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Sammanträde med Bergmaterialrådet den 17 oktober 2017 
 
 

Datum:  Tisdag den 17 oktober 2017 
Tid:  12:00-16:00  
Plats:  Diamantsalen 

 
Närvarande: 
Björn Strokirk, Sveriges Bergmaterialindustri 
Mariette Karlsson, Swipex Granit 
Kristina Lundberg, Ecoloop 
Pia Persson Holmberg, LST Uppsala län 
Jan Bida, MinFo 
Sven Wallman, NCC 
Lars-Inge Larsson, SGU 
Göran Risberg, SGU 
Lena Söderberg, ordf. 
Mugdim Islamovic, SGU 
Mattias Göransson, sekr. 
Jakob Levén, SGU 
 
Anmält förhinder: 
Urban Åkeson, Trafikverket 
Erik Hulthen, Chalmers 
Patrik Haverman, Naturvårdsverket 
 
Bilaga 1 Presentation Lena Söderberg, SGU 
Bilaga 2 Presentation Jan Bida, MinFo 
Bilaga 3 Presentation Mugdim Islamovic, SGU 
Bilaga 4 Presentation Jakob Levén, SGU 
Bilaga 5 Presentation Mattias Göransson, SGU 
Bilaga 6 Presentation Kristina Lundberg, Ecoloop 
Bilaga 7 SGUs remisshantering 
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1. Inledning och allmän information, Lena Söderberg 
Lena Söderborg informerade om dagsaktuella uppgifter för SGU (se Bilaga 1). Insamling av geologisk 
data från andra aktörer är aktuellt hos alla geologiska undersökningar i Europa – att sammanställa 
geologisk data är viktigt för alla verksamhetsaktörer. Informationssäkerhet är en viktig komponent för 
att minimera oron i samhället. Om den geologisk data manipuleras kan detta få stora konsekvenser. Att 
nå ut med geologisk information till omvärlden är ett prioriterat mål för SGU. 
SGU kommer under det kommande året att utföra särskilda insatser inom 3D-modellering. 
Modellering syftar bl.a. till att trygga dricksvattenförsörjningen och för att bättre kunna utföra 
prognoser. SKY-TEM tekniken, som används för att karaktärisering av grundvattenmagasinens status, 
kommer nästa år att utföras på bl.a. Gotland och i Halmstad. 
 
Geologin är betydelsefull för samhällsbyggnaden och tillväxten, viktiga dagsaktuella frågor i Sverige 
idag. Bland annat skapar SGU just nu en digital plattform som ska introducera nyanlända i det svenska 
arbetslivet. SGU kommer att stimulera de nyanlända på fler sätt under detta och nästa år. Kapning och 
koordinatsättning av gamla borrör från den tidigare statliga prospekteringen är en av de uppgifter som 
kommer att utföras under nästa år. 
  

2. Information från delegaterna, Alla 
 
Byggindustrin går för fullt idag och kommer troligen att hålla i sig under en längre tid. Det stora 
behovet av bostäder pekar på att ballastindustrin kan komma att öka i den närmaste framtiden. Hur ser 
framtidens behov ut när det gäller behovet av arbetskraft inom t.ex. ballast-, industrimineral- och 
Naturstensindustrin? Olika industrier har olika kompetensbehov. Inom t.ex. arbetena i brotten och 
täkterna har man under flera års tid rekryterat kvinnor till dessa verksamheter med lyckat resultat. 
Forskning och utveckling inom teknikområden som Radarteknik och Förbränningsprocessen förväntas 
bli allt viktigare. Ett fyraårigt forskningsprogram avslutas nu, MinBaS Innovation, se bilaga 2. NCC 
har bedrivit flera utbildningsprogram för utländska ingenjörer. Merparten av de som gick denna 
utbildning har nu fått fast arbete inom företaget. 
 
Storleken på hur mycket naturgrus som konsumeras i Sverige beror på flera olika saker. En restriktiv 
tillståndsgivning, naturgrusskatt, policies och forskningen är viktiga grundförutsättningar för att öka 
användningen av krossat berg. I dagsläget sker även import av flera produkter, prefabricerade 
betongvaror, fillermaterial, cement, naturgrus m.m. Sådan import verkar öka, bl.a. enligt statistik från 
SCB. Ökade transporter i samhället ökar samtidigt belastningen på miljön. Det finns en risk att 
avståndet mellan råvaruproduktionen och användaren kommer att fortsätta att öka. Det är viktigt att 
konsekvensutreda om de insatser Sverige idag använder sig av för att minska naturgruskonsumtionen 
är optimerade och inte motverkar sina egentliga syften. 
 
Länsstyrelsen kommer att tillsammans med SGU arbeta med materialförsörjningsfrågan i Uppsala och 
Stockholms län. Målet är att skapa en modell för materialförsörjningen i den framtida regionen som 
hjälper aktörerna att kunna planera den framtiden försörjningsstrukturen. Att knyta ihop frågan om 
materialförsörjningsplan i vattenplan kan skapa möjligheter på sikt. 
 
En fråga från industrin var om SGUs geologiska kompetens idag är tillräckligt stor för att möta de 
utmaningar och de målsättningar som samhället efterfrågar.  
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3. Remisshantering, Mugdim Islamovic 
Att kunskapen om geologin, grundvattenkvaliteten och materialegenskaperna, kommer in i ett tidigt 
skede i täktansökningarna är viktigt. Antalet remissärenden som kommer in till SGU har ökat kraftigt 
under den senare tiden och SGU fick i årets regleringsbrev ett uppdrag att redogöra för hur antalet 
besvarade remisser kunde minskas väsentligt fram till 2018 och därefter endast utgöra en mindre del 
av myndighetens verksamhet, se Bilaga 7. Vissa remisser kommer SGU även i fortsättningen att 
hantera platsspecifikt, t.ex. grustäkter. Däremot kommer SGU att väsentligen minska sin 
remisshantering för ärenden om bergtäkter, se bilaga 3. Alternativ till de tidigare remissvaren kommer 
att tas fram före slutet av 2018. Exempelvis kommer vi troligen att ge mer vägledning på SGUs 
hemsida och hålla utbildningar för länsstyrelsen m.fl. 
Det är sökanden själv som ska beskriva verksamheten och geologin över ett visst område. I vissa fall 
har våra tidigare remissvar varit mycket omfattande och delvis påmint om konsultrapporter. I vilken 
instans SGU ska yttra sig kommer vi att återkomma till. Bland annat ärende på Mark- och 
miljödomstolsnivå kommer fortsättningsvis att prioriteras. 
 
  

4. 3D-satsningar, Jakob Levén 
SGU har under de närmsta 3 åren extraresurser för att bl.a. genomföra olika 3D-satsningar. Exempel 
på sådana kan vara modellering av bergformationer, grundvattenmodellering eller generiska modeller, 
se bilaga 4. Modeller är ett bra instrument för att visualisera hur verkligheten ser ut och ger oss en 
möjlighet att beräkna t.ex. vattenhantering i täkter. 
Modellering av grundvatten är bl.a. ett hjälpmedel för att avgränsa infiltrationsområden i täkter. 3D-
Modellering ökar och förbättrar visualiseringen av data och verkar kunna vara ett viktigt stöd. Inom 
industrimineralsektorn skulle det vara bra om man kunde visualisera skillnaderna i olika 
råvaruegenskaper såsom kemi, vattenabsorption m.m. Även att kunna uppskatta faktiska jorddjup, och 
skilja på olika jordars mäktigheter skulle vara viktigt vid bygg- och anläggningsplanering. 
 
 

5. Kritiska egenskapers hos bergmaterial och alternativa material, Mattias Göransson  
SGU har deltagit i ett forskningsprojekt, Hållbar bergmaterial och mineralförsörjning, under de 
senaste fyra åren. En av de rapporter som redovisas inom projektet är Kritiska egenskapers hos 
bergmaterial och alternativa material, se bilaga 5. Industrigrenar som ballast, natursten och 
industrimineral utgår alla från geologiska material. Skillnaderna i hur man bearbetar råvarorna och 
vilka egenskaper som slutprodukterna ska ha innebär att restmaterialen får olika egenskaper, 
sammansättningar m.m. Rapporten sammanfattar relevanta bergkvalitetsaspekter, vilka de mest 
kritiska geologiska egenskaperna är inom respektive produktområde. Även statistik om det 
ekonomiska värdet de här tre industrigrenarna betyder för Sverige redovisas i rapporten. 
  
 

6. Energieffektiva logistiklösningar, terminalplatser och återvinning, Kristina Lundberg 
Att öka återanvändningen av material i dagens samhälle är en prioriterad uppgift för alla, se bilaga 6. 
En stor del av de lastbilar som trafikerar vårt vägnät kör ballastmaterial. En stor andel av det material 
som transporteras utgörs av massor som uppstår vid diverse byggplatser. Materialen fraktas till och 
från byggplatser, till och från täkter och ibland långväga för slutgiltig deponi. Ibland sker kvittblivning 
av massor i onödan. Ett samarbete mellan alla byggentreprenörer – de som saknar massor och de som 
behöver massor, skulle med alla sannolikhet kunna öka återvinningen. För att möjliggöra detta krävs 
dock fler, tillfälliga terminalplatser i tätorterna vilket reducerar transportavstånden betydligt. På frågan 
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om det föreligger några juridiska hinder för att lösa dessa utmaningar sa KL att det inte föreligger 
några hinder. En utmaning kan vara att de större aktörerna kan styra materialmassorna vilket indirekt 
är en risk att de ökar transporterna. Flera kommuner i Stockholm har visat ett intresse för så kallade 
NÖT-terminaler (Nära Öppna Tillfälliga) och deras betydelse uppmärksammas även i Regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS).  
 
 

7. Nästa möte 
Nästa Bergmaterialrådsmöte hålls under februari 2018. 
 
 
 
 
 
Sekreterare    Justeras 
 
 
 
 
 
 
Mattias Göransson    Lena Söderberg 


