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Sammanträde med SGUs Bergmaterialråd den 30 mars 2016 
 
Tid:  Onsdagen den 30 mars 2016 kl. 13:00-16:00  
 Samling med lunch i SGUs restaurang kl. 12:00 
Plats:  SGU, Villavägen 18, Diamantsalen 
 
     Tid 

1. Inledning och allmän information, Lena Söderberg 13.00   
 

2. SCBs statistik gällande branschorganisationer kopplat till                                
SGUs verksamhet, Minna Severin/SGU  13.10 

 
3. Regeringsuppdrag, havssand, Johan Nyberg/SGU 13.50 

  
4. Ny bergkvalitetsinformation i storstadsregionerna 

Mattias Göransson/SGU   14.10 
 

5. Framtida utmaningar för bergmaterialförsörjningen i 
Stockholm, Björn Strokirk/SBMI  14.25 
 

6. Ballast från då till nu, Karin Grånäs/SGU  15.00  
 

7. Inspel från rådsmedlemmar   15.20 
 

8. Övriga frågor    15.40 
 
 
 
 
Närvarande: 
Lena Söderberg/SGU 
Anna Åberg/SGU 
Göran Risberg/SGU 
Mugdim Islamovic/SGU 
Mattias Göransson/SGU 
Minna Severin/SGU 
Johan Nyberg/SGU 
Karin Grånäs/SGU 
Björn Strokirk/SBMI 
Pia Persson-Holmberg/LST 

 
Frånvarande: 
Nicklas Stenqvist/Svevia 
Ingrid Johansson-Horner/NV 
Urban Åkeson/TV 
Erik Hultén/Chalmers 
Anna Hedenström/SGU 
Sven Wallman/NCC 
Mariette Karlsson/Emmaboda 
granit 
Jan Bida/MinFo 
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1. Inledning och allmän information, Lena Söderberg 
SGU har genomgått en omorganisation sedan förra mötet och har idag en enhetsindelning som är 
bättre anpassad att möta omvärldens fokusfrågor. För särskilt viktiga områden har SGU tillsatt 
strateger (Hållbarhet, FoU och IT). SGUs stödverksamhet är idag också samlad under en gemensam 
avdelning – Verksamhetsstöd. 
SGU har tidigare under lång tid bedrivit en målinriktad insamling av geologisk information. Med 
inriktning på SGUs gemensamma mål kommer myndigheten under de närmaste åren att koncentrera 
sig på systematisk informationsspridning varför den traditionella karteringen samtidigt kommer att 
minska något. Att dela geologisk information med andra myndigheter och relevanta aktörer är viktigt 
för samhällsutvecklingen och SGU kommer att söka fler externfinansierade samarbetsprojekt framöver 
(se vidare i bilaga 1). 
 
 

2. SCBs statistik om branschorganisationer kopplat till SGUs verksamhet, Minna 
Severin/SGU 

Att den geologiska information och de tjänster och produkter som SGU producerar kommer till nytta i 
samhället är viktigt. Att mäta SGUs påverkan på samhällets näringsgrenar är följaktligen i sig ett mått 
på myndighetens brukbarhet och effektivitet. För att uppskatta detta har SGU använt sig av 
skatteverkets SNI-koder och gått igenom sina verksamhetsgrenars matchning till dessa (se vidare i 
Bilaga 2). Denna information kan användas i senare sammanhang som en gemensam plattform med för 
SGU relevant branschstatistik. 
 
 

3. Regeringsuppdrag, havssand, Johan Nyberg/SGU 
SGU arbetar för närvarande med ett regeringsuppdrag om huruvida framtida svenskt havssandsuttag är 
ekonomiskt möjligt och samtidigt ekologiskt försvarbart (se vidare Bilaga 3). Bakgrunden är att 
undersöka om havssand kan utgöra ett alternativ till det landbaserade naturgruset och därmed skydda 
framtida grundvattenresurser. Havssandsuttag har sedan början av 90-talet varit inaktuellt men har på 
senare år bedrivits i mindre skala för så kallad strandfodring i Skåne. SGU har på basis av tidigare 
insatser pekat ut vissa så kallade ackumulationsbottnar som lämpliga för framtida uttag. Uppdraget 
bedrivs tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten. Arbetet fortgår fram till början av nästa år. 
 
 

4. Ny bergkvalitetsinformation i storstadsregionerna, Mattias Göransson/SGU 
Efterfrågan på så kallad bergkvalitetsinformation är som störst i tätortsregionerna. Av detta skäl har 
SGU sammanställt och harmoniserat sådan information över Stockholms-, Göteborgs- och 
Skåneregionerna. Nya kartor över berggrundens lämplighet för användning som betong- och 
järnvägsmakadamballast är framtagna i dessa områden vilka bland annat syftar till att underlätta en 
övergång från användning av naturgrus till krossat berg. I Stockholmsregionen kan man generellt sett 
nämna att berggrundens lämplighet för betong är något sämre än för grannregionen vilket gör det mer 
komplicerat att finna ersättningsmaterial i Stockholmsregionen än i Uppsalaregionen. Framöver 
kommer SGU att sammanställa och harmonisera bergkvalitetsdata inom andra strategiska områden 
som Mälardalen och Södermanland (se vidare i Bilaga 4). 
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5. Framtida utmaningar för bergmaterialförsörjningen i 
Stockholm, Björn Strokirk/SBMI 

Behovsprövning av täkter syftar till att åstadkomma en tillfredställande resurshushållning och att 
undvika misshushållning av naturresurser. Behovsprövning av täktverksamhet motiveras i första hand 
av att vissa täktmaterial, naturgrus, utgör en begränsad resurs.  
Flera fall där behovsfrågan avgjort en ansökan om bergtäkt har förekommit på senare tid, bland annat 
finns ett sådant exempel i Stockholmsregionen. Dessa beslut är generellt sett mycket tveksamma då 
lagutrymmet är tänkt som ett styrmedel för att spara det ändliga naturgruset men inte hindra de 
alternativa materialslagen att fasas in. Särskilt tveksamt blir det i en region som Stockholm där 
materialproduktionen är starkt underdimensionerad och delvis är beroende av den så kallade 
entreprenadbergsproduktionen vilket innebär att samhället är mycket sårbart under tider med 
begränsad infrastukturbyggnation. Om den här utvecklingen fortsätter kommer materialtransporterna 
att öka avsevärt med negativa konsekvenser för samhällsekonomin och miljön. SBMI låter för 
närvarande en konsult utreda vilka behov av ballastmaterial som för närvarande råder i 
Stockholmsregionen. SGU ansåg att upprättande av så kallade materialförsörjningsplaner över 
Sveriges regioner är ett viktigt verktyg för en framgångsrik planering av framtida lokaliseringar av 
täkter och de regionala behoven (se vidare Bilaga 5). 
 
 

6. Ballast från då till nu, Karin Grånäs/SGU 
Karin gav en sammanfattning över de viktiga milstolparna avseende SGUs historiska arbete om 
materialförsörjning, bergkvalitet m.m (se vidare Bilaga 6). På det stora hela har utvecklingen varit bra, 
lagstiftningen har ändrats, naturgruskonsumtionen har minskat, kunskapen om ersättningsmaterial har 
ökat och fler aktörer har nåtts av den samma. Fortfarande saknas dock en mer regional överblick över 
ballastfrågans utmaningar och möjligheter något som krävs för att kunna fatta rätt beslut för framtiden. 
Allt för få länsstyrelser har i dagsläget tagit fram så kallade materialförsörjningsplaner. En anledning 
till detta är att denna fråga ofta får stå tillbaka för andra frågor. Kommunerna är viktiga aktörer för att 
dessa planer ska genereras och bli fruktbara. SGU anser att de är önskvärt att länsstyrelserna ges 
resurser för att kunna prioritera detta. 
 

7. Inspel från rådsmedlemmar 
SBMI kommer att delta på MPD-träffen senare i vår och kommer där bl.a. att ta upp dilemmat med 
hävdandet av biologisk mångfald i täktmiljö där djur och växter etablerar sig efter verksamhetens start. 
Täkthandboken är nyligen uppdaterad och finns att tillgå för SBMIs medlemmar. 
 
 

8. Övriga frågor 
Alla rådsdelegater bjöds in till MinBaS-dagen (se Bilaga 7) den 14 april i Solna. MinBaS-projektet 
handlar om ny teknik, innovation, effektivisering, processoptimering, produkt- och 
marknadsutveckling samt forskning och innovation för utvinning och förädling av mineral och 
bergarter. 
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Nästa möte 
Nästa möte hålls på eftermiddagen, antingen den 3 eller den 8 november, 2016 i SGUs lokaler i 
Uppsala (Doodle pågår). Förslag till vårmötet 2017 kommer inom kort via ny Doodle. 
 
 
Sekreterare    Justeras 
 
 
 
 
Mattias Göransson   Lena Söderberg 


