad pallsprängning. Principen för pallsprängning är att sprängningen
utförs trappstegsvis med djupt, stående borrhål i en eller flera rader där själva pallhöjden kan variera
vanligen mellan 10 och 25 meter. När en pall, belägen ovan jord, har en pallhöjd som överstiger tio
meter ska hålavvikelsen i borrhålen i de två främre hålraderna normalt kontrolleras [AFS 2010:1].
Borrpiporna ska anläggas något lutande mot vertikalplanet för att underlätta losshållning.
Sprängladdningen i borrpiporna indelas i botten-, pip- och förladdning där mängden sprängämne ökar
mot djupet. Mindre vanlig metodik som används i vissa bergtäkter är lossknackning med hjälp av en
hydraulhammare. En förutsättning för denna teknik är att berggrunden redan besitter ett antal
svaghetsplan, t.ex. sprickor eller lagringsytor, som kan nyttjas vid losshållningen. Om bergarten är
relativt mjuk, t.ex. kritkalksten, kan man använda sig av så kallad knackningsteknik istället (figur 3.3).
Efter genomförd sprängning hanteras de större block som inte sönderdelats, så kallade skut, med hjälp
av skutsprängning eller en hydraulhammare.
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Figur 3.3. Att knacka ner berget, så kallad knackningsteknik, kan man använda sig av om berget är
relativt mjukt eller om det är kraftigt uppsprucket. I Åstorp bergtäkt var berget på vissa ställen så pass
uppsprucket att knackningsteknik kunde användas. Foto Per Murén, NCC.

Krossning
Efter losshållningen förädlas materialet vidare genom krossning. Vanligen följer två till fyra krossteg
beroende på vilka ballastprodukter man framställer: Förkrossning, mellankrossning, efterkrossning och
finkrossning samt vid behov även kubisering [Johansson 2003, se figur 3.4].

Käft-, kon-, spindel- och VSI-kross
Käftkrossar används oftast vid förkrossning där sprängblock krossas ner till 150–200 mm. Den rörliga
plattan är fäst på en ”käke” vilket åstadkommer en tuggande krossrörelse, därav namnet käftkross.
En gyratorisk kross sönderdelar materialet då det passerar den inre roterande konan och den
omgivande manteln. Bland gyratoriska krossar skiljer man på spindelkrossar som främst används vid
för- och mellankrossning samt konkrossar som används vid mellan-, efter- eller kubiseringskrossning
(figur 3.4). Spindelkrossar är dock mer vanligt i gruvindustrin än i ballastindustrin. Det är rent
funktionellt ingen skillnad mellan hur en spindelkross och en konkross fungerar. I båda krosstyperna
sker krossningen genom en excentrisk roterande rörelse av huvudaxeln. För att uppnå en
interpartikulär krossning där själva krossen pressar på hela materialbädden så rekommenderas det att
krossarna är choke-matade vilket innebär att deras inlopp är helt dränkta med stenmaterial. Genom
detta förfarande säkerställs att tillräckligt många partiklar hela tiden finns till förfogande för att bygga
upp partikelbäddar. Interpartikulär krossning ger en bättre konform än singelpartikulär krossning.
Detta förklaras av det i detta avseende förmånligare spänningstillståndet.
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Figur 3.4. Principfigur för hur konkrossen arbetar [Minbas 2015].
En slagkross slår sönder materialet och krossen är relativt enkel i sin konstruktion. Via rotorn kan
hastigheten höjas respektive sänkas. Vanligen är krossningshastigheten snabbare hos slagkrossen än
för andra krosstyper. Slitaget av en slagkross är påtagligt då man krossar hårda bergarter. Framförallt
utnyttjas befintliga svaghetsplan i materialet under slagkrossningsprocessen varför inre spänningar i
materialet då uteblir [Öberg 2003].
En centrifugalkross, t.ex. en VSI-kross (Vertical Shaft Impactor crusher), används ibland för att förbättra
ett krossmaterials kornform vilket kan vara nödvändigt t.ex. för att producera betong eller
asfaltballast. Principen för en centrifugalkross utgörs av en centralt placerad rotor, vanligen med tre
till fyra utstickande rotorblad. Konstruktionen omsluts av ett cirkulärt stålhölje. Material slungas
vanligen in från sidan, men inmatning av material kan också ske genom krosskammarens toppöppning.
Rotorns hastighet kan genom en frekvensomvandlare ställas in vilket påverkar energianslaget mellan
de enskilda kornen. Den slutgiltiga formen på kornen påverkas således av träffen mot rotorns blad,
men även då kornen kolliderar med andra korn samt slutligen vid anslaget mot stålhöljets innervägg,
se Figur 3.5. Krossning sker alltså både genom impaktering (krock med rotorns blad och andra korn)
samt abrasion (nötning mot stålhöljets innervägg). Partikelformen förbättras med högre
rotorhastighet. Den förbättrade partikelformen uppnås på bekostnad av en ökad produktion av filler
(partiklar under 63 μm).
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Figur 3.5. Modellering av VSI-krossningsteknik där stenpartiklar kolliderar med varandra. De röda
partiklarna har högre hastighet än de ljusa partiklarna [Minbas 2015].

Sortering
När snäva kornfraktioner, så kallade makadamsorteringar, krävs används efter krossningen ett eller
flera sorteringsverk. Sorteringsverket består av ett antal olika såll vilka delar upp ingående
bergmaterialsortering i mer åtskilda makadamfraktioner såsom 4/8 mm (halkbekämpning), 8/11 mm
(asfaltsten),
11/16
mm
(asfaltsten),
16/32
mm
(dräneringslager),
32/50
mm
(järnvägsmakadamballast).
Kraven på rensiktning är normalt höga [Soldinger-Almefelt 2002]. En sikt kan bestå av ett eller flera
siktdäck, antingen med en horisontell eller lutande placering. Sikten vibrerar, vilket bland annat
medför att materialet transporteras utmed sikten. Vibrationen ska också vara sådan att igensättning
av öppningarna i siktduken motverkas. Rörelsen kan delas in i tre typer, cirkulär, linjär och elliptisk.
Siktar med ett cirkulärt slag har en del av rörelsen vinkelrätt mot siktplanet. Av detta skäl motverkar
ett cirkulärt slag igensättning väl, men siktplanen måste då luta för att transporthastigheten ska vara
tillräcklig. Ett linjärt slag åstadkommer en bättre rensiktning per areaenhet, men risken för igensättning
ökar också. Ett elliptiskt slag kombinerar både fördelar och nackdelar hos det cirkulära och det linjära
slaget.
Siktduken utgörs vanligen av trådduk, polyuretan eller gummi. Trådduk ger en högre
rensiktningsförmåga, kostar förhållandevis lite och har en stor andel öppen siktarea. Jämfört med de
övriga materialen så är dock tråddukens livslängd oftast kortare.
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Flera processer pågår samtidigt då sikten vibrerar. Partiklarna transporteras längst sikten samtidigt
som finmaterialet (partiklar som är mindre än öppningarna i siktduken) passerar genom öppningarna.
Om bäddtjockleken är större än en partikeldiameter kommer partiklarna i bädden att omlagras.
Stratifieringsprocessen inkluderar både separation och mixning. De små partiklarna ramlar ner mellan
de större, vilket leder till att de små partiklarna rör sig mot siktduken och materialet separeras.
Eftersom siktytan vibrerar så blandas samtidigt partiklar av olika storlekar. Stratifieringen bidrar till att
öka effektiviteten hos sikten eftersom finmaterialet transporteras mot siktduken.
Kvaliteten på de producerade sorteringarna beskrivs ofta genom att man anger andelen över- och
underkorn. Sannolikheten för att gränskorn, partiklar som är nästan lika stora som öppningarna, ska
kunna passera är låg. Därför är öppningarna nästan alltid större än den önskade separationsgränsen.
Detta innebär dock att en del partiklar som är större än separationsgränsen passerar, vilka då utgör
överkornen av det passerade materialet. Alla partiklar som är mindre än separationsgränsen och som
finns kvar i materialet ovanpå sikten kallas för underkorn. En sortering innehåller följaktligen, till
skillnad från en fraktion, även partiklar som ligger utanför separationsgränserna.
I flera fall kan en efterföljande tvättning av makadamen behöva göras för att få bort den fillerandel
som sitter fast på de större makadamkornen. Detta är nödvändigt då produkten ska användas för t.ex.
dränering eftersom fillermaterial försämrar materialets dräneringsegenskaper. Ett oönskat finmaterial
kan också frånskiljas via en mer avancerad vindsikt, se figur 3.6.

Figur 3.6. Exempel på interncirkulerande vindsikt [Johansson 2014b].
En vindsikt klassificerar partiklar med hjälp av luft efter deras storlek, densitet och form. Vindsiktning
inkluderar därmed ett brett spektrum av maskiner. Dessa kan delas upp i hur luftflödet skapas och hur
separationszonen är konstruerad. När det gäller luftflödet kan detta antingen vara externt eller internt.
Ett internt luftflöde innebär att luften återcirkuleras i vindsikten. I ett externt luftflöde sugs luften först
in och sedan ut från vindsikten. För en vindsikt med externt luftflöde behövs av detta skäl därmed ett
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filtersystem för att förhindra dammspridning i täkten. Den partikelstorlek som vindsikten slutligen
klassificerar är beroende av den enskilda maskinens styrparametrar. Vindsiktning fungerar bäst då
materialets fukthalt är låg. Vindsiktning kan vara särskilt viktigt vid framställning av bra betongballast
eftersom oönskade flakiga korn, som kan anrikas i de lägre fraktionerna, och stora finandelar i
allmänhet starkt hämmar en betongmassas arbetbarhet.

3.2 Grus- och moräntäkt
I Sverige finns idag färre än 600 aktiva grus- och moräntäkter (figur 3.7). Utöver dessa finns också ett
hundratal kombinerade berg- och grustäkter. Det kan jämföras med de ca 4500 grustäkter som fanns
i början av 1990-talet. Grustäkter producerade år 2013 ca 12 miljoner ton ballast, vilket motsvarar 16
procent av den totala ballastproduktionen från täkter och entreprenadarbeten i Sverige. Den
långsiktiga trenden är att antalet grustäkter sjunker och att de totala leveranserna från dessa minskar.
För 30 år sedan utgjorde naturgruset mer än 70 procent av de totala ballastleveranserna [SGU 2015b].
Moränen utgör hittills en liten råvaruresurs för ballastprodukter på grund av att den just är osorterad
och innehåller relativt mycket finfraktion. Störst potential har grovkorniga moräner som tvättsiktats. I
Sverige bryts 2,3 miljoner ton morän på 82 platser i landet oftast i kombination med annan
materialbrytning, t.ex. berg eller grus [SGU 2017b]. Vanligen används den morän som bryts som
material för ombyggnad och nybyggnad av dammar till gruvindustrin.
I och med att morän är mycket vanligt förekommande i Sverige skulle ett ökat användande av jordarten
minska transporterna av bergmaterialprodukter då man vid väg- och anläggningsbyggande kan nyttja
det lokala materialet direkt. Under 1990-talet användes det lokala moränmaterialet till både underoch överbyggnaden vid ombyggnaden av E4an mellan Mehedeby och Gävle. Med hjälp av så kallad ytstabiliseringsteknik där man tillsätter ett bindemedel, t.ex. bränd eller släckt kalk, till den lokala
moränen kan man klara sig utan traditionella bergmaterialprodukter.

Materialråvara, lokalisering och behov
De flesta grustäkterna ligger i glaciofluvialt avsatta rullstensåsar och utgör så kallade isälvssediment.
Grustäkter förekommer även inom yngre grusavlagringar av så kallade svall-, älv- eller vindsediment.
Isälvssedimenten domineras av partiklar av sand- och grusstorlek. Partiklarna är vanligen välrundade
och ofta naturligt sorterade, sand för sig och grus för sig. Exempelvis rullstensåsar är naturligt
fraktionerade, oftast med grövre grusmaterial i kärnområdet och finare sandmaterial mot ytan och
kanterna. När åsen finns under den högsta kustlinjen, HK, kan de finkorniga svallsedimenten längs
åsflanken ibland utvinnas som fillersand och putssand. I vissa formationer har naturen dessutom
åstadkommit en naturlig sortering av sand med likartad mineralsammansättning, t.ex. kvartssand.
Sådana sandsorteringar är särskilt intressanta för specifika industriella applikationer. När det gäller
råvara för betong och vissa specialsandprodukter eftersträvar man ofta ett välrundat material vilket
innebär att naturgrus idag dominerar den här försörjningen. Råvaran för betong skall hålla en speciell
gradering vilket man idag åstadkommer genom att blanda olika naturgrussorteringar från samma täkt.
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Figur 3.7. Sveriges grustäkter. Likt Sveriges bergtäkter finns grustäkterna lokaliserade i samtliga län.
Fler grus- än bergtäkter finns lokaliserade i de svenska glesbygdsområdena [SGU 2016b].
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Den mer skarpkantade moränen, till skillnad från naturgruset, växelverkar i högre utsträckning med
omgivande luft, vatten och frost/tö. Trots att permeabiliteten är lägre i moränen medför detta att
moränmaterialet ofta är mer vittrat än sand- och grusmaterialet från rullstensåsar [Larsson 2008].
Partiklarna blir därför mera porösa på ytan och är ofta leromvandlade. Inblandning av leror är negativt
vid betongframställning vilket ofta medför att man erhåller ett sämre material för betongframställning
från morän än från naturgrus.

Lagstiftning och framtida behov
Naturgruset är att betrakta som en ändlig resurs och bör sparas, främst som reservoar för framtida
vattenuttag. Av detta skäl tar Sverige ut en punktskatt på levererat naturgrus sedan 1996 (se
Skatteverkets webbplats). Naturgrusskatten ska verka för en bättre hushållning med naturgrus med
syfte att gruset i första hand ska användas inom områden där det inte går att ersätta med annat
material. Material mindre än 0,06 mm, silt och ler, omfattas inte av skatt. År 2018 låg skatten för
naturgrus på 15 kr per ton.
Tillstånd till naturgrustäkt regleras enligt miljöbalken. Där anges att en grustäkt inte får komma till
stånd om det med hänsyn till det avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt att använda ett annat material. Rekommendationer om vilka användningsområden som idag
saknar lämpligt ersättningsmaterial till naturgrus finns i SGU-rapport 2015:35 Vidare anges i
miljöbalken bl.a. att en naturgrustäkt inte får komma till stånd om platsen är betydelsefull för
nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning.

Brytningsteknik
Brytningstekniken i en grustäkt skiljer sig markant från den i en bergtäkt eftersom materialet redan är
naturligt losshållet, förädlat och mer eller mindre välsorterat. Vanligen saknas mer avancerade krossar.
Krossning av naturgrusmaterial görs vanligen endast då kornstorleken är relativt stor, > 32 mm. Ofta
används konkrossar för att krossa överstenen från naturgrustäkter. Ett systematiskt blandande av
kända, välsorterade upplag eller noggrann sortering och sköljning av materialet räcker vanligen för att
ta fram de önskvärda sorteringarna.
Sorteringsverken kan variera från en enkel uppsättning av siktmaskiner till att man använder sig av ett
mer sofistikerat siktsystem. För framställning av specialsandsfraktioner kan man använda sig av
avancerad hydrosizer-teknik (Baskarp). Det senare görs bl.a. för att specialsandsfraktioner ofta är
mycket snäva och inte tillåter höga halter av över- och underkorn.
För att bryta under grundvattennivån i en grustäkt används en specialteknik. En lindriven dragskopa
används för att hämta sand och grus ur så kallade konstgjorda täktsjöar. Skopor löper längs ett
vajerspel för att sedan lossa det frambrutna materialet och sedan sikta upp det. Exempel på täkter där
detta använts är Skanskas täkt i Kallax och Jehanders täkt Wij i Bålsta [SGU 2010].
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3.3 Naturstenstäkt
2016 fanns 29 registrerade naturstensbrytande företag och 56 aktiva naturstenstäkter i Sverige, se
figur 3.8 [SGU 2017a]. Dessa stenbrottsområden bildar tillsammans endast en yta på ca 400 Ha.
Brytningen var drygt 0,9 miljoner ton 2016 vilket resulterade i ca 164 000 ton färdiga produkter, dvs.
ett utbyte på nästan 20 % om man räknar färdiga naturstenprodukter [SGU 2017a]. De vanligaste
produkterna utomhus är markbeläggning, murar, fasader och trappor. Inomhus är de vanligaste
användningsområdena för natursten som golv, väggar och köksbänkar. Utöver detta är ett stort
användningsområde gravstenar.

Figur 3.8. Sveriges 56 naturstensbrott [SGU 2017a].
100

101

Den natursten som exporteras från Sverige används till största delen för gravstenstillverkning. Det
stenmaterial som inte resulterar i naturstensprodukter kallas reststen och utgör en volym av ca
800 000 ton. Reststen används vanligen som ballast i olika former och kan många gånger användas
som den är, som vattenbyggnadssten, eller krossas ned till andra ballastprodukter. Beroende på
materialets egenskaper kan det användas till de flesta av de vanligare ballastprodukterna såsom
järnvägsmakadam, betongballast och vägmaterial. En lika viktig påverkande faktor som kvaliteten hos
berget är lokaliseringen av täkten relativt behovet av material eller möjligheten att t.ex. skeppa ut
restmaterialet. Ett mycket gott exempel finner vi i Smålandstäkten där Flivikgraniten bryts. I täkten
samarbetar täktägaren med en ballastproducent som bryter ballast i ena delen av täkten, medan
naturstenblock bryts i den andra delen. Reststen krossas till ballast och all ballast transporteras ut till
den närliggande hamnen för export till Baltikum.
Natursten har brutits under ca tusen år i Sverige. För hundra år sedan fanns betydligt fler täkter än nu.
De flesta var dock mindre. Bara i Halland fanns ca 500 täkter under 1920-talet. I Jämtland, Bohuslän
och Blekinge engagerade stenbrytningen förr i tiden tiotusentals personer.
Man kan förenklat säga att de 56 svenska naturstensbrotten producerar ett antal bergtyper, nämligen
granit (Tranås, Bohus, Kulla, Flivik, Bjärlöv, Vånga), diabas & gabbro (Biskopsgården, Sutareboda,
Hägghult, Duvhult, Brännhult), gnejs (Hallandia), kalksten (Öland, Gotland, Jämtland, Brännlyckan,
Kinnekulle), marmor (Ekeberg, Kolmården) och övrigt (Offerdalsskiffer, Älvdalskvartsit,
Gotlandssandsten, Orsasandsten).
Ur ett kommersiellt perspektiv innefattar en bergtyp i det här sammanhanget ett spektrum av olika
bergarter. Exempelvis innefattar bergtypen granit även andra granitoider såsom granodiorit och tonalit
[Natural Stone Council 2008]. Syftet med detta är att man sammanför graniten med andra bergarter
med liknande egenskaper såsom liknande kornstorlek, silikatbaserade och jämförbara
brottegenskaper o.s.v. En bergarts skillnader i färg, mineralogi eller gnejsighet utgör sedan grunden
för olika varianter inom varje bergtyp, t.ex. röd granit, grå granit o.s.v.
De vanligaste bergarterna som används är granit, diabas, kalksten, marmor, sandsten, kvartsit och
skiffer. Huvuddelen av granittäkterna tillverkar block som går på export för vidare förädling till
halvfabrikat, kallat råskivor, eller färdiga produkter.
De senaste åren har importen av natursten ökat kraftigt, framför allt från länder som Kina och Indien.
Idag kommer mer än 75 % av den natursten som används i Europa från resten av världen
[StoneSpecialist 2016].
Ett hållbart byggande kräver hållbara material och där har den svenska naturstenen en självklar plats.
Om man ska utnyttja jordens naturresurser väl skall användning ske så nära produktionen som möjligt.
Det finns inget material som kan mäta sig med svensk natursten när det kommer till hållbarhet och
estetik över lång tid. Behovet av byggnadsmaterial för både inomhus och utomhusbruk ökar i takt med
en snabb befolkningsökning. Användningsområdena är många och beroende på kraven som ställs på
materialen varierar vilken stensort som lämpar sig bäst.

Bergmaterialråvara, lokalisering och behov
Det är många egenskaper berget skall uppfylla för att det skall vara värt att påbörja en
naturstensbrytning. De svenska stensorter som är lönsamma att bryta är av hög kvalitet och deras
form, färg och mönster är så pass ovanliga att de kan konkurrera på den globala marknaden. Flera av
stenbrotten är belägna inom områden vilka är klassade som geologiska riksintressen. Detta innebär att
andra intressen måste vägas mot intresset av att utvinnas som natursten.
Huvudprodukten från ett naturstensbrott är de så kallade handelsblocken. Ofta utgör dessa en mindre
andel av det som bryts i brottet, ca 10–30 %, och resterande massor krossas vanligen till ballast för
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lokal användning. Restmaterialet används vanligen som vattenbyggnadssten och stenullsmaterial
(isoleringsmaterial).
Till skillnad från vid ballastproduktion skall ursprungsberget helst vara sprickfritt så att stora sprickfria
råblock kan tas ut. Om berget inte är sprickfritt reduceras genast den mängd berg som kan utvinnas
som handelsblock. Berg med geologiska svaghetsplan, exempelvis lagringsytor, bör undvikas eftersom
de försämrar förutsättningarna för en brytning. Detta gäller i första hand magmatiska och sedimentära
bergarter. Naturstensprodukter ska utöver det ovanstående även följa kraven på tekniska egenskaper,
se kapitel 4.4.
Kraven på att natursten ska utgöras av ett sprickfritt, ovittrat och homogent bergmaterial innebär att
det för vissa bergtyper endast förekommer mindre horisonter med godkänd kvalitet. Exempelvis i
Offerdalsskifferbrottet bryter man endast i ett tio meter brett lager medan det i andra bergartstyper,
t.ex. Bohusgranit eller Fliviksgranit, kan utvinnas i större bergartsområden.

Brytningsteknik
I alla naturstensbrott finns mer eller mindre variationer i berget med olika kvalitet. Avvikelser som ger
sämre kvalitet är sprickbildningar och oönskade färgförändringar. De delar av berget som inte kan
användas till blocksten kan användas som sjösten, stenull eller som ordinär obunden ballast. Historiskt
finns det exempel på naturstensbrott där längre genomgående sprickor eller större områden av
färgvariation förstört otaliga potentiella block. Den svenska blockstensindustrin har arbetat
målmedvetet för att hitta nya användningsområden för reststenen. Den reststen som förr uppstod
användes nästan inte alls som t.ex. ballast medan det idag istället är en självklarhet. Det är dyrare för
en krossentreprenör att använda resten än ballastmaterial som sprängs direkt för ändamålet eftersom
kostnaden för sönderdelning av reststenen är högre. Reststenen måste vanligen först knackas ner i
mindre storlekar för att sedan kunna slutkrossas till ballastmaterial. Förut gick exporten av blocksten
nästan uteslutande till gravstenskunder. För sådana ändamål är kvalitetskraven väldigt svåra att uppnå
varför utbytesgraden förr var mycket låg, t.ex. endast 3–5 % från ett diabasbrott. Idag är utbytesgraden
mycket högre på grund av ett annat produktsortiment, uppskattningsvis 10 till 30 %. I egentlig mening
används vanligen 100 procent av det som idag utvinns eftersom reststenen går till ballastproduktion.
Metodiken för att förutsäga stenens variation i kvalitet är fortfarande relativt outvecklad. En effektiv
sådan metodik skulle kunna optimera och effektivisera brytningen genom att det dåliga materialet
undviks. Mer forskning behövs inom området och det man ser nu är att användandet av
georadarteknik behöver utvecklas ytterligare. Eventuellt skulle man kunna använda Georadar
tillsammans med andra tekniker, exempelvis 3D-scanning.
Framställningen av natursten kan indelas i följande delmoment: primärblocksframställning,
sekundärblocksframställning och slutformatering.

Produktionsprocessen
Handelsblock är huvudprodukten i en blockstenstäkt (figur 3.9). Natursten är ett både vackert och
hållbart byggnadsmaterial. Inget annat byggnadsmaterial kan mäta sig med natursten i en
livscykelanalys om man beräknar hela materialets användningstid [Bolin 2015, Johansson 2014a].
Svensk natursten används nationellt men är också en viktig exportråvara. Efterfrågan på svensk
natursten är stor i omvärlden och den svenska naturstensindustrin har svårt att möta dagens behov.
Hur stor andel av berget som kan användas som handelsblock beror på vilken bergart det handlar om,
hur uppsprucken den är och hur homogen den är. Av det totalt uttagna fasta berget utgör
handelsblocken volymmässigt cirka 10–30 % av allt som utvinns ur täkten. Detta är en väsentlig ökning
jämfört med den som rådde för 20 år sedan vilket skett p.g.a. att nya brytningsmetoder börjat
användas och att en breddning av produktutbudet genomförts. Övrigt material krossas och säljs som
ballast, stenull (för isolering) eller vattenbyggnadssten (till vågbrytare exempelvis).
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Inom produktionsprocessen används ett antal olika delningsmetoder, sågning, borrning, kilning och
sprängning. För mer detaljerad information om produktionsprocesserna hänvisas läsaren till rapport
från programområdet, Effektiv och uthållig naturstensproduktion [Minbas 2017].

Figur 3.9. Handelsblock av Hallandiagnejs från Plönninge, Halmstads kommun. Foto Mattias
Göransson.
Vid det första steget i produktionsprocessen tas ett primärblock ut från berget. I figur 3.10 visas vilka
snitt som görs då primärblocket tas ut. Ett primärblock brukar ha en höjd på cirka 7 meter och en
bottenarea på cirka 9 x 15 meter. Dessa mått varierar från täkt till täkt beroende på hur de geologiska
förhållandena är.

Figur 3.10. Frigörelse av ett primärblock från fast berg. De streckade linjerna illustrerar de areor som
man antingen sågar eller borrar och spränger loss från berget.
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Berget frigörs genom linsågning eller genom att borra och sedan spränga loss det. Det är ett hantverk
som tar lång tid att lära sig och produktionen måste anpassas efter de faktiska geologiska
förutsättningar som råder i varje del av stenbrottet samt efter kundernas behov.
Den mest skonsamma losshållningsmetoden för både stenen och omgivningen är linsågning.
Linsågning fungerar dock inte alltid eftersom spänningar i berget under vissa förutsättningar kan
orsaka en problematisk sprickbildning. Ibland är borrning och efterföljande sprängning det enda
alternativ som finns.
Täkten planeras så att brytningen av primärblock samtidigt sker på olika nivåer i täkten. Detta görs för
att man skall kunna få ett jämt och effektivt materialflöde i produktionen (figur 3.11).
Materialmängden mellan två olika nivåer kallas för en pall. I figur 3.12 syns en bild från en
blockstenstäkt där brytningen på olika nivåer synliggörs.

Figur 3.11. Brytningen av primärblock sker på olika nivåer i täkten samtidigt.
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Figur 3.12. Brytningen sker på tre olika nivåer. Foto Mariette Karlsson.
Berget ser olika ut beroende på materialets struktur (foliation, bandning, lagring o.s.v.). Det är kundens
önskemål på bergutseende/mönstret som styr vilken riktning som tas fram på de block som säljs från
blockstenstäkten. Detta innebär att man i samtliga projektsteg måste ta hänsyn till de geologiska
strukturerna. De olika riktningarna i berget har olika beteckningar. Den horisontella ytan kallas svall.
Den vertikala ytan från norr till söder benämns klyvsidan vilket är den riktning berget lättast klyvs längs
med. Den vertikala ytan från öst till väst benämns borstsidan (figur 3.13).

Figur 3.13: Illustrering av beteckningar för olika riktningar i berget.
Nästa steg är att dela ned primärblocket i sekundärblock. I princip delas primärblocket upp i flera
sekundärblock (figur 3.14). Tippning av sekundärblocket sker genom att man bäddar, det vill säga att
man placerar grus och sand bredvid blocket så blocket landar relativt mjukt på det materialet. Själva
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vältningen sker med hjälp av hjullastare och/eller med hjälp av hydrobags, vilket är kuddar som trycks
ned i springan och sedan vattenfylls.

Figur 3.14. Uppdelning av primärblock till sekundärblock.
Metoden för delning av sekundärblocken skiljer sig också mellan olika täkter på grund av olika
förutsättningar vilket innebär att det kan förekomma variationer från alla momenten, från enbart
sågning till handhållen borrning med efterföljande kilning eller borrning med efterföljande sprängning.
I nästa steg delas sekundärblocket upp för att skapa slutgiltiga block i storlekar som är möjliga att
transportera (figur 3.15). I verkligheten är dessa block inga perfekta kuber, de slutformateras i det sista
processteget när stenen har transporterats upp ur täkten. Hur stora block som tas fram ur
sekundärblocken beror till stor del på kapaciteten hos täktens hjullastare. Sekundärblocken kan också
ha gått sönder längst med naturliga sprickor i berget eller sprickor som har skapats vid sprängningen i
de föregående stegen.

Figur 3.15. Uppdelning av sekundärblock till slutgiltiga block som är tillräckligt små för att kunna
transporteras upp ur täkten.
Det sista steget i processen är slutformateringen där blocken som transporteras upp ur täkten
formateras till säljbara handelsblock. Blocken säljs per volym och ska då ha en rektangulär form med
raka kanter. Olika sprickor och färgformationer i stenen påverkar under vilken klassificering blocket
kan säljas som. Vid formateringen försöker man att forma ett block med raka sidor. Man är även ute
efter att avlägsna färg och sprickformationer för att höja värdet på blocket. Att ta bort sprickor och
färgvariationer kan höja värdet på det återstående blocket, men det minskar även blockets volym. Om
detta är lönsamt och ska genomföras blir en bedömning från fall till fall. Alltför små block kan vara
svårsålda, och man strävar efter godtagbara mått för längd och bredd beroende på vad blocket ska
användas till. Ett exempel är produkten gravlock där man eftersträvar en stolek på 120 * 250 cm.
Vilken blockstorlek som eftersträvas varierar mellan olika täkter och beror också på vilka slutprodukter
man ämnar producera. När det inte är lönsamt att forma ett rektangulärt block säljs blocken istället
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per ton. För dessa är inte de raka kanterna lika viktiga, men kunden förväntar sig ändå en
rektangulärliknande produkt som går bra att transportera. I slutformateringen använder man antingen
sågning eller borrning med efterföljande kilning. Vid borrning används handhållna borrmaskiner eller
borriggar.

Delningsmetoder
Vid borrning görs flera hål på rad i materialet och därefter delas stenen med hjälp av kilning eller
sprängning. Borrning används också vid sågning då det borras två hål som möts i materialet som linan
kan dras igenom för att möjliggöra linsågning.
Handhållna borrmaskiner förekommer också, framförallt till kilning då de hålen inte blir lika djupa som
vid större borrmaskiner. De kortare hålen förekommer i vissa fall till sprängning också. Vid sprängning
används oftast djupare hål, en delningsmetod som oftast används vid primärblocksdelning.

Kilning
Kilningsteknik används främst vid neddelning av sekundärblock och vid formatering av handelsblock
men förekommer också i tidigare processteg (Figur 3.16).

Figur 3.16. Kilning av sekundärblock i täkt. Foto Mariette Karlsson.
Vid kilning borras flera hål på rad längs den linje där blocket ska delas. Hålen borras med ett jämt
avstånd från varandra. I många fall kan en handhållen borr användas för att göra hålen till kilningen. I
hålen sätts sedan två bleck och mellanlägg ned. Efter att mellanläggen är på plats i hålen kan kilarna
börja slås ned, och detta kommer att dela de två bergmaterialstyckena (Figur 3.17).
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Figur 3.17. Figuren visar hur kilen sitter mellan blecken. När kilen slås ner trycks mellanläggen utåt mot
sidorna vilket får till följd att stenen delas.

Linsågning
En metod för att dela blocken från berget och senare för att vidarebehandla handelsblock samt i
förädlingsprocesser är linsågning. Sågmetoden bygger på att en delvis diamantbeklädd lina sågar i
materialet. Linan kopplas till en maskin som syns i figur 3.18 varpå den börjar såga materialet när den
drar linan runt. Maskinen spänner sedan linan, allteftersom den sågar i materialet, genom att förflytta
sig bakåt på en skena. Efter att maskinen har backat till slutet av rälsen förkortas linan och maskinen
flyttas närmre materialet igen och sågningen börjar om på nytt. Processen fortsätter tills det att berget
är färdigsågat.

Figur 3.18. Linsågning där linan syns tydligt och skenan vilken gör att maskinen kan förflytta sig bakåt.
Foto Mariette Karlsson.
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Klassificering
Eftersom naturstenen är en naturprodukt måste man utgå från den geologiska råvaran. Det som menas
med defekter i klassificeringssammanhang är t.ex. att blocket har en spricka som förhindrar utsågning
av skivor ur blocket. De material som säljs som klass-1 har t.ex. samma färg och färgstruktur igenom
hela blocket. Färgförändringar i ett block gör att det klassificeras ned och säljs till ett lägre pris. Material
som ska användas till ändamålet gravstenar får inte ha några avvikelser medan material som ska
användas som byggnadsmaterial kan acceptera t.ex. färgavvikelser.

Täktområde
Natursten bryts i dagbrott där det arbetas nedåt i etapper allteftersom (Figur 3.19). Ett täktområde
utgörs av ett brytningsområde och ett verksamhetsområde. I verksamhetsområdet sker all verksamhet
som inte utgör själva brytningen. Exempel på sådan verksamhet är slutformatering av blocken, lager,
avbaningsmassor m.m. Själva brytningen får endast genomföras inom brytningsområdet vilket är
specificerat i täkttillståndet.

Figur 3.19. Täkten i Vånga. Foto Mariette Karlsson.

Något som påverkar alla företag som bryter natursten är vilka tillstånd som gäller och vilken markägare
som äger den mark de bryter stenen på. För att få bryta natursten krävs både ett täkttillstånd som
prövas och ges av länsstyrelsen eller mark och miljödomstolen, samt ett markägaravtal om företaget
inte själv är ägare till marken. Företagen betalar en avgift till markägaren som kallas berglega.
Processen för att få ett täkttillstånd är ofta lång och kostsam.
De äldsta täkter som fortfarande är aktiva i landet påbörjade sin brytning i slutet av 1800-talet. En
naturstenstäkt kan med andra ord vara aktiv och leverera råmaterial till samhället under väldigt lång
tid. På grund av att man inte vill exploatera större markyta än nödvändigt samt att täkternas yta är
begränsad i tillstånden bryter man på relativt stora djup, t.ex. 30–60 meter. Detta innebär att
tillfartsvägarna som leder ner i brottet blir brantare och brantare vilket gör det kostsammare att få upp
stora block från större djup. Ofta måste tillfartsvägarna flyttas för att göra plats för nya
brytningsområden vilket är kostsamt och kräver en hel del planering. Ju flackare vägen ner i brottet är
ju mer plats tar den upp vilket ger mindre utrymme att bryta sten ifrån. Å andra sidan så utgör branta
vägar en risk för dom som jobbar i täkten och påfrestar maskinerna. Detta är en avvägning som måste
göras vid all vidare exploatering. Alla täkter har en framtida plan över åt vilket väderstreck eller mot
vilket område som den fortsatta brytningen ska gå och hur vägar ska flyttas eller byggas om.
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I alla täkter förekommer mer eller mindre geologiska variationer i berget vilket resulterar i olika
kvaliteter. Det som ger sämre kvalitet är sprickbildningar och färgförändringar av berget. De delar av
berget som inte kan användas till blocksten kan istället användas till sjösten eller krossning. Det finns
exempel på täkter där långa genomgående sprickor eller stora områden av färgförändringar förstört
otaliga volymer av bergmaterial för uttag av block. Att hitta metoder som kan förutspå
naturstenskvaliteten skulle kunna effektivisera brytningen genom att dåligt material sorteras bort i ett
tidigt skede.
Hur de olika täkterna beslutar om vart de ska gå vidare med brytningen av natursten har delvis
förändrats. Tidigare kunde brytningen flyttas hastigt till en ny plats inom brytningsområdet eftersom
bra berg upptäcktes på ett nytt ställe. Detta kunde resultera i att vissa delar av täkten förblev obrutna
eftersom de utgjorde risker när täkten fördjupades. Idag förändras brytningsområdet mer planmässigt
och metodiskt. Har man börjat bryta på en plats fortsätter man runt om denna eller nedåt därifrån.
Allt bergmaterial ska förr eller senare utvinnas varför denna mer metodiska brytning är säkrare och
mycket mer effektiv.

3.4 Gruvor
2014 bröts malm på 16 platser i Sverige (fig 3.20). Det material som inte innehåller metaller eller andra
värdefulla ämnen från en gruvverksamhet utgör så kallat gråberg. Gråberget saknar mineraliseringar
av ekonomiskt värde men kan ofta istället användas som ballast direkt i gruvområdet eller i
närområdet. Volymerna av gråberg kan ibland bli relativt stora, upp mot 50 till 60 miljoner ton under
högkonjunkturer [Bergverksstatistik 2015].
Restmaterial från gruvindustrin som definieras som gruvavfall utgör nästan 140 miljoner ton per år
[Avfall Sverige AB 2016]. Det motsvarar mer än ca 80 procent av den totala avfallsmängden i Sverige.
På grund av att gruvverksamheten genererar stora avfallsmängder har Naturvårdsverket och Sveriges
Geologiska Undersökning tagit fram ett kunskapsunderlag för långsiktig strategi för hantering av
gruvavfall. Sammanfattningsvis kan det sägas att återvinningen av järn, bas- och ädelmetaller redan
idag är hög. För övriga material saknas antingen tekniska metoder eller ekonomisk lönsamhet trots att
flera ämnen, t.ex. REE och fosfor, har en god potential för återvinning [SGU 2014a]. För att få till stånd
en ytterligare ökad återvinning av metaller kommer det med all sannolikhet att krävas nya eller
förändrade styrmedel.
Utvinningsavfall som inte innehåller mer än 0,1 procent sulfidsvavel räknas som inert avfall vilket
innebär att sådana material inte förändras fysikaliskt, kemiskt eller biologiskt och ska deponeras eller
lagras för sig [Miljö- och energidepartementet, 2013]. Dessa material utgör inte heller någon risk för
människors hälsa eller miljön. Om bergarter som kalksten och marmor finns i anslutning till en
sulfidmineralisering minskar hälsoriskerna med sulfidinnehållet.
Eftersom malmfyndigheter är ovanliga, både nationellt men också internationellt, är de platsspecifikt
lokaliserade, oftast långt från byggintensiva tätortsregioner. De svenska gruvornas lokalisering i
Norrbotten, Västerbotten och Bergslagen medför att upplagen av gråberg är svåra att avyttra på kort
sikt (se figur 3.21). En viktig fråga är hur framtidens logistik kan anpassas för att bättre kunna
omhänderta dessa material.
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Fig 3.20. Sveriges 16 gruvor 2017 [SGU 2017a].
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Bergmaterialråvara, lokalisering och behov
Under 2014 producerades ca 20 miljoner ton gråberg från samtliga svenska järnmalmsgruvor. Ca en
tredjedel av det brutna berget från dessa gruvor frånskiljs vidare som gråberg vid sovringsprocessen.
Under 2014 producerades samtidigt ca 36 miljoner ton gråberg från ickejärnmalmsgruvor. Dessa
mängder utgör ca 50 procent av det totalt utbrutna berget från dessa gruvor och frånskiljs som gråberg
vid sovringen.
Ofta utgörs gråberget av hårda, vulkaniska bergarter vilket är eftertraktat inom t.ex. ballastindustrin.
Utmaningen med att använda gråberg som ballastmaterial handlar i första hand om materialets
beständighet. För flera användningsområden, t.ex. betong, ska halten av sulfider, glimmer och skadliga
leror vara låg vilket ibland inte är fallet för t.ex. sulfidmineraliserad berggrund. Detta gäller i synnerhet
för den anrikningssand som återstår efter malmanrikningen. Sådana material har i vissa fall, t.ex. LKABs
gråberg [SGU 2015a], visat sig vara mycket användbara men överlag krävs särskild testning av dessa
massor före användning. Det finns flera exempel där sidoberget med gott resultat används som lokal
betong- eller vägballast, t.ex. Kirunavaara, Aitik och Malmberget.
Ett annat restmaterial från gruvindustrin är anrikningssanden. Anrikningsanden är redan krossad och
mald samt innehåller mindre mängder av sulfid- eller järnmalm varför den fortfarande kan vara
ekonomiskt intressant för vidareförädling till malm. Dessvärre kan anrikningssanden vara oxiderad
eller alltför finfördelad vilket skapar problem för lakningsprocessen [SGU 2014a].
Ett dilemma med biprodukter från gruvindustrin är att de produceras i områden i glesbygden, ofta i
områden med en låg byggtakt. Därför krävs i de flesta fall långa transporter av materialen för att dessa
ska kunna användas i samband med byggande (Figur 3.21).
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Figur 3.21. Den ackumulerade gråbergsproduktionen för ca 800 gruvor och gruvområden från 1800talet till 2013. De största upplagen av gråberg är belägna långt ifrån de svenska tätorterna vilket
innebär att gråberget måste transporteras långa sträckor för att kunna återanvändas [SGU 2015c].

Brytningsteknik
Brytnings- och malmbehandlingsprocesserna inom gruvorna är beroende av vilken typ av
malmproduktion som är aktuell. De största volymerna bryts och processas i LKAB Kiruna, Malmberget,
Svappavaara/Gruvberget (Järnmalm) samt i Boliden Aitik (Kopparmalm).
I LKAB Kiruna och Malmberget bryts malm och gråberg under jord med metoden Skivrasbrytning vilket
är en storskalig underjordsbrytningsmetod. Borrning och efterföljande sprängning delar upp malmen
och får den därefter att rasa ner i orten som skivor.
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I Svappavaara/Gruvberget bryts malm och gråberg i dagbrott på ett snarlikt sätt som det som används
vid konventionell brytning i bergtäkt. I Aitik bryts både malm och gråberg i storskaliga dagbrott. Delar
av det gråberg som utvinns från alla de ovannämnda gruvorna återanvänds efter konventionell 2-, 3eller 4-stegs krossning som ballastmaterial till anläggningsändamål eller betongkonstruktioner inom
respektive gruvverksamhet.
Malmbehandling av järnmalm består av primärkrossning i gruvan, sovring, malning, klassering,
anrikning (magnetseparering och apatitflotation). Sovringen är ett torrt processteg vilket i sig består
av processteg som krossning, siktning och torr magnetseparering av själva malmen. Slutprodukterna
från järnmalmsförädlingen är olika magnetitkoncentrat och anrikningsavfall, så kallad anrikningssand.
Malmbehandling av sulfidmalmer, både så kallad Aitiktyp och komplexa sulfidmalmer, består av
processteg som primärkrossning, malning och klassering samt flotationsanrikning i flera steg.
Malmprodukterna som resulterar från dessa malmtyper är kopparkoncentrat (Aitik) och zink- och
blykoncentrat (komplexa sulfidmalmer). Även här får man fram en finkornig restprodukt som
anrikningssand.

3.5 Industrimineralbrott
Industrimineralproduktionen i Sverige domineras främst av kalksten och dolomit. Enbart kalksten står
för 80 procent av de totalt 8,3 miljoner ton industrimineral som producerades 2014 [SGU 2016a].
Utöver dessa bryts även bergarter och mineral som kvartsit, basalt, diabas, skiffer och grafit samt
diverse leror (se tabell 3.2). Intresset för alla dessa geologiska material beror på deras fysiska eller
kemiska egenskaper. Dessa är förutsättningarna för framställning av industrimineralprodukter för
pigmentering, slaggbildning, rökgasrening, sjökalkning, markstabilisering, cement, stenull,
filtermaterial, glasråvara, blästring, beläggning, eldfast keramik, korrosionshämmare o.s.v. Totalt har
produktionen av industrimineralprodukter legat på ca 10 miljoner ton per år under de senaste 25 åren
[SGU 1998, SGU 2016a]. Det uppskattade värdet av den årliga produktionen är ca 3,1 miljarder SEK.
Tabell 3.2. Leveranser av i Sverige brutna industrimineralråvaror 2014 [SGU 2015c].

Industrimineral

2014 (kton)

Skiffer (krossad)
Fältspat
Dolomit
Kalksten (krossad)
Kvarts, kvartsit
Kvartssand
Talk, täljsten
Diabas
Lera
Övriga industrimineral
Summa industrimineral

10
27
379
6791
73
683
0
134
134
2
8233

Bergmaterialråvara, lokalisering och behov
År 2015 bröts industrimineral på ett fyrtiotal platser i Sverige (fig 3.22). Industrimineralproduktionen
2015 var ungefär på samma nivå som under 2014. Totalt producerades 8,3 miljoner ton
industrimineral. Eftersom kalksten och dolomit dominerar inom industrimineralproduktionen bryts
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även dessa i hälften av Sveriges naturstensbrott. Större delen av de svenska industrimineralbrotten är
vanligen belägna där karbonatstenar förekommer, i områden där industrimineral anrikats och ofta i
glesbygdsområden. Aktiva brott ligger idag därför i områden som Bergslagen, Gotland och Öland,
Skåne och norra Västra Götalandsregionen.

Fig 3.22. Industrimineralbrott i Sverige 2015 [SGU 2016a].
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Flera av dessa geologiska formationer är på grund av bergets värdefulla egenskaper avgränsade som
riksintressen för mineralutvinning. Även flera industrimineralfyndigheter är likt malmfyndigheter
ovanligt förekommande, både nationellt men också internationellt. En viktig fråga är hur framtidens
logistik kan anpassas för att bättre kunna omhänderta dessa material eftersom de inte är optimalt
lokaliserade ur transporthänseende.
Industrimineralproduktionen genererar relativt låg andel av restmaterial. För kalkstenar redovisas
vanligen att mindre än 10 procent av den brutna mängden definieras som restmaterial. En del av det
restmaterial som uppstår i samband med produktionen av industrimineral används på flera ställen,
bl.a. som ballast- eller fyllnadsmaterial.

Brytningsteknik
För industrimineral sker brytning med ett flertal olika metoder och tekniker. Val av metod görs
beroende på användningsområde och på vilken bergart som skall brytas. Brytning av olika
industrimineral sker ofta i tre steg: losshållning, krossning/malning och klassering (siktning och
sortering) efter önskvärd egenskap. I de flesta fallen skiljer sig metoderna inte nämnvärt från dem som
används vid brytning av bergmaterial; losshållning genom sprängning är den absolut vanligaste
metoden. Krossning och klassering sker oftast i en flerstegsprocess där behovet av olika fraktioner styr
process och upplägg.

Losshållning
Losshållning av bergmaterial som industrimineral sker vanligen med en eller flera av följande metoder:

Sprängning ovan jord
Sprängning sker på samma sätt som för övrig täktverksamhet vilken beskrivs närmare i avsnittet 3.1
Bergtäkt. Normala arbetsmoment är att planera aktiviteterna utifrån en geologisk modell, oftast en
blockmodell, och sedan genomföra borrning, laddning och sprängning.

Sprängning under jord
I ett fåtal fall i Sverige sker brytning av industrimineral i gruvor under mark. I förekommande fall sker
brytning med så kallad tunneldrivning men oftast sker det genom antingen pelarbrytning eller
skivrasteknik. I alla tre fallen används sprängning för att losshålla materialet. Val av brytmetod beror
på geologi, kostnad och säkerhet. Den metod som ger 100 procentigt utbyte är skivrasbrytning men
den har nackdelen att metoden potentiellt kan leda till sättningar och sprickbildning ovan mark
(exempel från malmgruvor är Kiruna). Den vanligaste sprängningsmetoden för industrimineral är
pelarbrytning.

Långsam sprängning
Långsam sprängning innebär att berget losshålles genom en långsam expansion. Vanligast är att det
borras hål tätt längs den linje som skall lossas och att man fyller dessa med ett ämne som
expanderar. Det ämne som ofta används för att åstadkomma en önskvärd expansion är släckt kalk.
Genom att kombinera släckt och bränd kalk kan expansionshastigheten kontrolleras. Metoden
långsam sprängning används där en konventionell sprängning inte är önskvärd, men materialet är för
hårt för att losshållas genom grävning.

Backhoe metod
Backhoe är en form av brytning där ett material losshålles, antingen genom grävning eller knackning,
och där restmaterialet direkt återförs bakom den aktiva brottväggen. Backhoe metoden är vanligast
vid brytning av lermaterial.
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Strip-mining
Vid stripmining skalas ett lager av över en större yta. Denna metod används främst vid brytning av
material som leror, kol eller torv. Metoden är i synnerhet användbar då materialet är bundet längs
med avgränsade horisonter, för lösare bergarter men också för ytligt liggande malmer. I Sverige
används denna metod framförallt vid brytning av material belägna på grunda djup, med ringa
djupgående och utsträckta över en stor yta. Man både spränger, gräver och fräser upp material med
denna teknik varför även storleken på restmaterialet varierar kraftigt beroende på valet av teknik för
losshållning.

Krossning/Malning
Metoderna för krossning skiljer sig inte från den för övriga bergmaterial. Det som främst skiljer
industrimineralbrott från bergtäkter är utfallet och att det i många fall krävs en annorlunda preparering
av sprängmaterialet. För viss industrimineralproduktion krävs produktfraktioner ner till µm-skalan och
i andra fall krävs stora produktfraktioner, motsvarande dem för bergmaterial. Tekniker för malning och
siktning är helt beroende av ursprungsbergarter och användningsområden.
Kalksten, som är en av de absolut vanligaste industrimineralbergarterna, har vitt skilda
användningsområden. Styckekalk för exempelvis stål- och sockerindustrin kräver fraktioner från 10 till
120 mm. För användningsområden som filler och bestrykningsmedel för papper krävs fraktioner på
runt 100 µm och mindre. Oftast går det inte att använda samma kalksten till alla applikationer eftersom
kvalitetskraven för dessa är olika; för metallurgisk användning av kalksten finns kemiska krav och för
användningsområden som filler och bestrykning är det stenens vithet som är avgörande.

Klassering
När det gäller klasseringsprocessen så skiljer den sig inte för de grövre fraktionerna, >1 mm, från den
som gäller för ballastprodukter. Siktning med olika siktdäck och vindsiktning är vanligt förekommande
metoder. För mycket finkorniga material krävs dock andra separeringsmetoder, t.ex. så kallad
cyklonseparering, sortering med hjälp av centrifugalkraft, eller densitetsseparering, sortering efter
skillnader i materialens densitet. För utvinning av de finare fraktionerna, t.ex. från kvartssand, används
mer sofistikerad siktutrustning på grund av de höga kraven på under- och överkorn.

3.6 Sandupptag från havsbotten
Utvinning av havssand förekommer i större delen av världen, särskilt i Asien. Inom ICES-länderna, de
flesta EU-länder och USA samt Kanada utvinns 153 miljoner ton havssand [SGU 2017c]. Bara inom EU
utvinns ca 53 miljoner ton havssand [UEPG-hemsida, statistik]. Marina sandtäkter är ovanliga i Sverige.
Fram till 1992 anlades sådana i begränsad omfattning [SGU 2017c]. Därefter har marina sandtäkter
förekommit bara vid enstaka tillfällen, t.ex. vid bygget av Öresundsbron (ca 2,5 miljoner ton). En viss
import av främst dansk marin sand och grus har skett de senaste åren för användning till bl.a.
vägstabilisering, fyllnadsmaterial och som betongballast.
I Sverige finns idag ett tillstånd till havssandsuttag vid Sandhammar bank strax utanför Ystad på ca
340 000 ton fördelat på fyra uttag under en tioårsperiod. Materialet används i det här fallet för
strandfodring.
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Bergmaterialråvara, lokalisering och behov
Förutsättningarna för en framtida havssandsutvinning i Sverige anses föreligga om den sker på ett
hållbart sätt [SGU 2017c]. Förutsatt att ett antal geologiska och ekologiska kriterier är uppfyllda kan
marin sandtäktsverksamhet få komma ifråga. I SGUs kunskapsunderlag pekas 4 möjliga områden ut
där dessa kriterier är uppfyllda. Inom dessa råder exempelvis en god ackumulation av sand och grus,
ekosystemen anses inte riskera att påverkas, de återhämtas snabbt och den biologiska mångfalden
antas inte minska på grund av en marin täktverksamhet.
Havssanden inom den svenska kontinentalsockeln varierar avseende dess kvalitet, kornstorlek m.m.
Normalt sett utvinns fraktioner som 0/2 och 0/4 mm från världshavens bottnar. De kvalitetsparametrar
som avgör om sanden är användbar är bland annat kornstorleken, materialsammansättningen (lera,
alkalisilikareaktiva mineral m.m.), vittringsgraden, kloridrening och rundningsgraden.
En svensk marin sandtäktsverksamhet kan vara möjlig förutsatt att uttagen påbörjas i mindre skala.
Områden som skulle kunna komma ifråga måste ta hänsyn till naturvärden, biologiska och geologiska
faktorer, tekniska egenskaper samt sedimentdynamik. Sådana områden skulle kunna vara delar av
Sandflyttan, Sandhammar Bank och Klippbanken i södra Östersjön samt Svalan och Falkens Grund i
Bottenviken [SGU 2017c], se figur 3.23.

Figur 3.23. Havssand är på många sätt väldigt lik den natursand som tas ut i naturgrustäkter.
Sandbotten vid Svalans och Falkens grund. Foto SGU.

Brytningsteknik för havssand
Utvinning av havssand kan göras på flera sätt där metoder som sticksugnings- och släpsugningsteknik
är de som används i Sveriges närområde. Av dessa två metoder framhålls framförallt den senare
släpsugningstekniken som den mer miljövänliga eftersom båten i detta fall sakta rör sig framåt och
suger upp sandmaterialet via ett bakåtriktat rör. Området som utvinns är relativt stort men
utvinningsdjupet är å andra sidan grundare, uppskattningsvis endast 0,4 m. Om platsen är lokaliserad
inom ett område med stark sedimentdynamik återskapas det naturligt på kort tid. Vid
sticksugningsteknik ligger båten stilla och suger upp sand från ett mer begränsat område samtidigt
som utvinningsdjupet är betydligt större med risk för erosion, undervattensskred och att sänkor i
botten skapas där stillastående bottenvatten med syrebrist råder.
På båten sköljs sand- och grusmaterialet fritt från salt, ett ämne som inte får blandas in i betong t.ex.
Vanligen går båtarna direkt till entreprenörernas egna hamnar där sanden sedan lastas över på lastbil
för vidare transport till slutkund eller entreprenörens egna upplag. I vissa fall anlöper båtarna de
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allmänna, svenska hamnarna. Havssanden som levereras till Sverige måste ligga till sig i ett par veckor
för att salthalten ska försvinna och kan sedan användas för ett flertal produktslag.

3.7 Jord- och bergschakt
Det bergmaterial som uppkommer som restmaterial/biprodukt i samband med en bygg- eller
anläggningsentreprenad kallas vanligen entreprenadberg om det kommer från krossad berggrund,
jordmassor eller muddermassor.
Uppskattningsvis 50 miljoner ton entreprenadberg beräknas uppkomma varje år på ett stort antal
arbetsplatser i Sverige, särskilt då i storstadsregionerna [muntlig information, Ecoloop]. En del av dessa
materialmängder används direkt på plats av byggföretagen och vissa mängder deponeras. Det finns
inga uppgifter om hur mycket av detta entreprenadberg som kommer ut på marknaden men det är
rimligt att anta att det kan röra sig om 25 till 40 miljoner ton årligen.
Entreprenadberg är i grunden detsamma som det bergmaterial som produceras från en närliggande
bergtäkt med skillnaden att det tagits ut på ett annorlunda sätt. Det kan därför vara mer sprängskadat,
ha en annan kornform och på grund av höga spänningsförhållande (tunnelberg, gruvor) innehålla mer
nitrater eftersom man i dessa sammanhang använder sig av mer sprängämne (Figur 3.24).

Figur 3.24. På många byggplatser i Sverige måste man först skapa en jämnare terrängkontur, lämplig
för byggnadsverk. Då schaktar man marken, d.v.s. spränger upp de bergknallar som står upp eller
gräver bort diverse jordmassor och formar markytan för att uppföra byggnader och anläggningar. Foto
Mattias Göransson.
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Detta medför att det kan klassificeras enligt samma kriterier som berg från en bergtäkt. Det kan därför
antas att vissa entreprenadbergsmaterial är mera lämpliga som obundna material medan andra är
bättre lämpade som betong- och asfaltballast. Den stora skillnaden mellan dessa användningsområden
är att betongballast inte har samma krav på hållfasthet (LA-värde etc.) som de andra.
Hur lämpligt ett entreprenadberg från schaktarbeten är beror även på vad schaktmassan innehåller
för råvarutyp. Det är väsentligt att skilja på jord- och bergschakt, varför t.ex. ren jord måste tvättas
bort från bergmaterialet. Även vanlig morän är ofta olämplig, speciellt som finballast, eftersom den
kan innehålla vittringsprodukter som kan ställa till med problem. Grus och sand kan ofta tillvaratas och
förädlas vidare, exempelvis som anläggningsjord eller sandningssand, medan t.ex. lerschakt oftast
deponeras alternativt används för bullervallar, skidbackar, fuktighetshållande lager, trädgårdar eller
landskapsmodellering.
Ett stort logistiskt problem vid hantering av entreprenadberg är avsaknaden av tillräckligt stora
upplagsytor på mottagningsplatsen och den fortsatta hanteringen av råvaran. Att kunna särskilja
ursprunget av allt inkört entreprenadberg är besvärligt då flera entreprenader levererar till samma
ställe. Detta måste dock göras för att minimera en eventuell spridning av farliga ämnen från
råmaterialen.
De avfallsvolymer från jord- och muddermassor som uppkommer från bygg- och anläggningssektorn
utgör mer än 6 miljoner ton [Naturvårdsverket 2014]. Ca häften av dessa massor återanvänds som
material för konstruktion och sluttäckning av deponier. Nästan 1,5 miljoner ton jord deponeras
slutligen på grund av att de klassas som farligt avfall. Sådana massor uppstår t.ex. på skjutfält m.fl.
ställen. Till detta kan läggas att uppskattningsvis två miljoner ton muddermassor årligen avsätts till
havs eller på land.

Brytningsteknik för entreprenadberg
Den största mängden av det entreprenadberg som produceras i Sverige är överskottsberg från
infrastrukturprojekt. Bergschakt i infrastrukturprojekt kan utföras i öppet schakt eller i tunnel. Båda
teknikerna skiljer sig en del från bergschakt i bergtäkter. I en bergtäkt eftersträvas en fragmentering
av berget som ska vara optimal för täktens bergmaterialproduktion. I infrastrukturprojekt eftersträvas
en fragmentering som är optimal för att slippa den kostsamma skutknackningen. Det ställs generellt
höga krav på att det kvarstående berget skall vara stabilt, vilket medför att inte lika hög
laddningskoncentration kan användas som vid konventionell täktsprängning närmast det kvarstående
berget. Vidare så skiljer sig tekniken vid öppet schakt och bergschakt i tunnel en hel del åt.

Öppet schakt (Ovanjordsschakt)
Vid öppet bergschakt, dvs. sprängning av väg- och järnvägsskärningar, ställs höga krav på att
kvarstående berg ska vara helt och stabilt. För att åstadkomma detta så krävs det att berget tas ut på
ett skonsamt sätt, genom så kallad skonsam sprängning. En annan faktor som påverkar
brytningstekniken är hur risken för påverkan av omgivningen ser ut, t.ex. risken för vibrationer på
närbelägna bostadshus. I varje projekt genomförs en riskanalys där vibrationskrav på närliggande
byggnader sätts. Dessa krav reglerar i sin tur storleken på salvorna. Principen för skonsam sprängning
är att salvan består av tre olika borrhål: livhål, hjälpare (kanthål) och konturhål (Figur 3.25).
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Figur 3.25. Olika håltyper enligt AMA CBC/4.
Konturhål är hålen närmast slutkonturen och normalt minst laddade i salvan. Hjälpare är de hålen som
är placerade närmast konturhålen och även de laddas svagare. Livhålen, som även brukar kallas salvhål
eller strosshål, har den högsta laddningskoncentrationen i salvan. Styckefallet vid sprängning styrs
framförallt av hål- och radavståndet hos livhålen. Ett tätare borrmönster ger ett bättre styckefall. I
kontur och hjälparhål måste laddningskoncentrationen anpassas till den bergschaktningsklass (se
tabell 3.3) som projektet föreskriver för att klara kraven på teoretisk sprängskadezon för aktuell
bergschaktningsklass.

Tabell 3.3. Mått på teoretisk skadezon för olika bergschaktningsklasser enligt AMA13.

Bergschaktningsklass

Teoretisk skadezon (m)
Slänt/vägg

Botten

1

0,2

0,5

2

0,3

0,7

3

0,5

1,1

4

1,1

1,7

5

Schaktad bergkontur ska ligga utanför teoretisk bergkontur

Oftast föreskrivs bergschaktningsklass 2 för skonsam sprängning av slänter brantare än 1:1. I speciella
fall som t ex tunnelpåslag och broar, som skall grundläggas på berg, kan bergschaktningsklass 1
föreskrivas. I praktiken innebär detta att vid bergschaktningsklass 2 borras konturen med ett
hålavstånd på 0,8 meter och en laddningskoncentration på ca 0,3 kg per meter i varje hål. Vid
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bergschaktningsklass 1 är hålavståndet 0,3–0,4 meter och vartannat hål laddas med samma
laddningskoncentration eller så laddas varje hål med en detonerande stubin med en
laddningskoncentration på 40 gram per meter.
Kontursprängning kan utföras på två sätt:
•
•

Slätsprängning: Konturraden skjuts sist i salvan.
Förspräckning: Konturen sprängs innan salvan skjuts, alternativt så kallad aktiv förspräckning
där konturen går först i salvan.

Är berget sprickfattigt så är förspräckningsteknik att föredra. Nackdelen med förspräckning är att
luftstötvågen blir väldigt kraftig, vilket medför att denna teknik inte är så lämplig att använda sig av
inom tättbebyggt område.

Tunnelschakt
En annan entreprenadprodukt är bergmaterial som erhålls vid tunnelborrning, så kallat tunnelberg.
Detta berg ger ett mer finkornigt och flisigt ballastmaterial än det som erhålls vid sprängning. Om
bergarten är lämplig kan detta berg användas som finballast till betong. Med hjälp av VSI-krossning
kan kvaliteten förädlas ytterligare.
För att få ut berget vid tunnelsprängning så måste man borra ett mycket tätare borrhålsmönster än
vid öppet schakt. Detta medför att den specifika laddningen blir högre, ca 2–3 kg/m3, vilket kan
jämföras med ca 0,4–0,8 kg/m3 vid öppet schakt. Konsekvensen blir att styckefallet blir helt
annorlunda, den största stenstorleken blir mycket mindre och andelen finmaterial ökar vilket sålunda
genererar en annan kornkurva. Detta kan till exempel medföra att det i vissa fall kan vara svårt att
producera ett fullgott bärlager från en tunnelsalva utan att avslutningsvis sikta överskottet av
finandelen. Vid sprängningen bildas mikrosprickor i berget och dessa påverkar de mekaniska
egenskaperna hos bergmaterialet. Los Angelesvärdet kan skilja upp till 30 % mellan en 10/14 mm
fraktion direkt uttagen från salvan och en krossad 10/14 mm fraktion från större stenar uttagen från
salvan. Konsekvensen blir att kvaliteten på tunnelberget (entreprenadberget) ofta är något sämre än
det berg som genereras från ett öppet schakt.
En tunnel kan även borras istället för att sprängas. Då använder man sig av en Tunnelborr (Tunnel
boring machine, TBM). En TBM skapar avlånga diskusformade stenfragment när den borrar. Största
stenstorlek varierar beroende på vilken typ av maskin som används och med vilket tryck maskinen
driver framåt, men större stenar än 200 mm är ovanliga. Eftersom materialet är väldigt elongerat så
har bergmaterial från TBM vissa begränsningar, exempelvis kan det vara svårt att producera
underballast och järnvägsmakadam (se figur 3.26).
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Figur 3.26. Kornform hos tre TBMborrade bergmaterial [modifierad
efter Thalmann & Büchi 1994].
Bokstaven a motsvarar den längsta
axeln, b den näst längsta axeln och c
den kortaste axeln på ett aggregat.
Användning av TBM-tekniken
innebär att de resulterande
bergfragmenten efter
tunnelborrningen främst blir
elongerade och platta, inte kubiska
eller sfäriska vilket är mest
eftertraktat.

Jordschakt
Vid schaktning av jordar används vanligen främst grävare. Beroende på vilken jord som schaktas är det
viktigt att skilja på friktionsjordar vilka vanligen är grövre jordar, t.ex. sand och grus, och
kohesionsjordar som vanligen är finkornigare, t.ex. lera eller silt, för att säkerställa jordens stabilitet
och förhindra skred [Lundström m.fl. 2015].

3.8 Väg- och järnvägsrenovering
Stora mängder av restmaterial från renoveringsarbeten av väg och järnvägar uppstår varje år. Stora
mängder kan med fördel återanvändas för olika användningsområden. I Holland är bedömningen att
mer än 20 procent av materialet från vägrenoveringar återvinns. Varje år renoveras ett stort antal vägoch järnvägsbanor i Sverige. I dagens drift- och underhållsentreprenader återanvänds upp mot hela 90
procent av asfaltstenen. De massor som inte kan återanvändas direkt på plats transporteras vidare till
närbelägna bygg-, täkt-, terminal- eller upplagsplatser. År 2004 skapades 6 miljoner ton avfall från
direkta schaktarbeten med möjlighet att använda inom framtida anläggningsarbeten [Arm m.fl. 2007].
Idag är uppkomsten av avfall från anläggningsarbeten troligen betydligt större.
Speciell hänsyn måste iakttas vid återanvändning av makadam från järnvägsvallar då det kan finnas
föroreningar från bromsbelägg och oljor på dessa material. Speciellt gäller detta vid storstäderna när
makadam från tunnelbanorna renas.

3.9 Andra bygg- och rivningsarbeten
I samband med byggande, ombyggnation eller rivning av hus, vägar, broar och andra konstruktioner i
Sverige används en hel del primära bergmaterialprodukter. Från dessa arbeten uppstår dessutom en
hel del bygg- och rivningsavfall där de större mängderna utgör betong-, asfalt-, berg- och jordmaterial.
I vissa fall används dessa direkt på plats men i andra fall forslas de bort till upplag eller deponi. I Sverige
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omhändertas ca 1 till 2 miljoner ton sådana massor varje år där asfalt utgör den största produkten
[SCB]. Även stora betongmassor uppkommer från de svenska bygg- och rivningsarbetena. Från byggoch anläggningssektorn uppkommer det totalt ca 7,7 miljoner ton avfall [Naturvårdsverket 2014]. Med
avfall menas här den klassiska definitionen, material som innehavaren är skyldig att göra sig av med.
Uppskattningsvis 10 procent av detta, d.v.s. ca 770 000 tusen ton, utgörs av krossad betong, sten m.m.

Återvunnen betong
Återvunnen betong kan delas in i två kategorier, spillbetong och rivningsbetong. Spillbetong är den
restbetong som produceras från cementgjuterier och betongfabriker. Den är fri från främmande objekt
som föroreningar men kan dock innehålla armeringsjärn. Genom byggnation och ombyggnation
beräknas det uppstå upp mot 110 000 ton spillbetong varje år [IVA 2015]. Rivningsbetong uppstår vid
rivning av t.ex. betongbyggnader. Rivningsbetong ska vara fri från traditionellt miljöfarliga ämnen men
kan innehålla annat material som plast m.m. Materialets renhet, innehållet av övrigt material, ska vara
deklarerat [Vägverket 2004a, Johansson 2011a].

Rivnings- och brytningsteknik för krossad betong
Processen för återvinning av krossad betong skiljer sig mellan olika projekt. Vid större projekt används
fler maskiner, exempelvis hydraulhammare och multiredskap, medan det i flera mindre projekt sparas
in på maskiner och man istället använder pulvriserare [Johansson 2011b]. Vanligen används någon
form av hammarkross, vilken lämpar sig för mindre hårda material, t.ex. betong. I samband med den
efterföljande krossningen sorteras oönskat material ut, t.ex. armeringsjärn via magnetband. Slutligen
sorteras den krossade betongen till önskade fraktioner, vanligen 0/60 eller 0/32 mm.
Återvunnen betongballast började användas först efter andra världskriget [Buck 1977]. Användandet
av återvunnen betongballast i stället för jungfrulig betongballast sänker hållfastheten något.
Återvunnen betongballast har vanligen en något lägre densitet, är mer porös och har en högre
vattenabsorption. Trots detta är bedömningarna att materialet kan användas för betongframställning
[McNail & Kang 2013].
Användningen av återvunnet bergmaterial styrs bland annat av avstånden och transportkostnaderna
[Braga 2015]. Om materialet är alltför avlägset beläget är det oekonomiskt och miljöstörande att
återvinna det. Det finns även flera andra hinder mot att entreprenören använder sig av återvunnen
ballast. Det finns en ogrundad misstro mot att återvunnet bergmaterial inte är fullt användbart för
t.ex. betongändamål där ett av skälen är de återvunna materialens höga egenskapsvariationer.

Användningen av återvunnen betong
Sådana material avyttrades på följande vis enligt fallande skala, för konstruktion, sluttäckning och
återfyllnader av deponier (0,6 miljoner ton), deponering (0,1 miljoner ton) och materialåtervinning
(0,05 miljoner ton). Större delen av dessa mängder används följaktligen av samhället och endast
100 000 ton deponeras årligen.
Krossad betong har flera användningsområden. Vanligast är som bär- och förstärkningslager samt som
återvunna massor i betong, men materialet används även som ballast för skyddslager, gång- och
cykelvägar, anläggningsytor, bankfyllnad eller bullervallar [Ydrevik 2000].
Krossad betong i bär- och förstärkningslager ger ofta en bra släntstabilitet då det genom krossning
erhåller en relativt rå yta. Dessutom ökar det materialets styvhet och indirekt stabiliteten genom att
den aktiva cementen reagerar och ger en svagt sammanbindande effekt. Det har ännu inte hittats
något egentligt användningsområde för finfraktionen från krossad betong. Vissa sorters tegel kan även
användas som betongballast. Det krävs dock en specialgranskning av sådana material då vissa tegel
från exempelvis ugnsinfodringar kan ställa till med problem.
124

125

3.10 Stålverk
I Sverige finns ett tiotal stålföretag som år 2010 producerade närmare 1,4 miljoner ton metallurgisk
slagg av olika typer, se diagram 3.26 nedan.
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Figur 3.26. Produktion av metallurgiska slagger från järn- och stålindustrin 2010 i kton.
Metallurgisk slagg produceras parallellt med järn och stål i metallurgiska processer och är till för att ge
stålet önskade egenskaper. Slaggens sammansättning, funktion och mängd beror på vilka råvaror som
används och vilken tillverkningsprocess det handlar om. Noggranna beräkningsmodeller styr de
ingående råvarorna vilket innebär att både stålets och slaggens sammansättning är väl kontrollerad
[Jernkontoret 2012].

Produktions- och förädlingsteknik
Järn- och stålslagg kan grovt delas upp i masugns- och stålslagg. Masugnsslagg produceras när
järnmalm smälts och reduceras med hjälp av koks i en masugn. Slaggbildare i form av kalksten förenar
sig med kisel, aluminium, magnesium och andra icke-järn komponenter till en smälta som kan
separeras från råjärnsmältan. Stålslagg däremot produceras när råjärn modifieras till stål med hjälp av
syrgas alternativt när skrot smälts och modifieras till stål i en ljusbågsugn. Då används exempelvis
kalksten alternativt bränd kalk och bränd dolomit som slaggbildare för att skydda ugnen, behålla
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värmeenergin och avskilja ämnen i form av kisel, kol, fosfor m.m. från stålet. Vidare finns sekundära
ståltillverkningsprocesser för vidareförädling av stålet då även sekundära slagger uppstår.
[Euroslag.org].
Efter att slagg respektive järn eller stål tappats ur ugnen fraktas den smälta slaggen i grytor till en
slagghanteringsplats. Denna process ser olika ut på olika företag och beskrivs här bara översiktligt. Den
smälta slaggen gjuts ut i någon form av fack på marken eller på annan specifik plats. Olika typer av
slagg hålls åtskilda. Slaggen får sedan luftsvalna i facken och i vissa fall begjuts slaggen med vatten för
att få snabbare kylning. I andra fall görs ingen vattenkylning alls för att bevara cementegenskaper.
Masugnsslagg å andra sidan, som kyls mycket snabbt genom s.k. granulering i vattenbassäng, erhåller
cementegenskaper. Det är således råvaror, tillverkningsprocess och sättet att kyla slaggen som har
störst betydelse för slaggens och de slutliga produkternas egenskaper.
Stelnad slagg vidareförädlas genom magnetseparering, krossning, siktning och malning till
slutprodukter med användning inom en rad olika områden.

Materialegenskaper
Gemensamt för slagger är att de härrör från kalk- och kiselbaserade smältor vilket ger de primära
komponenterna kalciumoxid (CaO), kiseldioxid (SiO2), aluminiumoxid (Al2O3) och magnesiumoxid
(MgO). Vissa slaggtyper innehåller låga halter järn samt en del spårämnen. Masugnsslagg innehåller
mycket låga halter tungmetaller, och resultat från flera laboratorieundersökningar visar att
masugnsslagg är jämförbar med krossat berg, grus och morän när det gäller lakning av tungmetaller
[Tossavainen 2000]. Mineralogiskt består metallurgisk slagg av olika typer av mineraler t.ex.
dikaliciumsilikat (C2S), trikalciumsilikat (C3S), trikalciumaluminat (C3A), monticellit (CaMgSiO4),
åkermanit (Ca2MgSi2O7) med flera. Vilka mineral som bildas beror på slaggens kemiska
sammansättning och val av nedkylningshastighet. Långsam kylning till exempel genererar en kristallin
slagg medan snabbkylning kommer att generera en amorf slagg med latent hydrauliska egenskaper
(t.ex. cementerande egenskaper hos granulerad masugnsslagg). Nedkylningshastigheten inverkar även
på den stelnade slaggens porositet och ytstruktur. Det går även att styra mineralbildningen genom
tillsats av bor- eller fosforföreningar till den flytande slaggen.

Användningsområden
Slagg är särskilt användbar som ballastmaterial på grund av dess bärighet, slitstyrka och i vissa fall
bindande förmåga. Det är därmed möjligt att bygga effektiva konstruktioner och ytor som innebär
lägre materialåtgång, färre transporter, längre livslängd och mindre underhåll. Det innebär i sin tur
resurshushållning till nytta för både miljö och ekonomi. Alternativa ballastmaterial kan i vissa fall
transporteras många mil och ändå vara resurseffektiva [SGI 2008].
Under 2010 användes närmare en fjärdedel av slaggmängderna till väg- och anläggningsbyggnad i
Sverige, se figur 3.27.
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Fig 3.27. Användning av slagger i Sverige 2010.

Obundna applikationer
Ballast av järn- och stålslagg har grov ytstruktur och kantig form samt motstår mekaniska krafter väldigt
väl. Detta gör den mycket lämplig för obundna tillämpningar, speciellt där en mekaniskt stabil
konstruktion behövs. Flera av slaggtyperna hårdnar dessutom långsamt med tiden till följd av sina
hydrauliska/cementerande egenskaper vilket ger ökad styvhet åt väglagren. Detta gör att
konstruktioner kan dimensioneras tunnare med bibehållen livslängd hos vägen och med minskat
underhållsbehov [Euroslag].

Bundna applikationer
Stålslagg, t.ex. ljusbågsugnsslagg, har flera egenskaper så som hög stabilitet, bra slitstyrka,
beständighet, friktion samt bullerreducerande effekt, vilket gör den lämplig som ballast i asfalt, se
tabell 3.4. Dess basiska egenskaper är fördelaktiga vad gäller vidhäftning till bitumen vilket förlänger
livslängden. En slaggasfalt har flera positiva fördelar när det gäller slitstyrka, skjuvhållfasthet och
stabilitet vilket gör den särskilt lämplig för rondeller och för sträckor med spårbunden trafik samt där
det förekommer stora påkänningar vid inbromsning och acceleration.
Tabell 3.4. Applikationer i vägbyggande

Applikation

Material

Slitlager
Bärlager (bundet)
Bärlager (obundet)

Ljusbågsugnsslagg i asfalt
Ljusbågsugnsslagg i asfalt
Masugnsslagg, ljusbågsugnsslagg, stabiliserad AOD-slagg, järnsand,
ferrokromslagg
Ljusbågsugnsslagg, masugnsslagg
Ljusbågsugnsslagg, masugnsslagg, järnsand
Masugnsslagg
Granulerad masugnsslagg

Förstärkningslager
Skyddslager
Dränering/isolering
Lättfyllnadsmaterial
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Metallurgiska slaggers status som produkter
Stålindustrin har gjort en bedömning av om de metallurgiska slaggerna kan anses vara biprodukter
enligt avfallsdefinitionen och biproduktkriterierna vilka återfinns i Miljöbalken kap 15. Eftersom det är
innehavaren av ett material som ska göra bedömningen kan stålföretagen skilja sig åt i sina
bedömningar av samma sorts material. Bedömningen grundar sig i huvudsak på om
•
•
•

innehavaren önskar göra sig av med materialet eller inte
det har uppkommit i en tillverkningsprocess parallellt med huvudprodukten utan annan
bearbetning än normal industriell praxis
det är lagligt och kommer att användas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt

De slagger som bedömts uppfylla kriterierna har sedan registrerats i Reach [Jernkontoret 2012].
Reach är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällt tidigare i EU
och i Sverige. Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas till
svenska regler. REACH gäller i huvudsak för kemiska produkter, dvs. ämnen och
beredningar/preparat. Den som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder om minst 1 ton
per år ska registrera dessa hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. REACH grundas på
principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de
ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och
miljöeffekter. [Kemikalieinspektionen, hemsida]. Fem typer av järn- och stålslagger samt tre typer av
icke järnmetallslagger är Reach-registrerade. De har därmed genomgått de omfattande tester med
avseende på hälso- och miljöaspekter som föreskrivs i Reach-förordningen med följande resultat:
•
•
•
•

Slaggerna är stabila och inerta oorganiska UVCB (substances of unknown or variable
composition, complex reaction products or biological materials) material som är mycket lika
naturligt bergmaterial.
Slaggerna är nästan helt olösliga i vatten och endast mycket små mängder av de spårelement
som finns bundna i slaggerna är lakbara. Lakvätskan är basisk.
Samtliga registrerade slaggtyper är klassificerade som icke-farliga enligt CLP-förordningen,
(EG) Nr 1272/2008.
Det finns inga användningar som avråds.

Arbetet har resulterat i att ca 75 % av de i Sverige under 2010 producerade slaggerna har registrerats
i Reach.

Om framtidens råvarukällor
Det totala antalet råvarukällor minskar hela tiden. Idag finns endast en fjärdel av de grus- och
bergtäkter kvar som fanns för en generation sedan. Antalet industrimineralbrott har under en
tioårsperiod minskat med 9 procent och antalet naturstenbrott har under nästan samma period
minskat med 13 procent [SGU 2016a, SGU 2000a]. Dagens miljölagar talar för att antalet
naturgrustäkter kommer att fortsätta att reduceras [Göransson 2015]. Ett dilemma när det gäller att
det totala antalet råvaruplatser blir färre handlar om att de nödvändiga transportavstånden samtidigt
riskerar att öka, i vissa fall ordentligt. Resultatet kan bli en ökad påverkan på miljön och högre
kostnader för landets bergmaterialprodukter.
Om det totala antalet råvarukällor minskar i antal är det en lösning att man öppnar upp för nya,
alternativa råvarukällor som havssand och ökar förutsättningarna för omhändertagandet av de bergoch jordschakter som årligen skapas.
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4 Produktslag och ingående bergmaterials egenskaper
För att kunna åstadkomma en för samhället hållbar materialförsörjning med god resursanvändning är
det viktigt att ha vetskap om de skillnader som föreligger för olika produktslag avseende deras
kravsatta egenskaper. Dessa egenskaper styr indirekt det faktiska mängdutfallet från olika
råvarukällor. Därför ska de inte behandlas på ett unisont sätt eftersom egenskaperna genom
bearbetning och förädlingsteknik är indirekt kopplade till de faktiska utfallen. De egenskapsskillnader
som föreligger kan i vissa fall omöjliggöra en produktion av ett fullständigt produktsortiment inom en
viss verksamhetsgren. Likväl kan samhällets behov kräva att just dessa bergmaterial utvinns vilket då
måste följas av en förståelse av att det faktiska produkt- och restmaterialutfallet skiftar mellan olika
verksamheter för att utvinna bergmaterial.

4.1 Produkt, biprodukt eller restmaterial
I samband med processering av bergmaterial skapas olika sorters materialprodukter. I en täkt kan
berget processas till produkter som slitlagersten, bärlager osv. Dessa produkter, t.ex. slitlagerstenen,
är i detta fall syftet med själva verksamheten. För de flesta bergmaterialprodukter finns särskilda
önskemål, rekommendationer eller krav avseende materialens tekniska och fysikaliska egenskaper
vilka är specificerade enligt nationella eller internationella bestämmelser.

Figur 4.1. Om huvuddelen av materialutvinningen kan användas till produkter av olika slag så skapas
mindre avfall och resurserna blir mer uthålliga. Omvandlingen av restmaterial till biprodukter är ett
viktigt steg inom bergmaterialindustrin, till gagn för både ekonomin och miljön.
En biprodukt är en produkt som uppstår i samband med en annan tillverkningsprocess eller
framställning av ett annat produktslag. I Miljöbalken definieras att en biprodukt är ett ämne eller
föremål som har uppkommit i en produktionsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller
föremålet, att det kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är
normal i industriell praxis och att det kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och
miljömässigt godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning. Uppkomsten av
biprodukter är en naturlig följd vid infrastrukturprojekt, eftersom huvudsyftet med projektet inte är
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att framställa entreprenadberg utan att bygga infrastruktur, t.ex. en tunnel. I samband med
tunnelbyggen genereras exempelvis större mängder tunnelberg vilket är att betrakta som en
biprodukt. Denna kan vidareförädlas till slutprodukten ballast för förstärkningslager. I och med att det
råder en god efterfrågan på bergmaterial åtgår entreprenadberget tämligen snabbt, särskilt i
tätortsregionerna.
Historiskt sett har överblivet material som inte används vid t.ex. vägbyggen lämnats vid sidan av
väglinjen, alternativt i närliggande vattenområden. Restmaterialet ansågs i dessa sammanhang inte
utgöra en råvaruresurs, delvis på grund av bristande transportkapacitet. Numera är så kallad
massbalans, d.v.s. att man vid byggnation dimensionerar uttaget av entreprenadberg för användning
inom projektet så långt som möjligt, mycket viktig i samband med olika infrastrukturprojekt, både på
grund av materialvärdet och för att undvika kostnader för kvittblivning av överblivet material.
I samband med införandet av det europeiska avfallsdirektivet belystes frågan om huruvida man skulle
uppfatta entreprenadberg från byggnation och restmaterial från täktverksamhet som ett avfall eller
inte. Praxis har blivit att utbrutna massor i samband med infrastruktursprojekt har klassats som avfall,
d.v.s. att materialet inte ses som ett restmaterial, ett byggnadsmaterial med möjligheter.
Jord- och bergmassor från schakt eller byggverksamhet kan dock under vissa förutsättningar istället
klassas som en biprodukt. Material som grävts ut i samband med byggverksamhet klassas som
biprodukt förutsatt att: bergmaterialet är icke-förorenat, att bergmaterialet kommer att användas som
byggmaterial utan vidare förädling och att materialanvändningen inte skadar eller innebär någon
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Figur 4.2. Uttag av tunnelberg från byggprojektet Förbifart Stockholm. Enligt Mark- och
miljödomstolen utgör de bergmassor som inte används inom projektet Förbifart Stockholm en
biprodukt och följaktligen inte avfall. Totalt skapas av detta projekt uppskattningsvis 20 miljoner ton
ballastmaterial vilket motsvarar det dubbla årsbehovet av ballast i Stockholmsregionen. Foto Lars
Stenlid.
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I samband med upphandlingen av byggprojektet Förbifart Stockholm ledde frågan om det
entreprenadberg som skulle utvinnas i samband med tunneldrivningen till juridisk tvist om det skulle
klassificeras som avfall eller biprodukt, se figur 4.2. Domstolen fann att samhällets hade ett behov av
materialet varför det skulle klassificeras som biprodukter från tunneldrivningen och inte avfall (Markoch miljööverdomstolen, M 3342-11, M 11831-14).
Material som inte kan säljas vidare vid bergmaterialutvinning måste ändå tas om hand av
verksamhetsutövaren. Dessa material kan i flera fall användas som byggmaterial inom anläggningen
eller under ett senare skede, till viss del, som återfyllning vid en efterbehandling av ett täktområde.
Material som slutligen inte kan användas är att betrakta som ett avfall och måste deponeras.
Överblivet bergmaterial utan användningsområde som inte reagerar med sin omgivning och inte lakar
ut farliga ämnen (se vidare under kapitel 1.9 Farliga ämnen) är att betrakta som inert avfall medan
överblivet bergmaterial utan användningsområde som reagerar med sin omgivning eller lakar ut farliga
ämnen klassas som icke-inert avfall.

4.2 Lagar, kriterier, byggproduktförordningen och funktionskrav
Att bergmaterialindustrierna utgår från delvis samma råvaror innebär inte att de lagar, kriterier och
förordningar som finns gäller unisont för hela industrin. Miljöbalken reglerar dock samtliga tre
industrigrenar då dessa definieras som Miljöfarlig verksamhet. En del av Boverkets byggregler, BBR,
och deras handböcker handlar om bergmaterialindustriernas produkter och verksamheter. Saker som
rör arbetsmiljön, t.ex. respirabelt kvartdamm, regleras och föreskrivs av Arbetsmiljöverket.

End-of-Waste-kriterier för bergmaterial
Om ett bergmaterial som definierats som avfall genomgår en återvinningsprocess, End-of-wastekriterier (EOW-kriterier), för ändamålet är det att betrakta som en biprodukt. Kriteriet kan förslagsvis
kräva att en viss typ av återvinningsprocess genomförs vilket renar avfallet och skapar en produkt. Endof-waste-kriterier för den här typen av material, asfalt och betong, saknas inom EU och rättsläget kring
när ett avfall upphör att vara avfall och blir en produkt är därmed för närvarande oklart.
För bergmaterialobjekt som asfalt, betong och entreprenadberg finns i dagsläget inga så kallade Endof-waste-kriterier, vare sig för Sverige eller övriga EU-stater, vilket i sig hindrar och försvårar
användandet av en del av de restmaterial som uppstår vid materialutvinningen. I brist på EOW-kriterier
riskerar återvinningen av asfalt, betong och andra bergmaterialprodukter att minska istället för att öka.
I regel är det EU-kommissionen som tar fram EU-förordningar med EOW-kriterier för när olika
avfallsslag upphör att vara avfall. I brist på internationella kriterier kan dock Sverige ta fram egna
nationella EOW-kriterier.
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Geologiska riksintressen
Vissa mineral eller bergarter är det mycket viktig att utvinna eftersom en brist på dessa får stor
påverkan på viktiga funktioner i samhället [Miljöbalken 3 kap. 7§]. Områden med särskilt värdefulla
mineraliska ämnen eller material kan utpekas som riksintressen av Sveriges geologiska undersökning.
Kriterierna för att kunna klassas som ett geologiskt riksintresse är
1. ämnet eller materialet har stor betydelse för samhällets behov,
2. ämnet eller materialet har särskilt värdefulla egenskaper,
3. området innehållande fyndigheten av ämnet eller materialet är väl avgränsat,
undersökt och dokumenterat.
Utöver malmfyndigheter kan även värdefulla industrimineral-, naturstens- och speciella
ballastmaterialfyndigheter klassas som geologiska riksintressen. I dagsläget finns 145 områden eller
platser i Sverige som definieras som geologiska riksintressen (Kartvisare Riksintresse). Av dessa 145
geologiska riksintressen utgör så kallade industimineral-, naturstens- eller ballastfyndigheter ca två
tredjedelar. Att ett område definieras som ett geologiskt riksintresse innebär att produkter därifrån är
mycket betydelsefulla för samhället, och detta ska följaktligen vägas in vid ett tillståndsbeslut.

Figur 4.3. Ett exempel på ett geologiskt riksintresse är kvartssandsområdet i Baskarp, strax norr om
Jönköping. Kvartssanden används för ett antal speciella användningsområden för sand som t.ex.
gjuterisand och ridsand. Foto Peter Åkerhammar, SGU.
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Figur 4.4. Ett annat exempel på ett geologiskt riksintresse är Hallandiagnejserna strax väster om
Falkenberg. Hallandiagnejserna förädlas av naturstensindustrin. Stenen är mycket åtråvärd på grund
av den komplexa omvandlingsgrad som den genomgått vilken ger stenen dess attraktiva naturstenyta.
Foto Jenny Andersson.

Funktionskrav
Med ett funktionskrav menas ett krav på att en viss effekt eller ett visst behov ska uppfyllas av en
konstruktion. Ett sådant krav som ställs av beställaren är mätbart, påverkar kostnaderna för samhället
eller trafikanterna, körkomforten, drifttiden, säkerheten eller miljön [NVF 2002]. Flera byggprocesser
använder sig idag av funktionskrav i flera olika entreprenadformer. Funktionskrav ger entreprenörerna
en ökad frihetsgrad att själv lösa de ställda kraven. Beställaren i sin tur kan med hjälp av
funktionskraven öka konkurrensen mellan entreprenörerna. Ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle
är att framtidens kravsatta provningsmetoder mäter/uppskattar byggprodukters funktioner relativt
bra. Detta för att öka hållbarheten för konstruktionerna. Det är främst genom tidigare erfarenhet och
praxis man lärt sig förstå sambandet mellan befintliga provningsmetoder och de önskade
funktionsegenskaperna. Det finns ett stort behov av att undersöka de funktionella egenskaperna för
framförallt ännu oprövade, alternativa material.
Sådan kartläggning av funktionskrav och
provningsmetoder har genomförts för t.ex. bottenaskor [Bahr m.fl. 2004].
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CPR – Byggproduktförordning
Ballastmaterial klassas som byggprodukter. Alla byggprodukter ska vara CE-märkta. För att
byggprodukter ska kunna upphandlas på Europas inre marknad ska dessa vara beskrivna enligt samma
enhetliga produktstandard. Varje produkt beskrivs gentemot den relevanta produktstandarden, t.ex.
EN 12620 – Ballast för betong eller EN 13043 – Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar. CEmärkningen görs mot den standard som produkten är tänkt att användas för. De idag gällande
produktstandarderna omarbetas för närvarande. De nya produktstandarderna har gått på remiss inom
medlemsländerna. Utgivningen är uppskjuten till tidigast 2019 vilket innebär att eventuella nya
kategorier och egenskaper som finns med i de nyreviderade produktstandarderna ännu inte kan
deklareras. Exempel på en sådan nyhet är för produkten asfaltballast, kategori 5 för kulkvarnsvärde.
Om det införs nya mätmetoder som inte finns med i de gällande produktstandarderna kan dessa inte
CE-deklareras. Exempel på detta är om det antas en Europastandard för mätning av ballastens
strålning. Denna egenskap kan då inte deklareras med hänvisning till produktstandarderna eftersom
metoden inte finns medtagen som en Europastandard vid produktstandardernas utgivningsår.
Tabell 4.1. Nedan så följer de harmoniserade produktstandarder vilka CE-märkningen och
deklarationen av egenskaperna ska göras emot.

Beteckning

Produktstandard

EN 12620

Ballast för betong

EN 13043

Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar

EN 13242

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material

EN 13450

Makadamballast för järnväg

EN 13285*

Obundna material (endast deklarera egenskaper inte CE
märka)

EN 13139

Ballast för bruk

EN 13383-1

Vattenbyggnadssten

EN 13055-1

Lättballast

*Produktstandard som ännu inte är harmoniserad

4.2 Bundna aggregat
Ballast ingår som en huvudkomponent i betong där den används för väg- och byggnadskonstruktioner.
För att öka hållfastheten och livslängden binds den antingen med hårdnad cementpasta
(cementbetong) eller med bitumen (asfaltbetong) m.m. I fortsatt text används begreppet betong för
cementbundna produkter och asfalt för bitumenbundna produkter. I vägkonstruktioner är
bitumenbundet material det vanligaste. Cementbundna material används främst vid platser utsatta
för stora axeltryck eller punklaster som parkeringsytor, busshållplatser och på ytor med höga krav på
beständighet som flygfält (Figur 4.5). Internationellt pågår försök med så kallad bio-asfalt framställd
bl.a. från vegetabila oljor eller mikroalger som ett alternativ för traditionella petroleumbaserade
bindemedel [Transportation research circular 2012, You et al. 2012].
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Figur 4.5. Betongvägar är fortfarande relativt ovanligt i Sverige. Då dessa gjuts använder man sig av
en betongmassa som är något stenrikare än vanlig betong. I och med att motorvägar ska tåla höga
belastningar krävs en högpresterande sten i slitlagret. Betongmassan levereras vanligen som färdig
betong från närliggande betongfabrik. Foto Lars Stenlid.

4.2.1 Betongballast (cementbunden ballast)
I världen uppskattar man att produktionen av betong årligen är drygt 28 miljarder ton och att den
fördubblas vart tionde år [Byggteknik 2013]. 2015 producerades uppskattningsvis 5,8 miljoner
kubikmeter betong i Sverige varav 78 procent gick till husbyggnation och 22 procent till
infrastrukturbyggnation [Betongindikatorn 2016 - Svensk Betong]. Betong består till mellan 60 och 80
volymprocent av ballast vilket innebär att det årligen åtgår ca 8,5 till 12 miljoner ton ballast för den
svenska betongproduktionen. Ballasten bör vara graderad så att man får ett minimalt hålrum för att
spara cementpasta och därmed cement. Ballasten binds samman av cementpasta vilket utgörs av
cement som reagerat med vatten. Den färska betongen kan betraktas som en partikelslurry där även
cementen utgör partiklar.
Betongballast kommer till övervägande del från naturliga bergmaterial men även slagg- och andra
restprodukter såsom återvunnen betong, tegel etc kan användas. I princip ska ballasten vara inert, dvs.
den ska inte reagera med cementpastan så att det uppstår volymförändringar i den hårdnade
betongen. Normalballasten är vanligen tät med en begränsad vattenabsorption.
Man kan skilja mellan två typer av betong där ballastens egenskaper skiljer sig åt: gjuten betong och
tryckt betong (används ofta för olika plattprodukter etc.). Den gjutna betongen ska, med eller utan
kompakteringsinsatser, kunna flyta ut, fylla ut en form där den sedan stelnar medan den tryckta
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betongen ska vara styv vid avformning. Den stora bulkmängden i Sverige utgörs av gjuten betong. Det
finns även andra typer av cementbundna produkter, exempelvis flytspackel eller putsbruk, men deras
volymer är relativt små varför de inte behandlas här.

Råvarukällor
Idag kommer det mesta av grovfraktionen, > 8 mm, från krossat berg medan råvaran för sanden, 0/8
mm, fortfarande huvudsakligen är naturgrus från glaciofluviala avlagringar, men andelen bergkross
ökar även för de finare fraktionerna. Potentiella och framtida råvarukällor är rivningsmaterial som
återvunnen betong, tegel etc. Även luftkyld masugnsslagg kan användas. Det finns också
specialbetongprodukter som innehåller pimpsten, gamla gummidäck, lecakulor etc.
Eftersom betongkritiska mineral vanligen inte är jämt fördelade i berggrunden, är det viktigt att de
enskilda bergarterna identifieras och klassas var för sig (Figur 4.6). Särskilt viktigt är detta om
ballastråvaran kommer från entreprenadberg eftersom sådana projekt vanligen innefattar många fler
bergartsled än en täkt. Den stora variationen mellan olika bergarter avseende deras mineral och
egenskaper innebär att man bör utföra småskalig provtagning på de aktuella materialen, allt för att
optimera slutprodukten [Lagerblad & Oettel 2017].
I grunden är betong en relativt billig produkt vilket medför att även ballasten måste vara billig. Av detta
skäl måste transporter från täkt till betongfabrik vara relativt korta, då priset på slutprodukten annars
blir ekonomiskt oförsvarbar och påverkan på miljön ökar. En tumregel säger att om transport med
lastbil är längre än 60 kilometer så kostar transporten lika mycket som ballasten. Ballast kan
transporteras relativt billigt med tåg och båt även om detta hör till ovanligheterna i Sverige idag.
Det finns ett samhällsintresse att öka antalet råvarukällor så att användningen av gruvavfall, schaktoch entreprenadmassor samt återvunna och återanvända massor som betongballast kan ökas.

Figur 4.6. Berggrunden är på många ställen mycket varierande på en och samma plats. Flera olika
bergartsled med olika egenskaper gränsar ofta till varandra och vid utvinning av berget på en sådan
plats är det viktigt att undersöka alla ingående bergartsmaterial. Foto Mattias Göransson.

Kvalitetskriterier och materialegenskaper
Det är eftersträvansvärt att betong innehåller så lite cement som möjligt eftersom detta både minskar
kostnaderna och minskar utsläppen av koldioxid. Den globala cementindustrin står ensam för ca 5
procent av världens totala koldioxidutsläpp [Xi et al. 2016, IEA 2009, IEA 2014]. För gjutbar betong
gäller att den ska vara pumpbar, flyta ut bra, fylla ut formen och omsluta armeringen korrekt. Om
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betongen klarar detta säger man att den har en god arbetbarhet. Den härdade betongen skall slutligen
också ha uppnått en viss hållfasthet vilken i sin tur beror av vilken cement-vattenkvot som används i
cementpastan.
De flesta svenska bergarter kan krossas och användas som betongballast om de inte påverkar
betongens beständighet. Beroende på vilken miljö den färdiga konstruktionen skall placeras i delas
betongen in i s.k. exponeringsklasser. Dessa styr vilka krav som ställs på betongkvaliteten. Det senare
gör att det generellt är högre krav på den betong som används utomhus och följaktligen högre
indirekta krav på den ballast som ingår i betongen. För normalhållfast betong är cementpastan den
svagaste länken. Av detta skäl är styrkan på ballasten av underordnad betydelse för de flesta
applikationer. För undantag som t.ex. slitlagret för betongvägar gäller dock liknande regler som för
asfaltballast vilket innebär att stenens hållfasthet är viktig. För en högpresterande betong är själva
ballastens mekaniska egenskaper ännu viktigare för att uppnå den önskvärda styrkan [Alexander &
Mindess 2005].

Arbetbarhet
För att erhålla en bra arbetbarhet (reologi) krävs att ballasten har en viss kornstorleksfördelning vilken
till en viss gräns kan optimeras genom noggrann siktning. För att betongmassan ska erhålla en bra
arbetbarhet skall kornen vara så runda och släta som möjligt. Krossat berg ger inga runda korn utan
alla korn är mer eller mindre skarpkantade efter att materialet krossats (Fig 4.7). Detta gäller för alla
kornfraktioner men är speciellt vanligt för de allra finaste fraktionerna där t.ex. lermineral kan anrikas.
I den färska betongen är även cementkornet en partikel vilket måste beaktas i samband med
proportioneringen. När det gäller krossat berg måste man också beakta att det vid
krossningsprocessen genereras relativt mycket finmaterial/filler. Det är svårare och kostsammare att
optimera de finaste fraktionerna. Med hjälp av tvättning eller vindsiktning är det dock möjligt att
finjustera finfraktionskurvan något [Lagerblad m.fl. 2008].

Figur 4.7. Finmaterialet från krossat berg, vänstra bilden, är mer skarpkantat än konventionellt använt
naturgrus, högra bilden. Skarpkantat finmaterial försämrar en betongmassas arbetbarhet,
pumpbarhet m.m., vilket innebär att tillsatsmedel för att öka arbetbarheten används då
ballastmaterialet är alltför skarpkantat. Foto Urban Åkeson.
Vilken kornform ballasten erhåller beror utöver på krossprocessen även på bergarten och dess textur.
En förskiffrad bergart genererar generellt sett fler flakiga partiklar i de grövre fraktionerna.
Finmaterialet och fillern består i sin tur huvudsakligen av enskilda mineral och kornformen bestäms
här av de enskilda mineralens kristallform. Detta medför att bergartens mineralogi till stor del
bestämmer fillerns lämplighet. Flakiga mineralslag som glimmer påverkar en betongs arbetbarhet
negativt. Av detta skäl är glimmerrika bergarter som ler- och alunskiffer synnerligen olämpliga för
betongändamål då dessa vid nedkrossning både ger en flakig sten och en hög glimmerandel i
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finfraktionen. Vanliga graniter innehåller ofta relativt låga glimmerhalter. Graniter och granodioriter
samt i synnerhet tonaliter kan dock i vissa fall innehålla stora mängder glimmer i form av biotit och
muskovit. Basiska (kvartsfattiga) bergarter kan också innehålla glimmermineral, exempelvis då
mineralet klorit. Särskilt amfiboliter kan hålla relativt höga glimmerhalter.

Beständighet
En betongkonstruktion måste hålla över tid varför den ska ha en hög beständighet. För detta krävs att
ballasten ska vara volymbeständig i både den färska och den hårdnade betongen. Skadliga, reaktiva
komponenter, vilka kan komma fram vid krossning, bör undvikas så långt som möjligt [SS-EN 12620].
I de flesta fall uppkommer beständighetsproblemen i en fuktutsatt utomhusmiljö. Bergarter som
generellt skall undvikas då de under vissa klimatförhållanden kan ge beständighetsproblem är de som
innehåller:
•
•
•
•

en öppen porositet (kan ge frostproblem)
alkalireaktiva komponenter
sulfider, speciellt magnetkis
svällera (smektit)

Hållfasthet
Betongballast har vanligen små krav på hållfastheten. Hållfastheten hos betong bestäms av
kompositen och där är cementpastan svagare än ballasten för normalhållfast betong. Detta medför att
kriterierna för bra ballast för betong skiljer sig från det för bärlager. Svaga kornfogar ger antagligen
mera kubiska korn vilket är fördelaktigt för betong. En kraftig foliation är negativ då detta ger mer
flakiga korn. Mineralens kristallstorlek och mikrosprickor är av underordnad roll.
Resultat från kvalitativ petrografisk analys visar att berg som ger sämre ballast för bärlager omvänt kan
vara lämpligt som ballast till betong [Hellman et al. 2011].
Sekundära omvandlingar av mineral kan ibland skapa problem med flytegenskaperna. Ett sådant är
sericitomvandling av kalifältspat där sericiten har en tendens att ansamlas i fillerfraktionen där den
försämrar betongmassans reologiska egenskaper. Vittrad och leromvandlad berggrund ger en sämre
finballast och bör undvikas.

Porositet
Porösa bergarter, t.ex. vissa sandstenar och kalkstenar, absorberar vatten från den färska
cementpastan. I den hårdnade betongen kan isbildning uppträda i ballastens hålrum som senare kan
orsaka expansion och uppspräckning [Larson & Cady 1969]. De flesta bergarter i Sverige håller en låg
porositet. En bergart som har förhöjd porositet behöver inte nödvändigtvis vara ett problem vid
användandet i fuktutsatt miljö även om det är en varningssignal. Detta eftersom det är den faktiska
vattenabsorptionen, vilken också är beroende av porernas storlek och distribution, som är den kritiska
egenskapen. En bergart med större porer anses vara mindre känslig eftersom dessa sällan helt uppfylls
med vatten.
Exempel på bergarter med mycket hög porositet i Sverige är främst sämre konsoliderade sedimentära
bergarter, t.ex. Visingsösandsten i Vättern, Faludden- och Burgsvikssandsten på Gotland samt
Höörsandsten i Skåne. Dessa bergarter har en hög porositet mellan 10 och 25 % [Mortensen 2016,
Wickström 2018, Erlström 2011, Mortensen m.fl. 2017].

Alkalisilikareaktivitet, ASR (RILEM 1, 2 och 3)
Alkalisilikareaktivitet (ASR) är benägenheten (risken) för ett bergmaterial att bilda en alkalisilikagel som
ett resultat av att kvarts från en ballast löses upp av den starkt alkalina porlösningen i betongen. Gelen
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kan i vissa fall expandera och därmed innebära risk för att betongkonstruktioner på sikt spricker. I
Sverige har problem med betongbeständighet associerade med ASR rapporterats på flera håll. Vid den
svensk-norska gränsen har kvartsiter och gråvackor tillhörande fjällberggrunden vid flera tillfällen varit
inblandade i skadeutredningar [Kalinowski m.fl. 2013, Lagerblad & Trägårdh 1992]. Framförallt dammoch brokonstruktioner har skadats. Andra bergarter, såsom mikrokristallina, kvartsrika bergarter som
kvartsit och ryolit [Appelqvist et al. 2015] och metagråvacka har också pekats ut som potentiellt
alkalisilikareaktiva bergarter. Även uppträdande av stråkvis deformerade bergarter som kataklasit och
mylonit har ställt till med problem i samband med betonggjutning i bl.a. Stockholmsregionen. I Skåne
och Danmark har man sedan länge haft problem med flinta från kritberggrunden samt olika
lågmetamorfa sedimentära bergarter. Dessa bergarter kan återfinnas i de lokala grusavlagringarna och
den lokala moränen. I Sverige använder vi vanligen lågalkalisk cement i byggandet av infrastruktur
vilket skyddar mot alkalisilika reaktioner.

Svavelföreningar (sulfider och sulfater)
Sulfider, ofta i form av gips, kan förekomma i vissa sedimentära bergart. Gips interagerar med
cementet och kan ge upphov till svällning i fuktig miljö [Fagerlund 2011]. Sulfider, speciellt magnetkis,
kan oxidera och bilda sulfater som i sin tur ger upphov till liknande svällningsproblem. Vanliga sulfider
som t.ex. pyrit kan ge upphov till en missfärgning av betongytan [Lagerblad & Trägårdh 1995]. Sulfider
är mer vanligt förekommande i basiska bergarter, t.ex. basalt, diabas eller gabbro, än i granitoida
bergarter.

Svällande leror (smektit)
En del basiska bergarter kan innehålla svällera (smektit) som kan ge problem eftersom detta på sikt
kan spräcka upp en betongkonstruktion [Lagerblad & Jacobsson 1997]. Av detta skäl bör därför särskilt
basiska bergarter undersökas noggrant avseende deras innehåll av svällande leror. Kalksten är den
internationellt vanligaste bergarten vid framställning av betongballast. Kalkstenen får inte vara alltför
porös eller innehålla svällande leror [Lagerblad & Trägårdh 1995].

Strålning
Bergmaterial som ska användas för husbyggnation eller som natursten i inomhusmiljö ska inte
överstiga de nationella gränsvärdena, BFS 2011:6. Flera av de svenska bergarterna, t.ex. Alunskiffer
och granit men även andra bergarter, kan ha förhöjda halter av de radioaktiva ämnena uran (radium),
torium och den radioaktiva isotopen kalium-40 [Jelinek & Eliasson 2015]. Av detta skäl är det viktigt
att undersöka strålningsvariationen för aktuellt brott eller täkt om man ska leverera ballast till
husbetong o.s.v.

Testmetodik
Kravsättning för betong riktar sig i första hand mot den färdiga produkten. Hållbar betongframställning
kräver i sin tur en lämplig, homogen bergråvara. För att kunna optimera recepten behöver berget
undersökas vidare för att slutligen fullskaletestas.
För att bedöma bergets lämplighet för betonganvändning måste en småskalig testmetodik tillämpas,
på en sten eller en bit av en borrkärna. En småskalig provning är enkel och relativt billig. Det är dock
mycket viktigt att bergprovet är representativt för berggrunden. I de fall berggrunden varierar kraftigt
bör fler prover tas ut för bedömning.
Småskaliga metoder för att bedöma berggrundens lämplighet för betonganvändning är
•

Polarisationsmikroskopi: För att undersöka, karaktärisera och kvantifiera en bergart använder
man sig av polarisationsmikroskopering, genomfallande ljus. Kritiska egenskaper för
arbetbarheten är t.ex. mängden glimmer och kornfogarnas utseende. En metod är att krossa
upp bergarten och ta ut den fraktion där huvudparten av partiklarna utgörs av enskilda mineral
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(monomineral). Viktiga kritiska egenskaper är partiklarnas flisighet och mängden flakig
glimmer. I tunnslip kan man även via metoden Rilem 1 bedöma om materialet riskerar att vara
alkalisilikareaktivt, vittrat eller leromvandlat. Om tunnslipsanalysen indikerar att materialet är
alkalisilikareaktivt ska man fortsätta undersöka Rilem 2 på tillverkade bruksprismor. Om även
bruksanalysen indikerar alkalisilikareaktivitet går man och utför Rilem 3 på betongprismor.
Som komplement till polarisationsmikroskopi kan man använda sig av stereomikroskopi som
istället använder sig av påfallande ljus.
•

Brukstester i reometer: Man tillverkar ett standardbruk av 0/2 mm fraktionens material och
mäter brukets flytgränsspänning och plastisk viskositet med hjälp av en reometer. Detta ger
en indikation på hur bra arbetbarhet ett bergmaterial kan uppnå. Referensmätningar utförda
på naturgrus och bergkross finns att jämföra med på CBI. För den här metoden krävs cirka 1
kilo material. Det finns även metodik framtagen för att reologiskt kvantifiera fillerkvaliteten
[Lagerblad & Oettel 2017].

•

Gammaspektrometer: Ett bergmaterials Uran-, Torium- och Kaliumstrålning kan mätas med
en gammaspektrometer. Det är viktigt att hällarna är välexponerade och avrymda från
övertäckande jord [Jelinek & Eliasson 2015].

Läs vidare om hur man bäst undersöker om ett berggrundsmaterial är lämpligt som betongballast
[Lagerblad m.fl. 2008].

4.2.2 Asfaltmakadam
Stenmaterialet till slitlagret utgörs till största delen av en makadam, d.v.s. en snäv sortering av
bergmaterial, t.ex. 8/11 eller 11/16. Upp till 96 procent av asfaltbeläggningen kan bestå av
stenmaterial. En asfaltyta ska erbjuda en god komfort, vara beständig och vara trafiksäker varav de två
sista egenskaperna är helt beroende av den ingående ballastens egenskaper. God komfort beräknas
genom att mäta ojämnheter längs med och tvärs vägbanan via en mätbil eller genom att använda en
rätskiva. En nylagd asfaltyta ska inte innehålla sprickor för att kunna anses vara tillräckligt flexibel
[Jacobson 2014]. Asfalt, eller asfaltbetong, består av krossat stenmaterial, så kallad ballast (asfaltsten)
och bindemedlet bitumen. Vanligen utgörs en asfalterad väg av ett i ytan liggande asfaltbundet
slitlager och ett undre liggande bundet bindlager. Valet av den asfaltmassa och den stenkvalitet som
används vid ett vägbygge bestäms av den trafikbelastning som vägen ska klara. För vägarna med högst
årsdygnstrafik används oftast så kallade ABS-massor, Stenrik asfaltbetong, där en stor andel av
materialet utgörs av t.ex. en slitstark 8/16 sten, med ett lågt kulkvarnsvärde (Figur 4.8). Ofta använder
man då bergarten kvartsit eller porfyr. För det mer lågtrafikerade vägnätet används ofta ett tunt
slitlager, en så kallad ytbehandling. Ytbehandlingen består endast av en eller två snäva stensorteringar
inklusive bitumenemulsion. Vanligen används en ordinär sten, t.ex. ortens sten, eftersom
trafikbelastningen är relativt låg. Den sten som används till ytbehandlingen måste bindas hårt i
emulsionen för att undvika senare stensläpp.
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Figur 4.8. Exempel på asfalterad yta. ABS 16-massan innehåller en stor andel stenmakadam, 8/16 mm.
Foto Lars Stenlid.
Av de 80 miljoner ton ballastmaterial som tas ut användes ca tio procent, 8 miljoner ton 2014, för
asfalttillverkning [EAPA 2015]. Erfarenhetsmässigt ska till detta även inkluderas cirka 100 000 ton
halvvarm asfalt. Asfaltballasten hanteras på uppskattningsvis 140 asfaltverk över hela Sverige. Både
stationära och mobila asfaltverk förekommer där den föregående varianten fortfarande är vanligast.
I asfaltverken hanteras och lagras olika ballastkvaliteter separerade i olika fickor. Så kallad specialsten
med särskilda materialegenskaper, t.ex. kvartsit eller porfyr, transporteras vanligen från mer avlägsna
platser medan ortens sten per definition kommer från närområdet. För mer information om vilka
bergarter som är lämpliga att använda som asfaltballast rekommenderas läsning av kapitel 4 om
stenmaterial i Asfaltboken [Asfaltboken 1999].

Råvarukällor
Idag kommer den mesta ballasten som används som asfaltsten från bergtäkter där tillräckligt
högpresterande bergarter bryts, t.ex. kvartsit, vulkanit, granit, diabas eller gnejs (Figur 4.9). I Sverige
finns det mindre lämpade bergråvaror till asfaltproduktion, t.ex. sedimentära bergarter i allmänhet
eller glimmerrika bergarter. I flera fall är asfaltverken lokaliserade direkt i anslutning till sådana
bergtäkter. För speciella bergarter som kvartsiter och vulkaniter kan dock dessa täkter vara
lokaliserade relativt långt från avsättningsorterna varför dessa material levereras längre sträckor till
strategiskt belägna asfaltverk. Porfyrtäkterna som producerar högpresterande asfaltballast i Sverige
finns främst i Småland, Dalarna, Lappland och Norrbotten. Flera områden i Sverige saknar de mest
högpresterande bergarterna, t.ex. flertalet storstadsområden.
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Figur 4.9. Högpresterande asfaltsten som kvartsit är mycket hållbar och motstår den belastning som
trafiken årligen utsätter vårt vägnät för. Sveriges mest trafikerade vägar, t.ex. motorvägar och
motortrafikleder, innehåller ofta kvartsitsten i slitlagret. Foto SGU.

Kvalitetskriterier och materialegenskaper
Kraven på asfaltmakadam varierar mellan olika vägtyper och dess tänkta belastningskapacitet. Valet
av asfaltballast kan göras utifrån vilka funktionella egenskaper vägen ska uppnå, genom så kallad
funktionsupphandling. Det vanligaste sättet för Trafikverket att upphandla asfaltmakadam är dock att
följa AMA Anläggning och Trafikverkets kravdokument TDOK [Trafikverket 2015]. Det finns kommunala
undantag från dessa upphandlingsformer. Undantag görs ibland på grund av de lokala förhållandena
och tidigare erfarenheter.
För flygfält gäller speciella krav för asfaltytan [Fortifikationsverket 2015]. Man har utöver en
traditionell kravsättning även krav på stenmaterialets polerbarhet (PSV) och ytans textur. Ett mått på
ytans texturdjup fås genom att mäta utbredning av sandpartiklar, sandpatchvärden för yttexturen [SSEN 13036-1]. Förutom ovan angivna krav ställs även krav på stenmaterialets vittringsbeständighet.
Beställaren ställer ibland även begränsningskrav på glimmerinnehållet i det stenmjöl som ska användas
till asfalttillverkningen. För andra objekt som hamnar måste underbyggnaden och asfaltkonstruktionen
vara mycket belastningsbeständiga för att klara de extrema laster som hanteras i hamnområdet.

Mekaniska och fysikaliska egenskaper
Asfaltbundna lagers beständighet är väldigt beroende av makadamens mekaniska och fysikaliska
egenskaper. Vid vägdimensionering och underhåll av gamla vägar krävs att de mest hållfasta
makadamsorterna används för att de mest utsatta vägarna ska få en lång livslängd.
Hållfasthet mot fragmentering (SSEN 1097-2): Den metod som används för att mäta hållfasthet mot
fragmentering, vid ensidig belastning på en ballastpartikel, är Los Angelesmetoden [SS-EN 1097-2] där
ett lågt Los Angelesvärde, LA-värde, indikerar en god hållfasthet mot fragmentering (Figur 4.10).
Bergmaterialets hållfasthet beror bl.a. av bergartens mineralkornstorlek, mineralinnehåll,
142

143

kornfogarnas komplexitet, omvandlingsgrad och sprickmineralisering mellan korngränser. Bergarter
som traditionellt sett har en god hållfasthet mot fragmentering är t.ex. diabas, gabbro, diorit samt flera
olika sorters granitoider (se vidare i figur 2.23). En undersökning av svenska bergarters
fragmenteringsegenskaper gjordes i slutet av 1900-talet för att säkerställa övergången från tidigare
kravsättningsmetoder för järnvägsmakadam
till införseln av Los Angelesmetoden [Stenlid
1996]. Slutsatsen från denna visar en god
korrelation
mellan
tidigare
använd
parameter,
sprödhetstal,
och
Los
Angelesvärde. Los Angeles-metoden används
numera över hela Europa och i de flesta
länder i världen.

Figur 4.10. Ursprungligen togs LA-metoden
fram i USA 1916 i Los Angeles. Metoden
användes först för kvalitetskontroll av
ytbehandlingssten. Då det visade sig att det
fanns en god överensstämmelse med
nedbrytningen av de amerikanska vägarna
och vägmaterialens LA-värde fick metoden
genomslag i USA och har använts sedan slutet
av 1930-talet med i stort sett oförändrad
utrustning [Stenlid 1996]. Foto SGU.

Hållfastheten mot nötning (SSEN 1097-9, SSEN 1097-1): För att undvika kostsamma vägreparationer
måste stenen som används i asfaltbundna lager, i synnerhet för slitlagerskiktet, vara motståndskraftig
mot dubbdäcksnötning. Denna egenskap mäts med kulkvarnsmetoden [SS-EN 1097-9]. För obundna
material används en liknande nötningsmetod, micro-Deval [SS-EN 1097-1]. Båda metoderna mäter
nednötning av stenmaterial åstadkommen av att stålkulor roterar tillsammans med materialet och
vatten i en trumma (Figur 4.11). Den enda principiella skillnaden mellan de två metoderna är att
kulkvarnen har så kallade ribbor infästa i trumman för att bättre blanda materialet med stålkulorna.
En god korrelation finns mellan de egenskaper som mäts med de båda metoderna kulkvarn och microDeval [Stenlid 2000, Viman & Broms 2005]. De bergarter som generellt har den bästa hållfastheten
mot nötning är kvartsit och porfyr. Likt hållfastheten mot fragmentering beror bergartens hållfasthet
mot nötning bl.a. av mineralkornstorlek, mineralinnehåll, kornfogarnas komplexitet, omvandlingsgrad,
och sprickmineralisering mellan korngränser fast på ett lite annorlunda sätt. Bergarter som i princip
inte klarar de krav som ställs på asfaltmakadam avseende nötning är t.ex. kalksten, marmor, skiffer,
dåligt konsoliderade sandstenar och glimmerika samt vissa omvandlade bergarter. MicroDevalmetoden används i hela Europa medan kulkvarnsmetoden endast fungerar som ett nationellt
komplement för de nordiska länderna på grund av dubbdäcksanvändningen här. Kulkvarnsmetoden
används som ett allmängiltigt kvalitetsindex i flera andra sammanhang för att kunna särskilja bra från
mindre bra bergarter; Bergtyp 1, Bergtyp 2 och Bergtyp 3 [AMA Anläggning 17]. Mer information om
positiva och negativa effekter av användandet av vinterdäck kan man läsa i Effekter av vinterdäck – En
kunskapsöversikt [Gustafsson m.fl. 2006].
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Figur 4.11. Kulkvarns- (till vänster) och MDE-metoden (till höger). Ett bergmaterials motstånd mot
skavande nötning, abrasion, mäter man genom att låta ett makadamprov nötas tillsammans med
stålkulor i en roterande trumma. Efteråt bestäms den bortnötta stenandelen. Kulkvarnsvärdet uttrycks
som ett procenttal beräknat från den bortnötta stenandelens vikt i förhållande till den invägda
provvikten. Foto Skanska.
Motstånd mot polering (SSEN 1097-8): Ett stenmaterial skall vara så beskaffat att det vid nötning inte
blir polerat. I de nordiska länderna motverkas poleringen automatiskt av det flitiga användandet av
dubbdäck som ruggar upp vägbanan under varje vintersäsong. Detta innebär att de problem med
polerade vägbanor som främst förekommer är lokaliserade i högdoserade vägavsnitt, t.ex. rondeller,
där accelerationerna är särskilt stora [Jacobsson 1998, Jacobsson & Hjort 2008]. Poleringen är
kraftigast under höstsäsongen. Denna egenskap mäts med Polished Stone Value, PSV [SS-EN 1097-8].
Hur ett stenmaterial reagerar för poleringskrafterna styrs främst av ingående minerals hårdhet, deras
kornstorlek, graden av sammanväxning och omvandling [Höbeda 1997]. Generellt sett poleras
bergmaterial med bra motstånd mot nötning relativt enkelt och en viss korrelation råder mellan
poleringsvärde och kulkvarnsvärde [Döse 2011, Höbeda 1997]. Exempel på bergarter som är
lättpolerade är t.ex. finkorniga vulkaniter som porfyr. Bergarter som ofta ger bra poleringsmotstånd är
bl.a. gråvacka och vissa sandstenar. I dessa exempel antas det att blandningen av hårda och mjuka
mineral, t.ex. kvarts och glimmer, stärker bergmaterialets motstånd mot polering [Erichsen 2009].
Poleringskrav av slitlagerytan förekommer i de flesta länder i Europa, men saknas i Sverige på grund
av dubbdäcksanvändning. Med en minskad dubbdäcksanvändning kommer polering att bli en kritisk
egenskap även för det svenska vägnätet. För exportsten och sten på kontinenten och för användning
på de brittiska öarna är poleringsvärdet, PSV, tillsammans med motstånd mot fragmentering, Los
Angelesvärde, hos ett stenmaterial de viktigaste egenskaperna.
Synbarhet (VVMB 501): Normalt ställs inget krav på stenens färg eller synbarhet, men i speciella
projekt förekommer att det ställs krav på stenens ljushet och reflektionen av ljus. För att uppnå en viss
färg och nyans på massan kan man föreskriva en viss grånyans för bergmaterialet. För att avgöra om
det valda bergmaterialets ljushet duger jämför man sedan okulärt stenmaterialet med en vedertagen
färgskala. Objektiva instrument för att mäta hur väl ett material är på att reflektera ljus finns framtagna
och används bl.a. i Danmark och Skåne. Genom retroreflektion och luminanskoefficient kan
synbarheten för ett bergmaterial mätas. Synbarheten mättes i början av 2000-talet med metoden VV
MB 501. Detta gjordes främst av trafiksäkerhetsskäl då det upplevdes mycket besvärande att köra på
en mörk beläggning jämfört med en ljus. En ljus beläggningssten kan också spara energi genom ett
minskat behov av belysning av vägbanan. Klassning av stenmaterialets ljushet görs idag subjektivt via
en generell kategorisering av olika bergartstyper, exempelvis ljus kvartsit, ljus granit, mörk granit,
porfyr o.s.v. Detta sker endast på vägytor där så kallade luminanskrav föreligger, t.ex. för
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landsbygdsvägar och vissa vägar i tätorter [Vägverket 2004b]. Även för asfaltbeläggning i tunnlar är det
önskvärt med en ljus sten. Exempelvis så kravsattes slitlagerstenens ljushet i vägtunnelprojektet Norra
länken. Exempel på en ljus, slitstark sten som används i sådana projekt är kvartsit. Som
trafiksäkerhetsreglerande åtgärder används även färgskillnader i städer för att markera t.ex. cykelstråk
eller busshållplatser, se figur 4.12. Denna färgskillnad brukar åstadkommas genom att dels använda
sig av stenmaterial med rätt färg och dessutom tillsätta ett färgpigment och använda färglös bitumen.
Exempelvis ger tillsatt järnoxidpulver beläggningen en röd färgton.

Figur 4.12. Med hjälp av rätt sten och färgpigmentering framträder särskilt viktiga ytor som exempelvis
cykelbanor bättre i stadsmiljön. Foto Lars Stenlid.
Yttextur och vidhäftning (SSEN 933-5, SS-EN 12697-11, SSEN 12697-12): För att ett stenmaterial ska
kunna användas krävs att dess yta inte är alltför slät för att uppnå en god vidhäftning mot bitumen och
därmed undvika framtida stensläpp. Normalt sett är detta inget problem eftersom den mesta
asfaltballasten som produceras i Sverige idag kommer från bergtäkter och har passerat flera krossteg.
Det finns dock fortfarande vissa grustäkter som levererar asfaltballast. I dessa fall mäts stenens
uppkrossning genom en metod som kvantifierar den samma, Krossytegrad [SS-EN 933-5]. En okrossad
yta av naturgrusmaterial ger en mindre effektiv yta för vidhäftning av bitumen i asfaltmassan och kan
därför orsaka stensläpp om materialet används i slitlager. Används det i bindlagret ger det också en
sämre vidhäftning.
Vidhäftningsförmågan skiljer mellan olika bergarter. Vanligtvis håller basiska bergarter, t.ex. gabbro,
diabas och kalksten, bra vidhäftningsegenskaper. Finkorniga bergarter med släta ytor, exempelvis
porfyr och kvartsit, har vanligen något sämre vidhäftningsegenskaper. Också bergarter med
glimmermineral har vanligen sämre vidhäftningsegenskaper [Hellman 2013]. Extremt dålig vidhäftning
förekommer då en bergart, exempelvis grovkornig granit eller pegmatit, innehåller stora kalifältspater.
För att mäta vidhäftningen mellan bitumen och ballast används rullflaskmetoden [SS-EN 12697-11].
145

146

Genom att tillföra olika tillsatsmedel, exempelvis cement, aminer, hydratkalk m.m. [Malmqvist 2006],
kan vidhäftningsförmågan förbättras och detta görs rutinmässigt inom industrin.
Vidhäftningsförmågan kan definieras av beställare på olika sätt, vanligen på ett indirekt, enkelt sätt
genom Vattenkänslighet [SSEN 12697-12] Det är viktigt att det finns en heltäckande bindemedelshinna
runt de enskilda stenpartiklarna.
För vidhäftningen i asfalten är särskilt glimmermineral problematiskt. Om andelen glimmermineral
som biotit och särskilt muskovit är hög, har det visat sig resultera i en dålig vidhäftning [Nieminen och
Uusinoka, 1986, Höbeda 2002]. Mer information om glimmerminerals negativa påverkan på asfaltens
fysikaliska egenskaper har publicerats av VTI [Hellman 2013].
Densitet (SSEN 1097-6): För bergmaterialet från svenska bergtäkter varierar korndensiteten vanligen
inte särskilt mycket så länge de domineras av ett bergartsled. Korndensiteten bör vara ganska konstant
för asfalt- och betongballast då dessa produkter proportioneras efter vikt. Att använda en tung ballast
för asfaltproduktion innebär att det åtgår mer bitumen per volymenhet vid samma asfaltlagertjocklek
som för en lätt asfaltballast. Slutsatsen är således att det åtgår mer bitumen per volym asfalt då man
använder en tung ballast. För obundna lager såsom bär- och förstärkningslager är korndensiteten mer
underordnad. Däremot är kostnaden att t.ex. flytta en tung ballast av stor betydelse för vägprojekt,
varför en lätt ballast blir billigare att hantera samt att det krävs en mindre mängd ballast för att bygga
upp en bestämd lagertjocklek.
En alltför stor densitetsvariation hos ballasten skapar dimensioneringsproblem eftersom
arbetsrecepten för asfalttillverkning utgår ifrån standardiserade bitumen/sten förhållanden varvid
korrigeringar kan krävas vid avvikelser. Kvartsrika bergarter som granit har ofta en låg densitet, 2,62–
2,68 Mg/m3 medan basiska bergarter som exempelvis gabbro har en högre densitet, 2,90–3,05 Mg/m3.
Variationen avseende densitet inom en och samma bergtäkt är dock relativt oproblematisk, eftersom
man i de fall detta krävs kan selektivbryta de olika bergartsleden var för sig. Alternativt kan man hålla
samma proportioner på de ingående bergartsleden vid losshållningen.
Porositet & frostbeständighet (SSEN 1367-6): En bergarts porositet är viktig för att kunna kontrollera
hur mycket bitumen och bindemedel stenen absorberar. Mängden av porer i berget är vanligen positivt
korrelerbar med förmågan att absorbera asfalt. Särskilt gäller detta för grövre porer men i mindre grad
för små porer [Kandhal & Khatri 1992]. För normalt svenskt urberg och krossat naturgrus är detta ett
mindre problem eftersom dessa materials porositet vanligen är mycket låg. Erfarenhetsmässigt gäller
dock att kalksten absorberar några tiondelar av det tillsatta bindemedlet. Vid proportionering av
asfaltmassan och utvärdering av analysresultat måste därför denna förlust kompenseras. Det är främst
på Gotland som kalksten används som asfaltballast då det där saknas magmatiska och metamorfa
bergarter. De sorteringar som där används är främst <8 mm eftersom dessa sorteringar saknar krav på
kulkvarns-, mikroDeval- och Los Angelesvärde.
Exempel på bergarter med mycket hög porositet i Sverige är främst sämre konsoliderade sedimentära
bergarter, t.ex. Visingsösandsten i Vättern, Faludden- och Burgsvikssandsten på Gotland samt
Höörsandsten i Skåne. Sådana bergarter används dock inte till asfalttillverkning.
Ett stenmaterial ska vara beständigt mot frostsprängning. Normalt svenskt bergmaterial klarar
grundkraven för asfaltsten. Material med motstånd mot fragmentering och nötning, är i regel även
frostbeständigt. De bergmaterial som anses vara känsliga för frost, bergarter med hög
vattenabsorption, är bl.a. flera av de svenska fjällbergarterna och porösa (se ovan) samt vittrade
bergarter [Svensk byggtjänst 1994]. Krav på frostbeständighet för asfaltbeläggning i Sverige används
bara för flygfältsbeläggningar. Beständigheten undersöks genom att utföra frys-töprovning av
stenmaterial i saltlösning varefter sönderdelningen mäts [SS-EN 1367-6].
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Petrografi (SS-EN 932-3, SS-EN 134-50): Mineralogi, kristallstorlek och korngränser påverkar de
mekaniska egenskaperna. Grova bergarter med raka korngränser är mer spröda än finkorniga
bergarter med mer sammanvuxna korngränser. Även struktur såsom foliation, mineralorientering och
antalet mikrosprickor påverkar de mekaniska egenskaperna [Asfaltboken 1999, Åkeson et al. 2001,
Hellman et al. 2011, Lundgren 2012].
Erfarenhetsmässigt ger glimmern asfalten en försämrad pressdraghållfasthet och ökar behovet av
bitumen eftersom glimmer absorberar bitumen. Vattenkänsligheten hos asfaltmassa utvärderas
genom att jämföra den kraft som krävs för att trycka sönder torra, instampade marshall-provkroppar
med den som krävs för att trycka sönder vattenlagrade provkroppar. Kvoten mellan dessa värden ger
ett mått på vattenkänsligheten för materialet och om båda provgrupperna försämras likvärdigt blir
förhållandet dem emellan det samma. Kvoten mellan provgrupperna avgör dock inget om
asfaltmassans hållfasthet. En bergart med hög vattenkänslighet tar upp mycket vatten vilket på sikt
leder till bindemedelslossning (stripping). Detta leder slutligen till att bitumenhinnan på stenskelettet
släpper och asfaltens beständighet minskas radikalt. Glimmermineral faller lätt sönder i tunna skikt till
flakiga partiklar. Även glimmerns flakiga kornform ökar behovet av bitumen då den specifika ytan ökar.
För att skapa bra bearbetningsegenskaper måste mängden bitumen vanligen ökas då materialet är
glimmerrikt.
Vittringsgrad: Stenmaterialet skall vara beständigt och ej bestå av vittrade bergartspartiklar som lätt
kan brytas ner och försämra hållfastheten. Under en konstruktions livstid utsätts den för
återkommande vittringsprocesser, t.ex. vätning, torkning, frysning och töande, vilket kan bryta ner den
i förtid [Kandahl & Parker, 1998]. Om materialet redan från början är vittringspåverkat accelererar
denna process och förkortar livslängden hos asfaltmassan. Detta är framför allt ett problem utomlands
där berggrunden är mer djupvittrad och utgör generellt sett ett mindre problem i Sverige. I Sverige
finns dock djupvittrad berggrund och det översta ytskiktet på exponerad berggrund är ofta något
vittrad (mm, cm eller meter). Ofta märks det att berggrunden är vittrad genom den karaktäristiska
rostanlupna färgton vilken kommer från kemiskt urlakade oxider, eller genom att berget är mer eller
mindre nedbrutet. I de fall det föreligger misstankar om att berggrunden är vittrad bör det undersökas
ytterligare med hjälp av detaljerad petrografisk analys [Loorents 2006]. Vid krossning av vittrade
mineral bildas ofta också damm som försämrar vidhäftning och beständighet. Vittrade partiklar är mer
porösa och absorberar också bitumen vilket i sin tur ökar behovet av bitumen.
Specifik värmeledningsförmåga: Den specifika värmeledningsförmågan är ett mått på förmågan att
leda och lagra värme hos ett stenmaterial vilket är egenskaper som främst är av intresse av
trafiksäkerhetsskäl. Om material med olika värmeledningsförmåga används kan kvarhållen värme
skapa frostproblem hos en väg eftersom olika ytförhållanden då kan uppkomma i ytskiktet. Det senare
kan uppkomma vid användning av vissa slagger som asfaltballast eftersom sådana material har en
mycket hög specifik värmeledningsförmåga [Jacobson 2008]. Å andra sidan ger ett material med bra
värmeledningsförmåga bättre förmåga att värmas upp, en möjlighet att transportera asfalt för
utläggning längre sträckor eftersom värmen i asfalten kvarhålls längre. Mer information om olika
svenska bergarters värmeledningsförmågor kan man finna i Geologisk information för
geoenergianläggningar – en översikt [Erlström 2016].
Geometriska egenskaper (SSEN 933-3, SSEN 933-4, SSEN 933-6): En asfaltmassa bör ha en viss seghet
vilket innebär att ballastmaterialet inte får vara alltför rundat. En alltför välrundad ballast skapar en så
kallad kullagereffekt vilket resulterar i att asfaltmassan blir alltför instabil. Av detta skäl är en viss
flisighet och stänglighet hos partiklarna därför önskvärd. LT-index är förhållandet mellan
ballastkornens minsta tjocklek och maximala längd. Flisighetsindex [SS-EN 933-3] bestäms genom att
jämföra passerande materialmängd från en harpsikt och jämföra denna mängd med den kvarstannade
mängden från en jämförande sikt med kvadratisk maskvidd.
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Samtidigt får inte partiklarna vara alltför flisiga eftersom de då kan komma att fragmenteras vid senare
belastningar. I första hand är det krosstekniken som styr vilken kornform ett bergmaterial erhåller (se
Bergtäkt, teknik). Vissa bergarter, exempelvis skiffrar, vissa bandade gnejser eller lagrade vulkaniska
bergarter, genererar dock ballast med dåliga geometriska former och kan vara svåra att förädla. Filler
utgör tillsammans med bitumen och stenmjöl den mellanmassa som binder ihop stenskelettet och ger
asfaltmassan stabilitet och förbättrar dess beständighetsegenskaper. Ingående filler kan utgöras av
egenfiller, d.v.s. filler från det lokala stenmaterialet, som fyller upp hålrummen mellan större partiklar
i stenskelettet och ger en styvare asfaltmassa. Ibland används cement eller släckt kalk som filler
eftersom de har bättre bindnings- och vidhäftningsegenskaper [Ekblad m.fl. 2010]. Inköpt kalkfiller
brukar benämnas köpfiller. Ett alltför kubiskt stenmjöl gör också asfalten mer instabil och därför brukar
ett material som förädlats vidare via kubisering, för att förbättra materialets motstånd mot
fragmentering och nednötning, generellt generera ett sämre stenmjöl [Höbeda 1988]. I dagsläget
används i Sverige ingen standardiserad metod för att direkt bestämma kornformskvaliteten hos
finmaterialet. För betongändamål har ett förslag framtagits att skala ner flisighetsmetoden till att även
användas på materialet under 4 mm (1–4 mm) med användandet av små spaltsiktar storleksanpassade
för handsiktning [Stenlid 2011]. Indirekt kan kantigheten hos finmaterial bestämmas genom flödestal,
d.v.s. genom att man mäter den tid det tar för en viss mängd finmaterial att rinna igenom en flödestratt
[SSEN 933-6].
Kornstorleksfördelning: Kornstorleksfördelningen är en viktig egenskap som påverkar asfaltens
egenskaper. Vilken korngradering som väljs beror på vilken typ av asfalt som önskas. Graderingen
påverkar kort sagt de mekaniska egenskaperna och hållfastheten hos asfalten. Ju fler kontaktytor
mellan ballastkornen som föreligger desto bättre stabilitet. Grövre kornstorlekar, t.ex. en stenrik
asfaltbetong där merparten av stenmaterialet är mindre än 16 mm, ABS 16, ger en längre livslängd än
ABS 11. Samtidigt minskar bullerreduktionen med en ökad kornstorlek. Detta har utvecklats och
använts som koncept vid proportionering av tyst asfalt där bullerreduktionen bestäms av maximal
stenstorlek och andelen öppna porer mellan stenarna [Nilsson m.fl. 2010].
Svällande lermineral: Svällande leror som bl.a. annat förekommer i anslutning till krosszoner och
myloniter utgör endast ett begränsat problem som av detta skäl vanligen inte uppmärksammas, mest
beroende på att dessa material krossas ner och hamnar i stenmjölet i de fall de förekommer. På grund
av deras ringa förekomst uppmärksammas inte detta problem så länge kulkvarns- och Los
Angeleskraven är uppfyllda. Om svällande leror förekommer i materialet visar detta sig vid provning
av Sandekvivalent [SS-EN 933-8] genom att de våta provkropparna sväller vid vattenlagring.
Vissa bergarter kan vara mer eller mindre unisont leromvandlade. Exempel på sådana kan vara basiska
bergarter, ofta i kontakt med kalkstenar eller andra bergarter. Leromvandlade bergarter kan ibland
upptäckas vid fältundersökning. Leromvandlad berggrund kan vara vattenförande och lokaliserad till
sprickzoner. Sådan vattenförande berggrund kan även vara lokaliserad till större krosszoner och då
vara nervittrad i förhållande till sidoberget och framträda som svackor i terrängen. I Sverige har det
historiskt sett inte varit ett större problem med lermineral inom bergmaterialindustrin. I
tunnelbyggandet av Hallandsåsen var emellertid delar av entreprenadberget leromvandlat [Päiviö &
Wallentius 2001] vilket både försvårade tunneldrivningen, stabiliseringen och återanvändningen av
tunnelberget. Mer information om glimmerrika bergarters egenskaper kan man få i publikationen
Glimmer i vägmaterial [Höbeda 1987].
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Testmetodik
Bergmaterialens olika egenskaper för asfalt mäts via ett antal metoder varav de mest använda
redovisas i nedanstående tabell. Flera av dessa metoder används inom hela Europa, t.ex. SS-EN, vilket
innebär att bergmaterialen blir jämförbara över hela Europa.
Tabell 4.2. Egenskaper för asfaltmaterial.

Egenskap
(Funktionell
egenskap)

Metod som används

Vad som mäts eller anges

Hållfasthet
(Beständighet)

SS-EN 1097-2 Los Angeles

Mäter ballastens motstånd mot
fragmentering (sönderdelning).
Motstånd mot nednötning.
Motstånd mot nednötning av
dubbdäck.
Motstånd mot vittringsbenägenhet
p.g.a. frys- och töpåverkan.
Förhållandet mellan kornens
medelbredd och medeltjocklek.
Kornens längd-tjockleksförhållande.
Kantighet hos fin och grov ballast.
Andelen av ett ballastprov som
innehåller partiklar med maxlängd
större än 100 mm.
Andelen av ballastkornen som har
släta och krossade ytor.

SS-EN 1097-1 micro-Deval
SS-EN 1097-6 Kulkvarn

Kornform
(Beständighet,
packbarhet)

SS-EN 1367-6 FrysTöprovning
SS-EN 933-3
Flisighetsindex
SS-EN 933-4 LT-Index
SS-EN 933-6 Flödestal
Maxlängd (ej normerad
metod, EN13450:2002)*
SS-EN 933-5 Krossytegrad

Vidhäftningsförmåga
(Varaktighet)

SS-EN 12697-11
Rullflaskmetoden

Korndensitet (för
dimensionering)

SS-EN 1097-9
Korndensitet &
vattenabsorption
SS-EN 1097-8 PSV
Poleringsvärde
SSEN 1367-6 Frystöprovning med
saltlösning

Polering
(Trafiksäkerhet)
Vittringsbenägenhet
(Varaktighet)

Anger hur stor andel av ett ballastprov
som är täckt av en bitumenhinna efter
rörelse under vattenpåverkan.
Förhållandet mellan provets vikt och
provets volym.
Motstånd mot polering.
Sönderdelning efter frys-töprovning.

Värmeledningsförmåga
(Trafiksäkerhet)
Synbarhet
(Trafiksäkerhet,
energibesparing)
Vattenkänslighet hela
asfaltballastinnehållet
(Varaktighet)
Vattenkänslighet findel
(Varaktighet)
Hållfasthet
(Varaktighet)

Materialets förmåga att leda värme.

30.5-1985
Reflektionsfaktor

Materialets förmåga att reflektera ljus.

SS-EN 12697-12**,

Bindemedlets förmåga att sitta kvar på
ballasten i närvaron av vatten.
Asfaltmassans draghållfasthet.
Vändskak av mastixprovkroppar och
provtryckning.
Indirekt hållfasthet på sten bundet av
asfalt. Finandel, packning av asfalt och

SS-EN 12697-23
Vändskaksmetoden –
Ostandardiserad metod
SS-EN 12697-16
Nötningsmotstånd
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Packningsbarhet
(Varaktighet)

SS-EN 13286-2
Proctorinstampning

Mineralinnehåll (inga
farliga ämnen)

maximal stenstorlek inverkar på
resultat.
Proctorinstampning vid olika
fuktkvoter för bestämning av maximal
torrdensitet och optimal vattenkvot.
Beskrivning av materialets innehåll.

SS-EN 932-3 Petrografisk
beskrivning, förenklad
metod
Kornstorleksfördelning SS-EN 933-1
Siktning med tvättning.
Kornstorleksfördelning –
Siktning
SS-EN 933-10
Luftstrålesiktning.
Kornstorleksfördelning
hos filler
(luftstrålesiktning)
*Metod används endast för produkt makadamballast för järnväg.
**I dagsläget används en modifierad version av SS-EN 12697-12. Skillnaden mot standardmetoden är
vattenlagringstiden.
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4.3 Obundna aggregat
Obundna ballastmaterial används till konstruktion av underbyggnad för vägar (figur 4.12), järnvägar,
flygfält, parkeringsytor, hamnar m.m. De obundna lagren har som uppgift att ta upp påkänningar från
trafiklasterna och fördela dessa varför de måste vara väl packade med hög stabilitet så att de övre
bundna lagren inte deformeras. Två funktionella egenskaper är särskilt viktiga att uppnå: (1) God
styvhet och (2) motståndskraft mot plastiska deformationer. Flera av de egenskaper som kravsätts för
obundna material är tidigare beskrivna under asfaltmakadam varför dessa inte beskrivs vidare här.
Exempelvis är Los Angeles- och micro-Devalkraven för förstärkningslager relativt låga i jämförelse med
de krav som gäller för asfaltmakadam (se vidare tabell 4.3 och 4.4).

Bundet lager
Bärlager
Förstärkningslager
Terass

Figur 4.12. En vägs uppbyggnad kan se ut på en mängd olika sätt. Generellt sett är de mer trafikerade
vägarna ofta nerifrån och upp uppbyggda på följande vis; Terrasslager; förstärkningslager; bärlager;
asfaltbundet bärlager; asfaltbundet slitlager [efter TK GEO 13].

Allmänna kvalitetskriterier och materialegenskaper
En av de viktigaste egenskaperna när det gäller obundna material är deras kornstorleksfördelning eller
gradering. Graderingen styr hur väl materialet kan packas. Principen är att de mindre partiklarna ska
fylla ut det hålrum som bildas mellan de större partiklarna. För att uppnå ett välpackat lager, med så
litet hålrum som möjligt, brukar man utgå från en teoretisk parabelformad kornkurva, en så kallad
Fullerkurva, där partiklarna antas ha en sfärisk kornform. Kornstorleksfördelning anges normalt som
kornstorlekens viktprocent på passerande mängd i standardiserade siktserier. I Trafikverkets
kravbeskrivning, TDOK Obundna lager, beskrivs kornstorlekskraven på dessa delar för olika
vägöverbyggnadslager, t.ex. skydds-, förstärknings- och bärlager (se figur 4.13 och 4.14).
Ballastens kornform påverkar möjligheterna att packa materialet. Kraftigt flisiga eller flakiga partiklar
är mer svårpackade då de måste rotera in i horisontellt läge vid packning. Sådana partiklar kräver också
en helt annorlunda kornkurva för att fungera bra. Bergarter som genererar sådana partiklar bör därför
undvikas, t.ex. skiffrar. Normalt ställs dock inget krav på kornformen vid användning av ballast som
obundet material i vägkonstruktion. För att erhålla en god bärighet måste de obundna lagren packas
vid rätt fuktighet. Optimal vattenhalt vid packningen bestäms i samband med Proctorinstampning av
bärlager. Bärigheten kontrolleras sedan på utlagt och packat lager med statisk plattbelastning.
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Tabell 4.3. Funktionella egenskaper och metodik för obundna överbyggnadslager, fritt efter Klas
Hermelins (Trafikverket) föreläsning på Metoddagen 2016.

Viktiga funktionella egenskaper för obundna överbyggnadslager
Funktionell egenskap

Beskrivning

Säkerställs genom (metodbeteckning)

Styvhet

Ger bra stöd för beläggning,
sprider lasten över terrassen

Statisk plattbelastning (TDOK 2014:0141)
Kornkurva (SS-EN 933-1)
MicroDeval (SS-EN 1097-1)
Los Angeles (SS-EN 1097-2)

Stabilitet

Vägen motstår deformation
från trafiken

Kornkurva (SS-EN 933-1)
Finmaterialkvalitet (SS-EN 933-8)
Glimmerhalt (TDOK 2014:0144)
Krossytegrad (SS-EN 933-5)
Organiska föroreningar (SS-EN 1744-1)

Beständighet

Vägen bryts inte ner av
klimatfaktorer eller laster

Los Angeles (SS-EN 1097-2)
Micro-Deval (SS-EN 1097-1)
Vittring (Okulär besiktning)
Frystö-provning (SS-EN 1367-6)

Permeabilitet

Dränerar vattnet

Kornkurva (SS-EN 933-1)
Finjordshalt (SS-EN 933-1)

Tjällyftningsegenskaper Materialet ska inte vara
tjällyftande

Kapillär stighöjd (SS-EN 1097-10)

Tjälisolering

Värmeledningsförmåga

Konstruktionen drabbas inte
av frosthalka eller tjäle

Finjordshalt (SS-EN 933-1)

Sulfidinnehåll: Sulfidhaltiga bergmaterial ska inte användas som vägkonstruktionsmaterial. Sulfider
som kommer i kontakt med vatten och syre vid t.ex. krossning kan oxideras, varvid pH-värdet i vattnet
sänks. Detta sker vanligen genom att det i det första skedet bildas järnsulfater och svavelsyra. Vid
oxidationen kan även metaller gå i lösning i lakvattnet. Lakvatten med lågt pH-värde och höga
metallkoncentrationer kan orsaka skador på miljön. Trafikverket anger att förekomsten av ”surt berg”,
dvs. berg med sulfidmineral, skall studeras inom ett vägutredningsområde. Trafikverket anger hur man
ska bedöma om berggrunden har en hög svavelhalt i Trafikverkets handbok för hantering av
sulfidförande bergarter [Frogner-Kockum m.fl. 2015].
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Tabell 4.4. Trafikverkets krav på obundet material för belagd väg enligt TDOK 2013:0530

Belagd väg

Funktion /
egenskap
Bärlager

Förstärkningslager

Skyddslager

Inga krav

Krossytegrad

> 50 % brutna ytor

> 50 % brutna ytor

(SS-EN 933-5)

≤ 30 % rundade ytor

≤ 30 % rundade ytor

Nötning (MDE micro-Deval,
SS-EN 1097-1)

<20 % (trafik)

<25 % (trafik)

<25 % (ej trafik)

<30 % (ej trafik

Motstånd mot
fragmentering (LA Los
Angeles, SS-EN 1097-2)

<40 %

Inget krav

Inga krav

Finmaterialkvalitet
(Sandekvivalent, SS-EN
933-8:2012)

> 45

> 40

Inga krav

Om finmaterialhalten ≥
5%

Om finmaterialhalten ≥
5%

> 35

Inga krav

Om finmaterialhalten ≥
5%

> 30
Om finmaterialhalten ≥
5%

Mätas, deklareras

Inget krav

Inga krav

Bärighet (Statisk
plattbelastning TDOK
2014:0141)

Mätas, deklareras

Mätas, deklareras

Inga krav

Petrografi (Förenklad
petrografi SS-EN 932-3)

Petrografisk
beskrivning

och

och

Fri glimmer (TDOK
2014:0144, fraktion 0,125–
0,25 mm)

Fri glimmer < 30 %
Fri glimmer < 45 % (ej
trafik)

Organisk halt (SS-EN17441 och SS 027107)

<2%

<2%

<2%

Kornstorleksfördelning
(SS-EN 13285)

Se Figur 2

Se Figur 2

Finmaterial

Finmaterial

0–0,063 mm

0–0,063 mm

Finmaterial 0–
0,063 mm
<9%

< 7%

< 7%

Finmaterialkvalitet
(Sandekvivalent, SS-EN
933-8:1999)
Packningsegenskaper
(modifierad Proctor, SS-EN
13286-2)

Inga krav

och
Optimal Vattenkvot

Inga krav
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4.3.1 Bärlager
Bärlagrets uppgift är att vara den obundna yta som de bundna lagren kan anläggas på. Krav på
bärlagret varierar mellan flexibla (asfalt) och styva (betong) överbyggnader samt för grusvägar. På
grusvägar läggs ett obundet grusslitlager. Sorteringens gradering bestäms av vägens lagertjocklek.
Sortering 0/32 används vid lagertjocklek ≤ 120 mm och vid större lager används 0/45. Med stenmax
definieras den kornstorlek som inga överkorn överskrider. Med större stenmax ökar livslängden genom
konstruktionens förmåga att uppta och fördela ovanliggande laster. Ett indirekt mått på en
konstruktions livslängd är Största stenstorlek (D98), vilken definierar den storlek som 98 procent av
graderingen passerar.
Bärighet på en färdig bärlageryta för vägkonstruktion kontrolleras genom statisk plattbelastning. Ofta
används en kombination av YPK (yttäckande packningskontroll med vältmätare) och statisk
plattbelastning. I det senare fallet krävs färre punkter med statisk plattbelastning.
Bärlagrets mineralogi kontrolleras med förenklad petrografisk analys, SS-EN 932-3. På grund av att SSEN 932-3 är starkt förenklad är den inte tillräcklig för att göra en mer detaljerad beskrivning. Av detta
skäl har en mikroskopisk metodik tagits fram av VTI [Hellman m.fl. 2011]. Omfattningen av den
petrografiska metoden bestäms vid upphandlingen. Den omfattas alltid av en mineralogisk
bestämning. Mängden fri glimmer får inte överstiga 45 % (TDOK 2013:0530) i fraktionen 125/250µm.
Om mängden glimmer är mellan 30 och 45 % får inte ytan trafikeras under byggnationen. Värt att
notera är att glimmermineral vid krossning kan komma att anrikas i de finare fraktionerna varför
glimmerhaltsbestämning via modalanalys inte alltid är den samma som den fria glimmerhalten.

Figur 4.13. Bärlager 0/32 till belagda vägar. Krav för utlagd väg ska falla inom de yttre gränslinjerna
(streckade) och den deklarerade kurvans deklaration ska falla inom de inre gränslinjerna (heldragna).
Det finns även en kravsatt kurva för fraktionen 0/45 mm [TDOK].
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4.3.2 Förstärkningslager
Ett förstärkningslager läggs på den preparerade terrassytan eller på skyddslager och fyllningsmassor.
Bärigheten på förstärkningslagret kontrolleras med plattbelastning och YPK på ett liknande sätt som
för bärlager. Bärighetskraven är dock lägre än för bärlager. De kornstorlekar som används är oftast
0/63 och 0/90 mm men andra sorteringar kan förekomma. Exempelvis användes 0/150 mm som
förstärkningslager på den nybyggda delen på E18 mellan Enköping (Hummelsta) och Västerås.
Materialets övre kornstorlek får inte överstiga halva lagertjockleken. Materialet som används utgörs
idag nästan alltid av krossat berg.

Figur 4.14. Förstärkningslager till belagda vägar. Krav för utlagd väg ska falla inom de yttre
gränslinjerna (streckade) och den deklarerade kurvans deklaration ska falla inom de inre gränslinjerna
(heldragna).

4.3.3 Skyddslager
För materialskiljning mellan två konstruktionslager och det ovanpå vilande terasslagret används
antingen en fiberduk eller ett materialavskiljande lager. Detta lagers uppgift är i huvudsak att
•
•
•

förhindra att finmaterialet passerar genom lagret,
vara så genomsläppligt för vatten att ett portryck inte kan byggas upp intill lagret,
ha en lämplig kornstorleksfördelning och lagertjocklek så att lagret inte blandas
med intilliggande jord och ha sådana styrke- och töjningsegenskaper att brott
inte inträffar.

Materialskiljande lager kan bestå av antingen jord eller geotextil. En fiberduk är det bästa hindret mot
att växter växer igenom en konstruktion. Särskilt viktigt är att man undviker siltiga geomaterial då
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jordfraktionen silt har extrema kapillärkrafter vilket kan äventyra både vägens stabilitet och bärighet
[SGI 1998].

4.3.4 Ballast till järnvägar
Banvallar byggs upp av en överbyggnad som innehåller en spårballast av krossat berg och därunder
följer en underballast, se figur 4.15. På bank ligger underballasten på bankfyllning (underbyggnad)
ovanpå naturlig eller förstärkt jord (undergrund). I skärning ligger underballasten direkt på naturlig
eller förstärkt jord. Spårballasten högst upp i konstruktionen utgörs av en grov makadam, normalt med
fraktion mellan 31,5 och 63 mm. Underballasten utgörs av ett mer välgraderat material med fraktion
mellan 0 och 150 mm. Bankfyllningen kan utgöras av allt från jord till sprängsten, med fraktion upp till
500 mm.

Figur 4.15. Schematisk bild över en bankonstruktions uppbyggnad. Generellt sett är svenska banvallar
uppbyggda på följande vis; undergrund; ev. underbyggnad; underballast för frostisolering; underballast
för förstärkning; makadamballast; sliprar; räls [efter TK GEO 13].

Makadamballast
I Sverige används två sorters makadamsorteringar som ballast i den övre delen av bankroppen. De två
sorteringarna är makadamballast klass I vilken i huvudsak innehåller material mellan 31,5 och 63 mm
och makadamballast klass II med material mellan 11,2 och 31,5 mm. Makadamballast klass I används
normalt i alla spår medan makadamballast klass II främst läggs på en del bangårdar och driftplatser där
personal vistas, exempelvis där tågväxling utförs.
Råmaterialet för makadamballast ska utgöras av skarpkantade och kubiska bergfragment.
Fragmentens skrovliga sidor skapar en hög friktion mellan partiklar och sliprar. Detta ger en bra
spårstabilitet och en god elasticitet. Makadamballasten ska kunna dränera vatten och därför är ett
stort hålrum mellan de grövre kornen positivt eftersom det skapar en bra dränering och även utrymme
att ta hand om finkornigt nednött material. Dessutom möjliggör den grova kornfördelningen maskinell
spårlägesjustering. Eftersom växtlighet inte ska uppträda i spåren är det viktigt att finmaterialet inte
förekommer i de översta makadamlagren. Materialet skall även vara elastiskt så att lasterna från räls
och sliprar fördelas vidare ner till underballast och undergrund.
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Figur 4.16. Banöverbyggnad inkl. makadamballast. Foto Eva-Lotta Olsson.

Råmaterialkrav och produktkrav för makadamballast för järnväg
För att en makadamballast för järnväg ska vara funktionell krävs att den består av hårda, hållfasta
bergarter med ett högt nötningsmotstånd. Ballasten ska vara utsprängd ur täkt som tillverkar
järnvägsmakadam alternativt komma från bergschaktsarbete om kraven i övrigt är uppfyllda. Kraven
på bergarten är att innehållet av kvarts och glimmer skall redovisas. Kravet på redovisning av kvartshalt
kommer främst utifrån arbetsmiljöskäl på grund av en risk för inandning av kvartsdamm. Ett högt
glimmerinnehåll anses försämra livslängden på ballastmaterialet. Om inte glimmermineralen
uppträder gynnsamt, t.ex. är väl utspridda i bergarten, anses 10 procent utgöra en kritisk kravgräns
som inte ska överskridas.
Frostbeständighet (SS-EN 1367-1, SS-EN 1097-6): Förutom mineralogiska krav på materialet ska
makadamen vara frostbeständig. Om vattenabsorptionen underskrider 0,5 % anses att
ballastmaterialet är frostbeständigt. För makadam framställt från svenskt urberg är detta krav inget
större problem. Om vattenabsorptionen överstiger 0,5 % behöver frostbeständigheten bestämmas,
men i nu gällande regelverk saknas kravnivåer, både på Europanivå och i Sverige.
Motstånd mot fragmentering (SS-EN 1097-2): Los Angelesvärde ska provas på en grov sortering,
31,5/50 mm, och kravet är kategori LARB20, d.v.s. ett Los Angelesvärde under 20 %.
Motstånd mot nötning (SS-EN 1097-1): Nötningsmotstånd ska utvärderas med micro-Devalprovning
med vatten på en grov sortering, 31,5/50 mm. Metoden ska utföras med en stor provningstrumma
utan kulor vilket skiljer den mot den vedertagna metoden för micro-Deval, SS-EN 1097-1. Inga
kravnivåer har fastställts för nötningsmotstånd för järnvägsmakadam i Sverige ännu.
Utöver råmaterialegenskaperna ska även de färdiga produkterna uppfylla vissa krav för att erhålla
önskvärda funktionella egenskaper.
CE märkning Överensstämmelse. Skall vara CE märkt med system 2+ samt vara besiktigad och godkänd
av Trafikverket genom att vara införd på en lista över godkända leveransanläggningar.
Kornstorleksfördelning (SS-EN 933-1): Makadamballast klass I ska utgöras av sortering 31,5/63 mm.
Två olika kornstorleksfördelningar är godkända av Trafikverket, kategori E (bredare kurva med mer
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material mellan 22,4/31,5 mm) och kategori F (snävare kurva). Makadamballast klass II ska utgöras av
sortering 11,2/31,5 mm, med kornstorleksfördelning enligt TDOK 2014:0759.
Finmaterialhalt (SS-EN 933-1): Trafikverket har krav på finmaterialhalten, dvs. andel material mindre
än 0,063 mm för både makadamballast klass I och II. Finmaterialhalten får inte överstiga 0,5 vikt-%.
Kornform (SS-EN 933-4): Trafikverket har krav på ett LT-index för makadamballast för järnväg där max
20 procent av materialet får ha ett förhållande där maxlängden är större än en tredjedel av tjockleken
på materialet. På makadamklass I ska LT-index bestämmas på fraktionen 31,5/63 mm, och på
makadamballast klass II på fraktionen 11,2/31,5 mm. För makadamballast klass I begränsas även
maxlängden på makadamkornen, då maximalt 12 viktprocent av kornen får ha en maxlängd
överstigande 100 mm bestämd på fraktion 31,5/80 mm.
Korndensitet (SS-EN 1097-6, bilaga B): Korndensitet skall mätas och redovisas. Det saknas dock
kravnivåvärden för bergmaterialets densitet.

Underballast
Underballastens funktion är att fördela trafiklaster, dränera spårbädden, skydda terrassen från erosion
samt i samverkan med makadamballasten hindra deformationer i form av sättningar och tjällyftningar.
Underballasten behöver därför ha tillräckligt bra hållfasthet, styvhet, bärförmåga och
dräneringsegenskaper samt goda termiska egenskaper och packningsegenskaper.
Underballasten kan utgöras av antingen endast ett förstärkningslager eller av två lager bestående av
förstärkningslager och frostisoleringslager. Förstärkningslagret ska normalt vara 0,8 m tjockt, medan
frostisoleringslagrets tjocklek beror på köldförhållandena och jordarter i underliggande lager.
Både underballast för förstärkning och underballast för frostisolering ska utgöras av fraktion 0/150
mm.

Råmaterialkrav och produktkrav för underballast för järnväg
För att en underballast för järnväg ska vara funktionell krävs att den består av hårda och hållfasta
bergarter med god beständighet mot vittring. Underballast för förstärkningslager ska utföras av
bergkrossmaterial ur materialtyp 1 medan underballast för frostisolering även kan utföras av jord- eller
gruskrossmaterial ur materialtyp 2 enligt tabell AMA DC/1. Underballast för förstärkningslager får inte
innehålla organiskt material, medan underballast för frostisolering får innehålla maximalt 2 vikt-%
organiskt material. För underballast för förstärkningslager ställs hållfasthetskrav (micro-Deval och Los
Angeles) som innebär högre materialkrav på dessa förstärkningsmaterial jämfört med de för vanliga
vägar.
Motstånd mot fragmentering (SS-EN 1097-2): Los Angelesvärde ska provas på en grov sortering,
31,5/50 mm, och kravet för ballast för förstärkningslager är kategori LARB25, d.v.s. ett Los Angelesvärde
under 25 % [AMA Anläggning 13 DCH15]. För ballast för frostisoleringslager finns inget krav på
motstånd mot fragmentering.
Motstånd mot nötning (SS-EN 1097-1): Nötningsmotstånd ska utvärderas med micro-Devalprovning
med vatten på en grov sortering, 31,5/50 mm. Metoden ska utföras med en stor provningstrumma
utan kulor vilket skiljer den mot den vedertagna metoden för micro-Deval, SS-EN 1097-1. Kravet är
MDERB 12 [AMA Anläggning 13 DCH15]. För ballast för frostisoleringslager finns inget krav på motstånd
mot nötning.
Utöver råmaterialegenskaperna ska även de färdiga produkterna uppfylla vissa krav för att erhålla
önskvärda funktionella egenskaper.
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Kornstorleksfördelning (SS-EN 933-1): Både underballast för förstärkning och underballast för
frostisolering får ha en största stenstorlek på 150 mm. Båda materialen är välgraderade med ett
graderingstal större än 6 men frostisoleringslagret får innehålla större andel av sand- och
grusfraktioner än det grövre förstärkningslagret.
Tabell 4.5. Sammanställning av
överbyggnadslager och underballast.

de

viktigaste

egenskaperna

för

järnvägsanläggningars

Material

Egenskap

Hur mäts detta

Metod

Klass I makadamballast

Storlek (31,5/63)

Siktning

[SS-EN 933-1]

Klass I makadamballast

Kubisk kornform

LT-Index

[SS-EN 933-4]

Klass I makadamballast

Skarpkantat

Kräver bergkross

Klass I makadamballast

Beständighet

LA- och mD-värde lågt
vattenabsorption (<
0,5 %)

[SS-EN 1097-2]
[SS-EN 1097-1]
[SS-EN 1097-9]

Klass II makadamballast

Storlek (11,2/31,5)

Siktning

[SS-EN 933-1]

Klass II makadamballast

”Kubisk”

LT-Index

[SS-EN 933-4]

Klass II makadamballast

Skarpkantat

Kräver bergkross

Klass II makadamballast

Beständighet

LA- och mD-värde lågt
vattenabsorption (<
0,5 %)

[SS-EN 1097-2]
[SS-EN 1097-1]
[SS-EN 1097-9]

Underballast
(Förstärkning) DCH 15

Storlek (0/150 mm)

Underballast
(Förstärkning) DCH 15

Beständighet

Siktning

[SS-EN 933-1]

Graderingstal
LA- och mD-värde

[SS-EN 1097-2]
[SS-EN 1097-1]
[SS-EN 1097-9]

Underballast
(Förstärkning) DCH 15

Inte tjälfarlig

Underballast
(Förstärkning) DCH 15

Vittringsbeständighet Materialtyp 1 ur tabell
DC/1 (AMA)

Siktning, låg finhalt
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[SS-EN 933-1]
[SS-EN 1097-6]

160

Underballast
(Frostisolering) DCH16

Storlek (0/150 mm)

Underballast berg
(Frostisolering) DCH16

Vittringsbeständighet Materialtyp 2 ur tabell
DC/1 (AMA)

Underballast krossat
grus (Frostisolering)
DCH16

Vittringsbeständighet Materialtyp 2 ur tabell
DC/1 (AMA) bergtyp 1
eller 2

Siktning,
Graderingstal

[SS-EN 933-1]

[SS-EN 1097-6]

Underbyggnad och undergrund
Underbyggnaden består av en bankfyllning som har till uppgift att utjämna terrängens ojämnheter
samt bära upp överbyggnaden. Den har en viss elasticitet vilket förbättrar åkkomforten. Bankfyllningen
kan utgöras av jord- och krossmaterial eller sprängsten. Om banken är uppbyggd av erosionskänslig
jord ska erosionsskydd läggas i slänterna. Underbyggnaden och undergrunden får inte innehålla
tjälskjutande jordarter ovanför frostfritt djup.
Om undergrunden består av jord med låg bärighet kan den behöva förstärkas för att uppfylla kraven
på stabilitet, tillåtna sättningar och jorddynamiska egenskaper (vibrationer). Exempel på
förstärkningsmetoder som används är kalkcementpelare, urgrävning, lättfyllning och tryckbankar, se
exempel i figur 4.17.

Figur 4.17. Tryckbank av krossmaterial på Malmbanan. Foto Eva-Lotta Olsson.
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4.4 Naturstensprodukter
Natursten är ett både beständighets- och miljömässigt bra val till ett stort antal produkter. Det är
tillsammans med trä de äldsta byggnadsmaterial som finns, vilket t.ex. de 4 000 år gamla pyramiderna
vittnar om. Att natursten är ett hållbart material framgår bl.a. av de LCA som SP gjorde 2014 för
markbeläggningar [Bolin 2014, Johansson 2014a]. Förr i tiden användes natursten oftare som ett
konstruktionselement, d.v.s. för lastbärande, men numer används den för andra syften.
Naturstensprodukter kan indelas i ett antal olika produktslag. Vanliga produkter i utemiljön är
markstensbeläggning i trafikerad miljö, såsom hällar, gatsten och kantsten. Volymmässigt går den
största delen av den svenska industrins produktion till dessa ändamål. Olika typer av murverk ingår
också i kategorin utemiljö, liksom beklädnad av fasader och tak (för tak används skiffer av olika slag)
och gravstenar. När det gäller innemiljön dominerar produkter som golv, trappor, väggar, bänkskivor
och våtrum. Till detta kommer stenprodukter som är mer att betrakta som konstverk, skulpturer m.m.
men även produkter som har en utsmyckande funktion i eller på en byggnad. Exempel på
stenprodukter finns på www.sten.se. På denna hemsida finns även Stenhandboken som tillhandahåller
information och fakta om natursten och dess tillämpningsområden. Konkreta exempel visas också i
böckerna
Sten
i
detalj
–
Utemiljö
och
Sten
i
detalj
–
Byggnader.
Flera svenska stensorter har rönt stort internationellt intresse för användning i skulpturer. Mest känd
är sannolikt svensk diabas. Att svensk natursten är eftertraktad utomlands framgår även av att ca 90
procent av allt som bryts exporteras. Information om de svenska stensorterna som bryts av
medlemsföretag i Sveriges Stenindustri finns tillgänglig på www.sten.se, Stenkartoteket, och för övriga
material finns information på respektive företags hemsida. Faktablad med teknisk information finns
för de flesta stensorter.
Olika stensorter passar olika bra för olika produkter och i olika klimatbelastning. Kravsättningen skiljer
därför en hel del mellan olika naturstensprodukter beroende på deras storlekar och i vilken miljö de
ska användas m.m. Tidigare MinBaS-projekt har rapporterat om krav för olika produkter. De facto
handlar det om vilka egenskaper som är relevanta att prova för olika produktslag. Kraven för
naturstensprodukter sätter vanligen olika inköpare, såväl privata som offentliga. Städernas tekniska
handböcker beskriver t.ex. kraven på markstensprodukter. En kort översikt över olika egenskaper och
krav finns längre ned.
Skillnaden mellan vilket handelsnamn man använder för en stensort och och vad man geologiskt kallar
en bergart är flera gånger stor och kan vara avgörande för val av lämplig sten till en viss applikation i
en viss miljö. För att göra det lite lättare för användaren skiljer man vanligen på silikat- och
karbonatbergarter då dessa bergartsgrupper har relativt olika egenskaper.
Silikatbergarter Granit, gnejs och diabas är exempel på silikatbergarter. De är till stor
del uppbyggda av så kallade silikatmineral, SixOy. Silikatbergarter har vanligen bättre
hållfasthetsegenskaper än karbonatbergarter (se tabell 4.6 och 4.7). Detta gör dem mer
hållbara men medför samtidigt att bearbetningskostnaderna är något högre för
silikatbergarter jämfört med karbonatbergarter.
Karbonatbergarter Kalksten och marmor är två vanligt förekommande
karbonatbergarter. De är till största delen uppbyggda av mineralet kalcit vilket
innehåller karbonatjonen CO32-. Karbonatbergarter, vilka är basiska, är känsliga för
syraangrepp.
I stort sett samtliga länder kring Medelhavet kallar en kalksten som kan poleras till glans för marmor.
En marmor och en kalksten kan dock ha väldigt olika egenskaper. Svart granit, vilket egentligen är
bergarten hyperitdiabas, är ett annat typiskt exempel där man blandar samman olika bergarter med
olika egenskaper. Det har lett till att vissa leverantörer expanderat definitionen för svart granit till att
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även omfatta alla riktigt mörka bergarter. Exempel på sådana bergarter är t.ex. olivingabbro som är
känslig för svaga syror men likväl sålts som svart granit.
Ett val av rätt sten är även ett långsiktigt ekonomiskt bra val. Det kräver dock att man även är observant
på skillnader inom de olika huvudgrupperna silikatberg och karbonatberg. En sandsten kan vara ett
mellanting mellan en silikat- och karbonatbergart. Är det frågan om en silikatcementerad sandsten så
är det vanligen en mycket beständig stensort. Talar vi däremot om en karbonatcementerad sandsten,
t.ex. Burvikssandsten [Wickström 2018] som vi t ex hittar mycket av på Stockholms slott, är det en
stensort som vittrar lätt. När det gäller skiffer finns det också en stor variation beroende på dess
omvandlingsgrad vilket påverkar beständigheten högst påtagligt. Det svenska geologispråket är dock
lite fattigt när det gäller att uttrycka de olika varianterna av stensorten skiffer. Av detta skäl är det inte
heller lätt för utomstående att hitta rätt. Den mest kända svenska skiffern är kanske Grythytteskiffer
och Glavaskiffer som använts under flera hundra år. Bra läsning om skiffertakets historia finns i
Riksantikvariets publikation Skiffertak [Blomberg & Linscott 1997].
De svenska och flera av de europeiska stensorterna har prövats under mycket lång tid i vårt klimat
och med vår byggnadsteknologi. Man har med åren lärt sig vilka bergarter som fungerar var och det
begås få fel vid användning av dessa stensorter.
Ett antal krav är dock relativt viktiga varför dessa beskrivs mer ingående här. Mer detaljerad
information om vilka officiella krav som ställs på natursten i befintliga svensk-europeiska standarder
och vilka tekniska egenskaper som skall utföras m.m. ges i Naturstens tekniska egenskapers betydelse
för olika användningsområden [Schouenborg 2011].
Vittringsbeständighet: En vittrad natursten kan utgöra en allvarlig svaghet i konstruktionen men även
ge ett icke-dekorativt intryck. Flera olika orsaker kan ge upphov till vittring av naturstensprodukter.
Salt ökar vittringen, särskilt för porösa bergmaterial då saltkristaller kristalliserar i porerna och
försvagar stenen [Siegesmund et al 2003]. Vittringsproblemen är större för produkter i
utomhusmiljöer, i miljöer där temperatur och fukt varierar kraftigt. Extrema temperaturvariationer
och återkommande frostcykler påverkar stenen genom att detta expanderar och kontrakterar
materialet om och om igen. Långsamt leder detta till att hopfästningen mellan stenens enskilda
mineral försvagas. Att utsätta materialet för kontinuerliga våt-torra cykler förändrar också det porösa
nätverket i stenen med en ökad vittring som följd.
Frostbeständighet (SS-EN 12371): Natursten är en relativt tät produkt med låg porositet och
vattenabsorption. De flesta svenska graniter, skiffer och diabaserna har en vattenabsorption på under
0,2 viktprocent. Då stenen exponeras utomhus finns dock, om vattenabsorptionen är för hög, en risk
för frostsprängning av materialet varför sådana produkters frostbeständighet provas.
Frostbeständighetsprovningen är en ganska mild exponering av natursten med ett snävt frystöcykelintervall, från 20 °C till -12,5 °C. Närvaro av t.ex. tö- eller havssalt förvärrar frostangreppen på
stenen betydligt.
Böjhållfasthet (SSEN 12372, SSEN 13161): Böjhållfastheten hos natursten är framförallt betydelsefull
för fribärande konstruktioner, exempelvis trappsteg eller bänkar, men också för naturstensplattor vilka
är utsatta för en tung trafikbelastning. Metoden utförs vanligen på prismor och anses vara lämplig för
naturstensprodukter då den är dimensionerad för dessa produktslag. Metoden anses ge ett mått på
naturstensmaterialets allmänna styrka och bör i första hand användas som ett relativt
kvalitetsinstrument för produkter som markbeläggningsplattor [Hansson & Schouenborg 2009]. De
flesta bergarter har en relativt låg böjhållfasthet jämfört med andra material. Bergarter som skiffer och
gabbro har ofta höga och goda böjhållfasthetsegenskaper, medan porösa bergarter med hög
vattenabsorption, t.ex. vissa sandstenar och kalkstenar, har låga och dåliga böjhållfasthetsegenskaper.
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Slaghållfasthet (SS-EN 14158): Naturstensprodukter ska klara av mekaniska påfrestningar som slag
från hårda föremål, slaghållfasthet. Egenskapen slaghållfasthet är särskilt viktig för välexponerad och
utsatt natursten som exempelvis stengolv eller kantsten [Schouenborg 2011].
Tryckhållfasthet (SS-EN 1926): Tryckhållfastheten ger en grov indikation på naturstenskvaliteten och
indikerar om bergmaterialet är vittrat eller inte. Metoden mäter hur stor lastpåkänning ett material
klarar innan det börjar spricka upp och brister. Kravet förekommer endast i de fall stenen ska bära
större laster.
Missfärgning & fläcktålighet: En natursten är välexponerad och dess utseende är en mycket viktig
egenskap. Missfärgningar kan antingen vara resultatet av inneboende materialegenskaper eller senare
påförda fläckar, exempelvis fett, olja, vin o.s.v. En bergart som initialt är missfärgad, ofta gulbrun eller
rödaktig, infärgad, sorteras bort vid materialutvinningen i och med att den är ointressant. I vissa fall är
det först när stenen exponeras för väder och vind som den blir missfärgad. I flera fall rör missfärgning
sig om järnläckage från vanligt förekommande biotit-, amfibolit- eller pyroxenkristaller. Vanligt
förekommande är att glimmermineral omvandlas till vermikulit och att detta även missfärgar stenen
guldgul till gulbrun [Schoeman 1989]. I andra fall kan missfärgning härröra från instabila sulfider eller
malmmineral. En vittrad sten blir lättare missfärgad. Vittringsdjupet varierar beroende på vilka klimat
ett område har och vanligen sorteras vittringspåverkad sten bort. I Sverige anses vanligen att
berggrunden är svagt vittringspåverkad de första metrarna medan t.ex. i Spanien anses att
vittringsdjupet kan vara upp till 10 meter. I länder som Kina, från vilket mycket av den internationella
naturstenen kommer, kan vittringsdjupen vara ännu större [Andersson 2011] vilket gör att risken för
att erhålla vittringspåverkad och på sikt även missfärgad sten kan vara högre från dessa länder.
Natursten kan vara mer eller mindre fläcktålig mot yttre påväxt av alger, etsning, organiska eller
oljebaserade produkter. Rengöring av natursten kan ibland göras med hjälp av vattenborstning. Vid
svårartad nedsmutsning kan stenen försiktigt högtryckstvättas. I vissa fall kan det krävas av branschen
rekommenderade rengöringsmedel för att avlägsna svårare fläckar. Särskilt olje- och fettfläckar kan
vara svåra att avlägsna. Silikatbaserade bergarter, exempelvis granit, gnejs och sandstenar eller
kvartsiter, är vanligen mer beständiga och enklare att avlägsna fläckar ifrån än bergarter som kalksten
eller marmor. Orsaker till missfärgningar i marmor kan t.ex. vara sulfidinneslutningar etc. [Bams &
Dewaele 2007]. Mer information om orsakerna till missfärgningar av natursten kan man finna i
Stenhandboken, allmänna häftet [Sveriges Stenindustriförbund 2017].

Figur 4.18. Missfärgad marksten från operahuset i Köpenhamn. Foto Björn Schouenborg.
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Ytbearbetning: Naturstenens yta bearbetas för att lyfta fram särskilda stenegenskaper eller för att
produkterna ska anpassas för olika miljöer. Ytbearbetning kan indelas efter ett antal olika tekniker:
polerad, finslipad, krysshamrad, flammad, blästrad, råkilad (råkopp), kryssräfflad eller räfflad yta
[Stenhandboken 2016]. Vilken ytbehandling som används beror bl.a. på vilken natursten man
bearbetar och i vilken miljö produkten ska användas. Ytbearbetningstekniken, polering, görs t.ex.
främst på magmatiska eller metamorfa bergarter som granit eller gnejs och den görs för att lyfta fram
dessa bergarters geologiska strukturer. Vissa sedimentära bergarter kan blekas då de utsätts för en
viss ytbearbetningsteknik varför detta undviks. Flamning och gradning minskar halkrisken.
Det finns flera databaser runt om i världen som sammanfattar olika stentypers normala
variationsområden för de vanligaste egenskaperna. Friedrich Müllers INSK [Müller 2006] är kanske det
mest omfattande stenkartoteket idag.

Tabell 4.6. Sammanfattande tabell med generella egenskaper för internationell natursten enligt Müller
[Müller 2006].
Stentyp

Granit
Gabbro
Sur vulkanit, porfyr
Basisk vulkanit, basalt
Tät kalksten, marmor
Skiffer, kristallin
Sandsten
Gnejs (granitoid)

Tryckhållfasthet
(MPa)
150–240
170–300
180–300
200–400
80–180
100–200
30–150
150–270

Böjhållfasthet
(MPa)
10–20
10–22
15–20
15–25
5–15
10–35
3–15
10–25

Nötningsmotstånd
(cm3/50cm2)
5–8
3–9
5–8
4–9
15–40
4–15
7–15
4–10

Vattenabs.
(vikt-%)
0,2–0,5
0,2–0,4
0,2–0,7
0,1–0,5
0,2–0,6
0,2–0,5
0,5–8,0
0,1–0,6

Densitet
(kg/m3)
2500–2800
2700–3000
2500–2800
2700–3000
2600–2800
2600–2900
2400–2700
2500–2900

Tabell 4.7. Egenskaper för de svenska naturstentyperna.
Stentyp

Kvartsit
Sandsten
Skiffer
Syenit
Diabas
Granit/Gnejs
Kalksten
Marmor

Tryckhållfasthet
(MPa)
190
120
300
230
190–280
160–240
80–210
130–180

Böjhållfasthet
(MPa)
25,4
5,7
42,1
27,2
21–37,1
13–20,4
9,3–20,4
9,7–23,5

Utspjällkningshållfasthet
(N)

Slaghållfasthet
(J)

4350
4550
3550–4700
2300–4350
1650–2500
2050–3600
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Nötningsmotstånd
(cm3/50cm2)

7
2–5
3–7
2–4
2–3

5
22
12
7
5–6
4–7
14–32
9–21

Vattenabs.
(vikt-%)
0,1
4,5
0,1
<0,1
0,1
0,1–0,2
0,2–1,4
<0,1

Densitet
(kg/m3)
2650
2250
2730
3090
2760–3010
2620–2690
2610–2710
2620–2860

165

4.5 Industrimineralprodukter
Utöver kalksten och dolomitsten produceras det ytterligare ett tiotal industriella mineral och bergarter
i landet. Dessa är sandsten och kvartsit för främst glasindustrin, granater för blästring och slipning,
basalter för isolermaterial, skiffer för takpapp, grafit för batteri och produktion av grafen, fältspat för
glasindustri och lera för tegel och jordförbättring. Utöver dessa finns det betydande fyndigheter av
nefelinsyenit, kaolinlera och olivin. Även restprodukter från koppargruvor i form av järnockra
(pigment, t.ex. Falu rödfärg) är av betydelse. Nedan beskrivs de viktigare industriella mineralen och
bergarterna utifrån de egenskaper och kvalitetskrav som finns för respektive bergart och
industrianvändning. Det är främst de viktigare huvudområdena som behandlas. Att för exempelvis
kalksten redogöra för samtliga användningsområden ryms inte inom ramarna för aktuell rapport.

Kalksten & Dolomitsten
Kemi: För metallurgiska ändamål finns det krav på en så hög CaO-halt som möjligt. Föroreningar som
bör hållas nere till ett minimum är främst svavel och kisel. Svavel är den förorening som främst
påverkar kvaliteten hos kalken/dolomiten vid exempelvis stålframställningen. Kisel är en förorening
som inte tillför processen någonting utan ses mest som en kostnad då den blir ett slagg direkt. För att
kompensera för ingående kiselmängd måste man öka mängden tillsatt kalk motsvarande kiselhalten i
materialet vilket ger en större kostnad i form av en betydligt ökad slaggmängd [Johansson 2011b,
Sandström 2011a, b].
För att få en bra cementråvara krävs en kalksten som inte är alltför ren. Ofta eftersöks en kalksten eller
märgel med visst innehåll av kisel och lermineral [Ahlberg & Knutson Udd 2011]. Dessa "föroreningar"
har bra sintrande egenskaper vid bränning till cementklinker. Vid tillverkning av vitcement används
kritkalksten som råvara.
För karbonater som används inom kemisk industri som funktionella fillers och som bestrykning ställs
olika krav på kemiska egenskaper utifrån materialets funktion i produkten. Ofta är kraven mycket
specifika och höga.
Den vanligaste miljöanvändningen för kalkstenar och dolomiter är som pH-reglerare i sjöar och
vattendrag, s.k. sjökalkning, samt för rökgasrening och för vattenrening i vatten- och reningsverk där
man ofta använder bränd och släckt kalk. Kemiska krav som ställs är kalkhalt över 50 % och
begränsningar för halter av förorenande tungmetaller som bly, kadmium mm.
Hållbarhet: Inom främst metallurgisk industri och för sockerindustrin behövs en kalksten som håller
ihop vid tillverkning av bränd kalk, så kallad styckekalk [Johansson 2011b, Sandström 2011a, b].
Styckekalken håller en storlek på 10 mm eller större beroende på användning och önskad
reaktivitet/omsättning. Kalkens främsta uppgift är att fungera som ett flussmedel för slaggbildning av
icke-önskvärda material och ämnen i en kemisk process. Vid bränning av styckekalk i antingen
schaktugn eller roterugn kommer CO2 avgång från karbonatdelen i CaCO3 eller CaMg(CO3)2 att
medföra en ökad porositet och minskad hållbarhet i stenen (figur 4.19). En andel av stenen kommer
att sönderfalla till finare fraktioner och blir då inte användbar som styckekalk. Hållbarhet vid bränning
är därför en egenskap som eftersträvas vid brytning av kalksten/dolomitsten för metallurgi.
Färg: För bestrykning och som filler behövs dels en kemiskt ren kalksten/dolomit men också en sten
som har hög vithet och som inte är förorenad med ämnen som påverkar dess färgegenskaper. Exempel
på sådana ämnen är olika järnföreningar, mangan m.fl. [Thelander 1989].
Textur, mineralogi: Kvaliteten på den funktion som avses är ofta avhängig bergartens ursprungliga
texturella och mineralogiska egenskaper och karaktärer. Exempelvis finns det ett tydligt samband
mellan en kalkstens diagenetiska historia och hur den sönderfaller vid bränning [Johansson 2011b].
För funktionella fillers är kristallografi och kristallstruktur helt avgörande för vissa funktioner. Ett
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exempel på detta är så kallad PCC, vilket står för Percipitated calicium carbonate och är en tekniskt
framställd kalksten som ställer mycket stora krav på råvarans renhet och kristallografi. Olika PCC-typer
kräver antingen en viss typ av aragonitisk eller en viss typ av kalcitisk struktur. Inom PCC-utvecklingen
arbetar man mycket med att förfina kristallstrukturer för att kunna nå optimal funktionalitet i
slutprodukterna.

Figur 4.19. Krossad bränd kalk i schaktugn för tillverkning av kalciumoxid (CaO). Foto Olof Taromi
Sandström.

Sandsten, kvartsit
Användning av sandsten och kvartsit varierar. Exempel är ballast och betongfiller, olika former av
sandprodukter, eldfasta material, beståndsdel i glas, slipmedel, komponent i elektronik, ingrediens i
fiberglas, plexiglas mm, marksten, fasadbeklädnad, halkskydd och som filtermaterial vid vattenrening.
Kemi: Inom glasindustrin är det framförallt materialens kemi och halten av föroreningar som påverkar
glasets färg och hållbarhet. Färgpåverkande ämnen är olika metaller som järn, mangan och ämnen som
klor, fosfor m.fl.
Färg: Föroreningar som påverkar glastillverkningen är den viktigaste orsaken till att vissa sandstenar
och kvartsit inte går att använda. Färgorenheter beror främst på olika föreningar av mangan och järn,
men även klorit och andra mineral kan påverka färgen i det färdiga glaset. I förekommande fall där viss
färg eller infärgning önskas, kan andra krav förekomma där metaller och metalloxider inte är av stor
betydelse [Hermelin & Welander-Berggren 1980].
Hårdhet, seghet, sprödhet: Vissa kvartsiter och sandstenar används för sina mekaniska egenskaper.
Kvartsiter har ofta en god nötningsbeständighet och finkorniga sandstenar används som slipmedel.
Krossad finkornig sandsten eller kvartssand kan användas för vissa blästringsändamål.
Kornform och kornstorlek: För vissa tillämpningar är kornformen viktig. Vid slipning och nötning kan
formen vara avgörande för hur effektiv slipningen/nötningen blir. Specifik yta avgör ett materials

166

167

egenskaper som vidhäftningsförmåga och aktiv yta. Kornstorlek och sortering är viktiga egenskaper
som kompletterar kornform för exempelvis filtreringssand och slipning.

Kaolin
Kemi/Färg: Kaolin kan främst delas in i två olika kvaliteter: högkvalitativ kaolin för bestrykning och
filler, samt en sämre kaolin för klinker och sanitetsporslin. För bestrykning och filler krävs en hög renhet
och vithet medan kraven för sanitetsporslin är något lägre. Riktigt var dessa gränser är beror dels på
vilken industriprocess som avses och dels på typ och kvalitet på slutprodukten [Mårtensson 1985].
Kaolinråvaran renas genom flera separationstekniker som siktning, densitetsseparering (flotation) och
cyklonseparering. Även kemisk separation av föroreningar genom olika utfällningsmetoder tillämpas.
Mineralogi: De processer som används ställer krav på lerans mineralogi och kristallstruktur där den
senare påverkar egenskaper som reflektans, vithet, opacitet, glans, filmhållfasthet och viskositet. Vissa
föroreningar kan behandlas med olika separationstekniker om dessa förekommer i leran på ett sätt
som möjliggör en eller flera separationstekniker [Mårtensson 1985].

Granat
Granat klassas som en halvädelsten och är ett populärt mineral för tillverkning av olika smycken och
prydnadsföremål. Men granat används precis som diamant för industriella ändamål. Vanligaste
användningen är som blästersand, slipmedel och som skärmedel vid skärning med vattenstråle. Ett
annat användningsområde är som filtermaterial vid vattenrening [Harben & Kuzvart 1996].
Hårdhet: Granaters uthållighet och hårdhet är deras främsta industriella egenskaper och gör dem
därför utmärkta till skärning (vattenstråle), blästring, slipning och andra nötande processer. Det är
också dessa egenskaper som används för klassering och separering ur moderbergarten, i Sverige är det
granatrik granit som bryts [Harben & Kuzvart 1996].
Storlek: Storleken på granatkristallerna är avgörande för deras användning industriellt. För stora
granater är inte användbara inom slipning, skärning och blästring [Harben & Kuzvart 1996]. Normala
storlekar för slipning är upp till 0,2 mm; för blästring 0,2–1,0 mm och skärning upp till 1,0 mm. För
filtrering används fraktioner mellan 0,2 mm och 6,0 mm.

Olivin
Olivin används framför allt som slaggbildare för metallframställning [Ryösä 2008]. Den fungerar också
samtidigt som pH-justerare i smältan genom att bilda stabila magnesium-alkali silikater. Med sin höga
sintringstemperatur (ca 1450°C) är olivin utmärkt som eldfast material. Till skillnad från kvartssand,
innehåller olivin inget kisel och kan ersätta kvartssand som gjuterisand i många fall. Speciellt viktigt är
det då det finns risk för dammlunga (silikos). Olivin kan också behålla värme länge (hög
värmelagringskapacitet). Avsaknaden av kisel, en ganska bra hårdhet (6,5–7 på Mohs hårdhetsskala)
samt en hög densitet (3,3) och en kornform som är kantig vid krossning, gör den ytterst lämplig som
blästersand [Harben & Kuzvart 1996]. Olivin används också som jordförbättring/gödsel, samt som filler
och pigmentförstärkare i färger och plaster. Ett av de senaste påkomna användningsområdena är som
glasull.
Ett helt nytt tänkbart användningsområde är att använda olivin och serpentin för CO2-sekvestrering
[Bearat et al. 2006]. Metoden innebär att man reverserar ett kemiskt förlopp så att man genom att
tillsätta CO2 till en lösning med olivin, vatten salt och bikarbonat binder CO2 och bildar kiselsyra (SiO2)
och magnesit (MgCO3). Teoretiskt kan 1 ton olivin sekvestrera 0,7 ton CO2.
I Sverige finns få kända olivinförekomster av ekonomisk betydelse, större dokumenterade fyndigheter
finns i anslutning till täljstensbrytningen i Handöl och vid Kittelfjäll i Vilhelmina. Idag importeras det
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mesta av olivinet från Norge som har några av världens största kända tillgångar. Olivin borde kunna gå
utmärkt att kombinera med annan utvinning som en restprodukt.
Kemi: Magnesiumhalten i en bra olivinkristall bör vara mellan 45 % och 51 %. Det som framför allt är
kritiskt är halten hydrerade mineralföroreningar vilka påverkar kvaliteten avsevärt [Harben & Kuzvart
1996].
Mineralogi: Mineralogiskt kan två typer av olivinmineral särskiljas som råvara för industrimineral,
Dunit och Fayalit, där Dunit är den mest kommersiellt gångbara.

Basalt, diabas
Som industrimineral används basalter och diabaser främst som råvara för isolermaterial (mineralull),
vilket idag är den mest använda isoleringen. Den kan också användas som brandisolering och som
skydd mot buller. Utöver en god isolerförmåga har mineralullen flera andra viktiga egenskaper som
gör den utmärkt som ett byggmaterial; den brinner inte, ruttnar inte, saknar absorptionsförmåga och
behåller sin struktur (dvs. den sjunker inte ihop). Mineralull tillverkas genom att stenråvaran smältes
(1250–1600°C beroende på råvara) och därefter spinns till fibrer. Mineralull gjord av basalt eller diabas
kallas stenull.
Mineralull görs även av andra material som glas och sand (Glasfiber, glasull) men också av olika slagger
från smältverk. Skillnaden mellan stenull och glasull är att stenull har kortare fibrer, högre densitet,
högre tryckhållfasthet, högre bearbetningstemperatur, lägre elasticitet samt lägre draghållfasthet. Val
av stenull eller glasull beror således mycket på tillämpningsområde och miljö som materialet skall
användas i.
Grafit
I Sverige finns det flera mycket intressanta grafitfyndigheter, varav en är i drift i Kringelgruvan utanför
Edsbyn. Fyndigheten innehåller ca 3 miljoner ton malm med ett beräknat grafitinnehåll på ca 10,7 %.
Ytterligare två fyndigheter av motsvarande storlek finns i närheten med ett grafitinnehåll på 8–9 %.
Väster om Vittangi, Norrbotten, i Nunasvaaraa finns en större helt outnyttjad grafitförekomst. Grafit
har på senare tid blivit högintressant för industrin i och med utvecklingen av grafen. Andra
användningsområden är främst produktion av grafit till batterier, pennor, som värmebeständigt
material, bromsklossar, och smörjning.
Kemi: Det är främst renheten i grafiten som avgör dess användningsområden. För grafen krävs en
nästan hundraprocentig renhet, medan för batterier kraven är något lägre, oftast runt 90–95 % renhet.
Kornstorlek: För grafit lämpad för exempelvis batterier krävs att den har en viss storlek på 6µm, helst
inte över 15µm. Detta måste normalt ske med olika malningstekniker [Hammergren 2004]. För grafen
krävs extremt finkornigt material på ett atomlagers tjocklek.
Mineralogi: Man skiljer på tre olika typer av naturligt förekommande grafit: flakig grafit, amorf grafit
och hög-kristallin grafit [Harben & Kuzvart 1996]. Flakig grafit har sitt ursprung från metamorfa,
sedimentära bergarter. Grafiten i Kringelgruvan är av denna typ. Högkristallin grafit förekommer som
ådror i metamorfa bergarter och har ofta en mycket hög grafithalt på mellan 75 och 100 %.
Uppträdandet är ofta som grova, flakiga eller nålformade kristaller och visar ofta på en kristallväxt inåt
från ådrornas ytterdelar. Kommersiella fyndigheter är sällsynta och förekommer främst i sydöstra
Asien. Amorf grafit är egentligen inte amorf, utan benämningen syftar på att kristallerna är så
finkorniga att de endast kan urskiljas mikroskopiskt. Amorf grafit har sitt ursprung från termiskt
omvandlade kolflötsar. Ekonomiskt utvinningsbar amorf grafit bör ha ett grafitinnehåll på minst 80 %
[Harben & Kuzvart 1996].
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5 Diskussion och sammanfattning
Framtidens behov av bergmaterialresurser är med all sannolikhet stor. En åldrande och växande
befolkning kommer att efterfråga liknande byggbehov som dagens medborgare. Världens
utvecklingsländer ökar sitt välstånd mer och mer för varje årtionde. Om dagens välståndsutveckling
fortsätter på detta sätt kommer framtidens länder och befolkningar att vara ekonomiskt mycket mer
välbeställda än dagens.
Ekonomiska förbättringar ökar möjligheterna till nyinvesteringar i infrastruktur och bostäder –
möjligheterna att bygga ett hållbarare samhälle ökar därmed. Ekonomiska förbättringar ökar även
möjligheterna för export och import av bergmaterialprodukter, vilket är en lösning för de länder som
idag saknar bergmaterialråvaror. De delarna av världen med en välutbyggd infrastruktur åldras och
kommer att kräva underhåll.
Nya transportvägar, t.ex. båttransporter, kommer att kräva att stora materialresurser avsätts för
byggandet av framtidens hamnanläggningar och terminalplatser. Nya och förändrade
materialprodukter kommer att ändra vår nuvarande nationella eller den europeiska kravsättningen på
bergmaterialprodukter. I en föränderlig värld är det viktigt att bevaka starka utvecklingstrender och de
förändringar som sker, samt tidigt föreslå lösningar på framtidens utmaningar. Nedan redogör vi för
en del av de viktiga samhällsutmaningarna och framtida möjligheter som Sverige står inför.

5.1 Biologisk mångfald
Trots att bergmaterialutvinning innebär stora ingrepp i naturen så kan man med relativt enkla medel
gynna den biologiska mångfalden i täkter [Soldinger-Almefelt m.fl. 2015, SGU 2014b]. Med rätt
åtgärder kan täkter och brott bidra till en ökad biologisk mångfald, både under drift och efter
avveckling. När en täkt ska etableras fastställs en så kallad efterbehandlingsplan. Sådana planer har
hittills oftast föreskrivit att det tidigare landskapet ska återskapas. I många fall innebär detta en
artfattig miljö främst bestående av odlad skog. Med rätt sorts åtgärder kan samhället istället skapa nya
naturmiljöer och öka den biologiska mångfalden. Unika naturvärden kan bildas och möjligheter för
annars undanträngda arter att etablera sig skapas. Under drifttiden, då markområden friläggs m.m.,
gynnas särskilt många konkurrenssvaga arter eftersom de kräver sådan kontinuerlig störning. Det är
viktigt att inse att olika täkter kräver olika slag av efterbehandlingsinsatser. Exempel på
efterbehandling av olika täkter redovisades bl.a. i Efterbehandling av täkter [Miljösamverkan Sverige
2006].
En avslutad råmaterialplats kan ha höga branter och klippväggar vilka kan utgöra säkerhetsrisker för
både människa och djur. För att undvika en sådan miljö kan uthuggna klippavsatser och klipphyllor öka
säkerheten inom området. Grunda vattensamlingar är viktiga för en mängd olika fåglar, grod- och
kräldjur, insekter men även flera däggdjur. Öppna slänter och upplagshögar är utmärkta
vandringbiotoper för vissa djur och växter, särskilt de som är störningsgynnade. I temporära
upplagshögar är främst det störningsgynnade djurlivet högre. Särskilt avbaningsmassor kan innehålla
rikligt med fröer och därigenom missgynna de konkurrenssvaga arterna. Att svedjebränna sådan mark
och minska näringsinnehållet kan gynna de svagare arterna.
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Figur 5.1. Backsvalebon i Dalboda grustäkt. Bona är nästan alltid belägna i vertikalstående, sandiga
grustäktsmaterial vilka är lätta för fågeln att gräva ut och skyddar mot rovdjur. Foto Sven Lundqvist,
SGU.

5.2 Ny, framtida kravsättning
Erfarenhetsmässigt förändras valet av bergmaterialråvaror och därmed kravsättning på den samma i
takt med hela samhällsutvecklingen. Före 1950 var huvudparten av det svenska vägnätet obundet
varför den rådande kravsättningen på ballastmaterial och gatsten då skiljde sig väsentligen mot den
som råder idag. På samma sätt följer det att framtidens kravsättning av bergmaterialprodukter
kommer att förändras gentemot den kravsättning som råder idag och att detta innebär nya
förändringar för bergmaterialproduktionen.

Poleringsvärde (PSV)
Vid tät och tung belastning av vägbanan kan slitlagerstenen poleras varvid friktionen minskar alltför
mycket mellan väg och hjul. Fenomenet uppträder vanligtvis i kurvavsnitt då belastningen av vägbanan
ökar på grund av fordonens acceleration. De bergarter som är mest poleringsbenägna är vissa
kvartsiter och i synnerhet porfyrer. Under sommar och tidig höst kan vägbeläggningar med porfyr
erhålla väldigt låga friktionsvärden på grund av hög trafikbelastning. Dessa bergarter används med
fördel i ytskiktet på grund av sina goda abrasionsegenskaper men de kan alltså ge upphov till polering
av vägbanan i vissa sektioner. För att förebygga polering av vägbanan kan man använda en mer
poleringsresistent sten, t.ex. en granit, i utsatta kurvor. Då vägbanan redan polerats kan man genom
sandblästring ”rugga upp” slitlagret.
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Idag kravsätts bergmaterial med avseende på hur poleringsbenägna de är i flera europeiska länder,
särskilt i Storbritannien. Den metod som används för att bestämma hur poleringsbenägna
stenmaterialen är Poleringsvärde, PSV (SS-EN 1097-8), se figur 5.2. I Sverige finns idag inga krav
avseende PSV. Till följd av dubbdäcksanvändningen ruggas bergmaterialen idag upp under vintertid
och detta i kombination med Sveriges relativt glesa trafikbelastning, med europeiska mått mätt, har
polering av vägavsnitt enbart påträffats på några enstaka ställen i Stockholmsområdet. Trots detta får
poleringen av det svenska vägnätet betraktas som ett problem eftersom trafiksäkerheten står på spel
i samband med en ökande trafikintensitet.
Om man inför krav på poleringsvärde i Sverige kommer valet av slitlagerballast att förändras särskilt i
belastade vägavsnitt. Kunskapen om svenska bergarters poleringvärden är fortfarande mycket låg.
Trafikverket har undersökt poleringsvärdet för traditionella slitlagerstenar som kvartsit och porfyr
[Jacobson 1998] och CBI har undersökt poleringsvärdet för en del ordinära makadambergarter [Åkeson
& Döse 2011]. Om krav på poleringsvärde införs i Sverige bör detta föregås av en omfattade,
undersökning av Sveriges berggrunds poleringsegenskaper.
Figur 5.2. Den metod för
poleringsvärde som idag används,
SS-EN 1097-8, anses dock vara
mindre lämpad för bedömning av
svenska bergarter då de som
används har en hög hållfasthet.
Metoden är utvecklad för bergarter
med en lägre hållfasthet än t.ex.
kvartsit och porfyr [Asfaltboken].
Foto Björn Schouenborg.

Reflexionsegenskaper, slitlagerballast
För att god sikt över vägytorna ska uppnås krävs att en viss vägbelysning används. Den slitlagersten
som används kan effektivt reflektera det inkommande ljuset om stenen är ljusfärgad. Hur bra ett
material reflekterar ljus utrycks som dess luminanskoefficient, Qd, där ett högt Qd-värde motsvarar
att stenen har goda reflektionsegenskaper [Nygårdhs 2011, Nygårdhs & Ihs 2006, Fors m.fl. 2017]. Ett
annat begrepp är Q0 vilket är ett mått på vägytans genomsnittliga ljushetsgrad. Ljus kvartsit är ett
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vanligt exempel på ett högpresterande beläggningsmaterial som har mycket bra luminanskoefficient
[Trafikverket 2014].
Luxovit, vilket är kalcinerad flinta, har en mycket bra luminanskoefficient och är också högpresterande.
Även det syntetiska materialet, Synopal, har använts flitigt i Sverige tidigare [Mikael Erlström 2008].
Luxovit och Synopal är dock inte lika högpresterande som kvartsit varför de idag knappt används i
Sverige längre [Nygårdhs 2011]. En annan bergart som rekommenderas av Trafikverket och anses vara
likvärdig ljus kvartsit är t.ex. ljus granit varför den rekommenderas vid byggandet av ljusa och
lågspeglande vägar, så kallade N1-klass-vägar [Trafikverket 2014]. Den danska metod som ibland har
använts för att mäta reflexionsegenskaper är 30.5:1985 som utgivits av Danska Statens
Vejlaboratorium. De flesta svenska bergarter har inte undersökts närmare avseende deras
reflektionsegenskaper.

Partikelföroreningar
Partikelföroreningar från järnvägstrafik och i synnerhet vägtrafik är i dag föremål för omfattande
forskning. Om partikelföroreningar från dubbdäckstrafiken under vintertiden visar sig vara ett stort
folkhälsoproblem kan detta leda till att användandet av dubbdäck förbjuds. Ett annat alternativ är
reglering, genom att t.ex. avgiftsbelägga användandet av dubbdäck, vilket redan införts i Norge. I ett
sådant scenario får bergarters abrasion, kulkvarns- och micro-Devalmetoden, en mindre betydelse och
en bergarts sprödhet, Los Angeles-metoden, får en ökad betydelse varvid den svenska kravsättningen
för vägar mer kommer att efterlikna den som gäller för de centraleuropeiska länderna.

Återvunna material
Kraven är att återanvändning av krossad betong, asfalt, luftkyld masugnsslagg (hyttsten), askor m.m.
ska öka. Det har gett upphov till nya provningsmetoder för dessa nya materialtyper, eftersom de i flera
sammanhang inte beter sig som traditionella bergmaterial. En förutsättning för att kunna använda
dessa material till vägbyggnation är dock att de är acceptabla ur miljö- och hälsosynpunkt. Materialen
bör ej laka ur t.ex. tungmetaller och ej vara lokaliserade alltför långt från avsättningsorten, vilket skulle
medföra långa transporter. Det normala användningsområdet för återanvända material, som t.ex.
krossad betong, är som fyllningsmaterial, skyddslager, förstärkningslager eller bärlager.

5.3 Cirkulär ekonomi
Med begreppet Cirkulär ekonomi menas nya affärsmöjligheter som minimerar avfallet genom att skapa
nya biprodukter. Motsatsen mot cirkulär ekonomi är en så kallad linjär ekonomi där stora andelar
restmaterial inte kan återanvändas och deponeras som avfall. Utgångspunkten inom cirkulär ekonomi
är att det avfall som uppstår vid produktframställningen istället ska ses som en råvara för nya
produkter. Omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi kan bl.a. göras genom att avlägsna
farliga ämnen från restmaterial, konstruera produkter så att de kan tas isär i sina beståndsdelar och
använda sig av förnyelsebar energi.
De åtgärder den cirkulära ekonomin förespråkar används till stor del redan idag inom flera av dessa
industrigrenars verksamhet. I och med att en cirkulär ekonomi i slutändan måste vara lönsam krävs att
de avfallsmängder som ska cirkuleras bör vara ansenliga. En annan möjlighet kan vara att det finns ett
stort behov av den nya produkt som tas fram från tidigare avfallssorteringar.
Historiskt sett har flera nya produktslag tagits fram från restmaterialupplagen. Inom
kvartssandsindustrin där väl anpassade kvartssorteringar tas fram fanns tidigare ett större överskott
av finsand. Det materialet förädlades och säljs numer som ett förstklassigt ridunderlagsmaterial.
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Framförallt är det finkorniga restmaterial som blivit över efter produktprocesserna och dessa saknar i
flera fall lämpliga användningsområden. Flera framtida användningsområden för dessa material har
lyfts fram i senare forskningsarbeten [Minbas 2015]. Där sammanfattas bl.a. att flertalet av de
användningsområden som historiskt sätt nyttjat naturgrus är möjliga att ersätta med krossade
restmaterialprodukter. En förutsättning är dock att de relevanta standarder och kravspecifikationer
som gäller också är anpassade för nya, alternativa råvaror.

5.4 Betongvägar
Antalet betongvägar i Sverige är fortfarande relativt litet trots de senaste decenniernas stora
infrastruktursatsningar. Betongvägar började byggas i större omfattningpå 50- och 60-talen och den
sammanlagda väglängden var som högst 350 kilometer. På 70-talet förändrades konstruktionen till det
bättre men än idag är den sammanlagda längden av betongvägar i Sverige fortfarande relativt blygsam,
nämligen inte längre än 68 kilometer [Hultqvist & Dolk 2014].
Betongvägars fördel framför asfaltvägar är att de inte slits ner lika fort p.g.a. sin högre slitstyrka.
Beläggningsytan för betong är ljusare och ljudnivån är lägre än för vanlig asfaltbeläggning. Den initiala
investeringskostnaden är dock betydligt högre för betong- än asfaltvägar, vilket fått till följd att de
tidigare i första hand byggts där trafikintensiteten är mycket hög som t.ex. motorvägssträckorna E20
(Strängnäs–Eskilstuna), E4 (Uppsala, Arlanda), E6 (Falkenberg, Malmö) m.fl. I större
nybyggnationsprojekt, t.ex. Förbifart Stockholm, kan det dock förekomma att man bygger betongvägar
för att öka infrastrukturens livslängd. Detsamma görs vanligen för busshållplatser och taxibanor.
Speciellt i tunnlar är betongbeläggning lämpligt att använda då renoveringsarbeten där ofta är svårare
att utföra utan stora trafikstörningar. Det har också förekommit att asfalt börjat brinna inne i tunnlar
vid svåra olyckor. Ytterligare en fördel är att betongbeläggning är ljus och därför kräver en mindre
belysning. Kraven på bärighet i de obundna lagren som bygger upp betongvägar är inte lika höga som
för asfaltsvägar eftersom lastspridningen anses bättre i en styv konstruktion.
Kraven på bergmaterial i betongvägar är inte lika höga som för asfaltvägar eftersom det inte är
makadamens hållfasthet som är bärare av de belastningar som trafiken åstadkommer. Slitlagret är
även för dessa vägar kravsatt med avseende på kulkvarns- och Los Angelesvärde. För betongvägar
torde slitaget främst bero på nötning och spårbildning medan sättningar i underbyggnaden inte
förekommer eftersom trafiken inte är lika hög (se figur 5.3). För den underliggande
betongvägskonstruktionen kravsätts inte hållfastheten utan istället ballastens beständighet,
reaktivitet med alkalieöverskott (ASR), volyminstabilitet, lermineralinnehåll m.m. En utvärdering av
hittills byggda betongvägar utförs av VTI under 2016 och 2017. Utvärderingen har presenterats på den
årliga transportkonferensen Transportforum.
Om det blir vanligare att samhället bygger betongvägar, kommer efterfrågan på lämplig sten för både
betongballast och slitlagerballast att öka. Flera av våra högpresterande slitlagerstenar, t.ex. kvartsit
och porfyr, är alkalisilikareaktiva varför cementen som används till dessa ska vara alkalifattig för att
öka vägens hållbarhet.
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Figur 5.3. Betongväg i Upplands län som på relativt kort tid har utsatts för djup spårbildning på grund
av att högpresterande slitlagerstenar, kvartsit eller porfyr, inte har använts som slitlagersten. Foto Lars
Stenlid.

5.5 Framtidens transporter av råmaterial från täkter
Transporter av bergmaterial utgör en stor del av den tunga trafiken i Sverige (figur 5.4).
Uppskattningsvis var femte lastbilstransport i Sverige transporterar någon form av bergmaterial
[Lundberg m.fl. 2017a]. Dessa lastbilar kör vanligen mycket kortare sträckor än andra transporter
varför de endast utgör ca 4 procent av det totala antalet körda transportkilometrarna i Sverige
[Trafikanalys 2014]. Å andra sidan är fler av returtransporterna tomma jämfört med flera andra
transportslag, i vissa fall upp mot 40 procent [Lundberg m.fl. 2017b]. Samtidigt kan det konstateras att
transportavstånden för bergmaterialprodukter hela tiden ökar och för vissa områden, Stockholm
inkluderat, är de idag 1,5 gånger längre än för fem år sedan [Lundberg m.fl. 2017b]. I maj 2017
beslutade riksdagen om en ny bärighetsklass för vägar, BK 4, för delar av det svenska vägnätet.
Riksdagen ansåg också att 74-tonsfordon ska bli tillåtna i hela landet där bärigheten är tillräcklig. Det
senare innebär att upp till 95 % av det statliga vägnätet därmed kan användas till tyngre transporter.
Höjda tillåtna axellaster kommer även att öka möjligheterna att transportera med järnväg. Även
sjötransporterna kan komma att öka. I Stockholm testar man för närvarande att transportera citynära
förorenade jordar på fartyg.
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Figur 5.4. Var fjärde lastbilstransport i Stockholmsområdet transporterar olika sorters
bergmaterialprodukter. Foto SGU.
Det kommer med mycket stor sannolikhet inom ett tiotal år att genomföras projekt med förarlösa
transporter inom de svenska täkterna. Idag genomförs försök att förbättra ledtider för transporterna
inom täkterna och därmed minska användningen av de fossila bränslena samt förbättra arbetsmiljön
(Electric site project). För att uppnå ett samhälle med en lägre klimatbelastning där exempelvis
järnvägs- eller båttransporter delvis har ersatt lastbilstransporter finns i dagsläget dock flera initiala
utmaningar.

5.5.1 Järnvägstransporter
Järnvägstransporter av bergmaterial anses vara ett av de minst miljöstörande transportsätten och har
tidigare vuxit och stöttats från myndighetshåll bl.a. i Storbritannien [BGS 2008]. För att ballasttransport
via tåg ska vara möjlig krävs ett kraftigt utbyggt och tillgängligt stomnät. I dagsläget levererar endast
ett fåtal täkter via järnväg, däribland Skanska Forserum utanför Jönköping (Figur 5.5). Leveranser sker
här nattetid för att inte överbelasta järnvägsnätet. Lastkapaciteten i järnvägstransporter är god, upp
till 1200 ton per vagn, vilket innebär att antalet vagnar på spåret endast blir ett fåtal, i Forserums fall
ca 20 per dygn. Forserum producerar bland annat järnvägsmakadamballast av diabas vilket i sig
innebär en optimering då dessa materialprodukter kan levereras direkt till slutanvändare utan
omlastning. Även i Östhammars kommun finns järnvägsdragning in i den lokala täkten, Hargshamn
(NCC). Tidigare har man kampanjtransporterat schaktmassor med järnväg i storstadsområdena, t.ex.
Stockholm och Göteborg, för slutdeponering av dem till havs. I andra sammanhang har överblivna
schaktmassor använts för byggandet av t.ex. skidbackar [Magnusson & Melby 2016].

175

176

Figur 5.5. Lastning direkt av järnvägsmakadamballast på tågvagn för vidare leverans mot
konstruktionsplatsen förekommer endast vid ett fåtal täkter i Sverige. Andra ballastprodukter från
svenska täkter transporteras främst via lastbil. Åstorp anläggning, Skåne. Foto Lars Stenlid.
I andra länder, t.ex. Kanada, har det satsats på storskaliga järnvägstransporter av ballastmaterial. Den
primära drivkraften har då ofta varit bristen på lämpliga material vid avsättningsorten, t.ex. Toronto,
varför större investeringar av järnväg och upplagsplatser nära staden varit ekonomiskt försvarbart.
Eftersom ett fullt utbyggt järnvägsnät är orealistiskt och dessutom mycket kostsamt är intermodala
transporter en alternativ väg för att uppnå bra alternativa transportmöjligheter [Woxenius 1998].
Exempel på en intermodal transportlösning är järnväg-väg där initiala järnvägstransporter kombineras
med avslutande lastbilstransporter.
Ett automatiserat underjordiskt järnvägsnät, ett skyttelsystem, används på ett fåtal platser i världen.
Exempelvis har man byggt ett sådant system i ett japanskt kalkstensbrott men då med relativt korta
transportsträckor. I England har man undersökt om ett skyttelsystem kan lösa Londonregionens
framtida materialförsörjning. Ett sådant system kräver dock en större initial investeringskostnad för
att möjliggöra att avlägsna täkter, > 5 mil, ska kunna försörja huvudstaden via en underjordisk pipeline.
I London beräknades investeringskostanden till ca 700 miljoner kronor, beräknat på cut-and-coverteknik [Mole Solutions Ltd 2010].
Framtidens järnväg kommer med stor sannolikhet att innebära satsningar på höghastighetsteknik i och
med att höghastighetsbanor minskar avstånden mellan människor i samhället. Höghastighetsnät har
byggts på många håll i världen under de senaste 50 åren och finns numera t.ex. i Tyskland, Frankrike,
Spanien, Holland, Taiwan, Kina och Japan [Hagman & Berhane 2015]. Ballastfria spår, t.ex. så kallade
Slab tracks, är mer kostsamma att bygga men tål högre hastigheter än de konventionella spåren
[Corshammar 2008a och b].
I Sverige transporteras ca 67 miljoner ton gods via järnvägstransporter varje år [Trafikanalys 2017b].
Ungefär hälften av dessa transporter, ca 30 miljoner ton, utgörs av malmtransporter, regelbunden
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trafik från gruva till förädlingsanläggning o.s.v. Det finns ett stort behov av bergmaterialprodukter över
hela landet varför järnvägstransporter av alla produktslag, ca 100 miljoner ton, inte är realistiskt att
genomföra via dagens stomnät (figur 5.6).

Figur 5.6. Järnvägstransporter av bergmaterialprodukter är fortfarande relativt ovanligt i Sverige. De
transporter som främst genomförs är av malm och de sker i norra Sverige. Transport av
järnmalmspellets från Kiruna. Foto LKAB.

5.5.2 Båttransporter
För att ballasttransport via båt ska vara möjlig kommer det att krävas kustnära täktlokaliseringar och
strategiskt placerade hamnar för mottagandet, särskilt i tätortsregioner. Om inte detta möjliggörs
kommer kostsamma omlastningar av ballastmaterial att krävas med en negativ påverkan på miljön till
följd.
Sverige är en exportberoende nation men trots detta är exporten av bergmaterial mycket låg. Ändå
saknar stora delar av våra grannländer bra ballastråvaror, exempelvis Estland, Lettland, Litauen, norra
Polen och norra Tyskland. Orsakerna är flera. En avsaknad av kustnära täkter, avsaknad av djuphamnar
samt särskilda restriktioner för hushållning med mark och vatten för kustområden enligt 4 kap. 3 §
miljöbalken (1998:808). Idag finns endast ett fåtal täkter med kustnära lägen i Sverige medan det t.ex.
t.ex. i Norge finns betydligt fler och större täkter vid kusten. Från den nyligen avslutade bergtäkten
Sternö (NCC) i Blekinge levererades ballast med skeppet M/S Sternö med en internationellt sett liten
lastkapacitet på 1300 ton. Från norska täkter sker större båttransporter av ballast på upp till 82 000
ton.
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Norge är det näst största exportlandet av ballastmaterial i Europa. Därifrån exporteras årligen 17
miljoner ton [BGS 2016], främst till länder som Danmark, Tyskland, Holland, Polen och de Baltiska
staterna.
Större infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm öppnar å andra sidan upp för etablering av nya
djuphamnar med målet att på bästa miljömässiga sätt transportera uppkomna
entreprenadbergsmassor. Nya hamnar med närhet till storstadsregioner bör ses som mycket viktiga
investeringar för materialförsörjningen i svenska storstadsregioner. På sikt motiverar detta också nya
kustnära täkter i Sverige med destination till storstadsregioner.
Så kallade super-quarries, täkter med volymer över 3 miljoner ton årligen, saknas fortfarande i Sverige.
Förutsättningar för sådana täkter är att just kustnära lägen finns att tillgå och därigenom kan
möjliggöra större leveranser av ballastmaterial via båt. Större fartygsleveranser av ballast kan dock
möta hinder vid passage under t.ex. Öresundsbron och in och ut från Östersjön då särskilda tillstånd
krävs.

Figur 5.7. I Luleå hamn lastas malm på båt för vidare transport mot andra länder. Järnvägsanslutning
till Luleå hamn är konstruerad för 30 tons axellast vilket är en förutsättning för att dessa tunga
transporter ska vara möjliga. Foto LKAB.
På sikt kan kustnära täkter komma att behövas även i Sverige för att säkra den nationella
materialförsörjningen då storstadsregionernas mark blir svårare att nyttja för täktlokaliseringar och
alltför långa transportsträckor för ballastmaterial varken är ekonomiskt eller miljömässigt hållbara.
Kustnära täkter, främst med en export till svenska storstadsregioner men även till vårt europeiska
närområde samt det lokala området, kan då bli ett ekonomiskt framgångsrecept.
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Den brittiska handelsorganisationen, Mineral Products Association (MPA), beräknar att framtidens
ballastbehov i Storbritannien mer och mer kommer att försörjas från havsbundna materialkällor eller
via import. Svårigheterna att få till stånd landbaserade materialkällor med god kvalitet, med tillräckliga
reserver och bra lokalisering, blir allt större. Storbritanniens situation är inte unik i Europa utan många
länder får det allt svårare att klara av den nationella materialförsörjningen vilket talar för en ökad
handel med bergmaterialprodukter.
Att anlägga en kustnära täkt är dock idag mycket svårt då just det svenska kustområdet enligt
miljöbalken är att betrakta som ett särskilt riksintresse till förmån för kultur-, frilufts-, turism- och
naturintressen (MB kap. 4 kap. 1–4 §) som ska ges företräde framför exploateringsintressen.
Undantag från de av Miljöbalken föreskrivna bevarandeintressena i kustområdet existerar dock.
Byggnadslov ges i flera fall till försvarsanläggningar, något som beskrivs i den proposition som låg till
grund för Miljöbalken [Prop. 1997/98:45]. Om en hållbar materialförsörjning prioriteras i framtiden
skulle detta innebära att man skulle kunna anlägga nya kustnära täkter förutsatt att fördelarna av dessa
överväger skadan.

5.5.3 Eldrivna lastbiltransporter
För att en mer hållbar ballasttransport via lastbil ska vara möjlig krävs en resurseffektivisering, främst
av fossila drivmedel, och en buller- och vibrationsreduktion från trafiken. I ett begränsat täktområde
är total elektrifiering av stationära krossar, mobila krossar och andra mobila anläggningar med korta
transportsträckor fullt möjlig om god tillgång till el finns. Sandvik har tagit fram ett koncept på en helt
eldriven process för undermarksarbetslinjer. Målet för sådana processlinjer är stora
undermarksanläggningar, t.ex. gruvor där malmen körs från gruvschakt till anrikningsanläggning.
Sådana transportsystem har dock ännu inte implementerats i Sverige. Vinstmarginal erhålls bl.a.
genom att kostnaderna för ventilationen blir lägre.
Utöver detta tillkommer frågan om uttransporten av bergmaterial via hjullastare från anläggningen.
Nya bränslesnåla hybridfordon, från exempelvis Volvo, förväntas komma att minska åtgången av diesel
radikalt. Ett annat system är så kallade elvägar med strömmen från luftledningar. Den senare principen
bygger dock på förhand regelbundna körsträckor, exempelvis malmtransporter, och passar troligen
sämre för så kallade industrimineral- och ballasttransporter.
Utvecklingen av eldrivna fordon sker relativt snabbt idag. Eldrivna personbilar förväntas redan 2025
ha kommit ner till konventionella bilars priser på grund av att kostnaden för batteritillverkning och
tillgången på fossila bränslen ständigt minskar [Arbib & Seba 2017]. För eldrivna lastbilar, vilkas
batterier är betydligt större, kommer det att ta längre tid att komma ner till priser motsvarande
konventionella lastbilar. Idag utvecklas lastbilar vilkas strömförsörjning ges genom såväl induktion från
elvägar som en traditionell förbränningsmotor för trafikering av vägar utan strömförsörjning. Flera
tillverkare, bl.a. Volvo, har tagit fram nya el- och dieselhybrider vilka har en 50 % högre
bränsleeffektivitet än traditionella fordon.
För att minska transportsektorns miljöpåverkan är det viktigt att inte enbart fordon och drivmedel är
anpassade för uppgiften utan även att själva infrastrukturen är hållbar och väl fungerande. Byggandet
av svenska elvägar är ett sätt för samhället att möta urbaniseringen och den ökande trafiken
[Trafikverket 2016]. Byggandet av elvägar för tung lastbilstrafik underlättar övergången mot eldrivna
lastbilar. Nya elvägar klarar hastigheter upp till 100 km i timmen. I Sverige har sådana elvägar byggts
på E16 mellan Gävle och Sandviken och planer finns för att fortsätta det vägbygget mot Borlänge.
Andra exempel på svenska elvägar är mellan Arlanda och Rosersberg.
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Sammantaget görs för närvarande mycket inom elbilsutvecklingen som tillsammans närmar Sverige till
ett av regeringens miljömål – Sverige ett fossilfritt välfärdsland [Regeringen 2016]. På kort sikt råder
dock elunderskott i Sverige, varför målet med en framtida eldriven lastbilsflotta måste mötas av en
ökad inhemsk elproduktion på sikt.

5.6 Djupa täkter och stenbrott
I takt med att kampen om marken hela tiden ökar och att nödvändiga transporter till avlägsna
råvaruplatser blir kostsamma och svåra att genomföra ökar viljan att förlänga tillståndstiden för de
befintliga platserna. Ett sätt att förlänga en råvaruplats tillståndstid är att tillåta råvaruplatser djupt
under jorden. En underjordisk verksamhet reducerar störningar som vibrationer, oväsen och damning.
Förutsättningarna för en underjordisk bergmaterialproduktion är främst beroende på om den är
ekonomiskt lönsam. I det fall tranportkostnaden från alternativa, avlägsna bergmaterialplatser är
alltför hög kan djupa och underjordiska täkter eller brott vara ett alternativ [British geological survey
2008].
Åtråvärda geologiska material kan utvinnas på stora djup. Guld utvinns i ett tiotal gruvor på tre till fyra
kilometers djup i världen. Priset på bergmaterialprodukten och bergmaterialråvarans brytbarhet är
också avgörande för möjligheterna att utvinna den på större djup. Exempelvis kan t.ex. kalkstenar i
vissa fall vara tekniskt enklare att utvinna än andra bergmaterial. I Vermont Danby brottet, USA, bryts
marmor för naturstensproduktion på över 2,5 kilometers djup. Möjligheterna till djupa täkter för
ballastproduktion är i flera sammanhang tekniskt realistiska, åtminstone ner mot 300 meters djup.
Förutsatt att grundvattenytans läge kontrolleras noggrant över tid skulle en djup täktverksamhet
kunna utgöra ett alternativ till dagens ytnära täkter. Djupa täkter och brott skulle möjliggöra en
förlängning av produktionstiden och minskar samtidigt effektivt markanspråken på ytan.

5.7 Materialupplagsplatser
Behovet av bergmaterialprodukter ökar ständigt. Behovet av ballastmaterial ökar hela tiden och
samtidigt ökar svårigheterna att öppna nya råvaruplatser, täkter, brott m.m., framförallt i eller i
anslutningen till de större tätortsområdena. I de svenska storstadsområdena blir tillgången till aktiva
råvaruplatser eller temporära upplagsplatser avgörande för om framtidens materialförsörjning ska bli
mer miljövänlig. Om samhället kan minska de materialtransporter som krävs och använda sig av mer
miljövänliga transportslag (t.ex. båt eller tåg) i synnerhet i de svenska storstadsregionerna, blir
materialförsörjningen mer hållbar.
Antalet råvaruplatser för bergmaterial minskar i antal med tiden. År 1990 fanns i Sverige nästan 5000
täkter, år 2000 hade dessa reducerats till 3165 och 2015 fanns endast 1284 stycken kvar [SGU 2016].
Sålunda har 75 procent av täkterna i Sverige försvunnit under en generation. Transporterna av
bergmaterial i Sverige har under de senaste fem åren ökat med 150 procent [Lundberg m.fl. 2017b].
Om trenden fortsätter kommer med all sannolikhet de totala transportsträckorna av ballastmaterial
ytterligare att öka från den idag redan höga nivån på ca 5 % av Sveriges samlade transporter
[Trafikanalys 2017a].
Att få till stånd tillräckligt många strategiskt placerade råvaruplatser, med närhet till
storstadsregionerna, är en avgörande framtidsfråga. Inga råvaruplatser är outtömliga varför samtliga
dessa måste ersättas av nya över tiden. I och med detta finns det ett viktigt incitament att ständigt
arbeta med materialförsörjningsfrågan – Var ska framtidens råvaruplatser placeras?
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Stora volymer entreprenadberg används som biprodukter i Sverige [SGU 2015a]. Dessa massor
genereras i samband med tunneldrivning, vägdragningar och diverse undermarksbyggande. Totalt
uppskattas 25 till 40 miljoner ton sådana massor skapas i Sverige varje år vilka inte återanvänds inom
det lokala byggprojektet (uppskattning gjord av Ecoloop). Bortsett ifrån de gråbergsmassor som skapas
i de svenska gruvområdena så produceras entreprenadberg i hög utsträckning i de större tätorterna
och längs med infrastrukturlederna dem emellan.
Tätortsnära materialupplagsplatser har visat sig vara ett viktigt verktyg för materialförsörjningsfrågan.
Sådana platser, där inte själva råvaran bryts på platsen, behöver inte vara lika stora som reguljära
täktområden. Plats för upplag, enkel krossning, siktning och sortering är kanske det enda som krävs.
Vid byggande i Stockholmsregionen minskar transporterna överlag om sådana platser finns inom
området. Mer än 40 procent av de totala transporterna kan reduceras med en kraftig reducering av
CO2-utsläppen [Lundberg m.fl. 2017a]. Materialet förädlas på platserna och säljs därefter till lokala
byggobjekt i närheten. Konsultföretaget Ecoloop driver tillsammans med Luleå tekniska universitet
m.fl. plattformen Optimass där ett flertal projekt om transportarbete kopplat till masshantering pågår.

Figur 5.8. Större tätorter har ett mycket stort behov av centralt belägna materialupplagsplatser. På
dessa platser kan entreprenadberg och jordmassor förvaras under kortare tid och användas för lokala
byggprojekt. Albano i stadsdelen Norra Djurgården i Stockholm var tidigare Skanskas centralt belägna
materialupplagsplats. Foto Skanska.
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