
Regeringsuppdrag om sand och grus från 
havet 



Ur Regleringsbrev 2016

SGU ska i samråd med Havs- och vattenmyndigheten se 
över om och i så fall under vilka förutsättningar o ch till 
vilka kostnader utvinning av grus och sand till hav s som 
ersättningsmaterial till naturgrus och natursand fr ån ersättningsmaterial till naturgrus och natursand fr ån 
land skulle kunna genomföras. Syftet är att säkerst älla 
att ett eventuellt uttag sker på ett långsiktigt hå llbart sätt 
och ska kunna utgöra en del i den lokala och 
regionala materialförsörjningsplaneringen. 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) senast den 15 januari 2017 .



SGU ansvarar för miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av  god 
kvalitet”

•Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvatt enförsörjning samt   
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i s jöar och vattendrag. 

•En av preciseringarna är: 
naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksva ttenförsörjning,   
energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsa tt bevarade”.

• Uttagen av naturgrusavlagringar på land, som är en ändlig resurs,  
minska



• SGU har sedan 1970-talet undersökt, systematiskt, r eguljärt 
och på nationell basis, svensk havsbotten (territor ialhav och 
ekonomisk zon). Därigenom har SGU byggt upp både 
kunskaper och databaser om svensk havsbotten. De 
maringeologiska databaserna består av hydroakustisk a 
datamängder, dokumentation av sedimentprover och 
bottenobservationer samt tillhörande kartor, beskri vningar 
och rapporter. 

• SGU, i sitt myndighetsarbete, meddelar, genom 
bemyndigande, tillstånd till sand-, grus- och stentä kt inom 
allmänt vatten på kontinentalsockeln enligt 
kontinentalsockelförordningen (1966:315). SGU utöva r även 
tillsyn av efterlevnaden av föreskrifter och villko r för tillstånd 
enligt lagen om kontinentalsockeln.



Ersättningsmaterial: 
•Krossat berg, regionala skillnader, t.ex. Göteborgsområdet, 
saknad av naturgrusförekomster och förekomster av b ra 
bergmaterial, energi och landtransporter samt genera r restprodukter

•Marina sand- och grusavlagringar,
Precis som på land, ursprungliga isälvs/moränavlagr ingar med   Precis som på land, ursprungliga isälvs/moränavlagr ingar med   
olika graders omlagring och svallning beroende på t idigare 
och nuvarande bottenström - och vågförhållanden

Fördel:
Sedimentdynamisk process, kontinuerlig transport oc h ackumulation av 
sand och grus, Lämpligt är svallavlagringar och avl astningsområden i 
sandtransportsystem. 

Nackdel:
Påverkar ekosystemet, naturliga bottenförhållanden,  sedimenttransport, 
vågor etc.



Användningsområden där marin sand och 
grus kan ersätta naturgrus på land

• Gjuterisand 
• Finare fraktionerna i betong• Finare fraktionerna i betong
• Takpannor
• Infiltrationsbäddar
• Glas
• Kusterosionsskydd genom strandfodring



Regioner där marin sand och grus kan ersätta 
naturgrus på land



De län i Sverige som har den största produktionen a v naturgrus 
och hur stor andel av ballastproduktionen i dessa l än som utgörs 
av naturgrus. 

Län Produktion av 
naturgrus Mton

Andel av 
ballastproduktion som 
utgörs av naturgrus %

Andel av naturgruset 
som används till betong 

%

Stockholm 1,55 16 60

Västra Götaland 1,34 9 57

Uppsala 1,19 30 65

Skåne 1,05 11 43

Jönköping 0,90 24 21

Halland 0,57 17 70

Södermanland 0,54 24 83

Västerbotten 0,49 10 40



Marina sandtäkter i Sverige. 

Tillstånd:

Två tillstånd i Sverige Två tillstånd i Sverige 
1. Sandhammarbanken (Ystads 
kommun) 
2. Trelleborgs hamn

Det senaste avsåg nyttiggörande 
av massor som uppkom i 
samband med byggandet av 
Öresundsbron ( 2.5 milj. m 3) samt 
vindkraftparken Lillgrund



Huvudsakliga 
användningsområden:

1) anläggningsverksamhet, 
främst för tillverkning av 
betong.

Internationella havsforskningsrådet (ICES) år 2015,  
ca 116 miljoner ton havssand i medlemsländer.

Land Totalt Mton Anläggning % Kusterosion % Fyllnad %

Nederländerna 43,3 26 68 6

Storbritannien 29,8 87 7 6

USA 15,8 0 88 12

Danmark 11,6 50 29 21
betong.

2) fyllnadsmaterial vid återtag 
av landområden, 
fyllnadsmaterial i hamnar, 
fyllnadsmaterial för 
infrastruktur och 
anläggningsverksamhet. 

3) kusterosionsskydd. 

Frankrike 4,9 91 0 9

Belgien 4,7 83 17 0
Tyskland 3,8 22 78 0

Polen 1,0 43 57 0

Portugal 0,5 54 46 0

Spanien 0,4 0 100 0

Sverige* 0,1 0 100 0



Andelen ballast med marint ursprung av den totala 
ballastproduktionen i respektive land.

Land 2013 % 2014 %

Nederländerna 23 19

Belgien 10 7

Danmark 13 12

Frankrike 2 2

Tyskland 2 2

Storbritannien 5 5

Totalt UEPG 2,3 2,2



Geologiska kriterier:
• Större och mäktigare geologiska avlagringar av frak tionerna sand och grus.

• Bottensubstratet ska huvudsakligen bestå av sand oc h grus och ha en stark 
sedimentdynamik, dvs. en kontinuerlig transport och  ackumulation av större mängder 
sand och grus. 

• Inte ligga kustnära för att undvika förändringar i sedimentdynamik som kan orsaka en 
eventuell ökad kusterosion.

Hållbara uttag 

eventuell ökad kusterosion.

Ekologiska kriterier:
• Inte ligga för grunt i syfte att allmänt undvika gr unda biologiskt produktiva och 

känsliga områden inom den fotiska zonen.

• Störningståliga ekosystem. Utvinning bör ske i områ den vars ekosystem 
karaktäriseras av störningståliga snabbväxande orga nismer. Dessutom får den 
biologiska mångfalden inte minska och därför bör om råden med sällsynta arter eller 
med små och geografiskt avgränsade populationer und vikas.

• Hänsyn tagen till områden med kända naturvärden och  utpekade som Natura 2000.



Intresseområden ur ett geologiskt, sedimentdynamisk t  och 
naturvärdesbevarande perspektiv

1. Mäktiga, större avlagringar
2. Ackumulationsområden

(Slutstation i (Slutstation i 
sandtransportsystem eller 
ström- svall-avlagringar)

3. Inte för nära land
4. Jämnt fördelat över svensk 

kontinentalsockel
5. Hänsyn tagen till Natura 

2000 områden
6. Nedanför fotisk zon



Natura 2000, fotisk zon etc.



Underlag från SGUs anslagsfinansierade 
reguljära kartläggning

Totala antalet sedimentprov
Ca 7000 st.



Utrustning



Hydroakustisk profilering Hydroakustisk bottenavsökning
Sedimentekolod

Sedimentekolod med tolkning

backscatter batymetri

Underlag

Provtagning
Seismik

Seismik med tolkning

Bottenbild Provbild



Fältarbetet utfördes under fyra veckor i maj, juni och juli 2016



Exempel på uförda mätningar och provtagningar vid 
Sandhammarbanken

Hydroakustiska linjer, provtagningar och 
resulterande djupmodell

Bottenbild

Exempel på seismisk profil



Stora Middelgrund



Sandflyttan



Kriegers Flak



Sandhammar Bank



Klippbanken



Södra Midsjöbanken



Salvo Rev



Östra Banken



Svalans och Falkens Grund



Uppskattning av kostnader att ta fram ballastproduk ter från 
marin sand och grus

Kostnad Kostnad kr Kommentar

Upptag av marin sand och 
grus från havsbotten

3–12 per ton material Tiden för att fylla ett 
sandsugningsfartyg är 0,75–

2 timmar2 timmar

Transport till hamn med 
sandsugningsfartyg

0,75–1,5 Per ton material och km Beroende på avstånd från 
upptagsplats och fartygets 

hastighet.

Transport med bulkfartyg 0,1 Per ton material och km Längre transporter över 500 
km. Exklusive kostnader för 

lossning.

Godsavgift hamn 8–9 Per ton material För varje ton last som 
passerar kaj

Hamnavgift 2–2,5 Per ton material Baseras på fartygets storlek, 
bruttotonnage

Urlastning 3–12 Per ton material Från fartyg till kaj

Lagring och omlastning 20 Per ton material Inom hamnområdet



Naturgrus

(inkl 
naturgrusskatt)

Krossberg Havssand <100 km Havssand 100 – 300 
km

Havssand mer än 
500 km med 
bulkfartyg

30–60 kr 80–100 kr 50–70 kr 70–150 kr 160–200 kr

Produktionskostnad för att ta fram ett ton färdig b allastprodukt innan leverans till användare.



Utsläpp av CO 2 vid produktion av ballastprodukter från 
naturgrus, krossberg respektive havssand. För havss and anges 
siffrorna för några olika avstånd till hamn från up ptagsplatsen 
och att upptaget sker med ett mindre sandsugningsfa rtyg.

Produktionssätt kg CO2 per ton ballast Källa Kommentar

Naturgrus 0,87 Grånäs m.fl. 2013 50 % el och 50 % dieselNaturgrus 0,87 Grånäs m.fl. 2013 50 % el och 50 % diesel

Krossberg 1,75 Grånäs m.fl. 2013 50 % el och 50 % diesel

Havssand (avstånd 50 km) 1 IMO, NTMcalc Bulkfartyg dödvikt ca 6 000 
ton, inklusive lossning

Havssand (avstånd 100 km) 1,5 IMO, NTMcalc Bulkfartyg dödvikt ca 6 000 
ton, inklusive lossning

Havssand (avstånd 200 km) 2,5 IMO, NTMcalc Bulkfartyg dödvikt ca 6 000 
ton, inklusive lossning



Område Resurs 

a) Yta (km2) av 
möjligt område 
nedanför fotisk zon 
med dominerande 
substrat av sand och 
grus 

b) Innehåll (Mton) 
av sand och grus i 
möjligt område 

Sedimentdynamik 

Vattendjup dit 
transport och 
ackumulation av 
sand/grus observerats 

Bibehållna 
ekosystem-
tjänster 

Bibehållen 
biodiversitet 

a) Natura 
2000 

b) 
Riksintresse 
för naturvård 

c) Andra 
intressen 

Avstånd till 
regioner 
(km) 

a) Göteborg 

b) Skåne 

c) 
Stockholm 

Stora 
Middelgrund 

a) Ca 9 km2 

b) > 34 Mton 

Ca 25 meter Sannolikt 
möjliga i 

djupare delar av 
området 

Sannolikt möjlig a) Ja 

b) Ja 

c) Riksintresse, 
yrkesfiske, 

vindbruk och 
sjöfart 

a) 50–200 

b) 90–300 

c) 600–900 

Sandflyttan a) Ca 5,5 km2 

b) > 41,5 Mton 

Ca 20 meter, dvs. hela det 
undersökta området 

Eventuellt 
möjligt i 

identifierat 
område 

Sannolikt 
möjligt i 

identifierat 
område 

a) Förslag 

b) Nej 

c) Riksintresse 
sjöfart 

a) 200–450 

b) 30–200 

c) 400–750 

Kriegers Flak a) Ca 17 km2 

b) > 26 Mton 

Ca 25 meter Sannolikt 
möjligt i 

djupare delar 

Sannolikt 
möjligt 

a) Nej 

b) Nej 

c) Riksintresse, 
yrkesfiske, 

vindbruk och 
sjöfart 

a) 300–550 

b) 30–150 

c) 600–900 

Sandhammar 
Bank 

a) 88 km2 

b) > 1079 Mton 

Ca 35 meter, dvs. hela det 
undersökta området 

Sannolikt 
möjligt 

Sannolikt 
möjligt 

a) Nej 

b) Nej 

a) 300–500 

b) 30–150 

c) Riksintresse 
yrkesfiske och 

sjöfart 

c) 400–750 

Klippbanken a) 15 km2 

b) > 150 Mton 

Ca 31meter 

 

Sannolikt 
möjligt 

Sannolikt 
möjligt 

a) Nej 

b) Nej 

c) Riksintresse 
försvar och 
yrkesfisket 

a) 450–650 

b) 100–200 

c) 400–750 

Södra 
Midsjöbanken 

a) 4 km2 

b) > 16 Mton 

Ca 25–30 meter, dvs. hela 
det undersökta området 

Sannolikt inte 
möjligt 

Sannolikt 
möjligt 

a) Nej 

b) Nej 

c) Riksintresse 
vindkraft och 

sjöfart 

a) 500–700 

b) 200–350 

c) 400–700 

Salvo Rev a) 15 km2 

b) > 75 Mton 

Ca 32–35 meter Sannolikt 
möjligt i de 

östra delarna 

Sannolikt 
möjligt i de östra 

delarna 

a) Ja 

b) Ja 

c) Riksintresse, 
MB4, sjöfart, 

yrkesfiske 

a) 800–1000 

b) 500–600 

c) 150–300 

Östra Banken 
/Finngrunden 

a) 13 km2 

b) > 58 Mton 

Ca 25 meter Eventuellt 
möjligt 

Sannolikt 
möjligt 

a) Ja 

b) Nej 

c) Riksintresse 
vindbruk, sjöfart 

a) 1200–1400 

b) 900–1000 

c) 50–400 

Svalans och 
Falkens Grund 

a) 120 km2 

b) > 2000 Mton 

Ca 25 meter Sannolikt 
möjligt 

Sannolikt 
möjligt 

a) Nej 

b) Nej 

c) Riksintresse 
försvaret, sjöfart 

a) 1700–1900 

b) 1300–1500 

c) 600–850 

 



Även i regeringsuppdraget:

Redogörelse av miljöpåverkan både på land och i hav  

Lagar och regler för tillstånd och tillsyn

Förslag på utförande och riktlinjer: 
fysisk och biologisk miljöövervakning före, under och  efter 
sand/grusutvinningar ska utföras för att orsaka min imal miljöpåverkan. 
hållbart användande av resursen i syfte att säkerst älla möjligheten till ett 
snabbt fysiskt och biologiskt återhämtande samt med  målsättningen att 
lämna området i det fysiska skick det hade innan ut vinningen. 



Börja i mindre skala för att studera miljöpåverkan

Släpmuddringsteknik, 600 x 600 meter (300 000 ton),  38-114 
timmar



Tillsyn täktområdet Sandhammar bank 
(Strandfodring Ystad)

Efter täkt april 2014 Maj 2016



Tack!


