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Angaende tillstand for takt av grus inom fastigheten Degerfors Liden 
1:34. 

Sveriges geologiska undersokning (SGU) har den 6 septembermottagit rubricerat 
arende for yttrande. Med anledning harav vill SGU framf6ra f6ljande: 

SGUs beddmning 
Mot bakgrund av vad som framf6rs i aktbilaga 4 ser SGU det inte som motiverat att 
ge ut6kat tillstand for uttag av naturgrus i Liden 1:34 ut6ver gallande tillstand. 

Bergmaterial och betongproduktion 
SGU delay NCCs syn att olika typer av betongprodukter staller olika krav pa 
bergmaterialets egenskaper, for att uppfylla produkternas funktionella egenskaper. 
Har ser SGU det som att anvandning av naturgus kan vara n6dvandigt f6r vissa 
typer av betong, som den sprutbetong till Zinkgruvan som namns i aktbilaga 4. 
Dliremot inte sagt all typ av sprutbetong kraver naturgrus f6r att fa ratt tekniska 
egenskaper. 
SGU har dock inte full kunskap om hur m6jligheterna ar att anvanda alternativt 
material till naturgrus f6r alla olika typer av betongprodukter. SGU har daremot 
vetskap om att fabriksbetong och olika typer av betongprodukter produceras med 
helkrossad ballast, sa liven i Orebro lan. 

I aktbilaga 4 for NCC ett resonemang om att naturgrus liven ar n6dvandigt till 
andra betongprodukter, vilka inte nlirmare preciseras, l n sprutbetong till 
Zinkgruvan. Detta g6r man utan att lligga fram nagra fakta som underbygger detta i 
form av tydliga underlag som visar varf6r helkrossad ballast inte kan anvandas till de 
olika betongprodukter som ayses. NCC har alltsa inte visat varfor krossberg inte kan 
uppfylla de kvalitetskrav som krays pa betongprodukterna t.ex. ayseende viskositet 
och utflytningsegenskaper. 
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Vad galler mojligheterna till att anvanda berggrunden som helkrossad ballast till 
betong finns det idag metoder som gor att krossberget kan processas sa att det kan 
uppna egenskaper som liknar naturgrus. En viktig fbrutsattning har ar dock att 
ursprungsberget uppfyller vissa egenskaper. Det ar alltsa nodvandigt att producenter 
av ballast Jagger energi pa att hitta lampliga lokaliseringar utifran bergets egenskaper 
och inte enbart andra faktorer som logistik och markagarfbrhallanden. Samt att 
producenter av betongprodukter anpassar sin produktion till nya fbrutsattningar. 

Mdjligheterna att anvanda berggrunden i regionen som helkrossad ballast fdr betong 
SGU vill har papeka att den bergkvalitetskarta som tagits fram for Orebroregionen 
inte i fbrsta hand ar gjord eller aysedd for att bedbma bergets kvalitet for 
betongandamal. De utdrag ur rapporten till bergkvalitetskartan for Orebro Jan, som 
NCC gjort i aktbilaga 4, get alltsa langt ifran en fullstandig bild av mojligheterna till 
att anvanda berget i regionen som helkrossad ballast for betong. 

SGUs bedbmning, utifran var kunskap om berggrunden i regionen, ar att det finns 
berg som skulle kunna anvandas som helkrossad ballast for betong, vilket aven sker 
idag. SGU vill har aven papeka att berggrunden inte ar sarskilt mer heterogen i 
Orebroregionen an bvrigt i Malardalen. SGU set alltsa inte det som ett argument till 
att det inte skulle ga att anvanda berget i omradet som helkrossad ballast for betong 
vilket sags under punkt 5.7 i aktbilaga 4. Nar NCC sager att berggrunden ar for 
heterogen for att kunna anvandas som helkrossad ballast for betong, ar det inte att ge 
en rdttvis bild over mojligheterna till att anvanda berget som helkrossad ballast for 
betong. Visst finns det bergartstyper som ar direkt ohmpliga att anvanda, men det 
finns aven bergarter som har sadana egenskaper att de ar lampliga for att producers 
helkrossad ballast for betong. Det ar alltsa en fraga om att lokalisera takter till platser 
dar berget hat de egenskaper som ar bnskvarda, vilket kan vara utmanande, men inte 
ombjligt i Orebroregionen. 

I punkt 7.3 och 8.5 i aktbilaga 4 anges att takten i Liden nastan uteslutande bestir 
av den kornstorlek som SGU anger inte gar att ersatta med krossat material. Har vill 
SGU papeka att det ar kornstorlekar som ar svara att ersatta med krossat berg men 
kan i manga fall vara mbjligt. 

Liden som strategisk takt av naturgrus 
SGU delay NCCs syn pa att takten kan ses som viktig for den regionala 
fdrsorjningen av naturgrus, och da till kritiska anvandningsomraden dar naturgrus 
inte kan ersattas av annat material. Materialsammansattningen i Liden 1:34 ar 
lamplig vilket gor att lokaliseringen ur den aspekten far ses som god. Har ser SGU, 
ur ett resurshushallningsperspektiv, att det ar nodvandigt att det sker en hushallning 
med naturresursen sand i Liden och att uttaget darmed bbr vara val begransat. Detta 
for att materialet i Liden ska fungera som en resurs for de anvandningsomraden dar 
naturgrus verkligen inte kan ersattas med alternativa material, under en ling tid 
frambver. 
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Beslut i detta arende hat fattats av undertecknad enhetschef. 

I den slutliga handlaggningen av arendet har aven Mattias Goransson och Kristian 
Schoning, foredragande, deltagit. 
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Kristian Schoning 
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