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Sammanträde med Bergmaterialrådet den 6 november 2018 
 
 

Datum:  Tisdag den 6 november 2018 
Tid:  12:00-16:00  
Plats:  Diamantsalen 

 
Närvarande: 
Björn Strokirk, Sveriges Bergmaterialindustri 
Mariette Karlsson, Scandinavian Stone 
Pia Persson Holmberg, LST Uppsala län 
Jan Bida, MinFo 
Göran Risberg, SGU 
Lena Söderberg, ordf. 
Mugdim Islamovic, SGU 
Mattias Göransson, sekr. 
Jakob Levén, SGU 

 Anna Hedenström, SGU 
 
Anmält förhinder: 
Urban Åkeson, Trafikverket 
Erik Hulthén, Chalmers 
Sven Wallman, NCC 
Frida Rudsander, Naturvårdsverket 
 
Bilaga 1 Presentation Lena Söderberg, SGU 
Bilaga 2 Presentation Anna Hedenström, SGU 
Bilaga 3 Presentation Mattias Göransson, SGU 
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Inledning och allmän information, Lena Söderberg 
SGU bedriver idag flera betydelsefulla och framtidsinriktade verksamheter, se bilaga 1. Flera 
nödvändiga utbildningsinsatser genomförs internt. Området informationssäkerhet handlar både om 
rikets säkerhet och att SGUs information inte ska manipuleras. En viktig fråga inom vår externa 
kommunikation är att öka våra produkters användbarhet, att öka nyttan för omvärlden. Ett viktigt 
samarbetsprojekt är Geodatastrategin. Den syftar till att gemensamt samla data från olika av samhällets 
myndigheter. Arbetet för oss närmare varandra och gör att vi anpassar oss, dels efter varandra och dels 
mot användarnas behov. Betydelsefulla uppdragsprojekt som SGU deltar i är Trafikverksprojekten (se 
sidan x). Dessa multidisciplinära projekt (vatten, jord och berg) ger både SGU data till våra databaser 
men även Trafikverket enhetlig geologisk underlagsinformation för att kunna bygga en hållbar 
infrastruktur. Projektet Information från andra som syftar till att geologisk information ska hämtas in 
från andra parter i samhället och slutlagras på SGU drivs vidare och samtal förs kontinuerligt. 
  
Det osäkra parlamentariska läge som råder just nu innebär ingen direkt påverkan för SGUs 
verksamheter på kort sikt. Om osäkerheten kvarstår och samhällsekonomin påverkas negativt, kan 
detta innebära mindre men hanterbara justeringar. SGU har under det senaste året gjort ett flertal 
nyanställningar, dels ersättningsrekryteringar men också nyanställningar genom de extra 
grundvattensatsningar som regeringen har tillfört. Rekryteringen har generellt sett gått mycket bra. För 
många geologer ses en anställning på SGU som en merit i deras CVn vilket är väldigt roligt för oss. 
Arbetsstyrkan på SGUs filial i Lund har fördubblats under året. 
 
 
Information från delegaterna 
När det gäller forskningsarbeten så har projektet MinBaS Innovasion nu avslutas. Flera av de viktiga 
rapporterna finns nu på MinFos hemsida (http://www.minfo.se/): 
 

• Hållbar lokalisering av täkter och materialterminaler 
• Kritiska egenskaper hos bergmaterial och alternativa material 
• Kvalitetsstyrning, -EN-standardisering och implementering av ballastprodukter 
• Produktions- och produktkontroll i stenindustrin 
• Småskalig provtagning av berg för att kvantifiera lämpligheten för bergkross som betongballast  

 
Nätverket MinBaS, mellan industri, myndigheter och institut, fortsätter att hålla kontakten för fortsatt 
samverkan i nya projektformer. 
Inom Industrimineralområdet har en ny forskningscentral för cement- och kalkproduktion startats i 
Umeå. Centralen kommer att främst syssla med hållbarhetsfrågor för dessa processer vilket saknas just 
inom området cement- och kalkproduktionen. Forskningsmedlen kommer att ligga på drygt en och en 
halv miljon kronor per år. Centralens mål är att utbilda tre industridoktorander. 
Viktiga frågor inom detta område är råvarutillgången, kvaliteten på råvaran, tillståndsfrågor, 
koldioxidemissioner, utsläppsrätter m.m. 
 
Viktiga frågor för Scandinavian Stone och naturstensindustrin är att säkra råvaruplatserna för 
framtiden. Både nya och gamla täkter är viktiga lokaliseringar. Att kunna förlänga befintliga 
råvaruplatser där stenen har de rätta egenskaperna är en viktig fråga. Gamla stenbrott är likt gamla 
gruvor viktiga även för framtiden då de i flera fall är materialmässigt unika eller mycket ovanliga. 
Dessvärre kan de vara svåra att återstarta eftersom de lokala naturvärdena ofta värderas högre. En 
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lösning på dessa problem kan vara att starta en dialog om dessa frågor med RAÄ. SGU samarbetar 
med andra i ett projekt om de svenska kulturarven och kommer att ta upp frågan här. 
 
Det är viktigt att både forskningen och kunskapen om natursten överförs till dem som utformar våra 
byggnader, arkitekterna. Naturstensindustrin har bedrivit en god utbildning inom detta område och 
ämnar göra detta i framtiden också. Det europeiska samarbetsprojektet mellan geologiska 
undersökningar, GeoERA, kommer förhoppningsvis att öka förståelsen för naturstensprodukter och 
förbättra användningen, hanteringen av densamma. Antalet sysselsatta inom naturstensindustrin 
beräknas totalt uppgå till ca ett par tusen människor. Återanvändningen av reststen från 
naturstensindustrin fortsätter att öka, särskilt då inom byggintensiva områden. Natursten som används 
utomhus i Sverige domineras fortfarande av svensk sten medan den sten som används inomhus främst 
är utländsk. 
 
Elektrifiering av processtegen i täkter ökar mer och mer. För större verksamheter blir det vanligare 
med att kravställa elektrifiering av krossar m.m. Det som tidigare talat emot detta har bl.a. varit 
traditioner av dieseldrift. Nu ser man istället på miljövinsten av att elektrifiera anläggningarna, för de 
större är det också ekonomiskt rimligt att göra detta. Nästa steg är att elektrifiera även lastbilarna inom 
täkterna. Möjligheten att genomföra en elektrifiering varierar över landet idag då det är svårare att göra 
detta på mindre täkter och i glesbygden. Elektrifieringsfrågan är inte integrerad i 
Materialförsörjningfrågan. Helhetsbilden är väldigt viktig. Det är viktigt att möjliga, framtida 
täktlägen inte byggs bort. En möjlig väg är att lämpligt berg för råvaruutvinning definieras av SGU – 
att dessa materialtillgångar säkras för en sådan användning, exempelvis i de lokala Översiktsplanerna. 
Det är viktigt att hela samhället för ett nära samarbete i denna fråga. 
 
Naturvårdsverkets gamla riktlinjer i täktverksamhet börjar man mer och mer frångå. Dessa riktlinjer 
kommer att behöva uppdateras i frågor om avstånd till täktverksamhet, miljöförstöringar m.m. 
Samhällets behov av bostäder är viktigt. Huvudsakligen avgörs den frågan i den kommunala 
Översiktsplaneringen. I Norge pekas vissa områden ut som non-buildable-areas. För att lyckas hålla 
igång byggandet och minimera kostnaderna, bygga billigt, är det viktigt med tydliga vägledningar 
uppifrån. Bra bergmaterialfyndigheter bör få långa tillståndstider och om grundvattensituationen är 
god bör man kunna bryta bergmaterial på stora djup. Fler järnvägstransporter från täkterna minskar 
utsläppen. 
 
Bergtäkter och terminalplatser är bra lokaler för att hantera ordinärt ballastmaterial och 
entreprenadberg. När det gäller återvunna massor, krossad betong och asfaltgranulat, saknas så kallade 
End of Waste-kriterier (EOW). När t.ex. asfalt hårdnar på grund av oxidering, avgivande av lättare 
oljor, blir den svårare att avsätta på marknaden och efter tre år betraktas detta som ett avfall. Sverige 
bör ta fram egna, nationella EOW för att förenkla användandet av de restmaterial som uppstår vid 
byggande och anläggningsarbeten. Nationella EOW bör göras även tas fram för tunnelberg, en produkt 
som det skapas mer än 20 miljoner ton årligen av och som om den inte används annars riskerar att 
deponeras och bli kostsam både för miljön (transporter) och för byggandet. De länder som ses som 
föregångare i Europa avseende återvinning av ballastprodukter är Holland och Finland. 
 
Elektrifieringen av ballastbranschen fortsätter. Flera initiativ har tagits från myndigheterna, 
Klimatklivet (Naturvårdsverket), Energisteget (Energimyndigheten) och man har nu byggt en el-nod 
som är tänkt att försörja Arlandaområdets täkter med energi. Att undvika elanvändningen under 
vintersäsongen kan vara ytterligare ett sätt att ytterligare effektivisera konsumtionen. SBMI arbetar 
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vidare med frågan om Säker täkt. Separerade vägbanor inom de större täktområdena minskar 
olyckorna. Frågan om järnvägen är lösningen för transporten av ballastmaterial är problematisk. Det är 
i första hand persontrafiken som prioriterats, inte godstrafiken, när man byggt infrastrukturen. 
Avseende båttransporter som en lösning på trassportutmaningen är problemet bl.a. att strandskyddet 
gör det svårt att få tillstånd att starta en verksamhet nära vattnet eller att bygga en nödvändig 
hamnanläggning. Frågan om hanteringen av och riskerna med silikosdammet är även det en fråga för 
framtiden. SBMIs kansli förstärks med Eva Johansson. 
 
 
Täkthandläggarträffen, Mugdim Islamovic 
SGU var värd för den nationella täkthandläggarträffen i år. Deltagandet var högt och i programmet 
diskuterades bl.a. frågor om grundvatten och materialförsörjning. På träffen deltog även 
Naturvårdsverket och SBMI med frågor om tillsynsvägledning, masshantering m.m. Även Stockholms 
stad deltog och berättade om den stora masshanteringen i Stockholm. Hanteringen av dessa massor är 
utmanande och behovet att kunna nå terminalplatser, deponier och förädlingsstationer är mycket 
viktiga. Frågan om ekonomisk säkerhet för en täktverksamhet togs upp på träffen – den hanteras på 
olika sätt i olika län i Sverige. Nästa år är det tänkt att Naturvårdsverket ska hålla i den nationella 
täkthandläggarträffen tillsammans med SGU. En sak som efterfrågas av täkthandläggarna är någon 
form av grundkurs i geologi som SGU skulle kunna hålla årligen. 
 
 
Geologisk information i infrastrukturkorridorer, An na Hedenström 
SGUs uppdrag för Trafikverket att uppdatera den geologiska informationen inför byggnad av 
höghastighetsjärnvägarna, Hässleholm-Lund och Tranås-Jönköping, börjar nu bli klart (se bilaga 2). 
SGUs arbete har varit att ta fram den geologiska ”grundinformationen”, inte att fatta beslut för själva 
byggandet på basis av grundinformationen. Andra projekt, är alltför långt gångna för att SGU ska 
kunna bidra i och med att grundinformationen om geologin används i ett initialt skede. Projektet är ett 
bra exempel på hur information från andra, t.ex. Trafikverket, kan lagras i SGUs databaser. 
 
 
Svensk bergmaterialproduktion 2017, Mattias Göransson  
Bergmaterialproduktionen i Sverige är på en mycket hög nivå delvis på grund av den byggintensiva 
tiden. Förra året levererades 96 miljoner ton från de svenska täkterna (se bilaga 3). I takt med att 
täkterna blivit färre har de samtidigt blivit större. Skatten på naturgrus indexeras och höjs från och med 
nästa år och regleras därefter mot konsumentprisindexet. 
 
De styrmedel som har verkat under de sista 20 åren ser ut att ha verkat klart. För att fortsätta minska 
konsumtionen av naturgruset är det viktigt att vi har en god kännedom om vilka de bästa alternativa 
materialen är. Andra styrmedel som är viktiga att beakta är att beställarna av ballastmaterial antar 
policy mot användandet av naturgrus. Slutligen är det viktigt att materialförsörjningsplaner upprättas 
på regional eller lokal nivå. Tillgången till råmaterial är viktig för hela samhället. 
 
All berggrund är inte lämplig att använda som betongballast. Vissa graniter är det om materialens 
egenskaper är de rätta. Idag saknas kunskap om de alternativa materialens egenskaper varför mer 
kunskap om dessa behövs. Slutligen kommer fler bergtäkter att behöva öppnas för att ersätta de 
grustäkter som idag har och i framtiden kommer att försvinna. 
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Mer information om ballastproduktionen 2017 finns här, http://resource.sgu.se/produkter/pp/pp2018-2-
rapport.pdf. 
 
 
Grundvatten, Jakob Levén 
En grundvattenfråga som för närvarande är högprioriterad på SGU är de låga grundvattennivåerna. 
SGU arbetar nu för att bättre kunna visa de faktiska grundvattennivåerna i Sverige. SGU kartlägger för 
närvarande grundvattentillgångarna i alla områden med sedimentär berggrund i Sverige. Arbetet med 
3D-geologi fortsätter. Att visa geologisk information på detta nya sätt ger alla ett nytt verktyg för att 
kunna bygga ett hållbart samhälle. 
 
 
Avslutning 
Lena tackade alla rådsdelegater för den tid som varit. Bergmaterialfrågorna är mycket viktiga för att 
förstå de möjligheter och de utmaningar som samhället står inför, idag och imorgon. Det är dock andra 
frågor som indirekt styr bergmaterialfrågorna. Därför slås nu de två användarråden Bergmaterialrådet 
och rådet för Samhällsplanering ihop. Fortsatt kommunikation i dessa viktiga frågor är nödvändigt 
varför de bilaterala mötena är väldigt betydelsefulla att upprätthålla. 
 
 
 
Sekreterare    Justeras 
 
 
 
 
 
 
Mattias Göransson    Lena Söderberg 


