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SAMMANFATTNING 
 
 

Denna rapport är resultatet från en förstudie till MinBaS Projekt 1:1 Bergets 
egenskaper - klassificering ur produktionsperspektiv med projektnummer 300311-1, vilket i sin 
tur sorterar under Programområde 1 Optimering av produktionsprocessen från täkt till färdig 
produkt. Rapportens författare är Eva Johansson samt professor Per-Arne Lindqvist med 
vetenskaplig rådgivning från adjungerad professor Karel Miškovský, samtliga vid Luleå tekniska 
universitet, avdelningen för Bergteknik. Medel för finansiering av studien har erhållits från 
utvecklingsprogrammet MinBaS. 
 

Genom att betrakta produktionsprocessen som en kedja från losstagning ur berget till färdig 
produkt hos kund, kan man konstatera att det krävs kunskap om såväl de geologiska som de 
produktionstekniska förutsättningarna för att kunna optimera hela produktionskedjan. En viktig 
del i arbetet med optimeringen är att försöka koppla samman den kännedom som finns 
beträffande mineralens/bergarternas beteende i enskilda processteg till en helhetssyn genom 
produktionens samtliga länkar. En bergartskaraktärisering ur produktionsperspektiv syftar med 
andra ord till att välja/utveckla metoder för att, i vid mening, beskriva berget med hänsyn till alla 
produktionssteg, se figur 0.1. 
 

Studiens mål är att sammanställa metoder för beskrivning, provning samt klassificering av berg 
och därmed få ett perspektiv över tillgängliga provningsmetoder samt ett brett underlag av 
information. Sammanställningen kommer att utgöra grunden till vidare arbete inom projektet. 
Det färdiga dokumentet bör även kunna fungera som en praktisk metodöversikt för direkt 
användning i produktionen. 
 

Rapporten omfattar i första hand svenska och europeiska officiella standarder, men även 
internationella samt nationella standarder från andra länder förekommer. En del övriga metoder 
såsom metodbeskrivningar, icke-officiella standarder och andra kompletterande metoder för 
beskrivning av berg finns också inbegripna i översikten. I fråga om industrimineral begränsas 
studien till exempel på produkt- och provningsstandarder samt generellt gällande metoder som 
definierar viktiga egenskaper för enhetsoperationerna. Eftersom provningsmetoderna inom 
området för bergmaterial är förhållandevis tydligt avgränsade, inkluderar sammanställningen de 
flesta metoder med relevans för svensk bergmaterialproduktion. Med avseende på natursten 
redovisas främst produktstandarder samt provningsstandarder som definierar fysikaliska 
egenskaper. Motivet därtill är att de viktigaste egenskaperna för natursten till stor del utgörs av 
estetiska kvaliteter och brytningsaspekter, men metoder för definition av dessa är inte 
dokumenterade i liknande omfattning. 
 

Arbetet bygger huvudsakligen på datainsamling genom litteraturstudier och intervjuer. 
Insamlad fakta har dokumenterats, sammanställts, analyserats samt indelats med utgångspunkt 
från bransch, metodgrupp, metodens användning eller syfte, materialegenskap liksom metodens 
egenskap. 
 

Resultatet redovisas som en lättöverskådlig, tabellutformad metodöversikt i kapitel fyra. 
Sammanställningen framställs med indelning efter bransch och med hänsyn till metodgrupp, det 
vill säga officiella standarder eller övriga metoder. 
 

En inledande analys har genomförts i syfte att få bättre förståelse för metodernas karaktärer 
och egenskaper. Med anledning därav har en metodgruppering enligt olika kriterier utarbetats 
och beskrivits. Bilaga B visar ett utkast till den utvecklade indelningen. 
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till avsedda studier av metoder för beskrivning, provning och klassificering av berg 
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dels med produktens användning och slutlig deponering. 
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1 INLEDNING 
 
 
1.1 BAKGRUND 
 

I verksamhetsplanen för utvecklingsprogrammet MinBaS anges för Programområde 1 
Optimering av produktionsprocessen från täkt till färdig produkt att projektarbetet grovt kan 
indelas i ”Utveckling av geologiska kvalitetsbestämningsmetoder” och ”Utveckling av ny 
produktionsteknik”. Projekt 1:1 Bergets egenskaper – klassificering ur produktionsperspektiv 
behandlar det första av ovanstående mål. 
 

Genom att betrakta produktionsprocessen som en kedja från losstagning ur berget till färdig 
produkt hos kund, kan man konstatera att det krävs kunskap om såväl de geologiska som de 
produktionstekniska förutsättningarna för att kunna optimera hela produktionskedjan. En viktig 
del i arbetet med optimeringen är att försöka koppla samman den kännedom som finns 
beträffande mineralens/bergarternas beteende i enskilda processteg till en helhetssyn genom 
produktionens samtliga länkar. En bergartskaraktärisering ur produktionsperspektiv syftar med 
andra ord till att välja/utveckla metoder för att, i vid mening, beskriva berget med avseende på 
alla produktionssteg samt att öka kunskapen om hur berget påverkas under olika steg i 
produktionskedjan och hur slutprodukterna berörs. 
 

Följande problem utgör några av de hinder som finns för att uppnå ovan angivna mål: 
• Branscherna producerar vitt skilda slutprodukter som karaktäriseras på många olika sätt. En 

överblick av standarder och provningsmetoder saknas. 
• Tillvägagångssättet för beskrivning av berg omfattar dels traditionella geologiska metoder, dels 

fysikaliska provningsmetoder av olika slag. Kunskap och språkbruk behöver utvecklas med 
avsikt att överbrygga dessa två ”språk”. Det innebär att geologernas och teknikernas förmåga 
att kommunicera med varandra måste förbättras. Samma problem förekommer också mellan 
forskare och geologer/tekniker samt mellan olika forskargrupper. 

• Olika processer eller enhetsoperationer inom och mellan branscherna påverkar berget på olika 
sätt. 

• Det finns brister i förståelse för hur olika processer fungerar, i synnerhet hur olika 
bergegenskaper påverkar processerna. 

• Föregående problem innebär också att det i de flesta fall saknas bra modeller att beskriva, 
simulera och styra processerna. 

• Provningsmetoderna som används, ofta i form av så kallade indextest, det vill säga metoden 
själv definierar provningen utan tillfredsställande teoretisk/fysikalisk grund, är ibland inte 
relevanta och/eller tillräckligt utslagsgivande för den funktion som efterfrågas angående 
slutprodukten. 

• Avsaknad av metoder för att mäta egenskaper hos berget före samt efter processteg har även 
hindrat utvecklingen av modeller för optimering och styrning. 

Tack vare bland annat tidigare och pågående forskning jämte utvecklingsarbete har 
förutsättningarna för att lösa en del av nämnda problem förbättrats.  
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1.2 MÅL 
 

Förevarande rapport är resultatet från en förstudie till Projekt 1:1. Studiens mål är att 
sammanställa metoder för beskrivning, provning samt klassificering av berg och därmed få ett 
perspektiv över tillgängliga provningsmetoder samt ett brett underlag av information. 
Sammanställningen kommer att utgöra grunden till vidare arbete inom projektet. Det färdiga 
dokumentet bör även kunna fungera som en praktisk metodöversikt för direkt användning i 
produktionen. 
 
1.3 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING 
 

Sammanställningen omfattar i första hand svenska och europeiska officiella standarder, men 
även internationella samt nationella standarder från andra länder förekommer med anledning av 
att de ibland är de enda tillgängliga eller på grund av exempelvis rådande marknadsförhållanden 
är de mest vedertagna. Principen för många nationella standarder liknar eller sammanfaller med 
varandra, dock kan standardsystematiken variera. En del övriga metoder såsom 
metodbeskrivningar, icke-officiella standarder och andra kompletterande metoder för 
beskrivning av berg finns också inbegripna i översikten. 
 

För industrimineral avgränsas studien främst till exempel på produkt- och provningsstandarder 
samt generellt gällande metoder som definierar viktiga egenskaper för enhetsoperationerna 
borrning, sprängning, krossning samt ett första malningssteg. Skälet till begränsningen är att ett 
mineral kan användas inom många områden och en önskad funktion kan uppnås med flera 
mineral. Det medför följaktligen att olika krav kan ställas på samma industrimineral och en 
speciell materialegenskaps betydelse kan variera inom vida gränser beroende av tillämpning 
och/eller förädlingsgrad. En kartering av befintliga metoder för alla mineral inom samtliga 
användningsområden kan därför inte genomföras med hänsyn till omfattningen av tid och 
resurser som står till förfogande. 
 

Metoderna för provning av ballast är jämförelsevis tydligt inramade och rapporten redogör för 
de flesta metoder av betydelse för svensk ballastproduktion, det vill säga den omfattas av både 
europeiska och svenska standarder, metodbeskrivningar samt icke-officiella branschstandarder. 
Några inkluderade standarder har emellertid liten eller ingen relevans för Sveriges jord- och 
bergarter. 
 

Beträffande natursten är estetiska kvaliteter och brytningsaspekter de mest betydande 
egenskaperna, men eftersom metoder för bestämning av dessa inte är dokumenterade på 
motsvarande sätt som exempelvis kemiska eller fysikaliska metoder, redovisas främst 
provningsstandarder vilka definierar fysikaliska egenskaper. Sammanställningen innefattar även 
en del produktstandarder samt förslag till standarder. 
 
1.4 BRANSCHINDELNING OCH DEFINITIONER 
 

En formulering för de tre produktsektorerna som inryms i utvecklingsprogrammet MinBaS är 
industriella mineral och bergarter. Uttrycket betecknas enligt Loberg (1999) som ”sådana 
mineral och bergarter som utvinns i annat syfte än för utnyttjandet av deras metallhalt eller 
bränslevärde”. Fokus sätts istället på mineralens fysikaliska eller speciella kemiska egenskaper. 
Begreppet industriella mineral och bergarter kommer med den angivna definitionen att inbegripa 
ett brett spektrum omfattande allt ifrån granit som är en vanligt förekommande bergart med lågt 
pris per ton till industridiamanter eller mycket specialiserade och högförädlade produkter för 
exempelvis pappersindustrin. Andra industriella mineral än ballast och natursten kallas vanligen  
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för kvalificerade industrimineral och de tre branscherna särskiljs enligt figur 1.1 som visar en 
schematisk framställning över bergverkens branschindelning efter Sveriges geologiska 
undersökning (1998). Figur 1.2 illustrerar en förenklad bild av industriella minerals och 
bergarters flöde, från prospektering till slutlig deponering, utan åtskiljning mellan sektorerna. 
 

I rapporten tillämpas fortsättningsvis benämningen bergmaterial i stället för ballast med 
hänsyn till branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI). Som samlingsnamn för 
såväl industrimineral som bergmaterial och natursten används i de flesta fall termen ”berg” eller 
alternativt ”berg och dess ingående material” i syfte att rimma väl med huvudprojektets namn 
(Bergets egenskaper – klassificering ur produktionsperspektiv). Ibland förekommer även 
begreppet industriella mineral och bergarter och då med en definition enligt ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1 Schematisk framställning över bergverkens branschindelningar samt benämningar, 

efter Sveriges geologiska undersökning (1998). 
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Figur 1.2 Schematisk framställning över industriella minerals och bergarters flöde, från 

prospektering till slutlig deponering. 
 
1.5 METODIK 
 

Arbetet bygger huvudsakligen på datainsamling genom litteraturstudier och intervjuer. 
Insamlad fakta har dokumenterats, sammanställts, analyserats samt indelats med utgångspunkt 
från bransch, metodgrupp, metodens användning eller syfte, materialegenskap liksom metodens 
egenskap. Sammanställningen framställs emellertid endast med indelning efter bransch och med 
hänsyn till metodgrupp, det vill säga officiella standarder eller övriga metoder. 
 
1.6 DISPOSITION 
 

Rapporten beskriver inledningsvis de tre branscherna industrimineral, bergmaterial och 
natursten generellt beträffande användningsområden, produkter, önskade materialegenskaper 
samt ställda kvalitetskrav. Branschbeskrivningarna följs av en redogörelse om standardisering 
och standarder. En lättöverskådlig, tabellutformad sammanställning av metoder för beskrivning, 
provning och klassificering av industrimineral, bergmaterial samt natursten lämnas i kapitel fyra 
och därefter redovisas allmänt om prospektering. Dokumentets sista kapitel utgörs av analys och 
diskussion. Referenser som nämns i löpande text återfinns förtecknade i bokstavsordning längst 
bak i rapportens huvuddel. 
 

Bilagsdelen inkluderar dels en kortfattad beskrivning av några relevanta geofysiska metoder 
(bilaga A), dels ett utkast till indelning av metoder (bilaga B). 
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2 BRANSCHBESKRIVNINGAR 
 
 
2.1 INDUSTRIMINERAL 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH PRODUKTER 
 

Många industrier är direkt beroende av industrimineral, eftersom de utgör betydande insats- 
och råvaror till produktionen. Det kan avse tillverkning av blästermedel, cement, eldfasta 
produkter, gödselmedel, glas, keramik, murbruk, tegel, oorganiska kemikalier, färg, gummi, 
papper, plast eller tätningsmedel. Även den metallurgiska industrin är starkt avhängig av 
icke-metalliska mineral för sin produktion (Yrkesnämnden för Gruvindustrin). Inom 
verksamhetsområdet för miljöteknik nyttjas industrimineral till bland annat jordbruk, sjökalkning 
och vattenrening. I Sverige utvinns till exempel mineralen och bergarterna dolomit, kalksten, 
kvarts, kvartsit, fältspat, olivin, grafit, talk, täljsten, lera samt diabas för industriella ändamål. Att 
redogöra för industrimineralsektorn på ett åskådligt och summariskt sätt är komplicerat med 
avseende på den heterogenitet som präglar industrin. En möjlighet (enligt Statens offentliga 
utredningar, 1977) är att på grundval av mineralens funktion i den slutliga användningen dra en 
gräns mellan kemikaliska och fysikaliska industrimineral. Kemikaliska industrimineral, vilka 
huvudsakligen tillämpas inom kemikalie- och gödselindustri samt keramisk och metallurgisk 
industri, används för sina kemiska sammansättningars skull, det vill säga för de kemiska 
egenskaperna som ingående grundämnen besitter. Deras fysikaliska egenskaper är mindre 
betydelsefulla, eftersom mineralet på grund av kemisk omvandling vanligen inte uppträder i 
ursprunglig form vid slutanvändning. De fysikaliska industrimineralen utnyttjas antingen direkt 
som de är eller som en av flera beståndsdelar i en annan produkt. Ofta ställs specifika 
egenskapskrav och i många fall anpassas produktens kvalitetskrav till olika kunders behov. 
Avnämarstrukturen för fysikaliska industrimineral är mycket differentierad. Ovan beskrivna 
åtskillnad är emellertid inte allt igenom uppenbar då exempelvis kalksten och dolomit kan 
hänföras till båda grupperna. 
 

År 2001 uppgick leveranserna av industrimineral till knappt 10,6 miljoner ton och saluvärdet 
för produkterna beräknas till cirka 3,5 miljarder per år, varav nästan 30 % är export (Sveriges 
geologiska undersökning, 2003 och 2000). 
 
MATERIALEGENSKAPER OCH KVALITETSKRAV 
 

Industrimineralbranschen är en mångfacetterad sektor, eftersom ett mineral kan användas inom 
många områden och en önskad funktion kan uppnås med flera mineral. Det medför följaktligen 
att olika krav kan ställas på samma industrimineral och en speciell materialegenskaps betydelse 
kan variera inom vida gränser beroende av tillämpning och/eller förädlingsgrad. Egenskaperna 
som analyseras är som tidigare nämnts främst av kemisk samt fysikalisk karaktär, men även 
geologiskt texturella aspekter såsom kornstorlek, kornform, kornfördelning liksom kornyta är 
avgörande för mineralproduktens användning. Det bör dock påpekas att de kemiska 
egenskaperna betonas inom branschen. Ett exempel på industrimineral är grafit, vilken nyttjas till 
bland annat eldfast tegel, smörjmedel, bromsbelägg, batterier eller bränsleceller. Viktiga 
materialegenskaper för nämnda applikationer är exempelvis hög smältpunkt, motståndskraft mot 
termisk chock, kemisk resistens samt elektrisk ledningsförmåga. Ren grafit med hög kolhalt 
betingar ett högre pris än grafit med låg kolhalt (Sveriges geologiska undersökning, 1998). 
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2.2 BERGMATERIAL 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH PRODUKTER 
 

Bergmaterial är förädlat berg med mycket stor betydelse för infrastruktur och boende, eftersom 
det används både som byggnads- och anläggningsmaterial till väg, järnväg, flygfält, 
grundläggning, fyllning et cetera samt som huvudsaklig insatsvara i asfalt och betong. Vid 
förädling, vanligtvis krossning och siktning, framställs olika sorteringar, vilka ofta benämns efter 
slutproduktens användningsområde samt utifrån ingående partikelstorlekar i millimeter. Exempel 
på bergmaterialprodukter är betongballast, järnvägsmakadam, bärlager, kapillärbrytande 
makadam och halkstopp. 
 

År 2001 uppgick leveranserna av bergmaterial till drygt 71,5 miljoner ton och saluvärdet för 
produkterna beräknas till cirka 4 miljarder per år (Sveriges geologiska undersökning, 2002 och 
2000). 
 
MATERIALEGENSKAPER OCH KVALITETSKRAV 
 

Vilka materialegenskaper som efterfrågas för bergmaterial beror av vad produkten ska nyttjas 
till. I asfaltbeläggning är nötningsmotstånd en viktig mekanisk egenskap och i ett bärlager måste 
främst olika typer av hållfasthet vara tillfredsställande för att uppfylla funktionen. Andra 
tillämpningar kan innebära krav på exempelvis frostbeständighet, geometri, kapillaritet, halt av 
organiskt material och mineralinnehåll såsom maximal glimmer- eller kvartshalt samt förekomst 
av magnetiska mineral. Gemensamt för i princip all användning är att kornstorleksfördelningen 
inom sorteringarna ska följa en för ändamålet bestämd kurva. Kvalitetskrav för olika produkter 
preciseras i till exempel ATB Väg 2003, BVF 585.52 Makadamballast för järnväg, BBK 94 samt 
Anläggnings AMA 98. I europeiska standarder liksom i de av Sveriges Bergmaterialindustri 
(SBMI) utformade branschstandarderna lämnas anvisningar om hur bergmaterialprodukter ska 
beskrivas. ATB står för allmän teknisk beskrivning (Vägverket), BVF för Banverkets föreskrift, 
BBK för Boverkets handbok för betongkonstruktioner och AMA för allmänna material- och 
arbetsbeskrivningar (AB Svensk Byggtjänst).  
 
2.3 NATURSTEN 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH PRODUKTER 
 

Natursten används som byggnadsmaterial, vid anläggningsarbeten samt till gravvårdar, 
skulpturer och ornament. För husbyggnad finns naturstensprodukter för applicering både inom- 
och utomhus exempelvis till trappor, golv, inredning eller fasader och i anläggningsändamål 
används sten till bland annat kantsten, markbeläggningar, trappor samt murar. 
 

År 2001 uppgick leveranserna av natursten (block och plattor) till knappt 0,7 miljoner ton 
(inklusive restprodukter) och saluvärdet för produkterna beräknas till cirka 1 miljard per år, 
varav 25 % är export (Sveriges geologiska undersökning, 2003 och 2000). 
 
MATERIALEGENSKAPER OCH KVALITETSKRAV 
 

De viktigaste material- och kvalitetsaspekterna beträffande natursten gäller främst estetiska 
egenskaper jämte brytningsegenskaper. De estetiska egenskaperna omfattas av stenens struktur, 
textur samt mineralsammansättning, då de är avgörande för exempelvis färg, mönster och lyster 
på slutprodukten. Ur brytningssynpunkt är tillämpning av strukturgeologi av stor vikt, eftersom 
berget måste vara homogent med avseende på både sprickor och andra diskontinuiteter såsom 
gångar, krosszoner et cetera. Hög sprickighet i berggrunden försvårar möjligheten att finna berg  
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där tillräckligt stora, sprickfria block kan brytas och de brutna blocken måste kunna placeras sida 
vid sida utan att några skillnader mellan dem kan observeras. Priset per kubikmeter ökar med 
ökande blockstorlek. Betydande egenskaper av kemisk eller fysikalisk karaktär är bland andra 
tryck- och böjhållfasthet, vattenabsorption, vittrings- och nötningsresistens samt fukt- och 
värmeutvidgning (Sveriges geologiska undersökning, 1998 och Sveriges provnings- och 
forskningsinstitut, 2003). Kvalitetskrav för olika produkter preciseras i till exempel 
Hus AMA 98 och Anläggnings AMA 98. I europeiska standarder liksom i de av Sveriges 
Stenindustriförbund (SSF) utformade materialspecifikationerna lämnas anvisningar om hur 
naturstensprodukter ska beskrivas. AMA står för allmänna material- och arbetsbeskrivningar 
(AB Svensk Byggtjänst).  



Projekt 1:1 Bergets egenskaper – klassificering ur produktionsperspektiv 
SAMMANSTÄLLNING AV METODER FÖR BESKRIVNING, PROVNING OCH KLASSIFICERING AV BERG 

 
 

8 

 
 



Projekt 1:1 Bergets egenskaper – klassificering ur produktionsperspektiv 
SAMMANSTÄLLNING AV METODER FÖR BESKRIVNING, PROVNING OCH KLASSIFICERING AV BERG 

 
 

9 

3 STANDARDISERING OCH STANDARDER 
 
 
3.1 STANDARDISERINGENS INNEBÖRD OCH MÅL 
 

Utveckling av standarder är att skapa ett enhetligt förfarande för beskrivning av till exempel 
materialegenskaper, produkter eller måttenheter och toleranser samt att i ett större tidsperspektiv 
underlätta för handel. De huvudsakliga målen med standardisering i allmänhet är 
(Larsson et al., 1994): 
• ändamålsenlighet (fitnes for purpose) – förmåga att uppfylla ett bestämt syfte 
• förenlighet, kompabilitet (compability) – lämplighet att brukas tillsammans 
• utbytbarhet (interchangeability) – förmåga att användas för annan produkt för att uppfylla 

samma krav 
• variantstyrning (variety control) – variantbegränsning 
• säkerhet (safety) – frånvaro av oacceptabel risk för skada 
• miljöskydd (protection of the environment) – skyddande av miljön mot oacceptabel skada 

orsakad av effekterna från användning av produkter, processer och tjänster 
• produktskydd (product protection) – skyddande av en produkt mot klimatbetingelser eller andra 

skadliga betingelser under dess användning, transport och förvaring. 
 

Med avseende på berg och dess ingående material finns standarder för produkter, bestämning 
av egenskaper samt provningsmetoder inklusive provtagningsmetoder för leverans- och 
produktionsprov. Även branschstandarder och materialspecifikationer är tillgängliga i syfte att 
åstadkomma en tydlig produktspecifikation i samband med leverans. 
 
3.2 STANDARDISERINGSORGAN 
 

Officiell standardisering hanteras av neutrala standardiseringsorgan på ett globalt, ett regionalt 
samt ett nationellt plan. Globalt (internationellt) verkar i första hand International Organization 
for Standardization (ISO), regionalt i Europa arbetar European Committee for Standardization 
(CEN) och i Sverige är Swedish Standards Institute (SIS) centralorgan för den nationella 
standardiseringen. Beträffande global standard gäller frivillig men rekommenderad överföring 
(implementering) för alla nationella medlemmar medan medlemskapet i CEN innebär skyldighet 
att överföra alla fastställda europeiska standarder. Officiella standarder betecknas med ett prefix 
som anger den ”geografiska” nivån, se tabell 3.1. 
 

Annan standardisering bedrivs globalt, regionalt, nationellt och lokalt främst inom 
branschorganisationer, intresseföreningar samt industrier. Denna form av standardisering utgör 
ett komplement till officiella standarder och den förekommer i varierande omfattning inom alla 
länder. I studien betecknas nämnda standarder som icke-officiella och de sorteras under gruppen 
för övriga metoder. 
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Tabell 3.1 Prefix för officiella standarder, efter Larsson et al. (1994) 
 

NIVÅ PREFIX STANDARDISERINGSORGAN 

Global ISO International Organization for Standardization (ISO) 
 

Europeisk EN European Committee for Standardization (CEN) 
 

Svensk SS1  Swedish Standards Institute (SIS) 
 

1 SS- innebär till Svensk Standard (SS) överförd standard. 
 Exempel: SS-EN medför att en europeisk standard, i enlighet med reglerna, har överförts till svensk nivå. 
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4 SAMMANSTÄLLNING AV METODER FÖR BESKRIVNING, PROVNING OCH 
KLASSIFICERING AV BERG 

 
 
4.1 INLEDNING 
 

I sammanställningen har metoder för beskrivning, provning och klassificering av berg indelats 
dels efter bransch, dels utifrån metodgrupp, det vill säga officiella standarder eller övriga 
metoder. Europeiska och svenska standarder dominerar, men översikten omfattar även 
internationella samt nationella standarder från andra länder, eftersom de ibland är de enda 
tillgängliga eller på grund av exempelvis rådande marknadsförhållanden är de mest vedertagna. 
Med övriga metoder åsyftas metodbeskrivningar, icke-officiella branschstandarder, provningar 
av slagen geofysiska mätningar, bildanalys och mikroskopi, utrustningstillverkares tester och 
beräkningsprogram, provningsmetoder för enskilda processteg samt kompletterande metoder 
som inte entydigt kan hänföras till en bransch. Sammanställningen inbegriper olika metoder som 
förekommer i varierande omfattning inom såväl industri som forskning. Med avsikt att framföra 
en lättöverskådlig presentation lämnas redovisningen i tabellform. I tabellerna 4.2-4.6 
förekommer en del beteckningar och prefix, vilka förtydligas närmare i tabell 4.1.  
 
Tabell 4.1 Förklaringar till beteckningar 
 

  
BETECKNING FÖRKLARING 

SS-EN ISO Internationell standard som har överförts till europeisk standard, vilken i sin tur har 
överförts till svensk standard 

SS-ISO Internationell standard som har överförts till svensk standard 
 

SS-EN Europeisk standard som har överförts till svensk standard 
 

prEN Förslag till europastandard från European Committee for Standardization (CEN) 
 

DIN Tysk standard 
 

SS Svensk standard 
 

ASTM Internationell standardtestmetod, American Society of Testing Materials 
(ASTM International) 

ISRM Internationell branschstandardmetod, International Society for Rock Mechanics (ISRM) 
 

FAS Metod Metodbeskrivning, Föreningen för asfaltbeläggningar i Sverige (FAS) 
 

SP-Metod Metodbeskrivning, Sveriges forsknings- och provningsinstitut (SP) 
 

VVMB Metodbeskrivning, Vägverket 
 

GMF Branschstandard, Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI, tidigare Grus- och 
makadamföreningen, GMF) 
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4.2 STANDARDER FÖR INDUSTRIMINERAL 
 

En kartering av befintliga metoder för alla industrimineral inom samtliga användningsområden 
kan inte genomföras med hänsyn till omfattningen av tid och resurser som står till förfogande 
samt den heterogenitet som är utmärkande för branschen. I avsnittet presenteras exempel på 
produkt- och provningsstandarder för beskrivning och provning av industrimineral (tabell 4.2). 
Exemplen redovisas inte utifrån de enskilda industrimineralens eller metodernas betydelse, utan 
de ska uppfattas som axplock givna ur mängden. Avsnitt 4.5 omfattar en del generellt gällande 
metoder som definierar viktiga egenskaper för enhetsoperationerna borrning, sprängning, 
krossning samt malning. Förklaringar till använda beteckningar och prefix finns i tabell 4.1. 
 
Tabell 4.2 Produkt- och provningsstandarder för industrimineral 
 

STANDARD 

SS-EN ISO 3262-1 Fyllnadsmedel för färger – Specifikationer och provningsmetoder – Del 1: Introduktion och 
allmänna provningsmetoder (ISO 3262-1:1997) 

SS-EN ISO 3262-2 Fyllnadsmedel för färger – Specifikationer och provningsmetoder – Del 2: Tungspat 
(naturligt bariumsulfat) (ISO 3262-2:1998) 

SS-EN ISO 3262-4 Fyllnadsmedel för färger – Specifikationer och provningsmetoder – Del 4: Malen krita 
(ISO 3262-4:1998) 

SS-EN ISO 3262-5 Fyllnadsmedel för färger – Specifikationer och provningsmetoder – Del 5: Naturligt 
kristalliserad kalciumkarbonat (ISO 3262-5:1998) 

SS-EN ISO 3262-6 Fyllnadsmedel för färger – Specifikationer och provningsmetoder – Del 6: Utfälld 
kalciumkarbonat (ISO 3262-6:1998) 

SS-EN ISO 3262-7 Fyllnadsmedel för färger – Specifikationer och provningsmetoder – Del 7: Dolomit 
(ISO 3262-7:1998) 

SS-EN ISO 3262-8 Fyllnadsmedel för färger – Specifikationer och provningsmetoder – Del 8: Naturlig kaolin 
(ISO 3262-8:1999) 

SS-EN ISO 3262-10 Fyllnadsmedel för färger – Specifikationer och provningsmetoder – Del 10: Naturlig 
glimmer/klorit i lamellartad form (ISO 3262-10:2000) 

SS-EN ISO 3262-12 Fyllnadsmedel för färger – Specifikationer och provningsmetoder – Del 12: Muskovit 
glimmer (ISO 3262-12:2001) 

SS-EN ISO 3262-13 Fyllnadsmedel för färger – Specifikationer och provningsmetoder – Del 13: Naturlig kvarts 
(mark) (ISO 3262-13:1997) 

SS-EN ISO 3262-16 Fyllnadsmedel för färger – Specifikationer och provningsmetoder – Del 16: Aluminium-
hydroxid (ISO 3262-16:2000) 

SS-EN ISO 3262-21 Fyllnadsmedel för färger – Specifikationer och provningsmetoder – Del 21: Kiselsand 
(naturlig kvarts) (ISO 3262-21:2000) 

SS-EN ISO 10058 Magnesit och dolomit – Kemisk analys (ISO 10058:1992) 
 

SS-EN ISO 11126-4 Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter – Speci-
fikationer för icke-metalliska blästermedel – Del 4: Aluminiumsilikat (ISO 11126-4:1993) 

SS-EN ISO 11126-8 Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter – Speci-
fikationer för icke-metalliska blästermedel – Del 8: Olivinsand (ISO 11126-8:1993) 

SS-EN ISO 11127-1 Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter – Prov-
ningsmetoder för icke-metalliska blästermedel – Del 1: Provtagning (ISO 11127-1:1993) 
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Tabell 4.2 Produkt- och provningsstandarder för industrimineral, fortsättning 
 

STANDARD 

SS-EN ISO 11127-2 Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter – Prov-
ningsmetoder för icke-metalliska blästermedel – Del 2: Bestämning av kornstorleks-
fördelning (ISO 11127-2:1993) 

SS-EN ISO 11127-3 Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter – Prov-
ningsmetoder för icke-metalliska blästermedel – Del 3: Bestämning av kompaktdensitet 
(ISO 11127-3:1993) 

SS-EN ISO 11127-4 Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter – Prov-
ningsmetoder för icke-metalliska blästermedel – Del 4: Bedömning av hårdhet genom 
glasskiveprov (ISO 11127-4:1993) 

SS-EN ISO 11127-5 Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter – Prov-
ningsmetoder för icke-metalliska blästermedel – Del 5: Bestämning av fukthalt 
(ISO 11127-5:1993) 

SS-ISO 1619 Naturlig och syntetisk kryolit – Beredning och lagring av prov 
 

SS-ISO 1620 Naturlig och syntetisk kryolit – Bestämning av halt kiseldioxid – Reducerad molybden-
silikat–spektrofotometrisk metod 

SS-ISO 1689 Natrium- och kaliumsilikater för industriell användning – Beräkning av kvoten SiO2/Na2O 
eller SiO2/K2O 

SS-ISO 1691 Natrium- och kaliumsilikater för industriell användning – Bestämning av karbonathalt – Gas-
volumetrisk metod 

SS-ISO 1694 Naturlig och syntetisk kryolit – Bestämning av järnhalt – 1,10-fenantrolin–fotometrisk metod 
 

SS-ISO 2366 Naturlig och syntetisk kryolit – Bestämning av natriumhalt – Flamemissions- och atom-
absorptionsspektrofotometriska metoder 

SS-ISO 2830 Naturlig och syntetisk kryolit – Bestämning av aluminiumhalt – Atomabsorptionsmetod 
 

SS-ISO 3123 Natriumperborat för industriell användning – Bestämning av löslighetshastighet – Kondukti-
vitetsmetod 

SS-ISO 3391 Naturlig och syntetisk kryolit – Bestämning av kalciumhalt – Flamatomabsorptionsmetod 
 

SS-ISO 3393 Naturlig och syntetisk kryolit samt aluminiumfluorid för industriell användning - Bestämning 
av fukthalt – Gravimetrisk metod 

SS-ISO 5937 Natriumperborat för industriell användning – Bestämning av nötningsgrad 
 

SS-ISO 5938 Naturlig och syntetisk kryolit samt aluminiumfluorid för industriell användning - Bestämning 
av svavelhalt – Röntgenfluorescensspektrometrisk metod 

SS-EN 1017 Processkemikalier för beredning av dricksvatten – Halvbränd dolomit 
 

SS-EN 1018 Processkemikalier för beredning av dricksvatten – Kalciumkarbonat 
 

SS-EN 12485 Processkemikalier för beredning av dricksvatten – Kalciumkarbonat, högren kalk 
(kalciumoxid och kalciumhydroxid) samt halvbränd dolomit - Testmetoder 
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Tabell 4.2 Produkt- och provningsstandarder för industrimineral, fortsättning 
 

STANDARD 

SS-EN 12518 Processkemikalier för beredning av dricksvatten – Högren kalk (kalciumoxid och 
kalciumhydroxid) 

SS-EN 12910 Processkemikalier för beredning av dricksvatten – Granatsand 
 

SS-EN 12912 Processkemikalier för beredning av dricksvatten – Baryt 
 

SS-EN 12913 Processkemikalier för beredning av dricksvatten – Diatomit (Kiselgurpulver) 
 

SS-EN 12914 Processkemikalier för beredning av dricksvatten – Perlit, pulver 
 

SS-EN 13754 Processkemikalier för beredning av dricksvatten – Bentonit 
 

SS 134003 Industrikalk – Bestämning av släckningsreaktivitet hos bränd kalk 
 

SS 134004 Industrikalk – Bestämning av kemiskt bundet vatten i bränd kalk enligt Karl Fisher med 
potentiometrisk slutpunktsbestämning 

SS 134005 Industrikalk – Bestämning av flytbarhet hos kalkprodukter 
 

SS 134006 Industrikalk – Bestämning av ljushet (ISO brightness) 
 

SS 134007 Industrikalk – Bestämning av oljetal 
 

SS 134011 Kalkordlista 
 

SS 134012 Kalkprodukter – Provtagning och provhantering 
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4.3 STANDARDER OCH ÖVRIGA METODER FÖR BERGMATERIAL 
 

I avsnittet presenteras både standarder (tabell 4.3) och övriga metoder (tabell 4.4) för 
beskrivning och provning av bergmaterial. Vissa provningsstandarder har liten eller saknar 
relevans för svenska jord- eller bergarter och några är förslag till standarder, men de har 
inkluderats med avsikt att förmedla en uppfattning av helhetsbilden. Inom en tämligen snar 
framtid kommer ett koncept med betydelsefulla europeiska produkt- och provningsstandarder för 
landets bergmaterialproduktion att finnas tillgängligt. Tabellen med övriga metoder för 
bergmaterial inbegriper framför allt branschspecifika metod- och produktbeskrivningar. 
Avsnitt 4.5 omfattar en del generellt gällande metoder som definierar viktiga egenskaper för 
enhetsoperationerna borrning, sprängning samt krossning. Förklaringar till använda beteckningar 
och prefix finns i tabell 4.1. 
 
Tabell 4.3 Produkt- och provningsstandarder för bergmaterial 
 

STANDARD 

SS-EN 12620 Ballast för betong 
 

SS-EN 13043 Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor 
 

SS-EN 13055-1 Lättballast – Del 1: Lättballast för betong och bruk (inklusive injekteringsbruk) 
 

prEN 13055-2 Lightweight aggregates – Part 2: Lightweight aggregates for bituminous mixtures and surface 
treatments and for unbound and bound applications excluding concrete, mortar and grout 

SS-EN 13139 Ballast för bruk 
 

SS-EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande 
 

SS-EN 13285 Obundna vägmaterial – Krav 
 

SS-EN 13383-1 Ballast – Vattenbyggnadssten – Del 1: Krav 
 

SS-EN 13383-2 Ballast – Vattenbyggnadssten – Del 2: Provningsmetoder 
 

SS-EN 13450 Makadamballast för järnväg 
 

SS-EN 13179-1 Ballast – Provning av filler för asfaltmassor – Del 1: Mjukpunktsprovning 
 

SS-EN 13179-2 Ballast – Provning av filler för asfaltmassor – Del 2: Bitumental 
 

SS-EN 932-1 Ballast – Generella metoder – Del 1: Provtagning 
 

SS-EN 932-2 Ballast – Generella metoder – Del 2: Neddelning av laboratorieprov 
 

SS-EN 932-3 Ballast - Generella metoder - Del 3: Petrografisk analys, förenklad metod 
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Tabell 4.3 Produkt- och provningsstandarder för bergmaterial, fortsättning 
 

STANDARD 

SS-EN 932-5 Ballast – Generella metoder – Del 5: Provningsutrustning och kalibrering 
 

SS-EN 932-6 Ballast – Generella metoder – Del 6: Definitioner för repeterbarhet och reproducerbarhet 
 

SS-EN 933-1 Ballast – Geometriska egenskaper – Del 1: Bestämning av kornstorleksfördelning – Siktning 
 

SS-EN 933-2 Ballast – Geometriska egenskaper – Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning – Siktar, 
öppningars nominella storlek 

SS-EN 933-3 Ballast – Geometriska egenskaper – Del 3: Bestämning av kornform – Flisighetsindex 
 

SS-EN 933-4 Ballast – Geometriska egenskaper – Del 4: Bestämning av kornform - LT-index 
 

SS-EN 933-5 Ballast – Geometriska egenskaper – Del 5: Bestämning av krossytegrad 
 

SS-EN 933-6 Ballast – Geometriska egenskaper – Del 6: Bestämning av kornform – Flödestal 
 

SS-EN 933-7 Ballast – Geometriska egenskaper – Del 7: Bestämning av innehåll av hårda skal i ballast 
 

SS-EN 933-8 Ballast – Geometriska egenskaper – Del 8: Bestämning av sandekvivalentvärde hos 
finmaterialet 

SS-EN 933-9 Ballast – Geometriska egenskaper – Del 9: Bedömning av finmaterial – Metylenblåtest 
 

SS-EN 933-10 Ballast – Geometriska egenskaper – Del 10: Bestämning av storleksfördelning hos filler 
(luftstrålesiktning) 

SS-EN 1097-1 Ballast – Mekaniska och fysikaliska egenskaper – Del 1: Bestämning av nötningsmotstånd 
(micro-Deval) 

SS-EN 1097-2 Ballast – Mekaniska och fysikaliska egenskaper – Del 2: Bestämning av motstånd mot 
sönderdelning 

SS-EN 1097-3 Ballast – Mekaniska och fysikaliska egenskaper – Del 3: Bestämning av skrymdensitet och 
hålrum 

SS-EN 1097-4 Ballast – Mekaniska och fysikaliska egenskaper – Del 4: Bestämning av hålrumshalten hos 
ett hårt packat fillerprov 

SS-EN 1097-5 Ballast – Mekaniska och fysikaliska egenskaper – Del 5: Bestämning av fuktkvot genom 
torkning i ventilerad ugn 

SS-EN 1097-6 Ballast – Mekaniska och fysikaliska egenskaper – Del 6: Bestämning av korndensitet och 
vattenabsorption 

SS-EN 1097-7 Ballast – Mekaniska och fysikaliska egenskaper – Del 7: Pyknometerbestämning av 
korndensiteten hos filler 

SS-EN 1097-8 Ballast – Mekaniska och fysikaliska egenskaper – Del 8: Bestämning av poleringsvärde 
 

SS-EN 1097-9 Ballast – Mekaniska och fysikaliska egenskaper – Del 9: Bestämning av motstånd mot 
nötning av dubbdäck 
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Tabell 4.3 Produkt- och provningsstandarder för bergmaterial, fortsättning 
 

STANDARD 

SS-EN 1097-10 Ballast – Mekaniska och fysikaliska egenskaper – Del 10: Bestämning av kapillär stighöjd 
 

SS-EN 1367-1 Ballast – Beständighetsegenskaper – Del 1: Bestämning av frostbeständighet genom 
frys/tö-växling 

SS-EN 1367-2 Ballast – Beständighetsegenskaper – Del 2: Provning med magnesiumsulfat 
 

SS-EN 1367-3 Ballast – Beständighetsegenskaper – Del 3: Koktest för ”Sonnenbrand basalt” 
 

SS-EN 1367-4 Ballast – Beständighetsegenskaper – Del 4: Krympning vid uttorkning av betongprismor 
 

SS-EN 1367-5 Ballast – Beständighetsegenskaper – Del 5: Bestämning av beständighet mot plötslig 
temperaturförändring (termisk chock) 

SS-EN 1744-1 Ballast – Kemiska egenskaper – Del 1: Kemisk analys 
 

prEN 1744-2 Tests for chemical properties of aggregates – Part 2: Determination of resistance to 
alkali/aggregate reaction 

SS-EN 1744-3 Ballast – Kemiska egenskaper – Del 3: Beredning av eluater genom lakning av ballast 
 

prEN 1744-4 Tests for chemical properties of aggregates – Part 4: Determination of water susceptibility of 
fillers for bituminous mixtures 

prEN 1744-5 Tests for chemical properties of aggregates – Part 5: Determination of acid soluble chloride 
salts 

prEN 1744-6 Tests for chemical properties of aggregates – Part 6: Determination of influence of aggregate 
extract on the initial setting time of cement 

SS 027107 Geotekniska provningsmetoder – Organisk halt i jord – Kolorimetermätning 
 

SS 027124 Geotekniska provningsmetoder – Kornfördelning – Sedimentering, hydrometermetoden 
 

SS 132101 Stenmaterial (ballast) för byggnads- och anläggningsändamål – Sorteringar 
 

SS 132102 Stenmaterial (ballast) för byggnads- och anläggningsändamål – Provtagning vid leverans 
 

SS 132103 Stenmaterial (ballast) för byggnads- och anläggningsändamål - Bestämning av övre kapillär 
stighöjd vid stigande fuktkvot 

SS 132116 Betongprovning – Ballast – Krossytegrad 
 

SS 132120 Ballast - Organiska föroreningar – Provning 
 

SS 132121 Betongprovning – Ballast – Halten fina partiklar (slamhalt) 
 

SS 132122 Betongprovning – Ballast – Fuktkvot genom torkning vid 105 grader C 
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Tabell 4.3 Produkt- och provningsstandarder för bergmaterial, fortsättning 
 

STANDARD 

SS 132123 Betongprovning – Ballast – Kornfördelning genom siktning 
 

SS 132124 Betongprovning – Ballast – Korndensitet (pyknometermetod) och vattenabsorption 
 

SS 132125 Betongprovning – Ballast – Korndensitet (hydrostatisk metod) och vattenabsorption 
 

SS 132126 Betongprovning – Ballast – Finhetsmodul 
 

 



Projekt 1:1 Bergets egenskaper – klassificering ur produktionsperspektiv 
SAMMANSTÄLLNING AV METODER FÖR BESKRIVNING, PROVNING OCH KLASSIFICERING AV BERG 

 
 

19 

Tabell 4.4 Övriga metoder för bergmaterial 
 

METOD 

ASTM C535-03e1 Standard test method for resistance to degradation of large-size coarse aggregate by abrasion 
and impact in the Los Angeles machine 

ASTM C1260-01 Standard test method for potential alkali reactivity of aggregates (Mortar-Bar Method) 
 

SP-Metod 1441 Petrografisk analys av sand, grus och sten 
 

VVMB 24 Bestämning av kapillaritet 
 

VVMB 40 Bestämning av vattenkvot och/eller vattenhalt 
 

VVMB 602 Bestämning av andel helt okrossat material hos obundna överbyggnadsmaterial 
 

VVMB 607 Bestämning av maximal densitet med vibrobord 
 

VVMB 610 Provberedning vid bestämning av nötningsegenskaper hos obundna material 
 

VVMB 611 Provtagning av obundna material 
 

VVMB 612 Provtagning och provberedning för bestämning av bergtyp 
 

VVMB 613 Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion 
 

VVMB 619 Bestämning av kornstorleksfördelning genom siktningsanalys 
 

VVMB 908 Statistisk acceptanskontroll 
 

FAS Metod 001 Allmänt – Allmän information 
 

FAS Metod 015 Allmänt – Beräkning av standardavvikelse och strykning av extremdata 
 

FAS Metod 207 Stenmaterial – Provberedning 
 

FAS Metod 208 Stenmaterial – Bestämning av korndensitet genom vägning under vatten 
 

FAS Metod 209 Stenmaterial – Bestämning av flisighetstal 
 

FAS Metod 210 Stenmaterial – Bestämning av sprödhetstal 
 

FAS Metod 221 Stenmaterial – Bestämning av kornstorleksfördelning genom siktningsanalys 
 

FAS Metod 228 Stenmaterial – Bestämning av korndensitet 
 



Projekt 1:1 Bergets egenskaper – klassificering ur produktionsperspektiv 
SAMMANSTÄLLNING AV METODER FÖR BESKRIVNING, PROVNING OCH KLASSIFICERING AV BERG 

 
 

20 

Tabell 4.4 Övriga metoder för bergmaterial, fortsättning 
 

METOD 

FAS Metod 231 Stenmaterial – Bestämning av slipvärde 
 

FAS Metod 243 Stenmaterial – Bestämning av krossytegrad 
 

FAS Metod 244 Stenmaterial – Bestämning av LT-index 
 

FAS Metod 252 Stenmaterial – Bestämning av hålrumshalt hos torrt packat filler 
 

FAS Metod 253 Stenmaterial – Bestämning av fillers förstyvande inverkan på bitumen 
 

FAS Metod 257 Stenmaterial – Provtagning vid kvalitetskontroll av filler 
 

FAS Metod 258 Stenmaterial – Bestämning av korndensitet hos råfiller 
 

FAS Metod 259 Stenmaterial – Bestämning av kulkvarnsvärde 
 

GMF 110 Asfaltmassa – Stenmjöl 0-4 mm 
 

GMF 111 Asfaltmassa – Stenmjöl 0-2 mm 
 

GMF 112 Asfaltmassa – Makadam 2-4 mm 
 

GMF 113 Asfaltmassa – Makadam 4-8 mm 
 

GMF 114 Asfaltmassa – Makadam 8-11 mm 
 

GMF 115 Asfaltmassa – Makadam 11-16 mm 
 

GMF 116 Asfaltmassa – Makadam 16-22 mm 
 

GMF 117 Asfaltmassa – Makadam 22-32 mm 
 

SBMI-GMF 211 Betong – Betongballast 0-8 mm 
 

GMF 212 Betong – Betongballast 8-16 mm 
 

GMF 213 Betong – Betongballast 16-32 mm 
 

GMF 310 Obundna överbyggnadslager – Väggrus 0-16 mm 
 

GMF 311 Obundna överbyggnadslager – Grusslitlager 0-16 mm 
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Tabell 4.4 Övriga metoder för bergmaterial, fortsättning 
 

METOD 

GMF 312 Obundna överbyggnadslager – Belagda vägar – Bärlager 0-32 mm 
 

GMF 313 Obundna överbyggnadslager – Belagda vägar – Förstärkningslager 0-63 mm 
 

GMF 314 Obundna överbyggnadslager – Grusvägar – Bärlager 0-32 mm 
 

GMF 315 Obundna överbyggnadslager – Grusvägar – Förstärkningslager 0-45 mm 
 

GMF 410 Spårbyggnad – Makadamballast klass I 32-63 mm 
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4.4 STANDARDER FÖR NATURSTEN 
 

I avsnittet presenteras exempel på produkt- och provningsstandarder för beskrivning och 
provning av natursten (tabell 4.5). Merparten av sammanställningen omfattar europeiska 
produktstandarder samt provningsstandarder, vilka fastställer fysikaliska karaktärsdrag. Som 
tidigare nämnts är emellertid estetiska kvaliteter och brytningsaspekter de mest betydande 
egenskaperna inom naturstensindustrin, men metoder för definition av dessa är inte 
dokumenterade på motsvarande sätt som till exempel metoder för bestämning av kemiska eller 
fyskaliska egenskaper. Eftersom natursten inkluderar åtskilliga produktområden, utarbetas 
standarderna av olika tekniska kommittéer. Förklaringar till använda beteckningar och prefix 
finns i tabell 4.1. 
 
Tabell 4.5 Produkt- och provningsstandarder för natursten 
 

STANDARD 

SS-EN 771-2 Mursten och murblock – Krav – Del 2: Kalksandsten 
 

SS-EN 771-6 Mursten och murblock – Krav – Del 6: Natursten 
 

SS-EN 772-1 Mursten och murblock – Provning – Del 1: Bestämning av tryckhållfasthet 
 

SS-EN 772-4 Murverk – Del 4: Natursten – Bestämning av skrymdensitet samt total och öppen porositet 
 

SS-EN 772-9 Murverk – Del 9: Kalksten - Bestämning av hålvolym och procent hål samt kompaktvolym 
 

SS-EN 772-10 Murverk – Del 10: Kalksandsten och block av autoklaverad lättbetong – Bestämning av 
fukthalt 

SS-EN 772-11 Mursten och murblock – Provning – Del 11: 
 a) Betong, konststen och natursten – Bestämning av kapillär vattenabsorption 
 b) Tegelsten – Bestämning av initiell vattenabsorption 

SS-EN 772-18 Mursten och murblock – Provning – Del 18: Kalksandsten – Bestämning av frostresistens 
 

SS-EN 772-20 Mursten och murblock – Provning – Del 20: Mursten eller murblock av betong, konststen 
eller natursten – Bestämning av planhet hos ytor 

SS-EN 1341 Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk – Krav och provningsmetoder 
 

SS-EN 1342 Gatsten av natursten för utomhusbruk – Krav och provningsmetoder 
 

SS-EN 1343 Kantsten av natursten för utomhusbruk – Krav och provningsmetoder 
 

prEN 1467 Natural stone – Rough blocks – Specifications 
 

prEN 1468 Natural stone – Rough slabs – Requirements 
 

prEN 1469 Natural stone products – Slabs for cladding – Requirements 
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Tabell 4.5 Produkt- och provningsstandarder för natursten, fortsättning 
 

STANDARD 

SS-EN 1925 Natursten – Bestämning av vattenabsorptionstal via kapillaritet 
 

SS-EN 1926 Natursten – Bestämning av tryckhållfasthet 
 

SS-EN 1936 Natursten – Bestämning av densitet och porositet 
 

prEN 12057 Natural stone products – Modular tiles – Requirements 
 

prEN 12058 Natural stone products - Slabs for floors and stairs – Requirements 
 

prEN 12059 Natural stone products – Dimensional stone work – Requirements 
 

prEN 12326-1 Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding – Part 1: Product 
specification 

SS-EN 12326-2 Skiffer- och stenprodukter för tak och fasader – Del 2: Provningsmetoder 
 

SS-EN 12370 Natursten - Bestämning av inverkan av saltkristallisering 
 

SS-EN 12371 Provningsmetoder för natursten – Bestämning av frostmotstånd 
 

SS-EN 12372 Natursten – Bestämning av böjhållfasthet vid trepunktsbelastning 
 

SS-EN 12407 Natursten – Petrografisk undersökning 
 

SS-EN 12440 Natursten – Benämning 
 

SS-EN 12670 Natursten – Terminologi 
 

SS-EN 13161 Provningsmetoder för natursten – Bestämning av böjdraghållfasthet med fyrpunktsbelastning 
 

SS-EN 13364 Provningsmetoder för natursten (slipsten) – Bestämning av brottlast vid tapphål 
 

SS-EN 13373 Provningsmetoder för natursten – Bestämning av geometriska egenskaper 
 

SS-EN 13755 Provningsmetoder för natursten – Bestämning av vattenabsorption vid atmosfäriskt tryck 
 

SS-EN 13919 Provningsmetoder för natursten – Bestämning av åldringsbeständighet genom SO2-påverkan 
vid fuktighet 

SS-EN 14066 Provningsmetoder för natursten – Bestämning av åldringsbeständighet genom värmechock 
 

prEN 14146 Natural stone test methods – Determination of the dynamic modulus of elasticity (by 
measuring the fundamental resonance frequency) 
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Tabell 4.5 Produkt- och provningsstandarder för natursten, fortsättning 
 

STANDARD 

prEN 14147 Natural stone test methods – Determination of resistance to ageing by salt mist 
 

prEN 14157 Natural stone test methods – Determination of the abrasion resistance 
 

prEN 14158 Natural stone test methods – Determination of rupture energy 
 

prEN 14205 Natural stone test methods – Determination of Knoop hardness 
 

SS-EN 14231 Natursten – Pendelprovning för halksäkerhet 
 

prEN 14579 Natural stone test methods – Determination of sound speed propagation 
 

prEN 14580 Natural stone test methods – Determination of static elastic modulus 
 

prEN 14582 Natural stone test methods – Determination of thermal expansion coefficient 
 

SS 221002 Natursten för byggnader – Terminologi, toleranser och ytbehandling 
 

SS 833411 Fönsterbänkar av natursten 
 

DIN 52102 Determination of absolute density, dry density, compactness and porosity of natural stone 
and mineral aggregates 

DIN 52103 Vattenabsorption 
 

DIN 52105 Tryckhållfasthet 
 

DIN 52108 Testing of inorganic non-metallic materials – Wear test using the grinding wheel according 
to Böhme – Grinding wheel method 

DIN 52112 Böjhållfasthet 
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4.5 ÖVRIGA METODER 
 

Under arbetet med förstudien har samtliga metoder som inte är officiella standarder sorterats 
under övriga metoder. I avsnittet presenteras följaktligen ett varierat urval av metoder som till 
exempel icke-officiella standarder, provningar såsom geofysiska mätningar, bildanalys samt 
mikroskopi, utrustningstillverkares tester och beräkningsprogram, provningsmetoder för enskilda 
processteg eller kompletterande metoder som inte entydigt kan hänföras till en bransch och/eller 
annan gruppering (tabell 4.6). Förklaringar till använda beteckningar och prefix finns i tabell 4.1. 
 
Tabell 4.6 Övriga metoder för beskrivning, provning och klassificering av berg 
 

METOD 

ASTM D2664-95a Standard test method for triaxial compressive strength of undrained rock core specimens 
without pore pressure measurements 

ASTM D2936-95 Standard test method for direct tensile strength of intact rock core specimens 
(2001)e1  

ASTM D3148-02 Standard test method for elastic moduli of intact rock core specimens in uniaxial 
compression 

ASTM D3967-95a Standard test method for splitting tensile strength of intact rock core specimens 
(2001)  

ASTM D4554-02 Standard test method for in situ determination of direct shear strength tests of rock 
discontinuities 

ASTM D5607-02 Standard test method for performing laboratory direct shear strength tests of rock specimens 
under constant normal force 

ASTM G81-97a Standard test method for jaw crusher gouging abrasion test 
(2002)e1  

ISRM (1972) Suggested methods for determining the uniaxial compressive strength and deformability of 
rock materials (enaxiell tryckhållfasthet, elasticitetsmodul, Poissons tal) 

ISRM (1974) Suggested methods for determining shear strength 
 (skjuvhållfasthet in situ och på laboratorium) 

ISRM (1977) Suggested methods for petrographic description of rocks 
 

ISRM (1977) Suggested methods for the quantitative description of discontinuities in rock masses 
 

ISRM (1977) Suggested methods for determining tensile strength of rock materials 
 (enaxiell draghållfasthet, direkt och indirekt [Brazilien test]) 

ISRM (1977) Suggested methods for determining hardness and abrasiveness of rock 
 

ISRM (1983) Suggested methods for determining the strength of rock materials in triaxial compression 
reviderad version (hållfasthet vid treaxialförsök, inre friktionsvinkel) 

ISRM (1985) Suggested method for determining point load strength 
 (punktlasttest) 

ISRM (1998) Suggested methods for determining the fracture toughness of rock 
 (brottseghet, olika metoder) 

ISRM (1988) Suggested methods for seismic testing within and between boreholes 
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Tabell 4.6 Övriga metoder för beskrivning, provning och klassificering av berg, fortsättning 
 

METOD 

ISRM (1995) Suggested methods for determining mode I fracture toughness using cracked chevron 
notched Brazilian disc (brottseghet, olika typer av brott) 

ISRM (1998) Suggested methods for determining the indentation hardness index of rock materials 
 

Bergkvalitetskartan 
 

Bildanalys 
 

Geofysiska metoder1

 

Geokemiska metoder 
 

Mikroskopi 
 

Mohs skala (mineralens relativa hårdhet) 
 

Seismisk gånghastighet 
 

System för kvalitetssäkring av brott och täkter 
 

Specifik energi (Specific cutting energy) 
 

Drilling rate index (DRI) 
 

Protodyakonov rock hardness 
 

Schmidt rebound hardness 
 

Rock impact hardness number (sprödhetstal) 
 

Inträngningstest med sfäriskt stift (Robbins m. fl.) 
 

CARE (mjukvara för val av utrustning) 
 

Slitageindex (F) 
 

CERCHAR abrasivity index (CAI) 
 

Vicker hardness number rock (VHNR) 
 

                                                 
1 Se bilaga A. 
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Tabell 4.6 Övriga metoder för beskrivning, provning och klassificering av berg, fortsättning 
 

METOD 

Bit wear index (BWI) 
 

Cutter life index (CLI) 
 

Kuz-Ram, fragmenteringsmodell 
 

Cunningham, fragmenteringsmodell 
 

SveDeFo, fragmenteringsmodell 
 

Crush zone model (CZM), fragmenteringsmodell 
 

Two component model (TCM), fragmenteringsmodell 
 

Natural breakage characteristics (NBC), fragmenteringsmodell 
 

Impact work index (WI) 
 

JK Sim Met, simuleringsmjukvara 
 

Measurement while drilling (MWD) 
 

Split Hopkinson bar 
 

RFPA och R-T2D code, numerisk beräkningsmodell 
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5 PROSPEKTERING 
 
 
5.1 ALLMÄNT 
 

Prospekteringsmetodik presenteras nedan i korthet och allmänt formulerat. Förberedande 
skeden inför i princip all produktion av industriella mineral och bergarter är emellertid 
gemensamma. Först sker identifiering av adekvat mineral- eller bergartsförekomst och sedan 
undersöks fyndigheten samt dess lämplighet. Därefter vidtas de praktiska och legala åtgärder 
som krävs för att inleda såväl som bedriva utvinning. 
 
5.2 METODIK 
 

Det finns en mängd kartor som med fördel kan användas i första stadiet vid prospektering av 
industriella mineral och bergarter. Till dessa kan nämnas bergkvalitets-, berggrunds-, jordarts- 
och fastighetskartor, flygbilder, ortofoto samt topografiska, strukturgeologiska/tektoniska, 
flygmagnetiska och hydrologiska kartor. Även information om elektromagnetism, 
gammastrålning, radiumindex, tyngdkraft et cetera är betydelsefull vid bedömning av det 
geografiska områdets lämplighet för utvinning. Andra strategiska hjälpmedel är till exempel 
geografiska informationssystem (GIS) jämte databaser. Vidare krävs geologiska undersökningar 
in situ samt på laboratorium, varvid berget och dess ingående material systematiskt 
kvalitetssäkras med hänsyn till avsedd användning. Vanligen genomförs provborrning (kärn- 
eller hammarborrning) och provtagning genom sprängning eller med hjälp av slägga. Iakttagelser 
och provtagning underlättas om berg går i dagen. 
 

Metoderna för prospektering av industrimineral varierar i hög grad beroende av vilket mineral 
som avses. Som exempel kan nämnas geofysiska, geokemiska och optiska provningar, 
geologiska analyser samt undersökningar av växtlighet. Elektriskt ledande mineral såsom grafit 
kan sökas med hjälp av elektromagnetiska mätningar (geofysiska metoder), medan fältspat 
vanligen måste prospekteras medelst geologiska undersökningar. Kalksten kan identifieras med 
ledning av växtlighet och optiska metoder är hjälpmedel vid prospektering av scheelit som i 
ultraviolett ljus är ett starkt fluorescerande mineral. I allmänhet tillämpas en kombination av 
olika metoder. 
 

Eftersom de kvalitetskrav som oftast ställs på bergmaterialprodukter främst är av fysikalisk 
karaktär, prospekteras bergmaterial vanligtvis med relativt stort avseende på mekaniska 
egenskaper som exempelvis nötningsbeständighet och hållfasthet. 
 

Prospektering av natursten innebär i första hand en bedömning av de estetiska kvaliteterna. 
Därefter erfordras omfattande tillämpning av strukturgeologi i syfte att finna berg med bra 
brytningsegenskaper, emedan stora, sprickfria block eftersträvas.  
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 
 
 
6.1 FORTSATT ARBETE OCH FORSKNINGSMETODIK 
 

Arbetet inom Projekt 1:1 Bergets egenskaper - klassificering ur produktionsperspektiv bedöms 
omfatta följande steg (definitiv utformning av projektet är inte beslutad vid tryckning av 
rapporten): 
I. Sammanställning av metoder för beskrivning, provning och klassificering av berg. 
II. Val av viktiga egenskaper inom respektive process eller enhetsoperation i produktionskedjan 

för fortsatt analys. 
III. Fördjupad analys av några utvalda metoder främst avseende behov av styrning, optimering 

samt kontroll av kvalitet i slutprodukter. 
IV. Lämna sammanfattande råd och synpunkter samt ge förslag till teknikutveckling och 

forskning. 
Projektets första steg behandlas i denna rapport, varför fortsatt analys och diskussion inriktas 
mot förberedelse av steg två i forskningsarbetet. 
 
6.2 INDELNING AV METODER FÖR BESKRIVNING, PROVNING OCH 
 KLASSIFICERING AV BERG 
 

En inledande analys har genomförts i syfte att få bättre förståelse för metodernas karaktärer 
och egenskaper. För ändamålet har en gruppering av metoderna enligt fem olika kriterier 
utarbetats. 
1. Bransch 
2. Standarder och övriga metoder 
3. Metodens användning eller syfte 
4. Bergegenskaper 
5. Metodens egenskaper 
Bilaga B visar ett utkast till en utvecklad indelning i överensstämmelse med ovan föreslagna 
kriterier. Tyngdpunkten i undergrupperna behandlar fysikaliska provningar i första hand för 
bergmaterial. Strukturen bör emellertid utformas så att den även omfattar kemiska egenskaper 
och behandlar alla tre branscherna på ett välbalanserat sätt. Framgent diskuteras varje enskild 
grupp i angiven ordning. 
 
BRANSCH 
 

Första indelningen innebär att metoderna sorteras med hänsyn till den bransch, vilken de 
huvudsakligen utnyttjas inom och utformas för. Systematiken har tillämpats i sammanställningen 
genom översiktliga beskrivningar av respektive bransch i kapitel två och gruppering i 
kapitel fyra. 
 
STANDARDER OCH ÖVRIGA METODER 
 

I rapportens huvuddel redovisas metoder ordnade under standarder eller övriga metoder. Med 
standarder avses internationella, europeiska och nationella officiella standarder såsom de 
identifieras i tredje kapitlet, vilket behandlar standardisering och standarder. Övriga metoder 
inkluderar metodbeskrivningar, icke-officiella branschstandarder, provningar som exempelvis  
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geofysiska mätningar, bildanalys och mikroskopi, utrustningstillverkares tester och 
beräkningsprogram, provningsmetoder för enskilda processteg samt kompletterande metoder 
som inte entydigt kan hänföras till en bransch och/eller annan gruppering. 
 
METODENS ANVÄNDNING ELLER SYFTE 
 

Med kriteriet för användning eller syfte som utgångspunkt är det möjligt att indela metoderna i 
två huvudgrupper analogt med nedanstående teman. 
• Användning i produktionssyfte 
• Användning för produktspecifikationer 
Övervägande del av aktuella metoder nyttjas för att specificera egenskaper hos slutprodukten. I 
projektet behandlas metoder för beskrivning, provning och klassificering av berg ur ett 
produktionsperspektiv. Det är dock nödvändigt att beakta och förstå hur de olika processerna i 
produktionskedjan påverkar slutprodukten. Produktionskedjan, och därmed identifieringen samt 
indelningen av metoder, kan tänkas innehålla följande processer: 
• Allmänt 
• Prospektering 
• Fragmentering 
• Krossning och siktning 
• Malning 
• Lagring, lastning och hantering 
• Bearbetning 
• Återvinning och återanvändning 
• Deponering 
 
BERGEGENSKAPER 
 

De mest centrala egenskaperna för berg som beskrivs eller provas har identifierats till: 
• Fysikaliska egenskaper 
• Kemiska egenskaper 
• Estetiska egenskaper 
Exempel på hur ytterligare indelning av egenskaper kan göras framgår av bilaga B. 
 
METODENS EGENSKAPER 
 

Med föresatser att karaktärisera metoderna för beskrivning, provning och klassificering av berg 
för industrimineral, bergmaterial samt natursten har två betydande metodgrupper utkristalliserats. 
• Erfarenhetsbaserade metoder 
• Teoretiskt (fysikaliskt/kemiskt) baserade metoder 
Såsom indelningsrubriken anger bygger erfarenhetsbaserade metoder på erfarenheter som har 
byggts upp och som kan relateras till beskrivningen eller provningsmetoden i fråga. 
Erfarenhetsbaserade metoder kan i sin tur indelas och beskrivas såsom det framställs nedan. 
• Geologiskt beskrivande metoder 
• Indexrelaterade metoder 
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ERFARENHETSBASERADE METODER 
 

Geologiskt beskrivande metoder 
Geologiskt beskrivande metoder utnyttjar den klassiska geologins terminologi. Metoder för att 

observera och beskriva berget kan vara provborrning, okulär besiktning in situ, geofysiska 
mätningar och mikroskopi. Inför öppnande av en täkt eller ett brott görs en utredning av geologin 
dels för berggrunden, dels för det ingående materialet. Berggrunden undersöks med avseende på 
bland annat homogenitet, volymer, förskiffring, gångar, sprick- och krosszonsförhållanden 
liksom diskontinuiteternas orientering. Ingående material analyseras med hänsyn till struktur, 
textur, mineralogi samt mikrosprickor. En väldefinierad mineral- och bergartsbestämning utgör 
underlag för ungefärlig bedömning av de mekaniska/tekniska egenskaperna och därmed även 
vissa riktlinjer för användningsområden. På motsvarande sätt kan geologiskt beskrivande 
metoder tillämpas i syfte att till exempel karaktärisera bergmassa för sprängningsändamål eller 
för optimering av en malningskrets. 
 

Indexrelaterade metoder 
För indexrelaterade metoder definieras den aktuella bergegenskapen av provnings- och/eller 

beräkningsmetoden som används. Användbarheten bygger på erfarenheter, vilka uppnås genom 
att jämföra index och praktiska resultat eller beteende i praktiken. Exempel på metoder som 
anger resultatet med någon form av index är bestämning av micro Deval-värde, flisighetsindex, 
LT-index, fuktkvot, sprödhetstal, nötning, kulkvarnsvärde, Los Angeles-tal et cetera. Metoderna 
utformas ofta så att provningen efterliknar processen som studeras eller funktionen som 
slutprodukten ska uppfylla. 
 
TEORETISKT (FYSIKALISKT/KEMISKT) BASERADE METODER 
 

Gemensamt för teoretiskt baserade metoder är att egenskapen som observeras och mäts är 
grundad på väl definierade fysikaliska eller kemiska lagar och formler. Egenskapernas innebörd 
är entydig. En fördel med denna typ av metoder är att data på ett enklare sätt kan nyttjas för 
analytiska och numeriska beräkningar. Representativa fysikaliska metoder är enaxiell tryck- och 
draghållfasthet, elasticitetsmodul, inre friktionsvinkel samt brottseghet. Några metoder har också 
fått betydelse som index (erfarenhetsbaserade), i synnerhet enaxiell tryckhållfasthet. Exempel på 
kemiska metoder är olika slags analyser av grundämnen. 
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6.3 RESUMÉ 
 

I avsnittet redovisas ett översiktligt sammandrag av diskussionen med avsikt att tydliggöra 
framtida arbetssätt för vilket förstudien kommer att utgöra ett fundamentalt underlag. 
 
 

Arbetet inom Projekt 1:1 Bergets egenskaper – klassificering ur produktionsperspektiv bedöms 
omfatta fyra steg, varav det första fullföljs med denna rapport, se figur 6.1. 
 
 
 

Övervägande del av aktuella metoder nyttjas för att specificera egenskaper hos slutprodukten. I 
projektet behandlas metoder för beskrivning, provning och klassificering av berg ur ett 
produktionsperspektiv. Det är dock nödvändigt att beakta och förstå hur de olika processerna i 
produktionskedjan påverkar slutprodukten. Produktionskedjan, och därmed identifieringen samt 
indelningen av metoder, kan uppdelas i processer och länkas samman med slutprodukten såsom 
figur 6.2 illustrerar. 
 
 
 

Bilaga B åskådliggör ett koncept med en utvecklad indelning av metoder för beskrivning, 
provning och klassificering av berg i överensstämmelse med föreslagna kriterier och systematik. 
Strukturen bör emellertid utformas så att den även omfattar kemiska egenskaper och behandlar 
alla tre branscherna på ett välbalanserat sätt. Indelningen är resultatet från en inledande analys 
som har genomförts i syfte att få bättre förståelse för metodernas karaktärer och egenskaper.  
 
 
 
 
 

I. SAMMANSTÄLLNING AV METODER FÖR BESKRIVNING, PROVNING OCH 
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 II. VAL AV VIKTIGA EGENSKAPER INOM RESPEKTIVE PROCESS ELLER 

ENHETSOPERATION I PRODUKTIONSKEDJAN FÖR FORTSATT ANALYS.  
 
 
 
 III. FÖRDJUPAD ANALYS AV NÅGRA UTVALDA METODER FRÄMST AVSEENDE BEHOV 

AV STYRNING, OPTIMERING SAMT KONTROLL AV KVALITET I SLUTPRODUKTER.  
 
 
 

IV. LÄMNA SAMMANFATTANDE RÅD OCH SYNPUNKTER SAMT GE FÖRSLAG TILL 
TEKNIKUTVECKLING OCH FORSKNING.  

 
 
Figur 6.1 Schematisk framställning över metodik och arbetsomfattning för Projekt 1:1. 
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Figur 6.2 Schematisk framställning över produktionskedjans processteg sammanlänkade dels 

med bergmassan, dels med produktens användning och slutlig deponering. 
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A GEOFYSISKA METODER 
 
 
A.1 INLEDNING 
 

Geofysiska undersökningsmetoder stödjer sig på att mineral, luft och vatten har olika 
egenskaper av fysikalisk karaktär. Det medför att elementen kan skiljas från varandra och 
berggrunden kan karteras med avseende på geologi. Nedan ges exempel på metoder som är 
användbara för att skapa en geologisk modell. Fakta om geofysiska metoder är till stor del 
hämtade från Stanfors et al. (2001), Triumf (1992) samt Johansson (2003) om inte annat anges. 
Referenserna ger även en sammanställning över de olika geofysiska metodernas tillämpbarhet. 
 
A.2 SEISMIK 
 

Principen för seismik baserar sig i korthet på bestämning av elastiska vågors hastighet och 
utbredning, vilka varierar med det geologiska materialets elastiska egenskaper samt densitet. 
Utbredningshastigheten i en sprickrik berggrund är hög i förhållande till en sprickfattig, varför 
metoden ger en uppfattning om bergets natur. En mindre sprängladdning eller ibland ett 
hammarslag utgör källan till vågornas uppkomst. På markytan placerade geofoner registrerar 
vågutbredningen som i sin tur åskådliggörs i ett seismogram. Tolkning av seismogrammet ger 
information om djup till berggrundsyta och bergkvalitet. Det är främst två typer av seismik som 
nyttjas i samband med bergbyggande, refraktions- och reflektionsseismik. Ytvågsseismik är 
under utveckling inom svensk geoteknik. 
 
A.3 GEORADAR (GPR) 
 

Georadar benämns även GPR (Ground penetrating radar). Radarsystemet sänder högfrekventa 
elektromagnetiska vågor. Radarvågorna reflekteras samt refrakteras i gränsskikten mellan objekt 
med olika elektriska och magnetiska egenskaper bland andra bergyta och sprickor. Reflekterade, 
återvändande vågor registreras och lagras i ett inbyggt minne eller i en fältdator, varefter de 
framställs i ett radargram. I radargrammet är volymer såväl som strukturer möjliga att urskilja 
och en tolkning kan presenteras i geologiska termer. Figur A.1 visar grundprincipen för ett 
GPR-system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur A.1 Schematisk framställning över ett GPR-system, efter Institutionen för 

Samhällsbyggnadsteknik, Luleå tekniska universitet. 

volym 2 
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A.4 ELEKTRISKA RESISTIVITETSMETODER 
 

Markens elektriska motståndsförmåga, resistivitet, varierar med sammansättningen, varvid 
bestämning av resistiviteten ger en bild av geologiska förhållanden. Vid resistivitetsmätningar 
sker utsändning av likström ner i marken via två strömelektroder. Strömmen alstrar ett 
spänningsfält i vilket två potentialelektroder placeras för mätning, se figur A.2. Bra 
ledningsförmåga ger litet motstånd och dålig ledningsförmåga ger stort motstånd. Mättekniken är 
integrerad med datorer och mätdata kan visas för vidare tolkning i såväl vertikal som horisontell 
riktning. Företeelser som ger hög resistivitet kan vara kristallina bergarter medan sprick- och 
vittringszoner ofta är lågresistiva. Det är dock inte möjligt att entydigt hänföra en bergart eller ett 
mineral en bestämd resistivitet och variationerna är många gånger större inom en och samma 
grupp än mellan olika grupper (Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik, Luleå tekniska 
universitet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur A.2 Schematisk framställning över principen för mätning med elektriska 

resistivitetsmetoder, efter Triumf (1992). 
 
A.5 MAGNETISKA METODER 
 

Magnetiska mineral finns i de flesta bergarter, men halt och fördelning växlar. Denna 
magnetism ger förändringar i det omgivande jordmagnetiska fältet, varför mätning av variationer 
i fältet ger upplysning om fördelningen av magnetiska mineral i berggrund och jord. Med en 
magnetometer registreras det magnetiska fältet i olika mätpunkter samt i en baspunkt med vars 
hjälp variationer under tiden för mätning kan visas. Mätdata lagras och överförs sedan till en 
dator och med stöd av datorn kan uppgifterna bearbetas, tolkas samt presenteras. Magnetiska 
mätningar kan utföras från mark och från luft. 
 
A.6 ELEKTROMAGNETISKA METODER 
 

Elektromagnetiska metoder drar nytta av elektromagnetiska växelfält, vilka genereras antingen 
i bärbar utrustning eller av fasta, avlägsna radiosändare. Ett växlande magnetiskt fält inducerar 
ett elektriskt fält som driver elektriska strömmar, vars styrka beror av markens ledningsförmåga. 
Med en mottagare på markytan kan strömmarnas styrka indirekt bestämmas tack vare att de i sin 
tur alstrar ett nytt magnetiskt fält. Genom mätning av det resulterande magnetfältets egenskaper  

strömelektroder 

I

potentialelektroder 

U

markyta 
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erhålls information om fördelningen av markens elektriska ledningsförmåga. Data bearbetas 
jämte tolkas med hjälp av tabeller och diagram eller vanligen med datorprogram. Exempel på 
elektromagnetiska metoder är Very low frequency (VLF) som utnyttjar fasta sändare och 
slingram, vilken omfattar både sändare och mottagare. Mätningar kan genomföras från mark och 
från luft. 
 
A.7 BORRHÅLSMÄTNING 
 

Seismik, radar och resistivitetsmetoder är tekniker som även kan användas för mätning i 
borrhål. Grundprinciperna är desamma som för mätning från mark. Andra borrhålsmetoder är 
Borehole image processing system (BIPS), spinnermätning samt olika typer av sondmätningar. 
BIPS innebär att en TV-kamera sänks ner i borrhålet och ger en bild av hålväggen. Spinner är ett 
slags flödesmätning som ger information om borrhålsvätskans strömning. Med sonder finns det 
möjligheter att mäta till exempel temperatur, diameter, gammastrålning och densitet för att få 
upplysningar om bergarter, sprickor, vattenförande zoner et cetera. 
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