
© 2005, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2005

BERGKVALITETSKARTAN -DEN TILLÄMPADE BERGGRUNDSKARTAN 

Mattias Göransson, SGU 

Inledning 

Behovet av och intresset för relevant information om berggrunden och dess beskaffenhet 
har alltid funnits och bland SGUs äldre berggrundskartor finns det åtskilliga exempel på 
texturella indelnings grunder för och klassificeringar av bergarter. Den deskriptiva informa
tionen, t.ex. mineralkornstorleken, användes som klassificeringsinstrument i brist på andra 
noggrannare mätmetoder. I samband med åldersdateringens genomslag inom geologin 
minskade successivt intresset för att klassificera bergarter efter kornstorlek och färg, även 
om dessa data givetvis fortfarande dokumenteras och datalagras. 

Vid sidan av den traditionella berggrundsgeologiska kartan producerar SGU under åren 
2003 till 2008 en tillämpad kartprodukt, bergkvalitetskartan, som syftar till att ge över
siktlig information om bergmaterialens egenskaper, t.ex. hur lämplig berggrunden är som 
vägmakadam, järnvägsmakadam och betongballast. 

Bakgrund 

I april 1999 antog riksdagen kvalitetsmål inom 15 områden. Målen beskriver den kvalitet 
och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara 
på lång sikt [1]. 

Ett av miljömålen (God bebyggd miljö) syftar till att trygga en god hushållning med na
turgrus eftersom det bl.a. är en resurs för dricksvattenförsörjningen. I takt med att bryt
ningen av naturgrus minskar efterfrågas krossat berg mer och mer, oavsett om det tas ifrån 
bergtäkter, väglinjer eller undermarksarbeten (Figur 1). 
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Figur 1. Leveranser av ballast i Sverige åren 1984-2003 per materials/ag, miljoner ton. 
Miljömålet för maximalt produktionsuttag av naturgrus år 2010 är 3 miljoner ton. 
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Bergkvalitetskartan 

SGU har sedan 1995 bedrivit bergkvalitetskartering i de större tätortsregionerna där beho
vet av makadam är stort p.g.a. stora infrastruktursatsningar och hög befolkningstäthet. Mä
lardalsområdet, med städer som Stockholm, Västerås, Uppsala, Enköping och Eskilstuna, 
är nu beskrivet i fråga om bergkvalitet. I västra Sverige är fem kommuner färdigkarterade 
och arbete pågår i ytterligare elva kommuner. Dessutom pågår en kartläggning av berg
grundens lämplighet som makadam i ytterligare fyra områden (Dalarna, Östergötland, 
Örebro och östra Mälardalen). Under år 2005 startar tre nya projekt i Gävle, Sundsvall och 
Umeå och när dessa slutförts år 2007 kommer en sammanlagd yta av cirka 30 000 km2 att 
vara beskriven av moderna berggrundskartor, flyggeofysik samt bergkvalitetsinformation 
(se fig. 2). Inom detta område bor mer är hälften av Sveriges befolkning. 

Bergkvalitetskartan syftar till att ge en översiktlig information till alla aktörer inom berg
materialindustrin. Länsstyrelsen har lättare att bedöma inkommande täktansökningar och 
att jämföra ansökningsspecifika data med den regionala databasen. Bergkvalitetskartan 
är i sig ett av flera underlagsmaterial för utformningen av markanvändningsområdena i 
de kommunala översiktsplanerna. Myndigheterna (Vägverket, Banverket och Boverket) 
bygger sin lagstiftning bl.a. på makadamens funktionella egenskaper och de geologiska 
förutsättningarna. Lokala kvalitetsavvikelser är viktiga att ha vetskap om vid utformningen 
av nya krav. Entreprenören kan utifrån bergkvalitetskartan lättare värdera och välja önskad 
makadamkvalitet. För makadamproducenten ökar möjligheten till marknadsföring av sitt 
material i jämförelse med den lokala kvaliteten. En regional analysdatabas hjälper konsulten 
att hitta brytvärt berg. 

Tolkningen av bergkvalitetskartan bygger på underlagsmaterial och provtagning i skala 
1:50 000 varför den bara kan ge en översiktlig information och vägledning om områdets 
beskaffenhet. 

D 

Figur 2. Undersökningsområden för bergkvalitet i mellersta Sverige. 
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Tekniska egenskaper 

Det viktigaste, näst det geografiska läget, för en makadams försäljningsmöjligheter är 
dess mekaniska egenskaper. De krav som ATB-väg 2004 [2], BVS 04 [3] och BBK 04 [4] 
ställer på bergmaterial som ska användas till väg-, järnvägsmakadam och betongballast är 
styrande för vilka analysmetoder SGU använder sig av. Variationen av bergmassans tek
niska egenskaper är i de flesta fall direkt beroende av de mineral och texturer som berget 
består av varför den geologiska bedömningen inte bara ger en kvantitativ uppskattning 
(modalanalys) utan också kan förklara, erfarenhetsmässigt, det faktiska analysresultatet 
(Figur 3 och 4). 

SGU s analysdatabas kommer i slutet av 2007 att innehålla mer än 2000 poster med resultat 
från tekniska analyser, modalanalyser, ASR-bedömningar (alkalisilikareaktivitet), spektro
metermätningar m.m. 

Geofysik 

Vattenförande krosszoner och grafitlager är i förhållande till den vanliga berggrunden 
kraftiga, naturliga, elektriska ledare (VLF-zoner) och kan detekteras med hjälp av flyg
geofysiska mätningar. Dessa zoner är inte bara instabila i bergbyggnation utan påverkar 
i allmänhet också berggrundens egenskaper negativt i den direkta närheten. På bergkva-

Figur 3. Massformiga, yngre, graniter med likartad mineralogi, textur och struktur. Mot
stånd mot skavande nötning (Kk) och sönderdelning (LA) förbättras med minskande korn
storlek. Vyn är 17,5-12,5 mmförsamtligafotografier. A)Kk=7 %, LA=24 %B)Kk=10 %, 
LA=29 % och C) Kk=l6 %, LA=33 %. 
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Figur 4. (A,B) Medelkornig, ojämnkornig granit, Kk= 7 %, LA= 18 %. (C,D) Medelkornig, 
jämnkorniggranitKk=ll %, LA=28 %. Vyn är 17,5-12,5 mmförfotoA och Cmedanfoto 
B och Där närbilder av A och C (Förstoring XlO). 

litetskartan återges den som ett av flera linament. VLF-zonerna syns sällan ovan jord då 
de är starkt vittringsbenägna och förbises av brist på information ibland vid väg- och tun
neldragningar. 

I betongsammanhang är bergmaterialets radium- och gammastrålning viktig vid husbygg
nation. Berggrundens naturliga strålning är i vissa sammanhang alltför hög för att man ska 
kunna använda bergmaterialet till husbyggnation utan radonskyddande åtgärder. Geofy
siska markmätningar i kombination med en tolkning av den flygradiometriska kartan ger 
en bra översikt av den naturliga strålningen över en region. Utifrån denna kan radonrisk
områden upprättas och vara informativa vid planering av nya byggprojekt. 

Sammanfattning 

Ett av de återkommande problemen för bergmaterialindustrin är de långa handläggnings
tiderna som i vissa fall kan hindra en verksamhet att komma igång. En ökad kunskap om 
bergmassan, vår volymmässigt största naturresurs, och dess egenskaper både på detaljerad 
och översiktlig nivå underlättar för länsstyrelsen att fatta rätt beslut i rätt tid. Det blir lättare 
att definiera och reservera mycket bra bergmaterial åt produktionen, för exploatering, om 
man har en helhetssyn över de lokala resurserna vilket är i linje med ett ekonomiskt och 
ekologiskt hållbart samhällsperspektiv. 
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