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Sammanträde med Bergmaterialrådet den 26 april 2018 
 
 

Datum:  Torsdag den 26 april 2018 
Tid:  12:00-16:00  
Plats:  Diamantsalen 

 
Närvarande: 
Lars-Inge Larsson, SGU 
Björn Strokirk, Sveriges Bergmaterialindustri 
Mariette Karlsson, Swimpex Granit 
Jan Bida, MinFo 
Urban Åkeson, Trafikverket 
Mugdim Islamovic, SGU 
Lars Rhode, SGU 
Mattias Göransson, sekr. 
 
Anmält förhinder: 
Erik Hulthén, Chalmers 
Frida Rudsander, Naturvårdsverket 
Pia Persson Holmberg, LST Uppsala län 
Sven Wallman, NCC 
Lena Söderberg, ordf. 
Göran Risberg, SGU 
 
 
 
 
 
Bilaga 1 Presentation Lars-Inge Larsson, SGU 
Bilaga 2 Presentation Lars Rhode, SGU 
Bilaga 3 Presentation Mattias Göransson, SGU 
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1. Inledning och allmän information, Lars-Inge Larsson 
Lars-Inge Larsson informerade om det aktuella läget för SGU (se Bilaga 1). Bl.a. kommer SGU att 
vara ansvarig myndighet för så kallade konfliktmineral. Det innebär att SGU ska bedriva tillsyn av de 
företag som importerar de mineral som finns upptagna i förordningen, t.ex. guld, tantal, tenn och 
volfram. Projektet Bergslagen, med syfte att öka kunskapen om både berggrunden, malm och 
mineralförekomster samt gruvavfall i Mellansverige, har bl.a. fått extra anslagsmedel. Andra frågor 
som är viktiga och som det arbetas på för närvarande är finansieringen av SGUs fartyg - Ocean 
Surveyor, geodatastrategin och ett utökat stöd till geovetenskaplig forskning. SGUs årsredovisning 
2017 delades ut. 
  

2. Information från delegaterna, alla 
Frågan om hur man ska främja återvinningen är viktig. Delar av återvinningen är kostsam och 
produktslag som återvunnen betong och asfalt kan vara möjliga att undanta från avfallsdirektivet. 
Frågan behandlas för närvarande av Naturvårdsverket. Maskindirektivet uppfylls inte fullt ut idag. En 
av anledningarna till detta uppges vara att det i vissa fall saknas dokumentation eller att 
dokumentationen inte är korrekt. Ytterst handlar detta främst om att man återvinner, infogar, äldre 
maskinsteg till befintliga processer. Den nya kombinationen av äldre och yngre processdelar blir i flera 
fall underkänd dessvärre. En ny SBMI-kommitté ska starta under året som ska hantera frågor som rör 
frågor om klimatsmarta lösningar och klimatneutralitet.  
 
I Skåne län uppges att tillståndsgivningen på flera platser är problematisk. Aktiva täkter som söker 
fortsättningstillstånd får allt svårare. Dilemmat med denna utveckling är att alternativen till dessa 
strategiskt lokaliserade täkter kommer att öka transporterna i samhället betydligt. Dessa problem är 
extra känsliga eftersom efterfrågan av ballastmaterial dessutom är extra hög just nu, särskilt i denna 
region. Att ansöka om grustäktstillstånd på en helt ny plats bedöms idag vara extremt svårt – näst intill 
omöjligt. Prövningstillstånd för detta har nyligen ansökts om i ett område eftersom det bergmaterial 
som fanns i området inte dög till de produkter man skulle tillverka. Man fick dock inte 
prövningstillstånd. 
 
I Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2018–2029 lyfts både de kommande 
bergmaterialbehoven och frågan om byggandet av höghastighetsbanor. Det aktuella byggprojektet 
Västlänken är för närvarande överklagat. Trafikverket har finansierat ett FOI-projekt om 
kvävemodellering i samband med tunneldrivning. Det är viktigt att komma ihåg att det krävs både ett 
tekniskt och geologiskt kunnande för att kunna modellera de kväveutsläpp som görs. Odetonerat 
sprängmedel är en stor säkerhetsrisk, och detta uppkommer i flera fall på grund av att 
detonationssträngen har gått av. 
 
Naturstensindustrin utbildar ny personal för närvarande, bl.a. uppköpare. En viktig fråga vid uppköp 
av natursten är att kravspecifiera på rätt sätt. Ibland görs detta på fel sätt vilket innebär att man får 
”fel” sten, en sten som inte matchar den befintliga stenen eller en sten som inte har samma 
materialegenskaper. Inom rekryteringen av arbetskraft är det även problematiskt att få tag i utbildade 
stenarbetare. Det är viktigt att den gruppen har en relevant utbildning bakom sig, t.ex. som 3-årig 
stentekniker eller motsvarande. Alla har dessvärre inte detta vilket innebär att det är extra svårt att sätta 
in arbetskraften på en gång. Det finns ett stort materialbehov för närvarande. De tillstånd för bl.a. 
graniter, diabaser och kalkstenar som finns räcker inte till för att möta den stora efterfrågan varför det 
är viktigt att fler nya stenbrott beviljas. 
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Det gemensamma forskningsprojektet MinBaS Innovation är nu avslutat och godkänt. I december 
2017 hölls ett avslutningsmöte i Stockholm. MinFo satsar för närvarande på att etablera ett nytt 
forskningscentrum på Umeå universitet som kommer att innefatta bränd kalk och cement. 
Arbetsmiljöverket anser att vissa äldre komponenter i industrins processkedjor inte utan vidare kan 
CE-märkas vilket skapar ett merarbete för industrin idag. 
 
 

3. GeoERA - Sammanställning av en europeisk naturstensatlas, Mugdim Islamovic 
Ett större europeiskt forskningssamarbete mellan de geologiska undersökningarna, GeoERA, har 
startats i början av 2017 som en del av projektet ERANet. Bredden inom projektet GeoERA är rätt stor 
och frågeställningar från geologiska områden som Grundvatten, Geoenergi och Rawmaterials 
dominerar. Området om ballastmaterial beviljades inte några medel men området som handlar om 
natursten, EuroLithos, godkändes. SGU kommer att delta i två arbetsgrupper inom EuroLithos där ett 
viktigt mål är att bl.a. färdigställa en europeisk naturstensatlas. Projektetledare är NGU och projektet 
är treårigt. Totalt 16 europeiska geologiska undersökningar deltar i projektet. Var gamla stenbrott har 
funnits, vilka brytningstillstånden varit och var de nuvarande förekomsterna finns är viktiga uppgifter 
för detta projekt. 
 
  

4. Geologiska underlag för framtidens infrastruktur - Uppdrag för Trafikverket, Lars 
Rhode 

SGU genomför under 2018 och 2019 två stycken karteringsuppdrag för Trafikverket, Lund-
Hässleholm och Linköping-Jönköping, se bilaga 2. Flera geologiska utmaningar finns i områdena. 
Delar av berggrunden är kaolinvittrad, svaghetszoner förekommer, jorddjupen är stora, ibland kritiska 
och grundvattenmagasinen får inte påverkas under byggfasen. All den information som SGU levererar 
kommer att ingå i förfrågningsunderlaget för den fortsatta projekteringen. Tillsammans med 
Trafikverket samarbetar SGU om standardisering av den byggnadsgeologiska informationen som tas 
fram i byggprojekt. Detta är en viktig fråga att lösa för att vi bättre ska kunna dokumentera och förstå 
markförhållandena och deras egenskaper. 
 
 

5. Styrmedel för den framtidens materialproduktion, Mattias Göransson  
Materialproduktionen är en stor och samhällsviktig fråga, se bilaga 3. En viktig fråga under lång tid 
har varit att minska produktionen av naturgrus. Man har använt styrmedel av olika slag för att uppnå 
detta: naturgrusskatt, lagar och förordningar, materialförsörjningsplaner, policies och forsknings- och 
utbildningsinsatser. Andelen naturgrus som produceras i Sverige är en av de lägsta i Europa idag. Från 
att ha utgjort mer än 70 procent för 30 år sedan utgör naturgruset idag endast ca 10 procent av den 
totala svenska ballastproduktionen. Kunskapen om de alternativa materialen till naturgruset är ett av de 
främsta verktygen för att fortsätta minskningen av naturgrus. Många av de restmaterial som idag 
produceras kommer att återvinnas till olika områden. Troligen kommer de flesta material inte 
återvinnas inom betonganvändningsområdet, andra områden kommer att behövas. Täkter som 
levererar helkrossad-ballast-till-betong (HKBB) bör lyftas fram då de är att betrakta som goda 
föredömen – de använder inte naturgrus. Det är också viktigt att dokumentera och förstå berggrunden 
på dessa platser - vilka är dessa materials gynnsamma egenskaper? De forskningsinsatser om 
bergmaterial som bedrivits av samhället under de senaste åren har varit väldigt bra men varje ny tid har 
sina utmaningar – en föränderlig värld kräver nya forskningsprojekt. Därför är det viktigt att man 
fortsätter att utlysa nya forskningsprogram inom det här området. 
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6. Övriga frågor 
SGU höll tillsammans med SBMI under april månad en kurs för nya täkthandläggare på 
länsstyrelserna, miljöinspektörer på kommunerna och MPD, som var mycket uppskattad. SGU 
kommer att fortsätta sin kursverksamhet för länsstyrelsen m.fl. 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare    Justeras 
 
 
 
 
 
 
Mattias Göransson    Lars-Inge Larsson 


