
Ersättningsmaterial för naturgrus, ver. 2.0 g g ,
Mattias Göransson/SGU

• Motiv för uppdatering: 4 år 
har gått sedan rapporten 
kom, vad nytt har hänt?

• Forskningsprojektet 
”Uthållig produktion avUthållig produktion av 
finkorniga material från 
bergtäkter” har slutförts!bergtäkter  har slutförts!



Uthållig produktion av finkornigaUthållig produktion av finkorniga 
material från bergtäkter

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



Mer restriktiv hantering av betong!

• Problem att ersätta allt naturgrus med krossat berg. Ofta 
fullt möjligt att ersätta > 50 % Sökanden bör redovisafullt möjligt att ersätta > 50 %. Sökanden bör redovisa 
kritisk minsta inblandning av naturgrus! Kross/Sand-kvot!

• Glesbygdsdilemmat: Inte lönsamt att starta bergtäkt i 
glesbygd! Kategori-1 för betong kan skapa problem för 
l d b d ! Ej k i kt i li t tt t t b täkt!landsbygden! Ej ekonomiskt rimligt att starta bergtäkt!

En härdad betong med helkross ger mer krympsprickor• En härdad betong med helkross ger mer krympsprickor 
med tiden. Detta bör utforskas vidare innan en 
klassförändring för betong sker – Mer forskning!g g g



Användningsområden där det är tekniskt 

Vä ä d ål

g
möjligt att använda ersättningsmaterial

• Vägändamål
• Järnväg, banvall
• Ledningsgravar (ledningsbädd, kringfyllnad)
• Markbeläggningar (sättsand, fogsand)
• Sandsäckar
• Halkbekämpning (sandningssand)Halkbekämpning (sandningssand)
• Erosionsskydd och trummor
• Betong grovandel (> 4 mm)• Betong, grovandel (> 4 mm)



Användningsområden där det kan vara 
tekniskt möjligt att producera lämpligtekniskt möjligt att producera lämplig 
produkt med ersättningsmaterial

• Betong, finandel (< 4 mm)
• Självutjämnande golv (avjämningssand)j j g ( j g )
• Filtrering (sand till renvattenfilter, och avloppsvattenfilter)
• Ridbaneunderlag (paddocksand)Ridbaneunderlag (paddocksand)
• Golfbanor (såbädd-, dress-, dränerings-, & bunkersand)

Stötdämpande underlag (fallsand)• Stötdämpande underlag (fallsand)
• Anläggningsjord
• Bruk (putsbruk, murbruk, spackel)



Användningsområden där det ännu inte är g
tekniskt möjligt använda 
ersättningsmaterial

• Gjuteri (gjuterisand)

ersättningsmaterial

Gjuteri (gjuterisand)
• Betongtakpannor
• Glasråvara (kvartssand)• Glasråvara (kvartssand)
• Pannsand (fluid-bed-sand)



Publicering?Publicering?

• Färdigt manus, klart!
• Redaktionsarbete• Redaktionsarbete
• Rapport tillgänglig 

ft å kift t?efter årsskiftet?


