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Stora projekt på gångStora projekt på gångStora projekt på gångStora projekt på gång

• Funding for road maintenance work in Great Britain is in excess of 
£1.5 billion (€1.73bn) per year, a ten-year high

• President Trump releases $1.5 trillion infrastructure plan

• Cemex reports highest net income since 2007

• Rail Baltica (Polen-Estland)

• Svenska höghastighetsjärnvägar

• Prognos – världens ballastproduktion fortsätter att öka med 6,1 % 
varje år



Means to an end!Styrmedel för att motverka konsumtion av naturgrusStyrmedel för att motverka konsumtion av naturgrusStyrmedel för att motverka konsumtion av naturgrusStyrmedel för att motverka konsumtion av naturgrus



Ballastproduktionen 2017 (preliminära data)Ballastproduktionen 2017 (preliminära data)Ballastproduktionen 2017 (preliminära data)Ballastproduktionen 2017 (preliminära data)

• Totalt ca 90 miljoner ton – en ökning!

• Naturgrus ca 10-11 miljoner ton – en marginell ökning!

• Användningsområdet Väg ökar

• Användningsområdet Betong, en liten ökning

• Anläggningarna har blivit fler

• Aktörerna har blivit fler?



Policy om naturgrusPolicy om naturgrusPolicy om naturgrusPolicy om naturgrus

• Trafikverket – ”Vi (Trafikverket) strävar efter att använda så lite 
naturgrus som möjligt vid sandning, eftersom naturgrus är en ändlig 
resurs”

• Skanska – ”Naturgrus har länge varit en självklar ingrediens i betong. 
Men naturgrus är en ändlig resurs som är viktigt för vår grund-
vattenförsörjning”

• SBMI – ”Naturgruset är en ändlig resurs, som samhället bör hushålla 
med eftersom tätorternas vattenbehov till cirka 50 procent täcks med 
grundvatten från rullstensåsar eller med ytvatten som filtrerats i 
dessa”



MaterialförsörjningsunderlagMaterialförsörjningsunderlagMaterialförsörjningsunderlagMaterialförsörjningsunderlag
Materialförsörjningsplaner ska genom att belysa olika 
regioners förutsättningar  att ta fram ballast.  Syftet är att 
optimera den lokala försörjningen på ett hållbart sätt.

• Uppsala-Stockholm

• Skåne

• Kalmar

• ? Örebro, Östergötland, Göteborg ?

Initiativet för att göra en MFP kommer från Länsstyrelsen



Forskning & UtvecklingForskning & UtvecklingForskning & UtvecklingForskning & Utveckling

Rapporten finns på MinFos hemsida:
http://www.minfo.se/minbas/Uthallig-produktion.pdf

Uthållig produktion av finkorniga material från bergtäkter
MinBaS
MinBaS 2
MinBaS Innovation
EELS
…
En föränderlig värld kräver nya forskningsprojekt!



Rätt berg Rätt berg Rätt berg Rätt berg ---- en grundförutsättning för betong en grundförutsättning för betong en grundförutsättning för betong en grundförutsättning för betong 

• Ej högstrålande

• Ej alkalisilikareaktivt

• Homogent

• Ovittrat, sulfidfattigt

• Ej flisiga aggregat

• Ej hög glimmerhalt



Alternativa materials egenskaper Alternativa materials egenskaper Alternativa materials egenskaper Alternativa materials egenskaper ---- nyckelfråganyckelfråganyckelfråganyckelfråga

• Användningen av restmaterial kommer att öka!

• Alternativ till naturgrus - Täkter som producerar HKBB – antal, 
geografisk spridning m.m?

• Hur ser berggrunden ut på dessa platser?

• Materialens tekniska egenskaper?

• Avfall eller resurs?

Viktigt att kunna visa på goda exempel!



Sveriges naturgrusandel är en av Europas lägstaSveriges naturgrusandel är en av Europas lägstaSveriges naturgrusandel är en av Europas lägstaSveriges naturgrusandel är en av Europas lägsta
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Sandkorn från havet exporteras till JapanSandkorn från havet exporteras till JapanSandkorn från havet exporteras till JapanSandkorn från havet exporteras till Japan



NaturgrusfråganNaturgrusfråganNaturgrusfråganNaturgrusfrågan

• Ersättningsmaterial för naturgrus –
SGU 2015:35

• Hur tolkar ni rapporten?

• Frågor som är obesvarade?

• Motstående lydelser?

• Saknas användningsområden?


