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SAMMANFATTNING  

Naturgrus är tillsammans med bergkross det mest använda materialet till ballast i konstruktionssyfte. 
Miljömålen God bebyggd miljö samt Grundvatten av god kvalitet har ett gemensamt delmål, där naturgrus 
avses att bevaras med hänsyn till dess ändliga kvantitet samt betydelse för vattenförsörjning. 
Naturgrusanvändningen behöver därför ersättas med annan ballast i form av bergkross eller 
möjligtvis återanvänt material. 

Fyra län, Stockholm, Uppsala, Dalarna och Östergötland jämförs och analyseras med avseende på 
länsstyrelsernas arbete och resultat, för en minskad utvinning och användning av naturgrus. Under-
sökningen genomfördes genom intervjuer med representanter från respektive länsstyrelse samt 
genom analys av data och geologiska kartor från SGU (Sveriges geologiska undersökning). Nya kartor 
konstruerades för att underlätta analys av bergkvalitet och naturgrustillgångar. 

Samtliga län har minskat utvinningen av naturgrus sedan 1993, detta beror delvis på ett mer restriktivt 
arbete med täkttillstånd. Emellertid är det även en följd av brist på naturgrus som uppstått i samband 
med tidigare utvinning, samt otillgänglighet på grund av bebyggelse som främst påträffas i de 
expansiva länen Stockholm och Uppsala. Skillnaderna i länsstyrelsens arbete är få; anmärkningsvärt 
är dock att Dalarna följer en materialförsörjningsplan medan det saknas i övriga län. 

Den procentuella minskningen av naturgrusuttag har planat ut de senaste åren. Även om respektabla 
nivåer har uppnåtts, kan uttagen sänkas ytterligare eftersom både resurser och teknik finns för att 
använda andra material. En åtgärd vore möjligtvis nyinsatta miljömål inför exempelvis år 2020. 
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SUMMARY  

Natural gravel is together with crushed stone some of the most commonly used construction 
aggregates. Environmental goals of Sweden called God bebyggd miljö and Grundvatten av god kvalitet have 
one objective in common which is that natural gravel has to be preserved because of its limited 
quantity and importance for the water resource. The use of natural gravel is therefore required to be 
replaced with crushed rock, reused materials or other adequate aggregates. 

Four counties consisting of Stockholm, Uppsala, Dalarna and Östergötland are compared and 
analyzed with regard to the work and results of respective county administrative board, concerning 
reduced exploitation and use of natural gravel. Current information is attained from interviews with 
representatives from each county administrative board, as well as analyzing data and geological maps 
from SGU (Geological Survey of Sweden). New maps are constructed in purpose to simplify the 
analysis regarding rock quality and quantity of natural gravel. 

All counties have reduced the exploitation of natural gravel since 1993, which partly depends on a 
restrictive work regarding exploitation permits. Another factor is the shortage of natural gravel 
correlating to earlier exploitation and the unavailability due to the built environment, which is mostly 
seen in the expansive counties Stockholm and Uppsala. Differences in the work between the 
administrative boards are few; nevertheless Dalarna’s plan of material sustention is worth noting 
while it is missing in the remaining counties.  

The percental exploitation decrease of natural gravel have leveled off in the latest years. Even if 
respectable levels have been achieved, the exploitation could be reduced further since both resources 
and technology is accessible for use of other materials. A measure could be to arrange new 
environmental objectives for year 2020. 
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ABSTRAKT  

Naturgrus används i stora delar av byggindustrin i allt från betong till vägkonstruktioner. Det fungerar även 
som ett skyddande filter i miljön för att bland annat förhindra föroreningar från att nå grundvattnet. Därför 
är det viktigt att försöka vara sparsam med dessa täkter, vilket Sveriges riksdag klarlagt genom införandet av 
miljökvalitetsmålen. Det är sedan länens uppgift att stimulera kommuner och andra samhällsaktörer för att 
gemensamt arbeta mot dessa mål. 

Denna rapport granskar länsstyrelsernas arbete för en minskad utvinning av naturgrus med hänsyn till de 
uppsatta miljökvalitetsmålen. Arbetet grundas framförallt på intervjuer med representanter från fyra olika 
län av skild karaktär för att få ett bredare perspektiv. Svaren från intervjuerna jämförs för att tydliggöra 
skillnader och likheter i de olika länsstyrelsernas miljöarbete. En djupare analys görs för respektive län med 
hjälp av data från bland annat kartor hämtade från Sveriges geologiska undersökning. 

Resultatet visar bland annat att minskningen av naturgrusutvinningen har stagnerat under senare år, vilket 
med stor säkerhet beror på att miljökvalitetsmålet kopplat till naturgrus inte har reviderats. Vidare visar 
studien att det finns skillnader i länens arbetssätt för att nå målen. Detta påvisar behov av ett större utbyte 
av erfarenheter och idéer mellan länen. 

Nyckelord: God bebyggd miljö; Naturgrusutvinning; Grundvatten av god kvalitet; Granskning av 
länsstyrelsen 

 

INLEDNING  

För att överlämna ett samhälle i gott skick till 
kommande generationer behövs gemensamma 
mål. Dessa mål bör klargöra vad som förväntas för 
att bekämpa nuvarande problem samtidigt som 
nya förhindras. I Sverige finns ett miljömålssystem 
som består av miljökvalitetsmål fram till år 2020 
beslutade av Sveriges riksdag. Dessa följs av 
landets länsstyrelser, som sin tur har i uppgift att 
stimulera kommunerna att arbeta mot målen 
(Statens offentliga utredningar, 2000). 

Två av dessa miljökvalitetsmål är God bebyggd miljö 
och Grundvatten av god kvalitet, vilka innefattar en 
minskning av naturgrusutvinningen. Ett hinder för 
att minska denna utvinning är byggindustrins 
användning av ballastmaterial, som består av 
naturgrus, bergkross eller diverse returmaterial. 
Dessa används i stora delar av byggindustrin i allt 
från betong till vägkonstruktioner.  

Naturgrus föredras av byggindustrin då det 
generellt är av högre kvalitet än andra ballast-
material. Varför vill man då minska utvinningen av 
naturgrus? Tar länsstyrelserna sitt ansvar när det 
gäller att minska utvinningen och följa uppsatta 
miljömål? Detta är två av huvudfrågorna som 
undersöks i denna rapport. 

Syfte 

Syftet var att granska arbetet som pågår för en 
minskad utvinning av naturgrus i länsstyrelserna 
för Stockholm, Uppsala, Östergötland samt 

Dalarna med hänsyn till miljömålen God bebyggd 
miljö och Grundvatten av god kvalitet. Den stora 
skillnaden i utvinning bör förklaras med olika 
arbetssätt inom länsstyrelserna, såväl som geo-
logiska förutsättningar och administrativa hinder. 

Genom att lokalisera berggrund av god kvalitet 
kan länens naturgrusuttag möjligtvis ifrågasättas. 
Sekundärt syfte är därav att kritiskt granska 
möjligheten att använda bergkross som ballast. 

Litteratursammanställning 

Arbetet bygger till stor del på rapporten 
Ersättningsmaterial för naturgrus från SGU och det 
artonde kapitlet i SOU 2000:52 som behandlar god 
bebyggd miljö. Litteraturstudier ledde sedan till 
rapporten Grus, sand och krossberg 2011 av SGU, där 
information om länsstyrelsernas brytning av 
naturgrus respektive bergkross listas. 

MATERIAL OCH METOD  

Genom intervjuer med representanter från fyra 
olika länsstyrelser samlades information in om hur 
länen arbetar för att miljömålen ska nås. 
Länsstyrelserna för Stockholm, Uppsala, Dalarna 
och Östergötland har valts med omsorg för att 
kunna utforska eventuella skillnader. 

Frågeställningarna i intervjumallen, tabell 1, följer 
en beteendevetenskaplig metod (Sallnäs, 2007). 
Vid samtliga intervjuer ställdes samma frågor, för 
att underlätta en vetenskaplig jämförelse. 
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Med hjälp av GIS visas de geologiska aspekterna, 
vilket förklarar skillnaden i mängden brutet 
naturgrus. Tillgång på berg av god kvalitet som 
ersättningsmaterial i olika län framhävs med hjälp 
av data från SGU. Naturgrustillgångar i form av 
isälvsmaterial jämförs också med bebyggelse i 
respektive län, där väg- och bebyggelsedata hämtas 
från Lantmäteriets tjänst SWAMID (Swedish 
Academic Identity). 

Litteraturen består av rapporter och data, hämtade 
från SGU, om naturgrus och ersättningsmaterial 
för bland annat illustrering med GIS. Delmålen för 
naturgrus i miljömålen God bebyggd miljö och 
Grundvatten av god kvalitet studerades och 
förtydligades. 

DET SVENSKA 

MILJÖMÅLSSYSTEMET  

Riksdagen fattade år 1999 beslut om ett antal 
miljökvalitetsmål för att tydliggöra och bättre 
organisera miljöarbetet i Sverige (Miljö-
departementet, 2012). Dessa miljökvalitetsmål har 
förbättrats genom åren och kallas idag miljömåls-
system, som är indelat i följande tre delar: 

 Generationsmål – att överlämna ett samhälle 
till nästa generation där de stora 
miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem. 

 Miljökvalitetsmål – 16 miljökvalitetsmål om 
en förbättrad miljö. 

 Etappmål – delmål för att styra samhället mot 
generationsmålet och de 16 miljökvalitet-
smålen. 

Det svenska miljömålssystemet är unikt genom att 
flera aktörer i samhället är involverade och kallas 
därför Sveriges största samarbetsprojekt. 
Regeringen och riksdagen vill med dessa mål ge 
långsiktiga direktiv för att styra den svenska 
miljöpolitiken. 

Naturgrus som etappmål 

Sett till de 16 miljökvalitetsmålen som riksdagen 
fastställt finns det inget som direkt påpekar en 

minskad naturgrusanvändning. Regeringen har 
dock i sin proposition förtydligat miljökvalitets-
målen i flera etappmål för att lättare styra 
samhällsaktörerna (Miljödepartementet, 2001). 
Naturgrus berörs indirekt i två av de 16 
miljökvalitetsmålen, antingen som ett direkt 
delmål eller som krav för att ett delmål ska 
uppfyllas. De två miljökvalitetsmål som behandlar 
detta är Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd 
miljö. 

I miljökvalitetsmålet som behandlar grundvatten 
av god kvalitet nämns minskning av naturgrus-
användandet indirekt i ett delmål där det framgår 
att grundvattnet inte ska påverkas negativt av 
mänskliga aktiviteter, som till exempel uttag av 
naturgrus. Anledningen är att naturgrusavlagringar 
fungerar som ett naturligt skydd genom filtrering, 
som i vissa fall hindrar föroreningar att nå 
grundvattnet (Sveriges geologiska undersökning, 
2010). Dessutom är avlagringarna viktiga 
grundvattenmagasin och kan användas för 
konstgjord grundvattenbildning. 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innefattar 
minskning av naturgrusanvändandet som ett 
direkt delmål (Miljödepartementet, 2001). Detta 
delmål, Uttag av naturgrus, syftar till att uttaget av 
naturgrus i Sverige år 2010 högst får vara 
12 miljoner ton per år, vilket inte har uppnåtts 
(Sveriges geologiska undersökning, 2013). 
Samtidigt ska återvinningsbart material utgöra 
tio procent av ballastanvändningen, vilket än idag 
är ett aktuellt utvecklingsområde. 

Regeringen satte dessutom upp restriktioner för 
att uppnå delmålet. Dessa beskrivs som att 
naturgrus endast får nyttjas när ersättningsmaterial 
inte kan komma i fråga för användningsområdet, 
och att naturgrusavlagringar med stort värde för 
natur- och kulturlandskapet ska bevaras 
(Miljödepartementet, 2001). 

Tabell 1. Intervjumall till länsstyrelserna 

1.  
Ni har minskat uttaget av naturgrus betydligt under de senaste 10 åren, vilka faktorer har bidragit till 
minskningen? 

2.  

Vid ansökan om tillstånd för naturgrustäkt, är det verksamhetsutövarens ansvar att utreda möjligheten att 
använda ersättningsmaterial för naturgrus. Hur utvärderar ni verksamhetsutövarens utredning för tillstånd 
till naturgrustäkt? 

3.  Hur gör ni för att stimulera kommunerna i deras miljöarbete för att uppnå naturgrusmålet? 

4.  Vilka krav har ni på naturgrusanvändningen vid beställning av entreprenad? 

5.  Vilka hinder finns det för att minska utvinning av naturgrus ytterligare? 

6.  
Enligt miljömålet God bebyggd miljö, ska andelen återanvänt material (tillexempel bottenaska eller 
betongkross) som ballast öka mellan år 2010 och 2020. Hur planerar ni inför detta? 
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LÄNSSTYRELSENS STYRMEDEL  

För att kunna minska naturgrusutvinningen har 
länsstyrelsen bland annat två användbara styr-
medel, nämligen en materialförsörjningsplan och 
ett åtgärdsprogram. Det förstnämnda syftar till att 
ge ett planeringsunderlag för hantering och 
transport av berg-, grus- och jordmaterial mellan 
länets kommunala gränser (Larspers, 2012). Med 
hjälp av planen skulle exempelvis användningen av 
återanvänt material kunna framhävas för att 
minska uttag av naturgrus. På det sättet kan 
materialförsörjningen effektiviseras och motverka 
överflödigt uttag från täkter.  

Ett åtgärdsprogram har i syfte att bidra med 
vägledning och kunskap, men även nämna 
nödvändiga åtgärder och vem som är ansvarig för 
att utföra dem (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2014). 
I fallet med naturgrus vore möjligtvis en åtgärd att 
ersätta all användning av naturgrus vid 
vägbyggnationer med bergkross, och ange bygg-
nadsentrepenören som ansvarig. 

BALLAST I BYGGNATIONSSYFTE  

Ballastanvändningen brukar varje år vara störst 
inom vägkonstruktioner, men är även en 
betydande del i fyllnadsmaterial till bland annat 
järnvägsbankar och dräneringssystem, figur 1 
(Sveriges geologiska undersökning, 2014). Ett 
tredje användningsområde som också bidrar till en 
stor del av användningen är betongkonstruktioner 
med cirka 70 till 80 volymprocent ballast 
(Lagerblad, 2005). 

Jämförelse av naturgrus och bergkross 

En i stort sett oändlig tillgång på krossbart berg 
begränsas av befintliga kvalitets- och miljökrav 
samt bebyggda områden. Bergkvaliteten varierar 
regionvis i Sverige, och användbarheten försvåras 
då olika konstruktionsområden kan ha helt skilda 
kvalitetskrav.  

Naturgrus innefattar isälvssediment som rull-
stensåsar och deltabildningar, såväl som svall-
sediment och sandiga älv- och vindsediment 
(Göransson, 2011). Definitionen framtogs i 
samband med att miljömålen och naturgrusskatten 
utformades. Isälvssediment har avsatts från 
glaciär- och inlandsissmältningar, medan 
svallsediment avsattes vid kusterna genom vågor 
och strömmar. Älv- och vindsediment har 
transporterats och avsatts genom respektive 
medier.  

Mycket av de svagaste mineralerna i det naturliga 
gruset har brutits ned under åren till skillnad från 
bergkrosset, där det senare kan betyda en lägre 

hållfasthet vid byggnationer (Sveriges 
Bergmaterialindustri, u.d.). Dessutom är det en 
stor variation fraktionsstorlekar i naturgrus, 
medan de minsta fraktionerna är svåra att ta fram 
i bergkross. Detta gör naturgrus till ett 

lämpligt ballastmaterial i betong, eftersom en 
blandning av fraktionsstorlekar kan bidra till att 
kornen sammanfogas väl. 

Naturgrus är sporadiskt fördelat över landet, vilket 
medför områden med stor brist respektive god 
tillgång på materialet, figur 2. Områden med låg 
befolkningstäthet behöver inte påverkas negativt 
av en liten kvantitet naturgrus. Befolkningstäta 
expansiva regioner räknas däremot ofta till de 
områden som har brist på naturgrus. Natur-
grusavlagringarna är i dessa områden av stor vikt 
för dricksvattenförsörjningen.  

Återanvänt material som ballast 

Återanvändbart material för ballastsyfte avser det 
som inte utvunnits från en täkt (Arell, 2003). Detta 
kan tillexempel vara industriella restprodukter, 
rivningsrester eller byggnationsöverskott på 
geologiskt material. Bidragande styrmedel för ökad 
användning är en skärpt deponilagstiftning samt 
höjd deponiskatt. Med anledning av avsaknad data 
kan inte dagens användning klargöras i detalj. Det 
är däremot känt att bland annat asfalt återanvänds 
till hög grad. Mellan 1- och 1,5 miljoner ton asfalt 
per år återanvänds, där cirka 33 procent används 
som ballast (Enell, 2014). 

En komplikation med användandet av återanvänt 
material är att föroreningar kan tillföras till 
konstruktioner, som annars inte skulle uppkomma 
vid användning av ballast från täkter (Arell, 2003). 

Figur 1. Leveranser av ballast år 2012 fördelat 
på användningsområden i procent. 
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Kunskapen är trots allt god, då arbete från statliga 
myndigheter och forskningsinstitutioner har 
utförts för att klassificera tekniska och miljö-
mässiga egenskaper för en stor mängd åter-
användbara material. 

Enligt Sveriges bergmaterialsindustri finns en 
strävan i branschen att leverera återanvänt material 
(Sveriges Bergmaterialindustri, 2014). Detta 
försvåras däremot av att entreprenörer sällan 
förfrågas eller vet om att de kan använda åter-
använt material som ballast i nybyggnationer. 

Klassificeringstester för ballast  

Huvudsakliga områden där kvalificerade krav 
finns för ballast är väg-, järnväg- och betong-
ändamål (Göransson, 2011). För asfaltsballast 
ställs höga krav på att vara motståndskraftig mot 
nötning och fragmentering. I järnvägsballast är 
motstånd mot fragmentering viktigt, men även 
ballastens stabilitet. I betonganvändning ställs 
främst krav på ballastens beständighet, medan dess 
hållfasthet oftast har en mindre betydelse. Dessa 
kvalitéer kan undersökas genom olika tester. 

Micro-Devaltestet är utvecklat för att mäta 
motstånd mot slitage (Fowler, et al., 2006). 
Standardfraktioner som testas är 10-14 mm, men 
även grövre fraktioner används för tillexempel 
järnvägsballast.  Testets precision anses universellt 
vara utmärkt, med en beräknad variation på 3,2 
procent. 

Los Angelestestet är också flitigt använd, trots 
rapporter om att testet är en dålig indikator på 
fältresultat. Till skillnad från Micro-Deval ger detta 
test inget mått på slitagemotstånd, utan endast 
fragmenteringsmotstånd (Erichsen, et al., 2011). 
Standardfraktioner som används är även i detta fall 
10–14 mm, med en specialiserad variant med 
grövre fraktioner för att bedöma järnvägsballast. 

Det finns även mängder av specifika tester för 
betongsballast. Exempelvis för att garantera 
beständighet, eller beskriva kornets storlek och 
form – vilket är viktigt för att möjliggöra 
proportionering (Lagerblad, et al., 2011). Ett fåtal 
parametrar som ingår i SGUs kvalitetsbestämning 
av betongsballast är: 

 Naturlig strålning (radon) – hög nivå 
rekommenderas inte för huskonstruktioner 
(Göransson, 2014). 

 Alkalisk reaktivitet – eventuell reaktion bidrar 
till expansion, vilket ökar risken för 
sprickbildning i betong (Khalil & Pham, 
2012). 

 Andel glimmermineral – hög andel försämrar 
formbarheten (Göransson, 2014). 

 Förekomst av sulfidmineral – kan orsaka 
missfärgning (Göransson, 2014). 

Länsvis utlevererat ballastmaterial 

En kontrollering av utlevererat ballastmaterial från 
täkter i respektive län har skett sedan 1993 och 
berör naturgrus, krossberg samt morän, figur 3. 
För län som hade specifika delmål på mängd 
utvunnet naturgrus fram till 2010 anges 
även dessa.  
En minskning av utvunnet naturgrus har skett i 
samtliga län med olika effektivitet. Stockholms län 
har lyckats minska utvinningen med cirka 
40 procent, medan Uppsalas län har uppnått en 
högre nivå på ungefär 60 procent. Östergötlands 
län har minskat utvinningen med cirka 54 procent, 
men har även den minsta utvinningen av de fyra 
länen. Dalarna är det län som har minskat 
utvinningen av naturgrus mest, då de uppnår en 
minskning nära 80 procent sedan 1993. 

RESULTAT  

Tillgång på isälvssediment med hänsyn 
till bebyggelse 

En stor del användbart naturgrus förekommer i 
isälvsavlagringar längs landet. Dessa har 
registrerats av SGU och visualiseras med kart-
bilder i figur 4. En viktig aspekt att uppmärk-
samma är otillgängligheten av isälvsmaterial – för 
både infiltration av vatten och utvinning, på grund 
av hårdgjorda ytor i form av bebyggelse. Därför 
har även väg- och bebyggelsedata från 
Lantmäteriet använts, som innefattar riksväg, 
elektrifierade järnväg och annan bebyggelse. 

Bergkvalitetskartor med hänsyn till 
bebyggelse 

SGU har regionvis tagit fram bergkvalitetsdata för 
ballast till väg, järnväg och betong. För väg- och 
järnväg har bergskvalitet fastställts med hjälp av 
Micro-Deval, Los Angeles och kulkvarnstestet – 
som är en prövning av materialets nötnings-
motstånd. Betongsballast av god kvalitet beror av 
separata kriterier och bedöms av bland annat 
tidigare nämnda parametrar som tillexempel 
naturlig strålning. Dessa data illustreras som kartor 
tillsammans med bebyggelse för att klargöra 
tillgänglighet, figur 5. Den stora avsaknaden av 
kvalitetsklassificering beror på att klassificerings-
processen är pågående och än inte fullständig. 
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Intervju med Skanskas marknadschef 

För att även få företagens perspektiv gjordes en 
intervju med Daniel Bergström, marknadschef för 
Skanska Asfalt och Betong AB (Bergström, 2014). 
Enligt Daniel Bergström har de halverat uttagen av 
naturgrus, från början av 2000-talet, från två till 
cirka en miljon ton per år. De områden där det är 
nödvändigt att använda naturgrus istället för 
ersättningsmaterial är vissa betongkvaliteter, i 
övrigt går det mesta att byta ut mot krossat berg. 
Han menar att det största hindret för en ökad 
användning av bergkross är mental, då det finns en 
vana att använda naturgrus. Han fortsätter säga att 

efterfrågan på andra ersättningsmaterial ökar 
successivt med ökad kunskap och förståelse om att 
byggandet måste ske på ett hållbart sätt. Slutligen 
säger han, ”det har funnits och finns fortfarande en 
skepsis att lämna något man vet fungerar till något mer 
osäkert”. 

 

Figur 2. Fördelning av naturgrustillgångar (Göransson, 2011). A: Naturgrustillgångar i 
punktform. B: Generaliserad bild av naturgrustillgångar. C: Befolkningstäthet samt områden i 
brist på naturgrus. 
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Figur 3. Utlevererat ballastmaterial från täkter i respektive län från år 1993 till 2012 enligt SGU, 
bortsett från år 2010 då data saknas. 
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Figur 4. Isälvssediment och bebyggelse visualiseras i en kartbild för varje län. Stora tillgångar 
på isälvssediment går förlorade med anledning av bebyggelsen.  
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Figur 5. Kartorna representerar bergskvalitet i de fyra länen Stockholm (1), Östergötland (2), 
Dalarna (3) och Uppsala (4). Bergkvalitetsklasserna 1 till 3 representeras i ordning: 
järnvägsklass, vägklass och betongklass (endast den grova andelen).  
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Intervjuer med länsstyrelserepresentanter 

Intervjuerna genomfördes via mail med 
representanter från Dalarnas länsstyrelse 
(Staffansson, 2014), Uppsalas länsstyrelse 
(Holmberg, 2014), Stockholms länsstyrelse 
(Åkerblad, 2014) samt via telefon inom 
Östergötlands länsstyrelse (Rosén, 2014). 
Frågorna hänvisas till intervjumallen tabell 1. 

Fråga 1. 

Stockholms län: Anledningen till minskningen av 
naturgrus är den restriktiva hållningen som allmänt 
gäller för uttag av naturgrus och strävan att styra 
över produktionen till bergkrossproduktion och 
användning av återvunnet material. 
Ballastbranschen har på grund av detta utvecklat 
användningsområden för bergkrossmaterial så att 
det numera är helt dominerande inom väg- och 
anläggningssidan. Huvudsaklig användning av 
naturgrus är numera betongtillverkning och 
specialändamål, tillexempel mur- och 
putsprodukter. 

Östergötlands län: Det beror på att vi har varit 
restriktiva med nya tillstånd. Man tittar på 
motstående intressen som finns och de som finns 
specifikt för täkter. Alltså med dricksvatten-
resurser och naturmiljö, som då har fått stor tyngd. 

Det har också blivit kortare tillståndstid i den mån 
man har gett förlängningar. Det blir inga långa 
tillstånd för de befintliga täkter som finns. Sen 
bidrar det nog också att kvalitén på gruset sällan är 
lämplig till tillexempel betong, då det är glimmer i 
gruset. Jämförelsevis finns inte naturgrus-
avlagringarna i lika stora mängder som man kanske 
kan hitta i andra län. 

Dalarnas län: För flera av de tidigare givna 
tillstånden har tillståndstiden löpt ut och i de fall 
som verksamhetsutövaren har velat fortsätta har 
Länsstyrelsen varit restriktiv när det gäller att 
meddela tillstånd till fortsatt och utökad verk-
samhet. Efterfrågan har också minskat då det 
uppmanas att i stället välja annat material än 
naturgrus till vägbyggnad etc. 

Uppsalas län: Vid samråd inför nya täkt-
ansökningar har vi tryckt på att vi inte ger tillstånd 
till täkt av naturgrus om inte verksamhetsutövaren 
kan visa att merparten av materialet går till 
användningsområden där ersättningsmaterial för 
naturgrus saknas eller lokal brist förekommer. 
Detta har bidragit till att flera sökande valt att inte 
gå vidare med sina ansökningar, samt om de haft 
flera täkter samtidigt har en del valt att satsa endast 
på den, ur miljösynpunkt, bästa naturgrustäkten 
alternativt bergtäkten. 

I de fall verksamhetsutövaren inte kunnat visa att 
täkten har den kvalitet som beskrivs ovan har vi 
avslagit ansökan. Lagstiftningen gällande täkter 
inom områden viktiga för vattenförsörjningen har 
blivit mycket tydligare och tuffare, varför vi 
avslagit ansökan med hänvisning till detta. Det har 
också hänt att verksamhetsutövare självmant valt 
att avstå från att lämna in ansökan med anledning 
av detta. 

Sammanfattning: Samtliga län menar att den 
främsta anledningen till det minskade uttaget av 
naturgrus varit ett mer restriktivt arbete, både när 
det gäller nya tillstånd för naturgrusverksamhet 
samt förlängningar av befintliga tillstånd. På grund 
av detta har ballastindustrin utvecklats till att 
huvudsakligen hantera bergkross. 

Fråga 2. 

Stockholms län: Vi bedömer möjligheterna att 
använda alternativa material i varje enskilt fall där 
vi utgår ifrån SGUs underlagsmaterial om 
ersättningsmaterial för olika produkter. Därutöver 
tittar vi även på hur försörjningssituationen ser ut 
i regionen som helhet. Slutligen måste dock en 
avvägning ske med andra viktiga 
samhällsintressen, tillexempel vattenskydds-
intresset. Vi ställer numera höga krav på VU:s 
redovisning av behovet av naturgruset och 
möjligheterna att använda alternativa material. I 
övrigt följer vi 9 kap. 6 f § miljöbalken där det finns 
särskilda bestämmelser kring prövning av 
naturgrustäkter. 

Östergötlands län: När vi tittar på ersättnings-
material är handledningen från SGU väldigt bra. 
Speciellt rapporten Ersättningsmaterial för naturgrus, 
SGU 2011:10. Det finns täkter i Östergötland med 
bergkvalitet som är så god att man kan använda 
helkross i betong. Vi kollar därför upp om det 
finns berg i området som man skulle kunna 
hänvisa till. 

Dalarnas län: Det har hittills bara varit aktuellt med 
ansökningar om att fortsätta en befintlig täkt. 
Eftersom gruset endast får användas till 
oundgängliga ändamål jämför vi ansökta ändamål 
med dem som bedöms vara oundgängliga och till 
vilka ändamål som materialet hittills har gått. Vi ser 
också om det finns alternativa täkter i närområdet 
och om det bedöms ekonomiskt och miljömässigt 
rimligt att hämta material från någon annan täkt. 

Uppsala län: Nej, vi kräver dock att verksamhets-
utövaren redovisar vilka användningsområdena 
för materialet är och ifall de kan anses som 
ersättningsbara eller ej. Vi hänvisar till SGUs 
publikation Ersättningsmaterial för naturgrus (rapport 
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2011:10). Vi kan inte kräva av sökanden att de ska 
bedriva forskning. 

Sammanfattning: Tre av fyra län nämner att de 
använder sig av SGUs rapport Ersättningsmaterial för 
naturgrus som handledning. Rapporten framlägger 
material som kan ersätta naturgrus i olika 
användningsområden, samt områden där 
ersättning saknas. På samma sätt följer Dalarna 
detta tillvägagångssätt, även om ingen 
informationskälla nämns. Hanteringen i detta 
avseende kan antas vara likvärdig för samtliga län. 
Något som både Östergötland och Dalarna är att 
undersöka om det finns alternativa täkter i 
området som det går att hänvisa till. 

Fråga 3. 

Stockholms län: Vi har kontinuerlig kontakt med 
kommunerna där vi diskuterar hushållning med 
kvarvarande naturgrus. Kommunerna är dock väl 
medvetna om frågan och beaktar detta vid 
planering och upphandlingar. I övrigt framför vi 
den regionala målsättningen i olika sammanhang, 
tillexempel vid yttrande över kommunala 
översiktsplaner och i detaljplanefrågor. 

Östergötlands län: Det vi tittar på framför allt är 
åtgärdsprogrammen. Man håller nu på att ta fram 
ett åtgärdsprogram, och får se om det blir något 
med avseende på naturgrus. 

Dalarnas län: I samband med yttranden över 
kommunernas översiktsplaner brukar vi puffa lite 
extra för detta så att kommunens inställning till 
grusanvändning blir tydlig. Länsstyrelsen har också 
tagit fram en regional materialförsörjningsplan 
som vi hänvisar till. 

Uppsala län: Tidigare har vi bedrivit ett aktivt 
miljömålsarbete, där vi bland annat påtalat vikten 
av att kommunerna inte själva använder naturgrus 
till sådana ändamål där ersättningsmaterial finns. 
Exempel på sådana användningsområden är 
sandningssand och fyllnad i ledningsgravar. 

Vi har även påtalat det i samband med samråd då 
representanter från kommunerna funnits med. I 
det tillsynsvägledningsarbete länsstyrelsen an-
svarar för tar vi också upp frågan om naturgrus-
målet. 

Sammanfattning: Tre av fyra nämner att de genom 
tillsynsarbeten av bland annat översiktsplan, 
materialförsörjningsplan, och detaljplan kan 
stimulera kommunernas arbete mot naturgrus-
målet. Östergötlands län fokuserar främst på att 
utveckla ett åtgärdsprogram, där betoningen mot 
naturgrusanvändningen idag är oviss. 

Fråga 4. 

Stockholms län: Länsstyrelsen blir i allmänhet inte 
involverade vid upphandling av entreprenader. I 
de fall vi yttrar oss, tillexempel i samband med 
större infrastrukturprojekt, propagerar vi 
naturligtvis för användning av bergkrossmaterial. 

Östergötlands län: Det finns indirekta krav i 
tillståndsprövningen när det gäller ersättnings-
material, och att gruset inte får användas till vägar. 

Dalarnas län: Frågan är inte relevant för Läns-
styrelsen. 

Uppsala län: Vi beställer inte några entreprenader, 
varför vi inte har möjlighet att ställa sådana krav. I 
samband med samråd och tillståndsprövningar 
kan vi dock påtala vikten av att undvika natur-
grusanvändning. 

Sammanfattning: I regel är länsstyrelsen inte 
inblandade i upphandling av entreprenader, vilket 
har bekräftats av samtliga län. Undantag är 
möjligtvis stora infrastrukturprojekt, men läns-
styrelsen kan främst påverka genom tillstånds-
prövningar. 

Fråga 5. 

Stockholms län: De hinder vi ser är främst att det 
fortfarande finns en hel del större täkter med långa 
tillstånd som medger stora mängder naturgrus, 
vilket kan vara ett hinder mot en minskar 
naturgrusanvändning. Ett annat hinder är att det 
för vissa specialändamål fortfarande anses fungera 
bäst med naturgrus, tillexempel vad gäller 
högvärdiga betongmaterial. 

Östergötlands län: Teknikutvecklingen, dels vid 
framställningen av betong och vid produktionen 
av helkross. Det finns ganska bra teknik men det 
är dyrare än att utvinna naturgrus, vilket också är 
ett hinder. 

Dalarnas län: Det finns fortfarande täkttillstånd 
som medger uttag till andra ändamål än dem som 
bedöms vara ”oundgängliga”. Att utvecklingen 
inte går framåt när det gäller att finna ersättnings-
material till naturgrus. 

Uppsala län: Det finns fortfarande en del 
användningsområden där det är svårt att ersätta 
naturgrus helt. Uppsala tillhör också en mycket 
expansiv region med stort behov av byggmaterial 
och material till olika infrastrukturprojekt. Det 
gäller både inom länet och för angränsande 
områden i främst Stockholm dit material 
exporteras. Länsstyrelsen ser dock en möjlighet att 
ytterligare minska naturgrusanvändningen i takt 
med forskningsframsteg och att bergtäkter 
prospekteras i syfte att finna ersättningsmaterial 
för naturgrus. 
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Sammanfattning: Ett tidsmässigt ändligt problem 
för en ytterligare minskad naturgrusbrytning är 
nuvarande täkttillstånd med långa giltighetstider. 
En mer komplicerad problematik är kostnaden för 
produktion av bergkross, som fortfarande är 
tekniskt dyrare än naturgrusbrytning. 

Fråga 6. 

Stockholms län: Länsstyrelsen har ingen direkt 
planering för ökad användning av återvunnet 
material, men vi uppmuntrar branschen att 
utveckla sådan verksamhet vid befintliga och 
planerade anläggningar för masshantering. Vi 
hoppas att så småningom kunna arbeta med en 
regional materialförsörjningsplan där frågan skulle 
få en central roll. Ett problem är att efterfrågan på 
återvunnet material är begränsat och det är svårt 
att få avsättning för materialet. 

Östergötlands län: Vi hänvisar återigen till 
åtgärdsprogrammen. 

Dalarnas län: Länsstyrelsen uppmuntrar givetvis 
återanvändning och återvinning men vi har att 
hantera dem ansökningar som kommer in för 
miljöprövning. I samband med en sådan prövning 
försöker vi dock se till att möjliggöra en sådan 
utveckling. 

Uppsala län: Inte alls. Vi har inte några resurser 
och heller inte något mandat att ställa krav på 
kommunerna att det ska genomföras. Vid samråd 
påtalar vi dock behovet av ytor för åter-
användning. 

Länsstyrelsen kan i samband med att man i samråd 
med kommunerna tar fram ett åtgärdsprogram för 
miljömålen komma överens om åtgärder som 
bidrar till att uppfylla målet om att andelen 
återvunnet ballastmaterial ska öka. I Uppsala har 
vi för närvarande inte antagit ett åtgärdsprogram 
för miljömålen. 

Sammanfattning: Länsstyrelserna uppmuntrar till 
återanvändning, men har idag inga konkreta planer 
på att nå målet. Dalarnas län försöker genom 
miljöprövningar ordna en utveckling med mer 
återanvänt material som ballast. Både Uppsalas 
och Östergötlands län hänvisar till framtida 
åtgärdsprogram, medan Stockholms län hoppas på 
en materialförsörjningsplan. 

Undersökning av Dalarna läns material-
försörjningsplan visar att återanvändning är ett 
diskuterat ämne (Larspers, 2012). Dock skildras 
mer om vad som görs idag tillsammans med 
förslag för framtida åtgärder. 

ANALYS  

Sveriges bristområden på naturgrus förekommer 
främst i storstadsregionerna. Förklaringen finns 
delvis i en högre efterfrågan på naturgrus i dessa 
regioner än där expansionsintensiteten är låg. 
Insamlad data från SGU visar att det råder brist på 
naturgrus i Stockholms och Uppsalas län i 
förhållande till befolkningstätheten, figur 2. Dessa 
län är högexpansiva och kräver stora mängder 
ballast för bland annat väg- och betong-
konstruktioner. För Östergötland och Dalarna, 
som har en lägre befolkningstäthet, uppskattas till-
gångarna på naturgrus vara medelstora. 

Av intervjusvaren framgår att länsstyrelserna har 
vidtagit åtgärder för att minska uttaget av 
naturgrus. Detta framkommer framför allt tydligt i 
mängden uttag idag jämfört med till exempel tio år 
sedan. Länen har börjat arbeta mer restriktivt när 
det gäller nya och befintliga tillstånd. Den främsta 
anledningen till den stora minskningen är 
miljömålen och framförallt delmålet, uttag av 
naturgrus, som skulle ha uppnåtts år 2010. Trots att 
målet på 12 miljoner ton per år inte nåddes 
lyckades många län minska utvinningen betydligt 
och istället ersätta naturgruset med bergkross. 
Detta tyder på att tekniken och resurserna finns 
för en ökad bergkrossanvändning. Det som 
emellertid kan påverka en vidare avveckling av 
naturgrusanvändningen är, som Daniel Bergström 
säger i sin intervju, osäkerheten att gå från något 
man vet fungerar. 

Uttaget av naturgrus kommer inte fortsätta minska 
i samma takt idag som det gjort de senaste 10 åren, 
figur 3. En anledning är framförallt delmålet som 
utgick år 2010 om ett uttag under 12 miljoner ton 
per år. Även om vi idag har uppnått denna gräns, 
har riksdagen ännu inte beslutat om nya mål till år 
2020. För att fortsätta minska användningen av 
naturgrus är återanvänt material som ballast en 
tänkbar metod. Förvånansvärt nog arbetar ingen 
av de analyserade länen aktivt med frågan. 
Planering för framtida arbete saknas dessutom i 
samtliga län. Dalarna må ha en 
materialförsörjningsplan men saknar en fullt 
utvecklad planering av detta. 

Länsstyrelsernas metod för att granska 
täkttillståndsansökningar för naturgrus anses vara 
lika, då användningsområdets behov av naturgrus 
ifrågasätts. Stockholms, Uppsalas och 
Östergötlands län använder sig av SGUs rapport 
om ersättningsmaterial för naturgrus, som är en 
trovärdig källa; medan Dalarnas referens är oviss. 
Vid frågan om länsstyrelsen ställer krav vid 
upphandling av entreprenader gavs ett enstämmigt 
svar bland de intervjuade. Länsstyrelserna tar inte 
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del i upphandlingarna förutom i större 
infrastrukturprojekt. En möjlighet för 
länsstyrelsen att ställa krav eller propagera för ett 
visst material som ballast går därmed förlorad. 
Som intervjun med Skanska visade kan 
entreprenörer gynnas av materialkrav för att 
övergå från konventionell ballast till återanvänt 
material. 

Stockholms län 

Naturgrusfrågan är högaktuell i Stockholms län 
och det märks på hur länsstyrelsen arbetar. Med 
kontinuerlig kontakt och diskussion med 
kommunerna har de lyckats minska naturgrus-
brytningen, trots att ballast har använts i högre 
grad 2012 än 1993. I takt med att naturgruslager 
minskat i Stockholms län, har också utvecklingen 
för alternativa material utvecklats. Huvuddelen av 
Stockholms uttag av ballast är idag bergkross, 
vilket också bidragit till att kunna nå det regionala 
miljömålet 2012. 

För att förbättra arbetet kan länsstyrelsen i 
framtiden arbeta med en regional material-
försörjningsplan. Det kan i teorin effektivisera 
användandet av ballast inom länet, genom att 
tillexempel se till att mer återanvänt material 
används i konstruktioner. 

Av kartan över Stockholms bergkvalitet framgår 
mängden tillgängligt berg för ballastanvändning i 
vägkonstruktioner, vilket förklarar en 
dominerande användning av bergkross i dessa 
sammanhang. När det gäller järnväg och betong är 
tillgängligheten på god bergkvalitet mindre – vilket 
skulle kunna rättfärdiga uttag av naturgrus. 

Kartan över Stockholms isälvsmaterial och 
bebyggelse visar att en stor del av materialet är 
otillgängligt beroende på bebyggelsen. Problem 
uppstår då expansion av länet kräver isälvsmaterial 
i både ballast och grundvattenssyfte, men 
samtidigt bygger ovanpå dessa värdefulla lager. 

Uppsalas län 

Uppsalas län har en liknande situation som 
Stockholms. Länsstyrelsen propagerar för mindre 
användning av naturgrus vid tillsynsarbeten av 
kommunerna, och en tydlig minskning av 
naturgrusuttag mellan 1993 och 2012 visar en 
önskad utveckling. Tillgång på naturgrus är dock 
låg samtidigt som en expansion av länet sker 
hastigt. Den minskade naturgrusanvändningen 
kan därför vara ett resultat av brist och inte enbart 
bero på utmärkt miljöarbete. 

Det finns goda möjligheter för en fortsatt positiv 
utveckling i Uppsala med ett framtida åtgärds-
program framtaget i samråd med kommunerna, 
och en punkt om minskningsåtgärder för 

naturgrusanvändningen. Här kan också en 
materialförsörjningsplan vara till stor hjälp med en 
effektiv användning av material. 

Av dem SGU-klassificerade bergen i Uppsalas län 
finns det god tillgång på berg lämpligt till väg- och 
järnvägsändamål. Bergkross lämpat för 
betongkonstruktioner förekommer däremot i 
mycket mindre mängd, vilket kan tvinga till 
användning av naturgrus vid tillverkning av hög-
kvalitativ betong. Problemet här är likt Stockholms 
län att bebyggelse har förts ovanpå isälvssediment, 
och därmed gör den otillgänglig. 

Dalarnas län 

Dalarna är olik föregående analyserade län med en 
lägre expansionstakt, vilket delvis kan förklara en 
större tillgång på naturgrus. Länsstyrelsens arbete 
för att bevara naturgruset är aktivt och de har till 
skillnad från andra antagit en material-
försörjningsplan. 

En stor minskning av naturgrusbrytning förekom 
mellan 1993 och 2012, men detsamma identifieras 
hos övriga län där en liknande plan saknas. Det kan 
ifrågasättas hur effektiv planen är, speciellt då 
delen om ökad återvinning är ytterst begränsad. 

Berg som har kvalitetsbestämts av SGU i länet 
visar på en god tillgång av berg lämpligt till 
järnvägsballast. En liten mängd är dock av 
tillräckligt god kvalitet för användning i betong. 
Eftersom stora delar av berggrunden är kvalitets-
mässigt oklassificerade är den sanna tillgången 
därmed oviss. 

Undersökning av kartan med Dalarnas isälvs-
sediment visar att en stor del är täkt med 
bebyggelse, men att det än så länge finns material 
att tillgå. Detta gör det möjligt att tillgodose 
användningsområden i behov av naturgrus, och 
fortfarande ha kvar tillräckligt med sediment för 
en naturlig grundvattenbildning. Med både låg 
expansionstakt och befolkningstäthet kan 
utvinningen fortsätta länge utan att vatten-
försörjningen påverkas negativt. Däremot om en 
större expansion sker i framtiden kan naturgruset 
bli en bristvara. 

Östergötlands län 

Östergötland har den minsta naturgrus-
utvinningen av de fyra undersökta länen, och har 
likt de andra också lyckats sänka användningen 
mellan 1993 och 2012. Ingen stor skillnad 
förekommer i länsstyrelsens arbete och kontakt 
med kommunerna jämfört med övriga läns-
styrelser. Ett åtgärdsprogram är under utveckling, 
men saknas idag tillsammans med en material-
försörjningsplan. Ingen plan för en ökning av 
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återvunnet material existerar, men hänvisas till det 
kommande åtgärdsprogrammet. 

Få data om bergkvalitet hittades i Östergötland, 
men visar på en måttlig tillgång av samtliga klasser. 
Tillgängliga data är otillräckliga för att dra 
slutsatser utifrån, men antas en liknande spridning 
av bergkvalitet i övriga delar av länet betyder det 
att naturgrus endast behöver utvinnas i specialfall. 
Naturgruskartorna som även innehåller 
bebyggelse, visar att stora delar med 
isälvssediment är oberörda av byggnation. 

Den låga utvinningen av naturgrus i länet förklaras 
även med otillräcklig god kvalitet; speciellt för 
betonganvändning. Den högre andelen utvunnen 
bergkross har därför en naturlig förklaring. Risken 
finns dock att entreprenörer söker sig till andra län 
för att införskaffa naturgrus, vilket vore intressant 
att undersöka. 

SLUTSATS  

Resultaten från studien visar att länsstyrelserna har 
arbetat restriktivt med naturgrusfrågan. Även om 
den procentuella minskningen har planat ut en del 
de senaste åren, har man lyckats minska uttaget till 
respektabla nivåer. Däremot kan dessa nivåer 
sänkas ytterligare då resurser och teknik finns för 
ersättningsmaterial. 

Vi människor är oftast målmedvetna, det vill säga 
om tydliga mål sätts upp är det mer troligt att dessa 
följs. Dock gör vi inte mer än vad som förväntas 
av oss, vilket också gäller i detta fall. Eftersom 
riksdagen inte har beslutat om nya målsättningar 
efter 2010, har naturgrusfrågan lämnats öppen och 
därmed motverkat en fortsatt minskad 
naturgrusanvändning. Därför vore det lämpligt att 
riksdagen inför nya mål fram till exempelvis år 
2020 som en åtgärd för en ytterligare minskning av 
naturgrusutvinningen. 

SGUs kartor påvisar att naturgrus börjar bli en 
bristvara i takt med en ökad bebyggelse, vilket 
studien tydligt visar i Uppsalas och Stockholms 
län. Eftersom naturgrusåsar dessutom är utmärkta 
att bygga på, blir allt fler täkter obrukbara. 
Östergötlands och Dalarnas län expanderar inte i 
samma takt vilket gör att resurserna ännu är goda. 

Det kan konstateras att bergkrossresurserna är 
goda i samtliga län samtidigt som användningen 
tillåts inom nästan alla områden förutom i vissa 
betongkvalitéer. 

Studien visar också att det finns skillnader i länens 
arbetssätt för att nå målen, vilket påvisar att ett 
utbyte av erfarenheter och idéer mellan länen 
borde vara större. 
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