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Sammanträde med SGUs Bergmaterialråd den 28 oktober 2015 
 
Tid:  Onsdagen den 28 oktober 2015 kl. 13:00-16:00  
 Samling med lunch i SGUs restaurang kl. 12:00 
 
Plats:  SGU, Villavägen 18, Diamantsalen 
 
 
     Prel. tid 

1. Inledning och allmän information, Anna Åberg/SGU 13.00   
 

2. SGUs gemensamma mål 2016, Anna Åberg, Göran Risberg/SGU 
 

13.10 
 

3. Strålning från bergmaterial – Ny rapport från SGU 
Cecilia Jelinek/SGU   13.50 
  

4. Ersättningsmaterial för naturgrus, ver. 2.0 
Mattias Göransson/SGU   14.10 

 
5. Ny kurs om berg- och grustäkter, våren 2016? 

Karin Grånäs/SGU    14.25  
 
Kaffe 
 

6. Inspel från rådsmedlemmar   15.00 
 

7. Övriga frågor    15.40 
 
 
Närvarande: 
Anna Åberg/SGU 
Göran Risberg/SGU 
Anna Hedenström/SGU 
Mattias Göransson/SGU 
Karin Grånäs/SGU 
Amanda Baumgartner/SGU 
Björn Strokirk/SBMI 
Jan Bida/MinFo 
Urban Åkeson/TV 

Sven Wallman/NCC 
Mariette Karlsson/Emmaboda 
granit 
 
Frånvarande: 
Lena Söderberg/SGU 
Nicklas Stenqvist/Svevia 
Ingrid Johansson-Horner/NV 
Pia Persson-Holmberg/LST 
Erik Hultén/Chalmers 
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1. Inledning och allmän information, Anna Åberg, SGU 
SGU kommer på respektive avdelning att organiseras om så att nya, mindre enheter kommer att skapas 
i syfte att skapa en högre operativ förmåga. Inom avdelningen för grundvatten skapas bland annat en 
ny enhet – Vatten i berg. Dessutom kommer SGUs staber tillsammans med Geodataavdelningen att 
slås ihop till en avdelning uppdelad i enheter. Övrig avdelningsindelning kommer att förbli oförändrad; 
mer information kommer att presenteras vid nästa rådsmöte. I nuläget väntar SGU på regleringsbrevet. 
Aviserade satsningar i budgetpropositionen inom miljö kan komma att påverka SGUs finansiering 
anslag positivt. Grundvattendagar i Göteborg har precis avslutats med positivt gensvar från dem som 
deltog. Nästa event blir om 2 år, kanske då i Uppsala. Frågan om Nordkalks stenbrott på Gotland har 
diskuterats vid ett möte mellan SGU och Naturvårdsverket. Frågan om verksamhetens framtid blir 
klarare den 6 november då bolagets svar till domstolen kommer. Det påpekades att stora och hållbara 
investeringar också kräver att en säker råvarubas finns och att en långsiktig verksamhet är möjlig. Som 
exempel kan nämnas Cementas satsning i Norge, där man byggde en storskalig 
koldioxidavskiljningsanläggning. Detta ansågs vara möjligt eftersom en långsiktig verksamhet här 
bedömdes vara realistisk. 
 

2. SGUs gemensamma mål 2016, Anna Åberg och Göran Risberg SGU 
För att SGU ska nå de strategiska mål som fastsällts i vår verksamhetsstrategi och för att möta en 
situation med minskade anslag har vi upprättat 12 stycken gemensamma mål för 2016, se vidare under 
bilaga 1. En viktig uppgift blir att integrera SGUs hållbarhetsarbete, miljömål och remissarbete m.m., 
inom myndigheten. Flera av SGUs verksamhetsområden arbetar med fokus mot näringspolitiken även 
om detta inte alltid är tydligt för omvärlden varför detta bör lyftas fram. Målet om Geologisk 
information ska svara på frågor om varför en viss undersökningsverksamhet utförs. Förstärkta 
resurser omfattar externfinansierade områden, t.ex. inom EU-forskning och samverkansprojekt med 
andra myndigheter. Inom målet för Informationshantering är syftet att ordna upp SGUs databaser. I 
samband med färre fältarbetsinsatser de närmsta åren möjliggörs detta. I Värdegrundsarbete kommer 
SGU att identifiera de värderingar som ligger till grund för verksamheten, skapa en SGU-anda och på 
sikt stärka bilden av SGU utåt. I målet Intressenter & kommunikation ska SGU tydligare definiera våra 
intressenter och skapa en strategi för vår kommunikation. Målet Samhällsekonomisk analys och 
effekter syftar till att bättre förklara vilka samhällsekonomiska effekter SGUs verksamhet uppnår. SGU 
bad slutligen rådsmedlemmarna att identifiera inom vilka områden myndigheten behöver växa. 
 

3. Strålning från bergmaterial – Ny rapport från SGU, Cecilia Jelinek, SGU 
CJ redogjorde för den nya rapport om strålning från bergmaterial som SGU ämnar publicera före 
årsskiftet, se bilaga 2. Rapporten tar dels upp befintliga rekommendationer och lagstiftning om 
strålning och dels de geologiska förutsättningarna i Sverige att bryta bergmaterial som är lågstrålande. 
 

4. Ersättningsmaterial för naturgrus, ver. 2.0, Mattias Göransson, SGU 
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Forskning som bedrivits under de senare åren har identifierat alternativa ersättningsmaterial för 
naturgrus för flera användningsområden, se bilaga 3. Den största förändringen i den uppdaterade 
rapporten Ersättningsmaterial för naturgrus berör betonganvändningsområdet. Grovandelen för 
betongändamål (> 4 mm) kommer att placeras i kategori 1, Användningsområden där det är tekniskt 
möjligt att använda ersättningsmaterial. Finandelen för betongändamål (< 4 mm) kommer däremot att 
bli kvar i kategori 2, Användningsområden där det kan vara tekniskt möjligt att producera lämplig 
produkt med ersättningsmaterial. Rapporten kommer att genomgå redaktionellt arbete inom kort och 
förmodligen publiceras vid årsskiftet. 
 

5. Ny kurs om berg- och grustäkter, våren 2016? Karin Grånäs, SGU  
Efter genomförd kurs i våras lät SGU göra en enkät för att fånga upp vilka områden kursdeltagarna 
saknade. Där framgick bl.a. att tillsyns- och tillståndsfrågor borde tas upp, frågor som naturligt ligger 
närmast Länsstyrelserna och Naturvårdsverket. SGU saknar dock en samarbetspartner för tillsyns- och 
tillståndsfrågor för täkter. Förslag uppkom att kontakta Miljösamverkan Sverige och 
Miljöprövningsdelegationen för deltagande rörande dessa frågor. SGUs ide om att via en 
handledarstödd GIS-workshop öka användandet av geologisk information vid tillståndsärenden är svår 
att genomföra. Länsstyrelsens handläggare gör ingen egen GIS-analys och saknar vanligen erforderlig 
GIS-kunskap för detta. Endast särskilda GIS-analytiker behärskar detta och dessa saknar istället 
nödvändig sakkunskap. 
 

6. Inspel från rådsmedlemmar 
Under den avslutande diskussionen togs följande frågor upp: 
 
Större infrastrukturprojekt, entreprenadberg 
Trafikverket gör bedömningen att massbalans kommer att uppnås inom den närmsta framtidens större 
infrastrukturprojekt. Flera av dessa kommer lokalt att generera en hel del överskott av entreprenadberg 
eftersom antalet tunnelpassager är många. Närmast i tiden är Förbifart Stockholm där projektering 
pågår för närvarande. Beräknad sluttid för detta projekt är 2023. Förbifarten är 21 km lång varav 
tunnelpassager utgör ca 18 km. Totalt beräknas 19 miljoner ton entreprenadberg genereras inom detta 
projekt. Ostlänksprojektets byggstart är beräknad till 2017 och projektet ska vara helt klart 2028. 
Ostlänken är 15 mil lång och innefattar 25 stycken tunnlar. Totalt genereras ca 4 miljoner ton 
entreprenadberg varav det mesta återanvänds inom projektet, eventuellt uppnås massbalans. Byggstart 
för Götalandsbanan (sträckan Göteborg-Borås) beräknas till 2020. Hela Götalandsbanan beräknas vara 
färdigbyggd 2031. Totalt omfattar denna del 22-25 km tunnel vilket kommer att genera 
uppskattningsvis 9-11 miljoner ton entreprenadberg. Detta kommer att medföra att lokala överskott 
skapas i regionen. Troligen kommer så kallad lining, betonginklädnad, av tunnlarna att utföras. I 
nuläget förhandlar Trafikverket med entreprenörerna om projektet Västlänken som ämnar starta inom 
de närmsta åren. Även Varbergstunneln är ett massbalansprojekt; allt entreprenadberg från detta 
projekt bedöms kunna avsättas inom kommunen.  
 
Sevesodirektivet och rekommendationer för vattenverksamhet 
Nya regler gör att täktverksamhet kommer att klassas som en Sevesoverksamhet (enligt den lägre 
kravnivån, > 10 ton sprängämne) då laddfordonen i dagsläget kan hantera upp till 14 ton sprängämne. 
Det påpekades att kopplingen mellan traditionell täktverksamhet och den storskaliga, kemiska 
katastrofen Seveso i Italien är ojämförbar och problematisk att hantera i samband med täkters 
verksamhetsbeskrivning.  
 



  4(4)
   
   
 
 
 
 

bergmaterialrad-okt-2015.docx 
15-11-04 Organisationsnr. 202100-2528 

 

SGUs generella rekommendationer för bedömning av tillståndspliktig vattenverksamhet har emottagits 
positivt av branschen. En fråga från branschhåll gällde det så kallade icke-försämringskravet. Är det 
möjligt att säkerställa att ingen grustäktsverksamhet påverkar grundvattenförekomsten. Kravet 
stämmer men det ska inte tolkas in för alla grusförekomster, all verksamhet behöver inte innebära en 
försämring av vattenkvaliteten. Bilateralt möte mellan SGU och SBMI våren 2016 kommer att ta upp 
denna fråga. 
 
MinBaS Innovation 
Jan Bida redogjorde för de forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivits och för närvarande pågår 
under projektakronymen, MinBaS (mineral-ballast-sten). Projektkonstallationen har samlat alla större 
branschföretag, relevanta myndigheter och institut samt universitet. Nuvarande projekt, MinBaS-
Innovation har en särskild hög miljö- och hållbarhetsinriktning (se vidare i bilaga 4). 
 
 
 

1. Nästa möte 

Nästa möte hålls den 30 mars 2016 antingen i SGUs lokaler i Stockholm eller i Uppsala; besked om 
detta kommer senare. Förslag till höstmötet 2016 kommer att meddelas via Doodle.  
 
 
 
 

Sekreterare   Justeras 
 
 

 
Mattias Göransson  Anna Åberg 

 


