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Projektsammanfattning 

Arbete med Europastandardisering av ballastprodukter baserat påEG:s Byggproduktdirektiv, CPD har 
pågått inom EU/EES medlemsstater sedan 1988. Från den 1 juni 2004 har man introducerats den 1:a 
generation av produktstandarder för ballastprodukter. Dessa produktstandarder gäller fortfarande i 
avvaktan på en ny generation som förväntas komma 2019.  

WP4 Kvalitetssäkring & Standardisering har arbetat med översyn och framtagning av den 2:a generation 
av produktstandarder för ballastprodukter mellan 2013 och 2017. Den 1:a generationen av 
produktstandarder har publicerats 2002-2003 och implementerats 2004-2005.  Denna generationen har 
baserats på  Byggproduktdirektivet (CPD) och har implementerats mycket väl inom 
bergmaterialbranschen.  

Revisionen av produktstandarder har påbörjats 2009 medan anpassningen till  den nya 
Byggproduktförordningen (CPR) har påbörjats 2013. En stor del av arbetet har skett på europanivån 
inom standardariseringskommittén CEN/TC 154 Aggregates och dess  svenska ”spegelkommittén”  
SIS/TK 187 Ballast där SBMI, dess medlemsföretag, TRV med fl. är representerade.   

WP4 har mellan 2013 - 2017 arbetat med utveckling av  kommande produktstandarder för ballast och 
även med kommande standarder för ”Farliga ämnen” för byggprodukter (CEN/TC 351 Dangerous 
Substances), främst med gammastrålning i inomhusmiljö och utlakning av farliga ämnen till mark och 
vatten. 
Slutversioner av produktstandarder har behandlats även på SIS/TK 187 möte den 26 maj och Bland de 
för Sverige viktigaste frågor kan bl.a nämnas frågan om användning av de s.k. ”grå kategorier” och 
frågan om ”multisite certifiering” av produktionsanläggningar m.m. 
Inom CEN/TC 351 Dangerous Substances ( SIS/TK 497 Avgivning av farliga ämen från byggprodukter) har 
arbete fokuserats på gammastrålning från ballast och betong samt lakning av farliga ämnen till mark 
och vatten.  
 
Efter en framgångsrik Europaomröstning i februari – mars 2017 där de flesta medlemsstater har röstat 
JA till samtliga produktstndarder och AVCP standard har Europa kommissionen (COM) ifrågasatt delar 
av produktstandarder för ballast som handelshinder.  COM har redovisat samma uppfattning 
beträffande de flesta andra produktstndarder för byggprodukter. 
 
Vid CEN/TC 154 plenarmöte i Dublin i juni 2017 har man tagit ställning till COMs anmärkningar och 
beslutat om att tillsvidare dra tillbaka samtliga produktstandarder förutom EN 13055 Lättballast och EN 
16236 AVCP. Vid påföljande subkommittémöten i Paris samma månad (SC 1, 2, 3, 4 och 6)  har vi gått 
igenom planerade anpassningar av produktstandarder. COM kommer bl.a att ta fram en s.k. Delegated 
Act för en snabbare anpassning av produktstandarder. COMs anmärkningar medför dock att den 2:a 
generationen av produktstandarder fördröjs till 2019.  
 

Måluppfyllelse 

Leverans 4.1: Ökat svenskt industriengagemang och CPR-anpassning.  

Båda delarna har levererats över förväntan. Nya deltagare i SIS/TK 187 är bl.a LKAB, 
Jernkontoret/Outokumpu Stainless, Lemminkäinen Sverige AB, PEAB/Swerock. Både tungballast 
(järnmalm) från LKAB och metallurgisk slagg från ljusbågsugnar och ferrokromslagg har kommit med i 
listan över ”Sources”. Ang. CPR-anpassning har samtliga produktstandardförslag CPR-anpassat. 

Leverans 4.2: 

 - Förslag till en ny CPR-anpassad utvärderingsstandard (AVCP) – Klart, kommer att publiceras.  
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- Förslag till en ny svensk NAD  - delvis utförd – hänvisas till rapporter  ”Kritiska egenskaper hos 
bergmaterial och alternativa material” samt ”Småskalig provtagning av berg för att kvantifiera 
lämpligheten för bergkross som betongballast”. 

Leverans 4.3: Utveckling  av koncept för egenkontroll för natursten – genomförd till stor del – se 
rapport ”Produktions och produktkontroll i stenindustrin”. 

Leverans 4.4:  

- Framtagning av kurspaket vid avslutning av projektet – ej genomförd p g a fördröjning av 
standardpublicering till 2019. 

- Under projekttiden, inarbetning av resultat i befintliga kurser – genomförs succesivt. 
- Genomförande av kurser 2015 – 2017 SBMI/MinFo – delvis genomförd p g a fördröjningen, 
- Genomförande av kurser 2015 – 2017 StenForsk – delvis genomförd 

 
 

1. Bakgrund 

Europastandard för ballastprodukter baserade på baserad på EG:s Byggproduktdirektiv, CPD från 1998 
infördes i EU/EES medlemsstater den 1 juni 2004. I Europastandard för ballast ingår 8 
produktstandarder för bl.a ballast till betong, bruk, asfalt, väg- och anläggningsbyggande samt ett 30-tal 
standardiserade provningsmetoder. Produktstandarderna för ballast är harmoniserade d v s har tagits 
fram av den Europeiska standardiseringsorganisationen, CEN på uppdrag av EU-kommissionen - den s.k. 
Mandate M125 Aggregates från 1998. Utvecklingsarbete vid framtagning av såväl produktstandarder 
och provningsmetoder har utförts av CEN/TC 154 Aggregates - den europeiska tekniska kommittén för 
ballast med hjälp av nationella ”spegelkommittéer i medlemsstater.  Att produktstandarderna är 
harmoniserade innebär att det är möjligt att utföra s.k. CE-märkning av produkter.  Merparten av den 
svenska ballastproduktionen på ca 85 Mton har berörts av Europstandard och CE-märkning. För 
utveckling och delvis implementering av Europastandarder för ballast svarade SIS/TK 187 Ballast – en 
svensk ”spegelkommitté” till CEN/TC 154 på Europanivå. 

Sedan 2004 har omfattande insatser genomförts i Sverige för att implementera den första generationen 
av produktstandarder bl.a: 

- Översättning, publicering och spridning av de viktigaste produkt- och provningsstandarder 

- Utbildning av personal inom bergmaterialindustrin (produktion, labverksamhet, försäljning) 

- Information och utbildning av nyckelpersoner på användarsidan d v s offentliga beställare, 
anläggningsbranschen, asfalt- och betongproducenter samt byggkonsulter 

Under åren 2004 – 2006 har över 300 befattningshavare inom industrin, offentliga beställare och 
konsulter gått igenom Sveriges Bergmaterialindustrins (SBMI) standardiseringskurser som ägde rum 
över hela landet (över 15 kurstillfällen på ett 10-tal platser i landet). 

Vid användning av den 1:a generationen av produkterstandarder har man konstaterat en del brister 
som har resulterat i ett antal tillägg och påbörjat översyn av standarder under 2008-2009. 

Produktstandarder inkl. årtal för publicering resp. årtal för ev. tillägg redovisas nedan: 

EN 12620:2002+A1:2008 Ballast till betong 

EN 13043:2002 Ballast för asfalt 

EN 13139:2002 Ballast för bruk 

EN 13242:2002+A1:2007 Ballast … till väg- och anläggningsbyggande 

EN 13450 Makadamballast för järnväg 
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EN 13383 Vattenbyggnadssten 

EN 13285 Obundna vägmaterial 

 

2. Utveckling av 2:a generationen av produktstandarder 2009 - 2013 
 
Den första fasen av översynen har genomförts mellan 2009 och 2012 inom CEN/TC 154 Aggregates 
på Europanivå och dess ”spegelkommittéer” hos medlemsstater. 2010 har den ursprungliga EU-
uppdraget utökats med ”Farliga ämnen” i form av Mandate M/125 Rev 1 – Covering Dangerous 
Substances.  
I Sverige har en central roll spelat ”spegel kommittén” SIS/TK 187 Ballast med deltagare från 
bergmaterialindustrin, betongindustrin, Trafikverket (TRV), Sveriges Geologiska Undersökning 
(SGU), Statens geotekniska institut, certifieringsorgan m.fl.  

• Ny struktur för TC 154 ’Aggregates’ 
Fyra fristående WG Working Group’ har bildats: 
- WG 10 ’Vattenbyggnadssten’ 

- WG 11 ’Järnvägsmakadam’   

- WG 12 ’Ballast från sekundära källor’ 

- WG 13 ’Farliga ämnen’. 

I övrigt gäller samma SC-struktur som tidigare, dvs 

- SC 1 ’Ballast för murbruk’ 

- SC 2 ’Ballast för betong’ 

- SC 3 ’Ballast för asfalt’ 

- SC 4 ’Obunden ballast’ 

- SC 5 ’Lättballast’ 

- SC 6 ’Provningsmetoder’ med arbetsgrupper: 

- TG 1 ’Utvärdering av överensstämmelse’ 

 - TG 11 ’Geometriska och fysikaliska egenskaper’ 

- TG 12 ’Kemiska egenskaper och beständighet’. 

• Femårsrevision av produktstandarderna för ballast inom TC 154. 
De nya förslagen till produktstandarderna för asfalt- och betongballast och obunden ballast har gått 
ut på snabbremiss inom CEN (sk UAP) under våren 2011 med planerad publicering hösten 2011. 
Befintliga bilagor i produktstandarderna om utvärdering av överensstämmelse och 
produktionskontroll har flyttats över till en separat standard med titeln ’Evaluation of Conformity’. 
 
Produktstandarderna har fått följande gemensamma struktur: 
       1. Omfattning 

2. Normativa hänvisningar 

3. Termer och definitioner 

4. Geometriska krav 

5. Fysikaliska krav 

6. Kemiska krav 

7. Beständighetskrav 
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8. Utvärdering av överensstämmelse 

9. Beteckning 

10. Märkning 

 

- Graderingskraven har samordnats 
- Samma kategoritabell har införts för en och samma egenskap i olika produktstandarder. Under 
rubriken 'General' till varje huvudavsnitt finns en ny 'NOTE' som förklarar tillämpningen av dessa 
tabeller. 
- Den informativa bilagan i produktstandarderna 'Vägledning om frostbeständigheten hos ballast' 
har utgått. 
 
1 ’Scope’ 
Detta avsnitt har utvidgats inklusive information om återvunnen ballast och industriella 
biprodukter samt farliga ämnen. 
I bilaga A har man listat de ballasttyper som omfattas av den specifika produktstandarden. 
För farliga ämnen gäller tillsvidare nationella föreskrifter. 
 
3 Termer och definitioner 
Termen 'Grov ballast' avser alla sorteringar (d/D) med underkornskrav (d ≥ 1 mm). 
Termen 'Fin ballast' avser noll-sorteringar (0/D) med D ≤ 4 mm. 
Termen 'Samtagen ballast' avser noll-sorteringar (0/D) med D > 4 mm. 
 
4.5 Finmaterialets kvalitet 
Den informativa bilagan 'Bedömning av finmaterial' i EN 12620 och EN 13242 är reviderad och har 
förts in i huvudtexten som avsnitt 4.5. Kategorikrav gäller för sandekvivalentvärden (SE)10 och 
metylenblåvärden (MB). 
 
5.3 Motstånd mot nötning (micro-Deval) 
Kategorikrav för minsta micro-Devalvärden har nu introducerats (svenskt förslag avseende 
grusslitlager). 
  
5.4 Korndensitet och vattenabsorption 
- ’When required’ gäller generellt för dessa egenskaper. 
- Den skenbara korndensitetsparametern ’Apparent particle density’ ska deklareras. 
- Vattenabsorptionen efter 24 dygn enligt referensmetoden  i EN 1097-6 ska deklareras (alternativet 
enligt Bilaga B i EN 1097-6 har utgått). 
 
5.6 Kapillär stighöjd (endast EN 13242) 
Ny egenskap. 
 
5.8 Motstånd mot dubbdäckens nötning (EN 12620 och EN 13043) 
En ny kategori AN5 införs (svenskt förslag) 
 
6.2 Petrografisk beskrivning 
Nytt avsnitt för beskrivning av naturlig ballast enligt EN 932-3. 
 
6.3 Klassificering av beståndsdelar hos grov återvunnen ballast (EN 12620 och EN 13242) 
Detta avsnitt ligger nu under ’Kemiska egenskaper’. 
 
7.2 ’Magnesium sulfate soundness’ - vittringskrav 
Nytt avsnitt, som separerats från avsnittet 'Resistance to freezing and thawing' i nu gällande 
produktstandarder. 
 
7.3 Frostbeständighet 
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7.3.2 Vattenabsorption som gallringsprov för frostbeständighet 
Vattenabsorptionen kan endast bestämmas enligt huvudmetoden (24 h) i EN 1097-6 (korndensitet 
och vattenabsorption). Tidigare var provningsmetoden i bilaga B till EN 1097-6 ett alternativ. 
 
7.3.6 Frostbeständighet i saltvatten (extrema förhållanden) 
Islands förslag till krav, baserade på provningsmetoden (EN 1367-6 ’Frys-töprovning med 
saltvatten’), införs. 
Bilaga A (normativ) 
Ny bilaga listar de ballasttyper, som har 'positive history of use' och som omfattas av den 
specifika produktstandarden. Ballasttyper med 'no history of use' utesluts. 
 
Den nya separata standarden ’Evaluation of Conformity’ senare omdöpt till AVCP 
Texten är densamma som tidigare behandlats i produktstandarderna under avsnittet ’Evaluation of 
conformity’och FPC-bilagorna. Frekvenstabellerna har sammanförts i en tabell. Minimi-
frekvenserna är oförändrade utom för några egenskaper t ex Los Angeles för betong (1 prov per år i 
stället för 1 prov per 2 år). 
 
• Överensstämmelsekriterier för typprovning (ITT) och produktionskontroll (FPC) 
TC 154/SC 6s arbetsgrupp TG 1 arbetar med förslag till sådana kriterier och därmed 
sammanhängande regler för behandling av avvikande produkter. Ett förslag till den nya standarden 
för ’Evaluation of Conformity’ har skickats ut på ’CEN Enquiry’ under 2012. 
 
• Revision av provningsmetoder för ballast 
Arbetsgruppen TC 154/SC 6/TG 11 ’Geometriska och fysikaliska egenskaper’ 
Under 2011 har TG 11 reviderat bl a EN 933-1 ’Siktning’ och EN 933-3 ’Flisighetsindex’och EN 933-8 
’Sandekvivalentprovning’. För EN 933-1 och EN 933-3 blir nu siktning med hjälp av skakapparat ett 
fullgott alternativ till den avslutande handskakningen av varje sikt under minst 1 min. I EN 933-1 har 
man även införts en bilaga för siktning av grövre (D≥32 mm) material som bättre överensstämmer 
med den svenska metodbeskrivningen VVMB 619. TG 11 skulle bl a slutföra revideringen av den 
besvärliga standarden EN 932-5 ’Kalibrering och kontroll av laboratorieutrustning’ och EN 1097-9 
’Nordiska kulkvarnsvärdet’ (bl a lindrigare kriterium för upprepning av provningen). 
 
Arbetsgruppen TC 154/SC 6/TG 11 ’Kemiska egenskaper och beständighet’ 
Under 2010 har TG 12 tagit fram förslag till två metoder för bottenaska (glödningsförlust och 
metallinnehåll). 
TG 12  har planerat att utarbeta förslag till provningsmetoder för farliga ämnen. 
 
• Avgivning av farliga ämnen 
I augusti 2010 presenterade EU-kommissionen ett förslag till tillägg till mandatet för ballast 
avseende farliga ämnen. Där anges för de olika produktstandarderna vilka ballasttyper som ska 
provas med hänsyn till användning och farliga ämnen t ex tunga metaller. TC 154/WG 13 kommer 
att ta fram ett förslag till svar på remissförslaget i början av 2011. 
 
• Implementering av CEN-standarder i Sverige, översättning 

De reviderade produktstandarderna för betongballast (EN 12620:2002+A1:2008) och obunden 
ballast (EN 13242:2002+A1:2007) har översatts med planerad publicering av SIS 2010/11. Tilläggen 
avser återvunnen ballast. 

 
Remiss och Europaomröstning av produktstandarder 2009-2012 
 
Under perioden 2009 – 2012 har SIS/TK 187 (främst Jan Bida, Henrik Broms, Klas Hermelin och Lars 
Stenlid) arbetat med utveckling av den 2:a generationen av produktstandarder. SIS/TK 187 Ett 
flertal av de svenska förslagen har inte kommit med i remissförslagen till de nya produktstandarder 
och det nya standardförslaget FprEN 16236 ”AVCP”.  Av denna anledning har Sverige och ytterligare 
några medlemsstater röstat NEJ i Europaomröstning (UAP) våren 2011.  Efter avslutat omröstningen 
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har man inom CEN gjort en del förändringar (”regelvidriga”) som kom med i publiceringen av de 
färdiga standarder 2013. Dessa standarder har även hunnit publiceras i medlemsstater och 
implementering påbörjats. 
- EN12620 Ballast för betong; 
- EN13043 Ballast för asfalt; 
- EN13139 Ballast för bruk; 
- EN13242 Obunden ballast för väg- och anläggningsbyggande; 
- EN13383-1 Vattenbyggnadssten; 
- EN13450 Järnvägsmakadam. 

Dessutom publicerades den nya gemensamma FPC & utvärderingsstandarden EN16236 
’Utvärdering av överensstämmelse – Typprovning och tillverkningskontroll’ (AVCP). 

Tyvärr innehöll dessa standarder en mängd felaktigheter (tryckfel, avsiktliga eller oavsiktliga 
ändringar). Även den s.k. gråmarkering av kategorier i egenskapstabellerna har ökat förvirringen 
ytterligare. 

Av denna anledning beslöt CEN att dra in ovanstående produktstandarder och AVCP-stndard och 
påbörja en ny översyn för att få fram en ny förbättrad version av den 2:a generationen av 
produktstandarder.  

 

3. Utveckling av 2:a generationen av produktstandarder 2013 – 2017 inom proj. 
Hållbar bergmaterial & mineralförsörjning  
 
Inledning 
Arbete med den ”nya” 2:a generationen av produktstandarder har påbörjats 2013. Den nya 
generationen  skulle dessutom anpassas till den nya Byggproduktförordningen som från den 1 juli 
2013 ersatte Byggproduktdirektivet. Två stora förändringar i Byggproduktförordningen var att CE-
märkning skulle från den 1 juli 2013 vara obligatoriskt samt att produktegenskaper måste 
deklareras i en prestandadeklaration, förutom CE-märkningsinformation. 
 
Utvecklingsarbete med de nya produktstandarderna har drivits inom CEN/TC 154 Aggregates och 
dess subkommitéer (SC 1-6) och arbetsgrupper. CEN/TC 154, dess subkommitéer och arbetsgrupper 
samt  de svenska representaterna  från SIS/TK 187 i resp. grupp finns redovisade nedan: 
 

CEN/TC 154 Aggregates – repr. Jan Bida och Henrik Broms 

SC 1 Ballast för bruk – produktstandard EN 13139 - repr. Jan Bida 

SC 2 Ballast för betong - produktstandard EN 12620 – repr. Jan Bida, Henrik Broms, Maria Arm 

SC 3 Ballast för asfalt - produktstandard EN 13043 – repr. Jan Bida och Henrik Broms 
Klas Hermelin, Eva-Lotta Olsson och Maria Arm 

SC 5 Lättballast - produktstandard EN 13139 – repr. Anders Lidholm 

SC 6 Provningsmetoder – EN 16236 (AVCP) m.fl  – repr. Henrik Broms, Jan Bida, Maria Arm 

WG 10 Vattenbyggnadssten – EN 13383 – repr.Tiina Tarvis 

WG 11 Järnvägsballast – EN 13450 – repr. Eva-Lotta Olsson 

WG 12 Aggregates from secondary sources – repr. Maria Arm, Jan Bida 

 
Utvecklingsarbetet i Sverige 2013 – 2017 har förutom SIS/TK 187 (ett 30-tal experter) även bedrivits 
inom SBMI/Nordcerts Kvalitetsråd  samt inom Trafikverkets och byggbranschens 
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Metodgrupp/Ballastutskott. Sammanlagt ett 50-tal experter från ett 30-tal företag och 
organisationer deltagit i utveckling av den nya generationen av produktstandarderna. 
 
Under perioden 2013 – 2017 har TK 187, SBMIs Kvalitetsråd och Ballastutskott haft två möten per 
år, där de senare har fungerat som remissinstanser. 
 
CEN/TC 154 har haft  ett plenarmöte per år och SC 1-6 samt WG ett - två möten per år. 
Svar på CEN remissen (Enquiry) har lämnats in till CEN/TC 154 i oktober 2015 efter ett antal möten i 
TK 187, SBMIs Kvalitetsråd och Ballastutskott under 2015. 
Diskussioner i TC 154/SC 1-6 samt WG 10 och 11 har pågått under november 2015 – juni 2016. 
Sammanlagt har ett 30-tal möten ägt rum i Sverige och på Europanivå. 
 
En Europaomröstning (Formal Vote) skulle genomföras till årsskifte 2016/2017 med planerad 
publicering 2018. 

 
4. Resultat – förslag till nya produktstandarder av 2:a generationen 

Modellstandarden prEN 13242 

På plenarmötet CEN/TC 154 2016 presenterades SC4s senaste draft. Den utgör modell för de övriga 
tre produktstandarderna. 

 
 

1 ’Scope’ 

Omfattar EN 13242 även tillsatsfiller? I den senaste draften lyder första stycket: 

Andra stycket gäller även för industriellt framställd ballast: 

 

Fjärde och femte stycket om ’soil’ lyder: 

Sjätte och sjunde stycket lyder: 

 

Åttonde stycket gäller även för industriellt framställd ballast: 

 
 

3 Termer och definitioner 

Termen ’performance’ förekommer i huvudtexten och bör definieras! 
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3.9 ‘Category’ 

I den senaste draften gäller följande definition för denna centrala term: 

 

Termerna ‘level’ och ‘class’ används bara i bilaga ZA. Termen ’threshold level’ saknas. Den definieras i 
CPR som följer: 
“a minimum or maximum performance level of an essential characteristic of a construction product”. 

 
Följande definition utan CPR-termerna ’level’ och ’class’ föreslås: 

”performance of a characteristic of an aggregate, defined by limiting values (minimum or maximum) 
or by a range, delimited by a minimum and maximum value, and designated with a symbol for the 
characteristic and the limiting value(s). 

NOTE The categories for characteristics of aggregates are genererally defined by one limiting value, 
but categories for gradings and percentage of crushed particles are defined by two or more limiting 
values. Categories for tolerances on typical grading are defined by ranges. 

Category LA 30 expresses a maximum value of 30 for the resistance to fragmentation in terms of the 
Los Angeles coefficient (LA). 

Category GC 85/20 expresses for a coarse grading (GC) that minimum 85 % passes sieve size D and 
maximum 20 % passes sieve size d. Table 2 also specifies also limiting values for percentage passing 
sieve size 2D, D/1,4 and d/2.” 

3.6 ’declared value’ 

Termen ’deklarerat värde’ definieras i remissutgåvorna utan tolerans enligt nedan: 

Sverige har tillsammans med Holland och Tyskland föreslagit att det deklarerade värdet ska anges 
med tolerans. I FprEN 13285:2016 ’Unbound mixtures’ gäller följande definition: 

 

På plenarmötet beslöts att ett intervall ska kunna anges enligt följande: 
”Value (including a range of values, if appropriate) that a manufacturer is confident in achieving 
taking into account the precision of test methods used, the variety of the production processes and 
the product performance”. 

Bisatsen har hämtats från den nyligen publicerade lättballaststandarden EN 13055:2016. 
Definitionens inledning bör kompletteras som följer: 
“Value declared by the manufacturer for the performance of a characteristic (including a range of 
values, if appropriate) that….”. 

3.19 ’Symbols and abbreviated terms’ 

I den senaste draften har en lista med beteckningar och förkortningar införts. 
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Termen ’typisk kornstorleksfördelning’ 

Den typiska kornstorleksfördelningen är referens vid bedömning av deklarerade toleranskrav för en 
sortering, men termen definieras inte i remissutgåvorna. 

Sverige föreslog vid remissen följande definition, baserad på ett förslag från SC6/TG1: 
“average grading, normally calculated from the last 10 test results, determined from different batches within a 
maximum period of six months of production or two calendar years.” 

’Chairman’s Panel’ avisade förslaget, men framhöll att det kommer att beaktas vid nästa revidering. 

4 ’General requirements’ 

Gråmarkerade kategorier 
I den senaste draften till plenarmötet löd första och andra stycket: 

 
TC154 beslöt att ändra andra meningen i första stycket enligt följande 
”Categories, NOTEs, comments etc., which are grey-shaded, were not used in the previous version 
of this standard. The categories, which are not grey-shaded, are recommended for general use.” 

 
Betydelsen av en kategorigräns 

I den senaste draften lyder det tredje och fjärde stycket som följer: 

 

Sverige har föreslagit förtydliganden. Följande text föreslås: 
“An aggregate characteristic, conforming to a category with a certain severity, automatically 
conforms to all less severe categories.” 

Tillämpning av kategorin XXDeclared 

Femte stycket lyder: 

 

Sverige har föreslagit följande förtydligande: 
“Where the performance interval of a characteristic XX does not conform to the least severe 

category, the manufacturer can assess an appropriate limiting value in the XXDeclared-category 

e.g. if the maximum value of the flakiness index (FI) is assessed to be 55, the corresponding 
designation of the XXDeclared category will be FIDeclared 55. FIDeclared applies to FI > 50.” 
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Betydelsen av beteckningarna NR och NPD 
Sverige har begärt förtydligande av tillämpningen av ’No Requirement’ (NR)-kategorin och ’No 
Performance Determined’ (NPD)-beteckningen. 

I näst sista stycket förklaras beteckningarna ’NR’ och NPD’ enligt nedan: 

Begränsning av provningen 
I sista stycket beskrivs behovet av provning enligt nedan. I remissutgåvan inledde denna information 
varje egenskapsavsnitt. 

 

Avrundning av provningsresultat 
I gällande produktstandarder finns det inte några regler för hur ett provningsresultat ska avrundas 
vid en jämförelse med en deklarerad kategorigräns. Avsaknaden av sådana regler vållar onödiga 
tolkningstvister. 

I nedanstående tabell är det oklart hur avrundningen av finmaterialhalten, som bestäms med en 
decimal, ska avrundas vid en jämförelse med kravgränsen. Om finmaterialhalten är 1,4 %, uppfyller 
den kravet enligt kategorin f 1? 

 

Sverige har presenterat förslag till regler, men de har avvisats av ’Chairman’s Panel’. De kommer att 
beaktas vid nästa revidering av produktstandarderna. 

Harangen ”according to the particular application or end use” 

I remissutgåvornas egenskapsavsnitt används följande generella formulering: 
”….and the results declared in accordance with the relevant category specified in Table XX.” 
(according to the particular or end use).” För några egenskaper t ex ’Particle shape’ och ’Resistance 
to fragmentation’ avslutas meningen med följande harang: 
”according to the particular application or end use.” 

Harangen väcker frågor om dess relevans och konsekvens. I den senaste draften har denna harang 
strukits på förekommande ställen. 
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5.1 ’Aggregate sizes’ 

Val av siktar för sorteringar - Komplettering av D-siktarna i Tabell 1 

I Sverige används sorteringen 16/25 mm, men D-sikten 25 mm saknas i Tabell 1, som anger siktar för 
tillåtna nominella kornstorleksgränser. Sveriges förslag att sikten 25 mm införs i kolumnen för 
grundserien plus serie 2 har inte godtagits. 

Däremot har sikten 56 mm flyttats från kolumn 2 till kolumn 3. 
 

 
I de senaste draften har följande gulmarkerade stycke införts: 

 

ISO 565 anger även siktar enligt den kompletterande siktserien R40/3, som framgår av nedanstående 
tabell från ISO 565. Bör inte hänvisning i stället ske till EN 933-2 ’Nominella öppningsstorlekar för 
siktar’, som nu är på systematisk översyn? 
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Toleranskategorier för fin och samtagen ballast 

Tabell 4 gäller för både fin och samtagen ballast vilket skapar tolkningsproblem. Sverige har utan 
framgång föreslagit att två skilda tabeller tas fram. 

 

5.4 ’Fines quality of fine and all-in aggregate’ - Sandekvivalentvärde (SE) 

Trafikverket ställer krav på minsta tillåtet SE-värde för obundna bär- och förstärkningslager. I Tabell 6 
anges kategorier för två olika SE-parametrar, SE(10) och SE4, vilket skapar tolkningsproblem. Sverige 
har utan framgång föreslagit att två skilda tabeller tas fram. 

 

 
 

A5.5.2 ‘Percentage of crushed particles in coarse and all-in aggregates’ 

Krossytegradsstandarden EN 933-5 gäller för ’gravel and natural aggregates mixed with gravel’ och 
rubriken bör därför vara: 
‘Percentage of crushed particles in coarse and all-in natural aggregates containing gravel’ 



15 
 

 
 

I den senaste draften lyder andra stycket: 

I remissutgåvan stod det ’… obtained from crushing rock shall …’. 

Sverige har försökt ändra kategoriindelningen i Tabell 10 med hänsyn till metodens dåliga precision 
men misslyckats, därför att en sådan förändring skulle ställa till problem med ballastproducenternas 
leveranskontrakt i Tyskland. 

I den senaste draften har Tabell 10 anpassats till de nya definitionerna av ett krossat korn och ett 
rundat korn i den kommande reviderade provningsstandarden för krossytegrad (EN 933-5). Men 
rubriken till andra kolumnen är felaktig och måste ändras enligt följande: 
”Sum of percentage of totally crushed particles and percentage of crushed particles”. 

 

6.3.1 ‘Particle density’ 

Sverige begärde förtydliganden men utan framgång. Vad menas med ’means of determination’? 

I den senaste draften står följande: 

 

Varför åberopas också metoden för den förtorkade korndensiteten enligt Bilaga A i EN 1097-6? 
I ’Scope’ till EN 1097-6:2013 klassas metoden enligt Bilaga A som en ’other metod’, dvs en tänkbar 
alternativ metod för FPC. 

7.1 ’Petrographic description’ 

I den senaste draften har deklarationen av beskrivningen förtydligats enligt nedan. 
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9 ’Assessment and verification of the constancy of performance’ (AVCP) 

I remissutgåvan bestod avsnittet ’Bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda’ av följande 
korta passus: 

 

I den senaste delen har avsnittet utökats väsentligt enligt nedan: 

 

10.1 ’Designation and description’ 

I avsnittet har termen ’source’ ersatts med ’production origin’ eller hellre ’origin of production’. 
Under b) förtydligas att ’type of aggregate’ avser ’specific material’ i Tabell A.1. 
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Annex A ’Source materials considered in the development of EN 13242 and thei status in 
respect of the scope of this standard’ 

I bilaga A listas de ballasttyper som omfattas av den aktuella produktstandarden. I den senaste 
draften har följande stycke tillkommit: 

 

’NOTE 2’ i remissutgåvan har blivit normativ text enligt nedan. 

 

I remissutgåvan hade Tabell A.1 följande tabellhuvud: 
 

I den senaste draften har kolumnerna ‘Special requirements in standard’ and ‘Additional 
requirements identified for inclusion’ utgått. 

 

 
 

För naturlig ballast gäller att alla bergarter som återfinns i EN 932-3 ’Förenklad petrografisk 
beskrivning’ omfattas av produktstandarden. I nuvarande version från 1996 saknas bergarten 
järnmalm, vilket medför att LKABs järnmalm inte kan CE-märkas och saluföras på EUs inre marknad. 
Därför har Sverige föreslagit att bergarten järnmalm förs in i bergartsbilagan till EN 932-3. I den 
senaste draften (prEN 932-3) inordnas järnmalm i en ny huvudgrupp ’Ore’ (Malm) enligt nedan: 

A.4.1 ‘iron ore’ 
“A hard rock of iron oxide with high solid density, mainly in the form of magnetite or hematite. 
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Annex ZA (informative) 

Relationship of this European Standard with Regulation (EU) No. 305/2011 

Avsnittet har ändrats enligt TC154/SC4 N 408 ’Implementation of CPR – Template for Annex ZA’. 
Detta dokument blev klart kort tid efter det att remissutgåvan publicerats. 

I remissutgåvan hade Tabell ZA.1 följande utformning: 
 

I den senaste draften har tredje kolumnen reviderats enligt nedan. 
Rubriken har ändrats till ’Classes and/or threshold levels’. Varför har kategorier införts? 
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EN 12620 ’Ballast för betong’  

Särskilt avsnitt för filler 

I mandatet för ballast M/125 är tillsatsfiller för betong en ’subfamily’, men i gällande produkt- 
standard och remissutgåvan behandlas inte tillsatsfiller separat på samma sätt som i EN 13043 
’Ballast för asfalt’. Sverige har därför föreslagit att filler behandlas i ett särskilt avsnitt. 

’Chairman’s Panel’ har dock avvisat förslaget med motiveringen att denna revidering blir för 
krävande. 

Ferrokromslagg för betong 

I bilaga A anges produktstandardens omfattning. Ballasttyper som har ett ”Yes” i ’History of use’- 
kolumnen till Tabell A.1 omfattas av standarden. 

I remissutgåvan har ferrokromslagg ett ”No” i denna kolumn, vilket medför att produkter av 
ferrokromslagg inte kan CE-märkas för användning i betong. 

 

Trollhättan Mineral AB saluför i dag ferrokromslagg till högpresterande betong. Sverige har därför 
begärt att ”Yes” ska gälla för ferrokromslagg. Denna begäran godkändes av TC154/WG12 före 
plenarmötet. 
I den senaste draften har Tabell A.1 följande utformmning. 
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EN 13043 ’Ballast för asfalt’  

6.7 ’Resistance of aggregates to abrasion from studded tyres’ - Nordiskt kulkvarnsvärde 

I senaste draften har avsnittet utformats enligt nedan. Ändringarna har gulmarkerats. 
 

 
Det nordiska kulkvarnsvärdet är tillämpligt för slitlager, men det gäller även för temporärt trafikerade 
beläggningar. Sveriges föreslog vid ’CEN Enquiry’ att motsvarande rubrik som används för 
motståndet mot polering (PSV) används. 

Rubriken för avsnitt 6.7 bör ändras enligt följande: 
”Resistance of coarse and all-in aggregates to abrasion from studded tyres for application 
in trafficked courses”. 

 
Vid ’CEN Enquiry’ begärde Sverige också förtydligande av passusen “Intermediate values and those > 
30” i Tabell 17. Följande reviderade förtydligande föreslås: 
”For two properties (resistance to polishing and resistance to abrasion from studded tyres) the 
PSVDeclared- and ANDeclared-category can be applied to any value greater than the maximum value of the 
most severe category.” 
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I remissutgåvan hade Tabell ZA.1 för returasfalt följande utformning: 
 

I den senaste draften har en fotnot tillkommit: 
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EN 13242 ’Obunden ballast’  

Omfattning 

I ballastmandatet M/125 är filler för obunden ballast ingen ’subfamily’. I bilaga ZA behandlas därför 
inte filler separat, vilket sker i EN 12620 och EN 13043. 

Sverige har föreslagit (utan framgång) att fillerhänvisningarna tas bort. 
 

 
Krav på minsta micro-Devalvärde 

Trafikverket ställer krav på nötningsmotståndet hos ballast till grusslitlager. Om ballasten är för hård 
(lågt micro-Devalvärde) bildas för lite finmaterial som håller kvar det grövre materialet i slitlagret. 

I den senaste draften behandlas denna fråga enligt nedan: 
 

 

Tyvärr är Tabell 15 fortfarande felaktigt strukturerad och saknar information om tabellens syfte. När 
denna punkt behandlades i slutet på det senaste SC4-mötet i London, var vi (Jan Bida och Henrik 
Broms) inte närvarande på grund av inbokade hemresor. 

Sverige föreslog i remissutgåvan en korrigerad tabell med följande anmärkning: 
”NOTE Hard aggregates used for gravel roads are unfavourable to the binding properties of the surface 
course.” 

Följande text och korrigerad tabell föreslås: 

“When required for surface course applications, the ability to wear in terms of the minimum micro- 
Deval coefficient shall be declared in accordance with the relevant category specified in Table 15. 

 
Table 15 – Categories for minimum values of micro-Deval coefficient 

 

Minimum values of 
micro-Deval coefficient 

Category 
MDE(min) 

≥ 15 MDE(min) 15 
≥ 10 MDE(min) 10 
≥ 7 MDE(min) 7 
< 7 MDE(min) Declared 

NOTE Softer aggregates improve the binding properties of the 
surface course of gravel roads. 
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EN 16236 ’Assessment and Verification of Constancy of Performance’  

3 ‘Terms and definitions’ 

I den senaste draften definieras produktionstidstermerna som följer: 
 

Termerna 3.5-3.7: Syftar inte termerna på provningsfrekvens? 
Om de fullständiga termerna används genomgående i standarden, skulle alla ’Notes’ kunna utgå? 
Under 4.3.3 ‘Product specific requirements’ återfinns: 

 
Under 5 ’Minimum test frequencies and conformity criteria’ återfinns: 

 
 

 Termen 3.5 ’week of production: Bör inte ’cumulative’ ersättas med ‘consecutive’? Är tidsperioden 3 
månader rimlig? 

 
Termen 3.7 ’year of production’: Sverige har föreslagit kalenderår, men produktionsår behöver inte 
sammanfalla med kalenderår.
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Utnyttjande av provningsresultat för flera ballastprodukter 

4.2.1 ’Type testing – General’ 

I tredje och fjärde stycket till remissutgåvan användes termen ’family’ enligt nedan. 

 
Termen ’family’ definierades inte i remissutgåvan och Sverige efterlyste förtydliganden. I senaste 
draften lyder texten: 

 
 

4.3.2.1 ‘FPC - Requirement - General’ 

I den senaste draften gäller följande formulering: 

Kan inte samma formulering som används för typprovningen användas för FPC? 
 

 
4.2.2 Type testing – Test samples, testing and conformity criteria 

I remissutgåvan stod följande: 

I den senaste draften står det att producenten ska bestämma antal prov för typprovning. 

 
 

 
4.3.2.5 ’Traceability and marking’ 

I remissutgåvan stod följande: 

 

I den senaste draften har andra och tredje stycket strukits. 
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4.3.2.7  ‘FPC – Product testing and evaluation’ 

Holland och Sverige har föreslagit att sista meningen i nedanstående stycke från ’Introduction’- 
avsnittet ska återfinnas i den normativa delen. 

I den senaste draften har avsnittet 4.3.2.7 kompletterats med den gulmarkerade meningen. 

4.3.2.8 ’FPC – Non-conforming products’ 

I remissutgåvan stod följande: 

I den senaste draften har den sista delen “under the signature…….” strukits. 

4.3.5 ‘Continous surveillance of FPC [only for AVCP 2+]’ – ‘Multisite’-bedömning av FPC 

Första stycket i remissutgåvan löd: 

Ett anmält organ ska alltså varje år bedöma och kontrollera FPC för en produktionsanläggning, som 
saluför ballastprodukter enligt system 2+. ’Multisite’-bedömning omnämns inte. Sverige har därför 
förslagit att ’multisite’-bedömning ska medges i överensstämmelse med riktlinjerna från ’Group of 
Notified Bodies for the Construction Products Regulation’ (NB-CPR). 

I den senaste draften har ’multi-site’-bedömning beaktats med två alternativa formuleringar: 

På plenarmötet godtogs den första formuleringen. 
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Bedömningskriterier i Tabell 1-3 

Allmänt 

I remissutgåvans Tabell 1-3 finns en kolumn ’Conformity criteria’, där kriteriet för bedömning av 
överensstämmelse anges som ’Within the limit specified’, ’Declared value’ eller ’Pass’. 

I den senaste draften har termen ‘Within the limit specified’ ersatts med ‘According to the relevant 
category’ och termen ‘Pass’ ersatts med ‘Declared value’. 

Kriterium för egenskaperna ‘grading’, ‘particle shape’ och ‘fines quality’ 

I Tabell 1 anges följande kriterium: 
”At least 90 % of the test results are within the values declared by the manufacturer (taken on 
different samples within a maximum (??) production period of 6 months).” 

I nuvarande produktstandarder gäller för ’grading’: 
“When assessing production within a system of factory production control at least 90 % of gradings, 
taken on different batches within a maximum (??) period of 6 months, shall lie within the limits 
specified in 4.3.2 and 4.3.3 for tolerances on manufacturer’s declared typical gradings.” 

Sverige har (hittills utan framgång) föreslagit att termen ‘six months of production’ i FprEN 13285 
’Unbound mixtures’ ska användas. Termen definieras på följande sätt: 
“120 days of production in a period no longer than 2 years”. 

Följande förslag förtydligar: 
”At least 90 % of the test results are within the values declared by the manufacturer (taken on all 
samples of the last six months of production).” 

Tonbaserad provningsfrekvens 

I Tabell 1-3 anges minsta provningsfrekvens för olika egenskaper hos ballast för olika 
användningsområden. Den baseras på produktionstid: ett prov per produktionsvecka, -månad eller - 
år. Alternativet tonbaserad provningsfrekvens omnämns inte. 

Sverige har föreslagit en modell för tonbaserad provningsfrekvens som utgår från produktionstakten. 
Den ger i förhållande till den tidsbaserade provningsfrekvensen en lägre provningsfrekvens vid små 
produktionsvolymer och en högre provningsfrekvens vid stora produktionsvolymer. 

Förslaget har avvisats med motiveringen att tonbaserad provningsfrekvens alltid kan användas, 
under förutsättning att den inte understiger den minsta provningsfrekvensen i Tabell 1-3. 
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5 ‘Minimum test frequencies and conformity criteria’ 
I den senaste draften har ett nytt avsnitt 5 införts, som bara innehåller följande ’Note’: 

Anmärkningen bör koordineras med ’NOTE 1’ under 4.3.3 ‘Product specific requirements’: 

Detta avsnitt skulle också kunna informera om att tonbaserad provningsfrekvens kan vara 
lämplig för frekvent provade egenskaper (minst 1 prov per vecka eller minst 1 prov per 
månad). 

5. COM anmärkningar  på standardförslagen – nya beslut vid CEN/TC
154 plenarmöte i juni 2017

• Vårens ’Formal Vote’-omröstningar av förslagen till reviderade produktstandarder
godkändes med stor majoritet av medlemsstaterna, men COM och CEN-konsulten gjorde
negativa bedömningar på grund av nya riktlinjer från EU-kommissionen;

• En samrådsgrupp med representanter från TC154, CEN och EU-kommissionen har bildats för
att lösa den uppkomna situationen.

• Bilaga A+B till produktstandarderna, som definierar deras omfattning, kommer att ersättas
med en teknisk specifikation (TS) och utarbetas av WG12 ’Aggregates from secondary
sources’;

• Hänvisning till nationella bestämmelse för bedömning av mandaterade egenskaper, vars
prestanda inte kan bestämmas med en antagen Europastandard, godtas inte;

• Modifierade förslag till reviderade produktstandarder kommer att genomgå en förnyad
’CEN Enquiry’-process med Delegated Act under hösten 2017.

• De nya reviderade produktstandarderna kan förväntas bli publicerade tidigast under våren
2019.

Bilaga 1 : Deltagarförteckning SIS/TK 187 Ballast

Bilaga 2: Svenska experter i CEN/TC 154 Aggregates
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