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1900 till 1920-talet:

Utbyggnad av järnvägsnätet



1930-talet: 

Bara grusvägar. Bönderna skötte underhåll



1940-talet:

Fö t i t i i h lFörsta inventeringarna av grus, pinnmo och lera

Dr Gunnar Beskow belyste de 
geologiska förutsättningarna och 
framhöll att grustillgångarna 
ingalunda äro outtömligaingalunda äro outtömliga

…vore en reglerande lagstiftning 
och en rationell hushållning 
önskvärdaönskvärda

När gruset börjar tryta får man, 
sade Dr Beskow, alltmer övergå 
till att krossa sten….



1950-1960-talet: 

Ök d b d k h t ilj tÖkad byggnadsverksamhet, miljonprogrammet

Leveranser av ballastmaterial 1930 - 99
The deliveries of aggregates 1930 - 99
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1970 t l t1970-talet:

• Grusutredningen -74 (SINDGrusutredningen 74 (SIND 
1978)

G h d å l d h• Grus och sand på land och 
i hav (SIND 1980:1)



1980-talet: 
• Regionala inventeringar• Regionala inventeringar
• Grusarkivet byggdes upp

Täkt ift i fö d 1984• Täktavgift infördes 1984
•Produktionsstatistik 1984
• Regionala 
grusförsörjningsplaner upprättasg j g p pp



Grusinventeringar



Berginventeringa
r



1990-talet:

• Naturgrusskatt införs, 
1996 

•Miljöbalken, 1999



2000-talet

Miljömål, Naturgrus - delmål inom God bebyggd miljöj
Delmål: År 2010 ska uttagen av naturgrus vara 
högst 12 miljoner ton (och andelen återanvänthögst 12 miljoner ton (och andelen återanvänt 
material utgöra minst 15 % av 
ballastanvändningen).Generationsmål: Naturgrus ska nyttjas endast närGenerationsmål: Naturgrus ska nyttjas endast när 
ersättningsmaterial inte kan komma ifråga med 
hänsyn till användningsområdet

Precisering av målet om Grundvatten av god kvalitet:

Naturgrusavlagringar av stor betydelse för 
drickvattenförsörjning, energilagring, eller natur- ochdrickvattenförsörjning, energilagring, eller natur och 
kulturlandskapet är fortsatt bevarade.



Vad säger lagen - MB 9 kap.:g g p

• 6f § … en naturgrustäkt får inte komma till stånd om
• det med hänsyn till det avsedda användningsområdet 

är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att använda ett 
annat material

• naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande 
eller framtida dricksvattenförsörjning och täkten kan 
medföra en försämrad vattenförsörjning, eller

• naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur- eller 
kulturmiljö.

Denna lag trädde i kraft den 1 augusti 2009



2010-talet

Vad får naturgrus användas till?Vad får naturgrus användas till?
1. Ersättningsmaterial finns
• Generella överenskommelser att inte använda naturgrus till 

dessa områden bör tas mellan alla större användargrupper. 

2. Ersättningsmaterial kan lokalt förekomma
• Möjligheten att finna ett ersättningsmaterial är i huvudsak 

b d d t i ä åd t fi b t å äberoende av om det i närområdet finns bergartsråvara som är 
lämplig att krossa, bearbeta m.m. för avsett ändamål

3 E ätt i t i l k3. Ersättningsmaterial saknas
• Kunskap om ersättningsmaterial till dessa 

användningsområden saknas idag, men bör bli föremål för 
forskning.g



Pilotprojekt Uppsala län

Bergkvalitet 1

Bergkvalitet för betong

Bergkvalitet 2

Bergkvalitet 3



Mineralstrategin
Uppdrag inom 
materialförsörjning till SGU:

Metod för regional 
t i lfö ö j i l imaterialförsörjningsplanering

Stödja länsstyrelserna
System för insamling avSystem för insamling av 
uppgifter om entreprenadsten



Metod för materialförsörjningsplaneringj g p g

 Identifiera mål för planen

 Tillgängliga planeringsunderlag (ÖP, Viktiga 
 Prata med bransch, kommuner och övriga intressenter

g g g p g g ( , g
grundvattenförekomster, reservat)

 Berg och moräntillgångar identifiera behov av sand Berg- och moräntillgångar, identifiera behov av sand
 Nuvarande täktverksamhet, utbud och 

efterfrågan import och exportefterfrågan, import och export



Strategiska 
frågor

Hur ska framtidens ballastmarknad se ut?

frågor



Uppdrag Entreprenadberg

Täkter som tar emot och förädlarTäkter som tar emot och förädlar 
entreprenadberg ska ha möjlighet att 
ange mängden entreprenadberg som g g p g
levereras från täkten, i miljörapporten 
till SMP. 

SGU ska ha möjlighet att inhämta produktionsuppgifter 
från anmälningspliktiga krossar i så kallade 
masshanteringsterminaler.



Kunskap om bergets lämplighetKunskap om bergets lämplighet

Glimmer Homogent?

m.m. påverkar bergets 

Korn-
tekniska egenskaper

(Strålning) 
storlek



KartvisareKartvisare
n Ballast
Info om: 
• Bergkvalitet
• Grusförekomster• Grusförekomster 
• Täkter
• Tekniska analyser
• Grundvatten• Grundvatten



GIS-analys för 

Skyddad natur
planeringsunderlag

Vatten + strandskydd Ej tillgängligt ”Tillgängliga” y

Tätorter bebyggelse

g g g
områden med 
klassad 

”Tillgängligt”

Tätorter, bebyggelse

Bergkvalitet

bergkvalitet

Jorddjup >5 m



Hur ballastfrågan har hanterats i samhället:

Omställningen från grus till berg  
Ökad medvetenhet, naturgrus ändlig resurs
Ökad kunskap om grus- och bergtillgångar
Bättre tillgänglighet på informationg g g p
Trögt med materialförsörjningsplanering

Hur ballastfrågan har hanterats SGU:

Tidigare fokus på insamling nu på att få ut informationTidigare fokus på insamling, nu på att få ut information. 
Tidigare skilda kompetensområden i dag integrerad 
verksamhet berg jord och planeringverksamhet berg, jord och planering



Tack för mig!

Rullstensås vid sjön Issan, Borlänge 
kommun


