Gruv- och minerallandet Sverige

Vilka metaller och
mineral finns i Sverige?
Och hur mycket?
Vad använder vi
metallerna till?

Hur används vårt berg?

Hur mycket metaller,
mineral och berg
material använder du?
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– metaller, mineral och bergarter som finns i Sverige
och vad vi använder dem till
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JÄRN behövs för att göra stål. Stål är det mest
använda metalliska konstruktionsmaterialet i världen
– det används 20 gånger mer än alla andra metaller
tillsammans. Du hittar stål i byggnader, fordon,
maskiner, vitvaror, verktyg och mycket annat.
Järnmalm bryts idag i fem svenska gruvor. Sverige
är EUs största producent av järnmalm och 2013 ut
gjorde vår produktion hela 91 procent av EUs totala
järnmalmsproduktion.
KOPPAR är en utmärkt ledare av värme och elektricitet.
Det är också tack vare dessa egenskaper som koppar
är världens tredje mest använda metall, efter järn
och aluminium. Du hittar koppar i bland annat
mobiltelefoner, datorer, bilar, tåg, värmeelement och
tillsammans med metallen zink som mässing i till
exempel blåsinstrument.
Koppar bryts idag i sju svenska gruvor. Sverige stod
för 10 procent av EUs kopparproduktion år 2013.

GULD har använts i smycken sedan förhistorisk tid och
fungerar idag som internationell valuta. Liksom koppar
är guld en god ledare, den har ca 90 procent av koppars
ledningsförmåga, och används därför bland annat i
mobiltelefoner, datorer och TV-apparater.
Guld bryts idag i sju svenska gruvor, och den svenska pro
duktionen stod för en fjärdedel av EUs guldproduktion 2013.

BLY finns framför allt i batterier till bilar och andra fordon.
Ett annat användningsområde är i skyddsutrustning för arbete
med radioaktiva ämnen och vid röntgendiagnostik – en av
egenskaperna hos bly är att den skyddar mot joniserande
strålning. Du hittar även bly i kablar och rörledningar.
Bly bryts idag i fem svenska gruvor, som 2013 stod för
nästan 40 procent av EUs totala blyproduktion.

SILVER används framför allt inom smyckeindustrin och
i elektronik. Tidigare gick nästan hälften av allt silver på
marknaden åt till fotoindustrins filmrullar!
Silver bryts idag i tre svenska gruvor som producerade
17 procent av EUs totala silverproduktion 2013.

TELLUR förekommer sparsamt i jordskorpan och används
framförallt som halvledare i solceller och som legeringsämne i
stål. Tellur bryts idag i en svensk gruva.

ZINK skyddar från rost och frätning och används därför
ofta som rostskydd på andra metaller. Zink är dessutom
antioxiderande och finns därför i till exempel solskydds
krämer och olika medicinska krämer.
Zink bryts idag i sju svenska gruvor, och produktionen
2013 utgjorde en fjärdedel av EUs produktion.

BALLAST är benämningen på grus, sand och krossat
berg. Ballast används bland annat i betong, asfalt, som
fyllnadsmaterial och som järnvägsmakadam (banvallar).
Eftersom naturgrus är en ändlig resurs, viktig för bland annat
vattenförsörjningen, ingår det i Sveriges nationella miljömål
att minska användningen av naturgrus.
I Sverige fanns det år 2013 ca 1 400 täkter varav hälften
var bergtäkter.

KALKSTEN förekommer bland annat som sedimentär
och kristallin bergart (marmor). Kalksten används
bland annat i cement, asfalt, glas, kosmetika, papper
och gummi. Ett annat användningsområde är att
motverka försurning i sjöar och vattendrag.
KVARTS är ett mineral och förekommer i kristallin
form (kvartsit), i sedimentär form (sandsten) och som
lös jordart (kvartssand). Du hittar kvarts i bland annat
glas, betong, elektronik, keramik och solpaneler.
LERA är en finkornig jordart som består av olika
lermineral. Lera används bland annat i keramik,
porslin och som byggmaterial eller tätning.
NATURSTEN är definitionen på bergarter som
används som byggnads- och prydnadssten, till
exempel i husfasader, trappor och som gravstenar. I
Sverige används bland annat bergarterna granit, gnejs,
porfyr, kalksten, sandsten och skiffer som natursten.

GRUV- OCH MINERALLANDET SVERIGE
Sverige är ett gruvland som varje år exporterar metaller för runt 26 miljarder kronor.
Varje år importerar vi också metaller och mineral för 13 miljarder kronor. Uran står
för den största andelen. Andra metaller som importeras är bland annat sällsynta
jordartsmetaller, magnesium, aluminium, molybden, platina och titan.
FÄRRE GRUVOR SOM PRODUCERAR MER
Antalet gruvor i Sverige har minskat kraftigt under de senaste
100 åren, från nästan 500 gruvor 1910 till 16 stycken idag.
Däremot har produktionen ökat tack vare mer effektiv teknik.
År 2013 producerades nästan 80 miljoner ton malm, vilket
är 60 miljoner ton mer än 1910. Järnmalm står för nästan
hälften av all malm som producerades i Sverige. Sverige är
också den största järnmalmsproducenten i EU och står för 90
procent av EUs totala produktion.
BALLAST (grus, sand och krossat berg)
Utvecklingen av ballastproduktionen är annorlunda.
Insamling av produktionsstatistik startade först under
1980-talet. Uppskattningsvis producerades 15 miljoner ton
i Sverige 2013
ballast 1930. Under 1980-talet fanns detGruvor
över 5000
täkter i
Basmetaller
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Kvarts
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Täkter i Sverige 2013
Naturgrus-, moränoch bergtäkter
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Så här mycket mineral använder du
i snitt under ditt liv:
Koppar: 0,6 ton
Guld: 11 gram
Lera: 9,7 ton
Zink: 0,35 ton
Cement: 33 ton
Järn: ca 15 ton
Bly: 0,4 ton

Ballast: 775 ton

Andra mineral och metaller: 30 ton
Källa: Mineral information institute, www.mii.org
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... om beggrund, fyndigheter och
malmproduktion i Sverige och
världen finns på vår webbplats. Här
hittar du också våra rapporter om
bergverksstatistik och produktion av
grus, sand och krossat berg:

www.sgu.se

