Grusförsörjningsplan
för Göteborgsregionen

Göteborgsregionens kommunalförbund – Maj 2003

Förord
Redan 1967 beslutade ”regionplaneförbundet för
Göteborg med omgivningar” att genomföra en bedömning av naturgrusförekomsterna och naturgruskonsumtionen inom regionen [11]. Denna utredning innehöll
förutom en inventering av naturgrusförekomsterna och
en bedömning av grusbehovet inom regionen en klassificering av grusavlagringarna ur geologisk naturskyddssynpunkt samt en beskrivning av möjliga ersättningsmaterial till naturgrus. Utredningen visade att naturgrustillgångarna i regionen var knappa och mot bakgrund av detta fattades ett beslut i regionplanestyrelsen
att utarbeta en översiktlig plan för utvinning av grusmaterial 1970 [5].
Vad har hänt sedan planen 1975? Hur mycket naturgrus
finns kvar i regionen? Hur mycket konsumerar vi?
Finns det alternativ till naturgrus? Hur påverkar den
förändrade synen på grusförekomsternas betydelse för
dricksvattenförsörjning tidigare bedömningar? Hur
förlänger vi naturgrusets varaktighet och säkrar tillgången för framtida generationer? För att få svar på
bland annat dessa frågor har Göteborgsregionen, GR,
låtit göra en ny utredning. Denna ska ge underlag för
diskussioner och beslut om naturgruset samt alternativ
till naturgrus i regionen.
Ansvariga för planen har varit Pia Arnesson och Kristina Rehnberg på GR. Utredningen är utförd av
EnviroPlanning AB genom fil dr Mira Andersson
Ovuka, landskapsarkitekt Kerstin Larsson och naturgeograf Erik Tholén. En arbetsgrupp med tjänstemän
från GR, Lerums och Göteborgs kommuner har lett
arbetet som redovisats och diskuterats med en referensgrupp med tjänstemän från kommuner i regionen,
berörda länsstyrelser och statliga verk, konsumenter,
leverantörer och experter i frågor rörande naturgrus.
Referensgruppens roll har varit granskande och rådgivande och innebär inte att gruppen ställer sig bakom
samtliga enskilda bedömningar i rapporten. En samsyn
råder dock i stort om utredningens rekommendationer.
Kartor, illustrationer och layout har utförts av Gunnel
Lihmé på GR.
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Sammanfattning
Bakgrund

Naturgrustillgångarna i landet
bildades under den senaste istiden
och är en ändlig resurs. Stora
naturgrusförekomster är ofta
lämpliga för grundvattenuttag och

för dricksvattenframställning
genom infiltration. Som brutet
material används naturgrus främst
till betongframställning och
markanläggningsarbeten.

Knappa tillgångar i
regionen kräver
omedelbara åtgärder

Riksdagens och regionens miljöpolitiska mål är mycket tydliga
avseende hushållning med naturgruset och dess nyttjande för
framställning av dricksvatten.
Regionens tillgångar på grus är
knappa och det krävs därför direkta
åtgärder för att den långsiktiga
försörjningen av naturgrus för

bygg- och anläggningsändamål och
dricksvatten ej skall hotas. Planen
redovisar tillgångar, nuvarande och
framtida behov samt beräkningar av
hur långt gruset räcker i olika
scenarier och därefter förslag till
omedelbara åtgärder för att trygga
naturgruset som resurs.

Tillgångar

I ett nationellt perspektiv är de
naturliga förekomsterna av naturgrus ringa i Göteborgsregionen, det
beräknas finnas endast mellan 1-17

miljoner ton naturgrus kvar som är
praktiskt uttagbart, spannet varierar
beroende på vilka motstående
intressen som vägs in i beräkningen.

Framtid och varaktighet

De redan givna täkttillstånden för
naturgrus i regionen bedöms vara
slut inom en 10-15 årsperiod. De
praktiskt uttagbara mängderna i
regionen beräknas till 17 miljoner
ton och gruset räcker då mellan 1040 år beroende på scenario. Om de

praktiskt uttagbara mängderna
däremot ”reserveras ” för dricksvattenförsörjningsbehovet, vilket
man tidigare ej gjort vid tillståndsgivning, är dock naturgruset
förbrukat inom en tvåårsperiod
eller tidigare.

Alternativa material

De alternativa material som kan
ersätta naturgrus för bygg- och
anläggningsändamål är bergkross,
entreprenadberg, morän, schaktmassor, återvunnet material från

.
vägar, byggnader och markanläggningar samt syntetiska material. Av
dessa är det bergkross som i det
korta perspektivet bedöms som det
enda realistiska i större volymer.

Planering på kommunal
och regional nivå –
politiska beslut

Det bergkross som kan produceras i
givna tillstånd i regionen beräknas
räcka i mer än 10 år från nu i
samtliga framtidsscenarier. För att
säkerställa en ökad användning av
bergkross krävs därmed att fler
lägen för bergtäkter omedelbart
lokaliseras i regionen. Pågående
inventeringar kommer att visa var
kvalitén och förekomsterna är som
mest gynsamma. Miljöstörningar
från bergkrossanläggningar kräver

dock ett skyddsavstånd till bostäder varför en avvägning också
måste göras i den kommunala och
regionala samhällsplaneringen. För
att öka användningen av återvunnet material krävs också att
materialåtervinningsstationer
(MÅS) lokaliseras strategiskt i ett
flertal av Göteborgsregionens
kommuner, där återvunna material
kvalitetsklassas och en köp- och
säljmarknad kan utvecklas.

Samverkan mellan
branschens aktörer
nödvändig

För en ökad användning av bergkross i bland annat betong krävs
också en omställning till nya
metoder och maskinparker. En ökad
återvinning innebär samtidigt ökade
kostnader i det korta perspektivet
men ger en långsiktig hushållning
med våra ändliga resurser.

Samtliga aktörer, såväl statligt
byggande verk som vägverk, banverk med flera, som privata anläggningsföretag och grusproducenter,
måste samverka om den långsiktiga
tillgången till naturgrus för byggande och dricksvatten skall tryggas
för kommande generationer.
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Med "grus" menas den jordart där fraktionen 2-20 mm utgör den karaktäristiska delen.
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Inledning och syfte
Flera inventeringar av naturgrus
och alternativa material är gjorda i
Västsverige [5, 8, 11, 12, 14, 27]. I
dessa saknas i de flesta fall resonemang kring naturgrusavlagringarnas betydelse för dricksvattenförsörjningen. De nämnda inventeringarna utgör bakgrundsmaterial
för denna utredning vars huvudsyfte är att vara en vägledande
grusförsörjningsplan för naturgruset i Göteborgsregionen där
hänsyn tas även till dricksvattenförsörjningen.
Naturgrusförekomster och bergtäkter i Göteborgsregionen har

inventerats och analyserats i regionens tretton kommuner Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet,
Mölndal, Partille, Stenungsund,
Tjörn och Öckerö. Vidare har en
bedömning av framtida behov
gjorts med beräkningar i olika
scenarier.
En diskussion utifrån dagens
tillgångar och alternativ till naturgrus förs slutligen i planen där
konkreta åtgärdsförslag på kommunal nivå beskrivs jämte behov av
regional samordning.

Metoder och nyckelbegrepp
Arbetet har inletts med en genomgång av tillgängligt material såsom
tidigare inventeringar, utredningar,
försörjningsplaner och översiktsplaner från regionens kommuner.
En sammanställning och beräkning
har utförts av regionens tillgångar
av naturgrus, nuvarande produktion och kvarvarande mängd att
bryta i täkter med givna tillstånd.
Tillsammans med uppskattningar
av den framtida konsumtionen har
beräkningar därefter utförts för att
bedöma hur länge regionens
naturgrustillgångar varar i olika
scenarier.

En genomgång av alternativa
material till naturgrus har gjorts
och rekommendationer för regionens framtida försörjning och
hushållning av naturgrus ges
slutligen.
Metodbeskrivning av analyserna
för de kvarvarande mängderna
naturgrus i regionen liksom
metoder för scenarieberäkningar
beskrivs i respektive kapitel.
I planen används ord och begrepp
som ofta har olika betydelse
beroende på sammanhang. Nedanstående ord/begrepp har dock
följande betydelse i denna plan:

Grus

Jordart där fraktionen 2-20 mm utgör den karakteristiska delen.

Naturgrus

Naturligt sorterade sten-, grus- och sandjordarter som är förekommande i naturen
i form av t.ex. isälvsavlagringar.

Bergkross

Krossat berg.

Ballast

Samlingsnamn för naturgrus, morän, krossat berg samt andra restprodukter som
används till bygg- och anläggningsändamål.

Teoretiskt
uttagbar mängd

Den mängd naturgrus som återstår, uttryckt i ton, efter att man från den totala
förekomsten subtraherat mängder som låses av allmänna vägar, bebyggelse,
naturreservat och avlagringar med naturvärdesklass 1.

Praktiskt
uttagbar mängd

Den mängd naturgrus som återstår, uttryckt i ton, att ta ut efter att man har tagit
hänsyn till alla kända motstående intressen samt geologiska och brytningstekniska
faktorer.

Levererad
mängd

Den utvägda mängd som levereras från grus- och bergtäkter, uttryckt i ton.
7

Grustäkt i Östad, Alingsås och Lerums kommuner.

Bergtäktsanläggning i Tagene, Göteborgs stad. Bergkrossanvändningen har ökat från 15-53% åren 1984-2000.
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Bakgrund
Tidigare utredningar

Behov

Förekomst och
konflikter

Under 1960- och 1970-talen
genomförde ett flertal län grusinventeringar där det uppmärksammades att grustillgångarna var
knappa och att det fanns konflikter
mellan bevarande- och exploateringsintressen [5,11]. Den ökade
medvetenheten om grusförsörjningsproblematiken ledde till ett
regeringsbeslut 1982 om att en
inventering av landets materialtillgångar skulle genomföras i
statens regi [29]. Naturvårdsverket
hade det centrala planeringsansvaret för inventeringen och
länsstyrelserna hade det regionala

planeringsansvaret. Länsstyrelserna upprättade program för hur
arbetet skulle bedrivas i samråd
med kommunerna, länsorganen,
företag och organisationer.

Sveriges framtida behov av ballast
(naturgrus, morän samt krossat
berg för bygg- och anläggningsarbeten) bedömdes 1996 vara i
storleksordningen 7-10 ton per
invånare och år [1] . Konsumtionen var under 1980-1995 i genomsnitt drygt 10 ton per person och
år. Konsumtionen av ballast är
konjunkturberoende och fluktuerar
därför något – trenden är dock att
konsumtionen stadigt minskar.

Från 1984 fram till 2000 minskade andelen naturgrus i ballasten
från 82 % till som tidigare nämnts
35 %. Andelen bergkross ökade
under samma period från 15 % till
53 %.

Genomsnittskonsumtionen 19962000 var knappt 72 miljoner ton
per år [23] vilket innebär att
konsumtionen per person och år är
nästan exakt 8 ton. Av dessa
knappt 72 miljoner ton ballast som
varje år används var 35 % naturgrus år 2000 [23].

Procentandelen morän har inte
förändrats i någon större utsträckning utan fluktuerar mellan 1 %
och 5 %.

Naturgrus är en ändlig resurs,
detta innebär att den ej återskapas
på nytt. Fördelningen av naturgrus
inom Sveriges gränser är ojämn
och i Göteborgsregionen är
naturgrusförekomsterna, i ett
riksperspektiv, ringa [19].

Naturgruset är ofta beläget i
landskapstyper som från naturoch landskapsbildsynpunkt är
värdefulla och attraktiva och det är
också vanligt att naturgrusförekomster är värdefulla grundvattenresurser. Naturgrus förekommer i till exempel rullstensåsar, isälvsdeltan och andra
vattenavsatta avlagringar från
isavsmältningen.

9

Flera inventeringar finns gjorda i
regionen [8, 12, 14, 27], men den
minskande tillgången på naturgrus
i Syd- och Mellansverige har
tillsammans med de nya miljömålen [31] gjort det nödvändigt
att återigen kartlägga dagens
förekomster av naturgrus och
tillgängliga alternativ till naturgrus samt framtidens behov.

Andelen övrigt material (främst
bergkross från separata krossar
vid anläggnings- och byggnadsarbeten) ökade något från cirka 3 %
till 10 % under samma period.

Isälvsdelta

I Lerums kommun är Gråbodeltat ett exempel på ett så kallat isälvsdelta.
Inlandsisen har här sorterat grusmaterialet i olika skikt efter kornstorlek.

Randbildningar

Ås
Fjärås Bräcka (Kungsbacka kommun) är ett exempel på en så kallad randbildning.
Mindre åsar finns bl a i Hindås (Härryda kommun) och Östad (Alingsås och
Lerums kommuner).
10

Naturgrusets uppkomst
Svallbildningar

Naturgruset i Göteborgsregionen finns i de flesta fall lagrat i svallbildningar och i isälvsavlagringar.
är områden där havet har svallat moränen (en osorterad jordart med
innehåll av alla fraktioner från lera till block). Svallbildningar är sorterade i en fraktion, till exempel endast sand. Bildningarna har ofta vidsträckt utbredning men förekommer å andra sidan i tunna lager och är
därför inte så intressanta i täkthänseende.

Isälvsavlagringar är material som har avsatts i så kallade isälvar. Isälvarna rann i tunnlar
som bildades i och under inlandsisen av smältvatten. Material som
sveptes med av dessa isälvar avsattes i en del fall inne i själva isälvstunneln men framförallt vid tunnelns mynning vid isfronten. Isälvsavlagringar förekommer i Göteborgsregionen i form av isälvsdeltan, åsar,
terrasser och randbildningar. Bildningarna har ofta stor mäktighet och är
därför intressanta för exploatering men är samtidigt också viktiga för
grundvattenbildningen.
Isälvsdeltan

bildades när isälven mynnade under en havs- eller sjöyta, och när
isfronten under en längre tid blev stillastående. Isälvsdeltan byggdes
ibland på ända upp till havs- eller sjöytan och utbredningen är ofta stor.
Det grövsta materialet avsattes i ytan och i den del som låg närmast
tunnelmynningen. Det finare materialet avsattes i de delar av deltat som
låg långt från mynningen och återfinns även i bottenskiktet av ett isälvsdelta. På detta sätt har materialet sorterats efter kornstorlek i olika skikt.
Gråbodeltat i Lerums kommun är ett exempel på ett isälvsdelta i regionen.

Åsar

är långsträckta och ryggformade isälvsavlagringar som bildats i istunnlar
eller i sprickor i isen. Mindre åsar finns bl a. i Hindås (Härryda kommun)
och vid Östad (Lerum och Alingsås kommuner).

Terrasser

är isälvsavlagringar som bildats längs med en dalsida när isälvar har
runnit fram mellan iskanten och dalsidan.

Randbildningar

bildades vid inlandsisens kant under avsmältningen och utgörs av deltan
och moränryggar. De har ofta en komplex uppbyggnad och kan t.ex.
bestå av ett delta, som bildats vid ett längre stillestånd i isfrontens rörelse, vilket sedan har klätts med morän vid en framryckning av
isfronten. Lera förekommer ofta i lager eller som avgränsade ansamlingar
i randbildningarna. Moränen och leran kan göra randbildningarna mindre
intressanta för exploatering. Fjärås bräcka är ett exempel på en randbildning i Kungsbacka kommun.

Naturgrus i
betongtillverkning
Stor andel naturgrus

Idag används cirka 38 % av det
levererade naturgruset i Göteborgsregionen för tillverkning av
betong [41]. Det är också vid
betongtillverkningen som naturgruset är svårast att ersätta med
alternativa material. I Sverige
används idag, främst pga kvali11

tetskrav, bergkross som enda
alternativa material vid betongtillverkning. Internationellt
används dock krossad betong som
ballastmaterial i ny betong vid
renovering av betongvägar,
flygplatser och hamnar [2].

Betongtillverkning ställer krav på de ingående grus- eller bergkrossmaterialen, bl a beroende på kornstorleken.
Bilden visar sortering och siktning av bergkrossmaterial i olika kornstorlekar (fraktioner).
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Förbehandling och andelen
cement höjer betongpriset

När det krävs grusmaterial som är
större än 8 mm i diameter vid
betongtillverkning används idag så
gott som uteslutande bergkross.
Tillverkning av betong med bergkross ställer dock krav på den
mineralogiska sammansättningen –
det ”kantiga bergkrossmaterialet”
måste ”rundas av”.
De mindre fraktionerna (<4 mm
diameter) måste också rundas av
och metoden för detta är dyrare än
för de större fraktionerna. Fram-

gångsrika försök att ersätta naturgruset även i de mindre fraktionerna har gjorts, men är fortfarande
ovanliga.
Betong tillverkad av bergkross
kräver också större andel cement.
Priset på cementen och förbehandlingen av krossprodukterna
leder därmed till att det i dagsläget
är billigare att frakta naturgrus allt
längre sträckor än att ersätta det
med till exempel bergkross.

Högre kvalitetskrav för vissa
typer av betong

Den typ av betong som ställer
högst krav på de ingående delarna
är brobetong, men även i denna
betong kan naturgruset ersättas
med bergkross. I Göteborgsregionen har det dock hittills inte funnits
bergkross med tillräckligt hög
kvalitet avseende hållfasthet och
frostbeständighet för att det skall
kunna användas i mindre fraktioner

(0-4 mm) i betong. SGU har dock
påbörjat en bergkvalitetskartering i
bland annat Göteborgsregionen för
att underlätta utvärderingen av det
bästa användningsområdet för
olika bergarter i regionen [21].
Med hjälp av bergkvalitetskarteringen kan kanske även de finare
fraktionerna i betong ersättas med
bergkross inom en snar framtid.

Myndighetskrav

I täkttillstånd i Hallands län anges
numera att en viss procentandel,
till exempel 60 % måste gå till
betongtillverkning. Detta för att
öka andelen alternativa material
inom övriga användningsområden
och därmed minska naturgrus-

användningen. I Västra Götalands
län har möjligheten att sätta
villkor om att en viss andel måste
gå till betong diskuterats, det är
dock inte något som sker generellt. Det finns ingen rättspraxis
på området [p1].

Vägtransporter av naturgrus och
bergkross alstrar utsläpp framför
allt av koldioxid, kväveoxider och
partiklar och ur miljöhänseende
bör lastbilstransporter av dessa
tunga byggmaterial minimeras.

16 km och ett ton bergkross 14 km
[20]. Långväga import med lastbilstransporter från regioner utanför vår
region torde därmed inte vara vare
sig ekonomiskt eller miljömässigt
rimligt eller lämpligt.

I tidigare planer [5] har avstånd
som 100 km nämnts som ett rimligt
maximalt transportavstånd för
lastbilsbaserad transport av naturgrus.

Järnvägs- och båttransporter möjliggör transporter över längre
avstånd och med betydligt mindre
utsläpp av föroreningar. Dessa
transportsätt kräver dock oftast
ytterligare en omlastning och lokal
transport med lastbil. I Nederländerna som har ett omfattande
system av vattenvägar transporteras
en betydande del av ballastmaterialet med båt [44].

Transporter av naturgrus
från andra regioner
Avstånd och miljöaspekter

Vid utvärdering av den senaste
naturgrusskatten uppskattas avståndet som ett ton naturgrus transporteras i Sverige till i genomsnitt ca
13
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Ekonomiska aspekter

Naturgrus och bergkrossmaterial
är mycket tunga massor som
därmed kräver tunga lastbilstransporter. Kostnader för transporter kan variera mellan 1-3
kronor per kilometer och ton i
1998 års prisnivå [16].
De önskvärda järnvägs- och
framför allt sjötransporterna kan

Ekonomiska styrmedel
som hushållningsmetod

Gällande lagstiftning

vara möjliga på längre avstånd, då
tillkommer dock ofta ytterligare en
omlastning som idag bedöms
dyrbar. Varje gång ett material
lastas om krävs arbetsfordon och
arbetsinsats. Upplag och depåer
för omlastningen blir också
nödvändigt.

För att öka hushållningen med
naturgrus infördes den 1 juli 1996
en skatt på naturgrus med 5
kronor per ton. Som jämförelse
kan nämnas att priset på naturgrus
(1998 års prisnivå) kan variera
mellan 40-60 kronor/ton för singel
för fyllnads- och väggrus samt 80120 kronor per ton för mur- och
putssand [16]. Naturvårdsverket
gjorde en utvärdering av skatten
efter 3 år, för att se om den
bidragit till hushållningen med
naturgrus [20]. Utvärderingen
visade enligt myndigheten att den
haft effekt men man pekar också
på att de regionala effekterna
måste belysas mer. Till exempel
kan ekonomiskt svaga regioner i
Sverige med lågt behov av naturgrushushållning komma att förlora

intäkter. En befarad effekt före
skattehöjningen var att transporterna skulle öka, vilket motsägs i
utredningen. Man gör bedömningen att transportbehovet istället
sjönk något i samband med
skatteinförandet.

Den lagstiftning som är tillämplig
för denna plan, förutom de nationella miljömålen med åtgärdsstrategier om god hushållning av
resurser, omfattar utvinning av
materialet med förordningar och
lagar som berör täktverksamheten.
Lagrum om täkter finns i Miljöbalkens 12 kapitel, vidare förordningen om täktverksamhet
[40], väglagen [35], torvlagen och
lagen om vissa torvfyndigheter

[36], minerallagen [37], lagen om
skatt på naturgrus [38], lagen om
kontinentalsockeln [39] och
regeringens proposition [29] om
följdlagstiftningen till bland annat
miljöbalken. Ytterligare lagrum
som gäller främst då naturgrus
utvinns under grundvattenytan
finns i 11 kapitlet i Miljöbalken
[33]. EU:s vattendirektiv [28]
reglerar också ingreppen i vattenområden.

De motstående intressen som finns
vid brytning av sand, grus och
berg för byggnation är främst
mellan exploatering och bevarande. Områden med tillgång på

naturgrus är ofta vackra böljande
landskap, i naturgrusavlagringar
finns ofta stora tillgångar på
grundvatten, se vidare nedan.

8 oktober 2002 lade regeringen
fram ett förslag om så kallad grön
skatteväxling på 2,6 miljarder med
höjd skatt på miljöskadliga aktiviteter och sänkt skatt på arbete. I
detta ingick utöver övriga skatter
på koldioxid, energi och avfall en
höjning av naturgrusskatten från 5
till 10 kronor per ton. Beslut om
skatten togs den 4 december 2002
och lagen kom att gälla från
årsskiftet 1 januari, 2003 [32].

Motstående intressen
Vackra landskap
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Naturgrusförekomster kan ofta vara belägna i områden där olika intressen kolliderar, t ex vattenintresse,
friluftsliv och landskapsbild. Bilden visar Fjärås Bräcka i Kungsbacka kommun.
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Bedömning av naturvärden

För att samhällets resurser skall användas på bästa sätt beaktas följande
värden vid en bedömning av naturgrusresursernas naturvärden:
• Geovetenskapligt värde
Med de geovetenskapliga värdena avses avlagringens mångformighet,
storlek och pedagogiska värde.
• Värde för landskapsbilden
Morän- och isälvsavlagringar bidrar till att ge karaktär åt landskapet
och täktverksamhet kan förändra landskapsbilden kraftigt. Morän- och
isälvsavlagringar kan också hysa landskap som har ett stort ekonomiskt
värde, t ex. odlingsmark.
• Biologiskt värde
Grusavlagringen kan hysa värdefull flora och fauna och riksintressen
för naturvård eller Natura 2000-områden.
• Hydrologiskt värde
Grusavlagringar är viktiga för grundvattenbildning och kan påverka
hydrologin i ett stort område utanför avlagringen. Grundvattenbildningen är i sin tur intressant för dricksvattenförsörjningen.
• Värde för friluftslivet
Det kan finnas friluftsanläggningar som badplatser, vandringsleder,
orienteringsområden etc. på och kring grusavlagringen.
• Värde för forskning och utbildning
Bildningarna kan vara viktiga forskningsobjekt och/eller intressanta
för undervisning.
• Värde för kulturvården
Det kan finnas kulturellt intressanta byggnader, ruiner eller fornminnen på och kring grusavlagringen.
• Strandskyddsområden
Naturgrusförekomsten kan helt eller delvis omfattas av strandskydd.
Länsstyrelserna ansvarar för bedömningen av det samlade naturvärdet. I
Lerums kommun är inventeringarna gjorde för så länge sedan att inte alla
av de ovan nämnda naturvärdena är bedömda.

Naturvärdesklasser

Grusförekomsterna delas på grundval av dessa bedömningar traditionellt
in i naturvärdesklasser (I-III):
Klass I

är områden som har särskilt stort värde ur naturvårdssynpunkt och inte kan upplåtas för täkt.

Klass II

är områden med så stort värde för naturvården att särskild
uppmärksamhet erfordras vid prövning av ansökan om täkt.

Klass III

är områden som från naturvårdssynpunkt har begränsat
värde och som hitintills bedömts kunna upplåtas för täkt.

Numera lägger man stor vikt vid hushållningsaspekten med ledning av
Miljöbalken och de nationella miljömålen när en ansökan om täktverksamhet prövas. Detta innebär att även klass III-förekomsterna ägnas
en grundlig utredning vid prövning.
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Viktiga grundvattenförekomster
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Viktiga grundvattenförekomster
Figur I. Viktiga grundvattenförekomster i Göteborgsregionen. Med viktiga avses här förekomster med en
kapacitet på minst 5 liter per sekund [43]. Uppgifter för Kungsbacka saknas.
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Dricksvattenförsörjning

Ett viktigt motstående intresse som
tidigare inte beaktats i naturvärdesbedömningen av naturgrusförekomsterna är förutsättningarna för
dricksvattenförsörjning. Den
kommunala vattenförsörjningen är
mycket viktig att beakta vid avvägning mellan motstående intressen.
Eftersom genomsläppligheten i en
grusavlagring vanligtvis är högre
än i omgivande mark, infiltrerar
regnvatten i avlagringen och bildar
grundvatten. Därför finns det
nästan alltid grundvatten i en
grusavlagring och många grusavlagringar används också som
dricksvattentäkter. Det är också
relativt vanligt att grusavlagringar
används för konstgjord infiltration,
då man låter ytvatten infiltrera i en
grusavlagring för att höja kvaliteten
och sänka temperaturen på vattnet
som sedan används som dricksvatten. I Göteborgsregionen används
redan idag flera grusavlagringar för
konstgjord infiltration eller som
grundvattentäkt. Grusavlagringarnas betydelse för den framtida
vattenförsörjningen kommer högst

Nationella miljömål

Riksdagens mål är att förbrukningen av naturgrus i Sverige ska
vara högst 12 miljoner ton år 2010
och andelen återvunnet material
15 % av ballastförbrukningen
[31]. Detta betyder att förbrukningen av naturgrus måste mer än
halveras fram till år 2010. För att
uppnå detta mål ska bland annat
nya utredningar om alternativ till
naturgrus och återvinning av
material utföras över hela landet
fram till år 2005.
SGU gör bedömningen i sin
pågående utvärdering av miljömålen att det finns goda möjligheter att nå målet om ett uttag av
naturgrus på högst 12 miljoner ton
år 2010 [25]. Som grund för sin
bedömning anger man att naturgrusskatten höjdes den 1 januari
2003 och att kraftfulla åtgärder till
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sannolikt öka med tanke på att
regionen är en tillväxtregion som
hyser allt fler invånare, samt att
ytvatten är osäkrare som råvattenkälla.
För att ha ett bättre underlag vid
bedömningar av naturgrusförekomsternas betydelse för
dricksvattenförsörjningen genomför SGU en inventering av naturgrusförekomsternas potential för
uttag av vatten [43]. I Göteborgsregionen har man hittills tagit
fram de täkter som ger minst 5
liter per sekund, vilket redovisas i
figur I. Det framgår av figur I att
en stor del av naturgrusförekomsterna är viktiga för fortsatt
utredning av den framtida dricksvattenförsörjningen.
För dricksvattenförsörjningen är
det naturgrusavlagringar med
grövre material som är betydelsefulla. I den vattenförsörjningsplan
för GR som är under framtagande,
görs en värdering av avlagringarna med hänsyn till möjligheterna
att utvinna grundvatten.

skydd för naturgrustillgångar
kommer att bli följden av arbetet
med att nå delmål 1 inom miljömålet Grundvatten av god kvalitet
och EG-direktivet om vatten [28].
Boverket har föreslagit ytterligare
ett miljömål och det är att förbrukningen av naturgrus skall vara
högst 3 miljoner ton år 2020 [3].
Riksdagen har dock inte fattat
några beslut om mål efter år 2010
utan kommer att följa upp de mål
som angivits 2000/01.
I riksdagens fastställda miljömål
finns också målet om ”Grundvatten av god kvalité”. Detta mål
innebär att användningen av mark
och vatten senast år 2010 inte ska
medföra sådana ändringar av
grundvattennivåerna att negativa
konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och
växtliv fås.
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Regionala miljömål
Länsstyrelsen och
Skogsvårdsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västra Götaland
har tillsammans med Skogsvårdsstyrelsen tagit fram förslag till
miljömål för länet (remissförslag
maj 2002) [15]. För länet anges
som mål att grundvattenförande
geologiska formationer av vikt för
nuvarande och framtida vattenförsörjning senast år 2010 skall ha ett
långsiktigt skydd mot exploatering

som begränsar användningen av
vattnet. Det anges också som mål
att uttaget av naturgrus år 2010
skall vara högst 1,8 miljoner ton
per år samt att andelen återvunnet
material ska utgöra minst 15 % av
ballasten vilket skulle motsvara
1,8 miljoner ton per år. Dessa mål
ska nås med hjälp av bland annat
nedanstående åtgärder:

• Att vid upphandling styra över materialanvändningen till i första hand
återvunnet material vilket görs av kommuner och bygg- och
anläggningsföretag.
• Framtagning av materialförsörjningsplaner där de saknas – kommuner
och länsstyrelsen ansvarar för denna åtgärd.
• Utföra materialbalanser vid anläggningsarbeten, detta görs av kommuner, väg- och banverket.
• Framtagning av normsystem för återvunna massor, myndigheter och
branschen ansvarar gemensamt för detta.
• Undersökning av förutsättningarna för just-in-time system för
överskottsmassor vilket görs av branschen.
• Anläggning av flera massåterviningsstationer, ansvaret för detta ligger
hos kommuner, väg- och banverk samt branschen.
• Höjda taxor för deponering av användbara massor, detta görs av
kommunerna i regionen.
• Använda stor restriktivitet då nya tillstånd lämnas för grustäkter, detta
görs av länsstyrelsen.

Göteborgsregionens
kommunalförbund

I de förslag till miljöpolitiska mål
som Göteborgsregionens kommunalförbund [6] sände ut på remiss
anges att regionen och dess
medlemskommuner har ett stort
ansvar för resurshushållning och
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att användningen av naturgrus ska
minska i regionen. Framför allt bör
naturgrusförekomster som är
viktiga för grundvatten inte
användas för byggnads- och
anläggningsarbeten.

Naturgrus
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Figur II. Naturgrus i regionen. Data saknas för Partille, Tjörn och Öckerö kommuner. Naturgruset i Lilla Edet är
inte klassat enl SGU.
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Inventering och analys
av tillgångarna
Uttag av naturgrus i
Sverige

Uttag av ballast sker i nästan
samtliga kommuner i Sverige. Det
årliga uttaget av ballast från
tillståndsgivna täkter 2000 uppgick till 71,2 miljoner ton, levererat från drygt 2100 täkter [23].
Totalt fanns 3 165 täkter med
tillstånd att leverera ballast år
2000, av dessa utgjordes ungefär
20 % av bergtäkter och resterande
80 % av naturgrustäkter (grusoch sandtäkter inklusive moräntäkter). Av naturgrustäkterna är
det 0,51 % som har tillstånd att
bryta naturgrus under grundvattenytan [24]. I Västra Götalands län är andelen täkter med
tillstånd att bryta naturgrus under
grundvattenytan högre (0,74 %),
liksom i flera andra storstadslän. I
Halland är andelen lika stor som i
landet i helhet.
Mängden naturgrus som levererats år 2000 uppgick till 24,6
miljoner ton. Då tillgången på
naturgrus är ojämnt fördelad i
landet är förhållandet mellan
andelarna bergkross och naturgrus
av den levererade ballasten olika i

länen. I Södermanland, Gotland,
Dalarna och Norrbottens län utgörs
mer än 60 % av ballasten av
naturgrus, medan det i Östergötland, Blekinge, Västra Götaland,
Skåne, Värmland, Örebro, och
Västernorrlands län är så att
bergkross utgör över 60 % av
ballasten. Ungefär hälften av all
levererad ballast i landet används
till vägprojekt, lite drygt 10 % till
betongtillverkning, nästan 20 %
till fyllnad och ungefär 15 % till
övrigt [23].
Till de ovan nämnda ballastmängderna tillkommer Vägverkets
och Banverkets uttag av naturgrus
och berg i linjesträckningen vid
anläggningsarbeten samt gruvors
och enskilda mindre markägares
uttag (så kallade husbehovstäkter
som inte kräver tillstånd och där
markägaren tar naturgrus för eget
behov och inte för kommersiell
verksamhet) som hamnar utanför
statistiken. Denna mängd är svår
att uppskatta och har inte medtagits i beräkningarna.

Naturgrus i
Göteborgsregionen
Totala tillgångar i södra
Sverige

Enligt SGU:s databas [42] finns
inom Göteborgsregionen 243
grusförekomster vilket motsvarar
nästan 1,6 miljarder ton grus. Av
detta bedöms dock endast en
bråkdel vara praktiskt uttagbart då
motstående intressen och övriga
begränsningar räknats av.
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Figur II visar var i regionen gruset
återfinns. Data saknas i SGU:s
databas för Lilla Edet, Partille,
Tjörn och Öckerö kommuner.
I bilaga 1 redovisas karta med
områden med samtliga tillgångar
av naturgrus i södra Sverige.
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Från ”Total mängd” till ”Praktiskt uttagbar mängd”

I en grushushållningsplan görs
normalt en bedömning av hur stor
andel av den så kallade ”Totala
mängden” grus i en förekomst
som är praktiskt möjlig att bryta –
den ”Praktiskt uttagbara mängden”. Den sistnämnda kan ofta
visa sig vara en mindre begränsad
del av den totala mängden.

För att kunna räkna bort de delar
av grusförekomsterna som inte är
möjliga att bryta på grund av
motstående intressen och övriga
begränsningar som bebyggelse,
naturvärden, fornlämningar mm
görs normalt reduceringen i tre
olika steg, se figur III nedan.

Naturreservat

Vattenskydd

Ej uttagbar mängd pga

Återstående praktiskt

Naturvärdesklass I

Kulturminnesvård

materialsammansättning,

uttagbar mängd

Allmänna vägar

Fornminnen

kvalitet, brytningsteknik,

Bebyggelse

Andra markintressen

efterfrågan

Total mängd
Teoretiskt uttagbar mängd
Tillgänglig mängd
Praktiskt uttagbar
mängd
Figur III. Schematisk bild över de olika mängdbegrepp som förklaras i texten (omarbetad efter Lång
et. al. 1999 [13]).

Teoretiskt uttagbar mängd

I denna regionala grusförsörjningsplan används ett förenklat
tillvägagångssätt för det andra
reduceringssteget tillgänglig
mängd för de grustillgångar vi har
i regionen. Metoden baseras på
resultatet av Materialförsörjnings-

plan för Dalsland [13] och förklaras närmare nedan i avsnittet
”Tillgänglig mängd”. SGU:s
inventeringar av grusförekomster
ligger till grund för beräkningen
av grustillgången.

I ett första steg har den teoretiskt
uttagbara mängden beräknats
genom att räkna bort områden som
låses av allmänna vägar, bebyggelse, naturreservat och grusförekomster i naturvärdesklass I
(se sid 17 för beskrivning av
naturvärdesbedömningen).

Beräkningar av den teoretiskt
uttagbara mängden i regionen har
gjorts av SGU och beräknas vara
60,8 miljoner ton.
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Tillgänglig mängd – fyra alternativa metoder för reducering

Alternativ ”Reduktion Dalsland”

I ett andra steg har den tillgängliga mängden beräknats genom att
subtrahera områden som låses av
övriga motstående intressen (se
sid 17) vilka inte omfattas av
naturvärdesbedömning som gjorts
vid inventeringen av grusförekomsten. Den tidigare nämnda
materialförsörjningsplanen för
Dalsland [13] har använts som en
av fyra metoder för att uppskatta
hur stora områden som låses av
övriga motstående intressen, detta

alternativ benämns fortsättningsvis
för ”Reduktion Dalsland.”

Beräkningsmodellen som används
i Dalslandsplanen har bedömts
som tillämpbar även i Göteborgsregionen, det går dock inte att
använda exakt samma reduktionstal då förutsättningarna i de två
regionerna skiljer sig åt, till
exempel avseende befolkningstätheten. För att avgöra hur stor
motsvarande reduktion kan vara i

Göteborgsregionen har en jämförelse gjorts av de två områdena.

För att kunna göra en rättvisande
reduktion för dricksvattenförsörjningen i Göteborgsregionen
har i denna studie ytterligare tre
beräkningsmetoder tagits fram.
Dessa benämns fortsättningsvis
”Reduktion hög befolkningstäthet”, ”Dricksvatten 14 dygn”
samt ”Dricksvatten 60 dygn”.

I Dalslandsplanen gjordes en
ingående bedömning av de motstående intressena vid varje grusförekomst och totalt sett reducerades den teoretiskt uttagbara
mängden med 63,8 % efter att
hänsyn tagits till övriga motstående intressen.

Dricksvattenförsörjning

Naturgrusförekomsten i Dalsland är något större än i
Göteborgsregionen och låses inte till lika stor del av
bebyggelse och dylikt. Detta talar för att reduktionen
blir mindre i Göteborgsregionen.

Naturgrusförekomster

I Göteborgsregionen är befolkningen betydligt större
och ökande vilket gör att naturgrusförekomsternas
betydelse för framtida dricksvattenförsörjning sannolikt är väsentligt större i Göteborgsregionen. Detta
torde i sin tur ge en större reduktion i Göteborgsregionen med avseende på dricksvattenförsörjningen.

Fornminnen och
Förekomsten av fornminnen samt kulturvårdsomkulturvårdsområden råden är större i Göteborgsregionen [p4], vilket bör
innebära en större reduktion i Göteborgsregionen
med hänsyn till detta.
Värdefulla
naturområden

Utbredningen av värdefulla naturområden skiljer sig
inte nämnvärt mellan de båda regionerna [h2].

Slutsats

Sammantaget bedöms en reduktion av den teoretiskt
uttagbara mängden med åtminstone 63,8 % vara
gångbar även i Göteborgsregionen. Detta motsvarar
39,5 miljoner ton och innebär att den tillgängliga
mängden blir 21,3 miljoner ton.
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Alternativ ”Reduktion
hög befolkningstäthet”

Ovan har en jämförelse mellan
Dalsland och Göteborgsregionen
använts för att uppskatta tillgänglig mängd naturgrus. Under
rubriken ”dricksvattenförsörjning”
nämns att reduktionen sannolikt är
betydligt större i Göteborgsregionen än i Dalsland. Reduktionen
med avseende på dricksvattenförsörjningen beräknas därför
nedan på följande sätt:
I Göteborgsregionen bor det drygt
229 personer per kvadratkilometer, i Dalsland är motsvarande
siffra drygt 14 personer [h5]. Detta
innebär att befolkningstätheten är
väsentligt större i Göteborgsregionen. Detta får genomslag i beräkningen av de teoretiskt uttagbara
mängderna då betydligt större ytor
upptas av vägar och bebyggelse i
Göteborgsregionen jämfört med

Alternativ
”Dricksvatten 14 dygn”

Ett annat sätt att kvantifiera
dricksvattenförsörjningens påverkan på reduktionen av den teoretiskt tillgängliga mängden är att
beräkna hur stor mängd naturgrus
som krävs för att täcka regionens
dricksvattenbehov. Mängden har i
detta alternativ beräknats utifrån
svenska dricksvattennormer.
Dricksvattenkonsumtionen i
Göteborgsregionen år 2001 var
324 liter per person och dygn [7].
För att omvandla detta i m3 divideras med 1000 då det går 1000
liter på 1 m3. Porositeten i naturgrus lämpad för infiltration av
grund- eller ytvatten för dricksvattenuttag är 30-35 % [10]. Den
effektiva porositeten är dock lägre
eftersom en del vatten är så hårt
bundet i marken att det inte kan
tas ut. Den effektiva porositeten
för sand är 25-30 % [h1]. Den
effektiva porositeten kan variera
mycket mellan olika förekomster
och även inom förekomsterna. I
denna beräkning används 27 %
(=0,27) som ett uppskattat medeltal på den effektiva porositeten.
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Dalsland. I Göteborgsregionen
blir reduktionen av de totala
grusförekomsterna till teoretiskt
uttagbar mängd 96,2 % medan
motsvarande reduktion i Dalsland
är 63,8 %.
På samma sätt bör reduktionen av
den teoretiskt uttagbara mängden
vara större i Göteborgsregionen
då behovet av naturgrusavlagringar för dricksvattenproduktion är betydligt större i Göteborgsregionen än i Dalsland. Om
förhållandet mellan Göteborgsregionens och Dalslands reduktion i detta steg är av samma
storleksordning som i det första
reduktionssteget så är reduktionen
av den teoretiskt uttagbara mängden 97,7 % i Göteborgsregionen.
Detta innebär att den tillgängliga
mängden är 1,4 miljoner ton.

Uppehållstiden för vatten som
skall användas som dricksvatten
skall enligt svenska dricksvattenkungörelsen [41] vara minst 14
dygn. För att få resultatet i ton
används omräkningsfaktorn 1,85
eftersom densiteten för grus/sand
är 1,85 ton per m3 [p3]. Med hjälp
av dessa uppgifter kan man
beräkna hur mycket grus som
krävs för att försörja hela Göteborgsregionen med grundvattenproducerat dricksvatten, enligt
följande:
Ur 1 m3 grus/sand kan följande
mängd vatten tas: 1 x effektiv
porositet=0,27 m3 vatten. Omräknat till liter är detta 270 liter.
Genom att dividera dricksvattenkonsumtionen med detta tal
erhålles mängden grus [m3] som
krävs för att täcka dricksvattenbehovet under ett dygn för en
person. För att få fram grusbehovet för hela regionens dricksvattenbehov under ett dygn
multipliceras resultatet med
befolkningsmängden. I och med
att vattnet skall ha en viss uppe-
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hållstid i marken (14 dygn
Sverige, 60 dygn Nederländerna)
så måste mängden också multipliceras med uppehållstiden. För att
slutligen få fram grusmängden i

ton multipliceras resultatet med
omräkningsfaktorn 1,85. Slår man
samman allt detta till en ekvation
ser den ut enligt följande:

Mängd naturgrus (ton) för dricksvatten =

dricksvattenkonsumtion x uppehållstid x befolkning x1,85
1000 x effektiv porositet
Reduktionen för dricksvattenförsörjning blir med svenska
dricksvattenkungörelsens krav (14
dygns uppehållstid) och nuvarande
befolkningsmängd (852 110) 26,5
miljoner ton naturgrus. Om reduktionen för övriga motstående

intressen utgör cirka 30 miljoner
ton innebär det att den totala
reduktionen för motstående
intressen blir 56,5 miljoner ton.
Den tillgängliga mängden är då
4,3 miljoner ton.

Alternativ
”Dricksvatten 60 dygn”

Även i detta alternativ har beräknats hur stor mängd naturgrus som
krävs för att täcka regionens
dricksvattenbehov och därmed
dricksvattenförsörjningens påverkan på reduktionen av den teoretiskt tillgängliga mängden. I detta
alternativ har beräkningen gjorts
utifrån rekommendationer från
nederländsk forskning [22] . I
Nederländerna är kravet på dricksvattnets uppehållstid 40 dygn [p5].
De nederländska forskningsresultaten har dock visa att 60 dygn
krävs för att inaktivera patogena
(sjukdomsalstrande) bakterier i
sådan utsträckning att minimala
hälsorisker föreligger.

Reduktionen för dricksvattenförsörjning blir utifrån 60 dygns
uppehållstid och nuvarande
befolkningsmängd (852 110)
113,5 miljoner ton naturgrus.
Detta är mängder som vida överstiger de teoretiskt uttagbara
mängderna i regionen och innebär
att naturgruset för länge sedan är
förbrukat och att vi har ett underskott av naturgrus för att kunna
täcka vårt dricksvattenbehov med
grundvatten. Den tillgängliga
mängden är enligt denna beräkning därmed negativ och -52,7
miljoner ton.

Praktiskt uttagbar mängd

Det tredje steget för att få fram
praktiskt uttagbar mängd grus är
att reducera den tillgängliga
mängden med avseende på hur
stor del som kan utnyttjas utifrån
geologiska och brytningstekniska
faktorer. Det kan handla om tunna
avlagringar eller sandiga avlagringar med stor del finkornigt
material.

Naturvårdsverket har tagit fram
generella reduceringsfaktorer som
beror på tillgången på naturgrus i
regionen [19]. I områden med
ringa tillgång uppskattas den
geologiskt användbara mängden
till 80 % av den tillgängliga mängden, oberoende av materialsammansättning. Göteborgsregionen är ett område med ringa
tillgång av naturgrus varför reduceringsfaktorn 0.80 har använts i
det sista steget.
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Figur IV. Fördelningen av de olika mängderna inom Göteborgsregionen enligt Reduktion Dalsland.
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Reduktionsfaktor Dalsland:
Om den teoretiskt uttagbara mängden reduceras som i Dalsland (65 %) är
den praktiskt uttagbara mängden 17 miljoner ton. Fördelningen av de
olika mängderna i ”reduktionsfaktor Dalsland” redovisas i figur IV.
Dricksvatten 14 dygn:
Om den teoretiskt uttagbara mängden reduceras utifrån naturgrusbehovet
för att klara vår dricksvattenförsörjning enligt svenska normer (14 dygns
uppehållstid) är den praktiskt uttagbara mängden 3,4 miljoner ton.
Reduktion hög befolkningstäthet:
Om den teoretiskt uttagbara mängden reduceras i samma proportioner
gentemot Dalsland som de totala förekomsterna är den praktiskt uttagbara
mängden 1,1 miljoner ton.
Dricksvatten 60 dygn:
Om den teoretiskt uttagbara mängden reduceras utifrån naturgrusbehovet
för att klara vår dricksvattenförsörjning enligt nederländsk forskning [22]
(60 dygns uppehållstid) är den praktiskt uttagbara mängden -63,3 miljoner ton.
De praktiskt uttagbara mängderna redovisas i figur V.

Praktiskt uttagbar mängd med olika reduktionsalternativ
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Figur V. Den praktiskt uttagbara mängden i regionen i de fyra olika reduceringsalternativen
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Figur VI. Täkter för ballastmaterial i regionen. Data från SGU:s databas [42].
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Enligt uppgifter från länsstyrelserna finns 47 tillståndsgivna
sand- och grustäkter i Göteborgsregionen den 14 maj 2002. Utöver
detta finns ytterligare ett antal
tillståndsansökningar under
prövning hos länsstyrelserna. I
regionen finns det tillstånd att
bryta totalt drygt 19,8 miljoner ton
grus, se tabell 1, givna av länsstyrelsen under perioden 1995 till
2001. Av dessa tillstånd är drygt
5,9 miljoner ton uttaget. Detta
innebär att det finns knappt 14
miljoner ton kvar att bryta under
dagens tillstånd, se tabell 1.
Marknaden består av ett flertal
företag men störst är Ucklums
Grus AB och Östads Stiftelse [42].

I Västra Götaland finns det 22
täkter där naturgrus tas under
grundvattenytan [24], vilket är
klart flest i landet. I Kronoberg
och Skåne tas dock en större
procentuell andel av naturgruset
under grundvattenytan.
Figur VI redovisar täkter för
ballastmaterial i Göteborgsregionen. Figur VII visar leveranser av
grus per kommun under 2000.
Av det levererade gruset har ca
26 % använts till vägmaterial,
38 % till betong, 11 % till utfyllnad och 25 % till ”annat” [42]. Då
”annat” finns specificerat är det
bland annat asfalt och järnväg som
står angivet som användningsområde.

Tillstånd

Kvarvarande
mängd 2001

Ale
Alingsås
Härryda
Göteborg
Kungsbacka
Kungälv
Lerum
Lilla Edet
Mölndal
Partille
Stenungsund
Tjörn
Öckerö

2 998 250
1 621 187
859 000
0
1 132 025
1 520 000
2 299 997
5 173 100
0
0
4 227 518
0
0

209 659
935 906
717 157
0
905 480
1 282 754
1 507 775
3 721 761
0
0
2 806 833
0
0

Totalt Göteborgsregionen

19 831 077

13 973 325

Tabell 1. Mängden naturgrus, i ton, som det finns tillstånd att bryta och kvarvarande mängder i ton
(inom tillstånden) i de täkter som finns i Göteborgsregionens kommuner.
Uppgifterna är från 2002-05-14 och har kompletterats med senare givet tillstånd för uttag av 599 997
ton i Gråbo; tillståndet är överklagat. (Källa: Länsstyrelserna i Västra Götalands län och Hallands
län).
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Grusleverans 2000
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Figur VII. Grusleveranser i Göteborgsregionens kommuner under 2000. Göteborg, Mölndal, Partille,
Tjörn och Öckerö kommun har inte levererat något grus, data från SGU [23].
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Framtida användning och
tillgång av naturgrus
Metod
Då det faktiska byggandet, utöver
de politiska besluten, påverkas av
en mängd andra faktorer är
bedömningsunderlaget för framtidens användning av naturgrus som
i alla framtidsbedömningar
osäkert. Kommunernas planer och
Boverkets prognoser för bostadsbyggandet skiljer sig också åt och
innebär även detta en osäkerhetsfaktor.

Osäkerheter

Konsumtionen av ballast (naturgrus, morän, krossat berg samt
andra restprodukter som används
till bygg- och anläggningsändamål) har bedömts utifrån kommunernas bostadsförsörjningsplaner
samt Vägverkets respektive Banverkets planer på ny-, om- och
utbyggnad av regionens infrastruktur. Boverkets prognoser för
framtida bostadsbyggande har
också beaktats.

Fyra scenarier

En analys av tillgången och efterfrågan på naturgrus har gjorts utifrån
fyra huvudsakliga scenarier:
• Scenario 1a

Nollalternativet

• Scenario 1b

Ökat byggande

• Scenario 2

Naturgrus endast till betong

• Scenario 3

Minskad användning – Riksdagens mål 2010

• Scenario 4

Minskad användning – Boverkets vision 2020

I de första tre scenarierna 1a, 1b och 2 utgår beräkningen från att förbrukningen av naturgrus per person är lika stor i framtiden som idag. Scenarie
3 och 4 bygger på en minskning av naturgrusanvändningen.
Scenario 1a

Nollalternativet bygger på att förbrukningen av naturgrus per person är
lika stor i framtiden som idag.

Scenario 1b

Ökat byggande bygger på det planerade bostadsbyggandet. Utifrån hur
många lägenheter som byggts de senaste åren och hur stor naturgrusförbrukningen varit under dessa år beräknas ett index över hur stor
naturgrusförbrukningen är per nybyggd lägenhet. Detta värde appliceras
sedan på det förväntade byggandet i framtiden för att få fram förbrukningen av naturgrus.

Scenario 2

”Naturgrus endast till betong” förutsätter att naturgrus används endast
till betongtillverkning där det är svårast att ersätta i dagsläget. Beräkningen utgår ifrån att det förbrukas lika mycket naturgrus för betongtillverkning per person och år som i dagsläget.

Scenario 3

”Minskad användning – Riksdagens mål 2010” innebär att proportionerna ballast successivt ändras till det av regeringen ställda målet för
2010, där den totala ballastmängden skall utgöras av max 12 % naturgrus, 15 % återvunnet material och resten bergkross. Det förutsätts i
scenariot att omställningen till dessa proportioner är jämn och följer en
rät linje mellan åren 2003 och 2010.

Scenario 4

”Minskad användning – Boverkets vision år 2020” redovisar en
beräkning av vad Boverkets vision för år 2020 innebär för regionen,
Boverket har föreslagit att målet för år 2020 bör vara att konsumtionen
av naturgrus skall vara högst 3 miljoner ton per år i Sverige.
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Tillståndsgiven brytning/dagens tillstånd

Kvarvarande mängd/miljoner ton

Givna täkttillstånd naturgrus
Givna täkttillstånd bergkross

13,9
55,2

Beräkningsalternativ

Kvarvarande mängd/miljoner ton

Praktiskt uttagbar mängd ”Reduktionsfaktor Dalsland”
Praktiskt uttagbar mängd ”Dricksvatten 14 dygn”
Praktiskt uttagbar mängd ”Reduktion hög befolkningstäthet”
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17
3,4
1,1

Givna täkttillstånd

För respektive scenario redovisas hur länge naturgruset och bergkrosset i
vår region räcker i de givna täkttillstånd som finns:
• Givna täkttillstånd naturgrus
• Givna täkttillstånd bergkross

Givna täkttillstånd
naturgrus

Inom de tillstånd till grustäkt som finns idag i regionen, återstår drygt
13,9 miljoner ton grus, se tabell 1.

Givna täkttillstånd
bergkross

Inom givna tillstånd att bryta berg i regionen finns drygt 55,2 miljoner
ton, se tabell 2.

Praktiskt uttagbar mängd

För respektive scenarie redovisas därefter hur långt naturgruset räcker för
olika utgångspunkter beträffande hur mycket naturgrus som beräknas
praktiskt uttagbart:
• Reduktionsfaktor Dalsland
• Dricksvatten 14 dygn
• Reduktion hög befolkningstäthet

Reduktionsfaktor
Dalsland

Enligt beräkningarna i ”Reduktionsfaktor Dalsland” är den praktiskt
uttagbara mängden naturgrus 17 miljoner ton.

Dricksvatten
14 dygn

Enligt beräkningarna i ”Dricksvatten 14 dygn” är den praktiskt uttagbara
mängden naturgrus 3,4 miljoner ton.

Reduktion hög
befolkningstäthet

Enligt beräkningarna i ”Reduktion hög befolkningstäthet” är den
praktiskt uttagbara mängden naturgrus 1,1 miljon ton.

Befolkningsmängd

För beräkningsalternativet ”Dricksvatten 60 dygn”, som tidigare
beskrivits och som bygger på
nederländska forskningsresultat för
dricksvatten, har detta beräknats

men ej bedömts som meningsfullt
att redovisa, då det i samtliga
beräkningar innebär en kraftigt
negativ kvarvarande mängd naturgrus.

År 2001 var regionens folkmängd
852 110 personer [h5]. Regionen
har haft en befolkningsökning på
knappt 1 % per år under den
senaste 10-årsperioden [h5]. I de
följande scenarieberäkningarna
förutsätts att befolkningsökningen

i Göteborgsregionen är knappt
1 % per år även i framtiden. År
2010 kommer befolkningen om
den ökar med denna takt (knappt
1 %) vara drygt 930 000 personer
och år 2020 drygt en miljon
personer.
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Scenario 1 a – ”Nollalternativet”
Beräkningsalternativ

År då mängden har förbrukats

Givna täkttillstånd naturkross
Givna täkttillstånd bergkross
Praktiskt uttagbar mängd ”Reduktionsfaktor Dalsland”
Praktiskt uttagbar mängd ”Dricksvatten 14 dygn”
Praktiskt uttagbar mängd ”Reduktion hög befolkningstäthet”

2011
2011
2013
2004
2002 *

* Den praktiskt uttagbara mängden 1,1 miljoner ton förbrukades under år 2002, vilket innebär att det naturgrus som
levereras i år och framåt är naturgrus som behövs för att täcka produktionen av dricksvatten i Göteborgsregionen.

Scenario 1b – ”Ökat byggande”
Utgångspunkt för beräkning

År då mängden har förbrukats

Givna täkttillstånd naturgrus
Givna täkttillstånd bergkross
Praktiskt uttagbar mängd ”Reduktionsfaktor Dalsland”
Praktiskt uttagbar mängd ”Dricksvatten 14 dygn”
Praktiskt uttagbar mängd ”Reduktion hög befolkningstäthet”

2011
2011
2014
2004
2002 *

* Den praktiskt uttagbara mängden 1 miljoner ton förbrukades under år 2002, vilket innebär att det naturgrus som
levereras i år och framåt är naturgrus som behövs för att täcka produktionen av dricksvatten i Göteborgsregionen.
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Scenario 1a
”Nollalternativet”

Förutsättningen är i detta scenario
att förbrukningen av ballast per
invånare inte kommer förändras
utan att den ligger på 8 ton per år
och invånare som idag. I Västra
Götalands län utgör naturgrus
20 % av den levererade mängden
ballast [23]. Användningen av
naturgrus är sålunda 1,6 ton per
person och år. Om förbrukningen
av naturgrus per person är oför-

ändrad kommer användningen av
naturgrus i Göteborgsregionen år
2010 vara nästan 1,5 miljoner ton
per år. År 2020 kommer över 1,6
miljoner ton naturgrus användas
per år. Den totala förbrukningen
av naturgrus mellan åren 2002 och
2010 är då drygt 12,7 miljoner ton,
och motsvarande siffra fram till år
2020 är drygt 28 miljoner ton.

Scenario 1b
”Ökat byggande”

Antalet planerade lägenheter från
2002 fram till 2007 i regionen är
utifrån kommunernas översiktsplaner cirka 15 000. Bostadsförsörjningsplanerna för vissa
kommuner i Göteborgsregionen
sträcker sig dock bara ett fåtal år
framåt. En extrapolering har därför
gjorts med hjälp av en prognos för
befolkningsökningen i regionen.
Under åren 2002 till 2007 kommer
befolkningen i Göteborgsregionen
öka med 38820 enligt prognosen.
Under samma period beräknar
regionens kommuner att det
kommer att byggas 15 000 lägenheter. Faktorn nyinflyttade per
nybyggd lägenhet är sålunda 2,6.
Appliceras denna faktor på den
förväntade befolkningsökningen
erhålls ett mått på antalet nybyggda lägenheter i framtiden.

Genom att studera hur mycket
naturgrus som använts de senaste
åren och därefter dela den mängden med antalet nybyggda lägenheter erhålls ett index på hur
mycket naturgrus som används per
nybyggd lägenhet i regionen. I
detta mått räknas den totala naturgrusanvändningen in, alltså inte
bara naturgrus som används till
byggandet av bostäder utan även
det som används till väg- och
övriga anläggningsarbeten.

Om befolkningen ökar enligt
prognosen och det fortsätter
byggas lägenheter enligt dagens
planering kommer det mellan 2002
och 2010 att ha byggts 24 000 nya
lägenheter och till 2020 ytterligare
33 000. Det bedöms alltså ha
uppförts sammanlagt 57 000 nya
lägenheter fram till år 2020 i
regionen.

Slutsats
Scenario 1b

Dessa siffror är i överensstämmelse med beräkningarna som
utgår från att förbrukningen per
person är oförändrad, (scenario 1aNollalternativet).
Enligt Boverkets prognoser kommer bostadsbyggandet i Göteborgsregionen att successivt öka
från cirka 4100 bostäder per år
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Åren 1998-2000 uppfördes 1705,
1519 och 1972 lägenheter i Göteborgsregionen [h4]. Den totala
naturgrusåtgången under respektive år var 747 168, 806 177 och
898 901 ton [23]. I medeltal
förbrukades 475 ton naturgrus per
nybyggd lägenhet i Göteborgsregionen. Applicerar man denna
siffra på det förväntade bostadsbyggandet enligt ovan kommer
förbrukningen av naturgrus år
2010 att vara drygt 1,4 miljoner
ton per år och totalt uppgår förbrukningen av naturgrus åren 2002
till 2010 då till 11,4 miljoner ton.
Fram till år 2020 kommer totalt 27
miljoner ton naturgrus ha förbrukats enligt denna beräkning.
2002 till ca 6000 nya bostäder per
år 2007. Boverkets prognos pekar
mot ett byggande av cirka 29 000
bostäder i Göteborgsregionen åren
2002 till och med 2007. Detta kan
jämföras med kommunernas
beräkningar på cirka 15 000
bostäder under samma tidsperiod
och innebär att beräkningarna av
naturgrusåtgången ovan antagligen är i underkant.

Scenario 2 – ”Naturgrus endast till betong”
Utgångspunkt för beräkning

År då mängden har förbrukats

Givna täkttillstånd naturgrus
Givna täkttillstånd bergkross

2014
2011 *

* Det naturgrus som idag används till annat än betongtillverkning i nollalternativet, måste i detta scenario ersättas med
något annat. Om hela denna del ersätts med bergkross kommer den tillståndsgivna mängden bergkross att ha förbrukats
år 2011.
Praktiskt uttagbar mängd ”Reduktionsfaktor Dalsland”
Praktiskt uttagbar mängd ”Dricksvatten 14 dygn”
Praktiskt uttagbar mängd ”Reduktion hög befolkningstäthet”

2017
2004
2002 **

** Den praktiskt uttagbara mängden 1,1 miljoner ton förbrukades under år 2002 eftersom en omställning enligt scenariot
inte gjordes under år 2002. Detta innebär att det naturgrus som levereras i år och framåt är naturgrus som behövs för
att täcka produktionen av dricksvatten i Göteborgsregionen.

Scenario 3 – ”Minskad konsumtion - Riksdagens mål 2010”
Utgångspunkt för beräkning

År då mängden har förbrukats

Givna täkttillstånd naturgrus
Givna täkttillstånd bergkross
Praktiskt uttagbar mängd ”Reduktionsfaktor Dalsland”
Praktiskt uttagbar mängd ”Dricksvatten 14 dygn”
Praktiskt uttagbar mängd ”Reduktion hög befolkningstäthet”

2015
2012
2018
2004
2002 *

* Den praktiskt uttagbara mängden 1,1 miljoner ton förbrukades under år 2002 eftersom en omställning enligt scenariot
inte gjordes under år 2002. Detta innebär att det naturgrus som levereras i år och framåt är naturgrus som behövs för att
täcka produktionen av dricksvatten i Göteborgsregionen.
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Scenario 2
”Naturgrus endast till
betong”

Scenario 3
”Minskad konsumtion Riksdagens mål 2010 ”

Enligt SGU:s databas användes år
2000 486 363 ton (knappt 38 %)
av Göteborgsregionens naturgrus
till betongtillverkning [42]. Göteborgsregionens befolkning uppgick år 2000 till 844 802 personer
[h5]. Behovet av naturgrus för
betongtillverkning är sålunda
knappt 0,6 ton per person och år.
I och med att naturgrusavlagringarna sällan består av enbart naturgrus lämpat för betongtillverkning
(0-4 mm, se mer sid 13) krävs det

att uppskattningsvis den dubbla
mängden naturgrus, det vill säga
1,2 ton per person och år, bryts
för att få fram 0,6 ton naturgrus
för betongtillverkning. Det
naturgrus som bryts för betongtillverkning är så pass finkornigt
att någon konflikt med
dricksvattenförsörjningen knappast torde föreligga.
Detta medför att behovet av
naturgrus för betongtillverkning i
regionen år 2010 är drygt 1,1
miljoner ton per år och år 2020
drygt 1,2 miljoner ton per år om
befolkningen årligen ökar med
1 %. Den totala förbrukningen av
naturgrus kommer då att fram till
2010 vara 10 miljoner ton och
fram till 2020 vara 21,7 miljoner
ton.

Detta scenario utgår från att
proportionerna ballast successivt
ändras till det av regeringen
ställda målet för 2010, där den
totala ballastmängden skall
utgöras av max 12 % naturgrus,

15 % återvunnet material och
resten bergkross. Det förutsätts i
scenariot att omställningen till
dessa proportioner är jämn och
följer en rät linje mellan åren
2003 och 2010.

Beräkningen utgår i detta scenario
från att naturgrus från och med
idag används endast till betongtillverkning och att naturgrusåtgången för detta är i samma
storleksordning per person som
idag.
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Scenario 4 – ”Minskad konsumtion – Boverkets vision år 2020”
Utgångspunkt för beräkning

År då mängden har förbrukats

Givna täkttillstånd naturgrus
Givna täkttillstånd bergkross

2019
2012 *

* För bergkross finns ingen vision för 2020 men Boverkets förslag till mål är att det återvunna materialet 2020 ska utgöra
minst 25 % av ballasten. Nya tillstånd för bergkrossning kommer i så fall att behövas tidigast år 2012.

Praktiskt uttagbar mängd ”Reduktionsfaktor Dalsland”
Praktiskt uttagbar mängd ”Dricksvatten 14 dygn”
Praktiskt uttagbar mängd ”Reduktion hög befolkningstäthet”

2044
2004
2002 **

** Den praktiskt uttagbara mängden 1,1 miljoner ton förbrukades under år 2002 eftersom en omställning enligt scenariot
inte gjordes under år 2002. Detta innebär att det naturgrus som levereras i år och framåt är naturgrus som behövs för
att täcka produktionen av dricksvatten i Göteborgsregionen.

Givna täkttillstånd bergkross
Scenario 1a och 1b
Nollalternativet och Ökat
byggande

Givna täkttillstånd naturgrus
Praktiskt uttagbar mängd "Reduktionsfaktor
Dalsland"
Praktiskt uttagbar mängd "Dricksvatten 14
dygn"

Scenario 2 Naturgrus endast
till betong

Praktiskt uttagbar mängd "Reduktion hög
befolkningstäthet "

Scenario 3 Riksdagens mål
2010

Scenario 4 Boverkets vision

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

År

Figur VIII. De kvarvarande naturgrusförekomsternas livslängd, samt hur länge
gällande täkttillstånd räcker enligt de olika scenarier som presenteras i kapitlet.
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Scenario 4
”Minskad konsumtion –
Boverkets vision år
2020”

Boverket har föreslagit att målet
för år 2020 bör vara att konsumtionen av naturgrus skall vara
högst 3 miljoner ton per år i
Sverige.
Göteborgsregionen står idag för
4,11 % av den totala mängden
levererat naturgrus i Sverige. I
målen anges att förbrukningen
förväntas variera kraftigt mellan
olika regioner beroende på tillgång.

När är regionens
tillgångar av naturgrus
förbrukade?

I figur VIII redovisas de kvarvarande naturgrusförekomsternas
livslängd utifrån de olika scenarierna. För respektive scenario
redovisas dels hur länge naturgruset och bergkrosset i regionen
räcker i de givna tillstånd som
finns. För respektive scenario
redovisas också hur länge naturgruset räcker utifrån de tre olika
sätten att beräkna hur stor den
praktiskt uttagbara mängden är.
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Om Sveriges totala förbrukning av
naturgrus skall minska till 3
miljoner ton får Göteborgsregionen 123 390 ton naturgrus att röra
sig med per år, förutsatt att regionens procentuella andel av den
nationella förbrukningen är
oförändrad.
Detta scenario utgår från att den
årliga förbrukningen av naturgrus
successivt minskas från 1 363 376
ton år 2002 till 123 000 ton år
2020.

Kommun

Antal bergstäkter

Ale
Alingsås
Göteborg
Härryda
Kungsbacka
Kungälv
Lerum
Lilla Edet
Mölndal
Partille
Stenungsund
Tjörn
Öckerö
TOTALT

Mängd levererat material i ton

Mängd material kvar i ton

2
4
4
2
1
2
0
1
1
0
2
2
0

118 443
294 210
1 544 000
198 017
8 970
1 98 300
0
210 000
785 000
0
440 000
87 300
0

4 473 383
2 064 084
17 955 852
1 127 799
71 672
1 728 744
0
1 333 000
21 199 523
0
2 817 000
2 454 500
0

21

3 884 240

55 225 557

Tabell II. Fördelningen av bergtäkter mellan kommunerna, den mängd material som är levererat i
kommunerna under 2000 [23] samt den kvarvarande mängden enligt tillstånd för år 2001. Uppgifterna är
från 2002-05-14, och har kompletterats med senare givet tillstånd för uttag av 10 miljoner ton i Vikan
Kross. (Källa: Länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland).

Bergkross har sedan länge kompletterat och ersatt naturgruset inom flertalet av naturgrusets användningsområden.
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Alternativ till naturgrus
Naturgrus en ändlig
resurs

Då naturgrus idag är en billig och
väl anpassad produkt för byggnationer av olika slag är användningen omfattande. Den minskande tillgången på naturgrus har
dock medfört en ökad användning
av krossat berg och morän istället
för naturgrus. Med en ytterligare
ökad andel bergkross och andra
alternativa material skulle naturgruset räcka längre. Alternativa
material och återvunna material
kan därmed komma att få en större
betydelse i framtiden.
Efterfrågan på ballast styrs till stor
del av samhällets uppbyggnad av

Bergkross

Bergkross har sedan länge kompletterat och ersatt naturgruset
inom flertalet av naturgrusets
användningsområden. Det anses
att tillgången på krossat berg i
Sverige är ”oändlig” [4]. I vår
region är tidigare bedömt att
5-10 % av regionens berggrund är
lämpad för bergkrossproduktion
[5]. Ballasten fås från bergtäkter,
både befintliga och planerade,
större skrotstensförekomster och
från gruvor [17]. Knappt 5 % av
landets täkter var 1992 bergtäkter
men stod för 25 % av ballastproduktionen i form av krossmaterial. Krossmaterial används i
huvudsak till väg- och järnvägsbyggnad och till bygg- och anläggningsindustrin [18].
I regionen finns det enligt uppgifter från länsstyrelserna 21 bergtäkter som har tillstånd att bryta
berg för krossning [22], maj 2002.

Entreprenadberg

Med entreprenadberg avses berg
som sprängts bort vid anläggningsarbeten. Vid anläggandet av
till exempel tunnlar kan det bli
fråga om mycket stora mängder
entreprenadberg. Entreprenadberg
går bra att krossa och använda på
samma sätt som bergkross. Kostnaden för transport och krossning
gör dock att inte allt entreprenadberg idag används som bergkross
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infrastruktur, verksamheter och
bostäder. Ett av delmålen inom
”God bebyggd miljö” (Boverket
1999) är att andelen återvunnet
material år 2010 ska uppgå till
minst 15 % av de totala ballastleveranserna.
Det är främst inom betongtillverkning som naturgrus hitintills varit svårt att ersätta med
alternativa material.
De alternativ som idag finns till
naturgrus beskrivs i de följande
kapitlen.

Fördelningen av bergtäkter mellan
kommunerna redovisas i tabell 2.
I figur VI redovisas täkternas läge.
Av dessa 21 täkter med tillstånd är
det 19 som har levererat bergkross
under 2000. Mängden levererat
bergkross samt den mängd som
finns kvar att bryta enligt tillståndet för varje kommun visas i
tabell 2. Av det producerade
materialet har 34 % använts till
vägmaterial, 11 % har använts i
betongtillverkningen, 41 % som
utfyllnad och 14 % till ”annat”
[42].
Det finns ett flertal företag som
har tillstånd att bryta berg inom
Göteborgsregionen, de största
tillstånden innehas av Sabema
Material AB, Vikan Kross och
Asfalt AB, NCC AB, Skanska och
Göteborgs Kross AB & Co KB
[42].

utan istället läggs på deponi,
framför allt vid mindre anläggningsarbeten.
Bergmassor från anläggningsarbeten kan avseende tunnelberg vara
förorenade av sprängmedel och
innehålla mer kväve än material
från bergtäkter. En urlakning kan
uppstå av kväve till omgivande
mark [16].
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Morän

Morän används direkt eller krossat
och sorterat inom vägsektorn [17].
Skillnaden mellan naturgrus och
morän är att i moränen är inte
kornen sorterade efter storlek utan
de ligger blandat varför det tillkommer en kostnad för sortering
och ibland krossning då moränen
sällan är homogen.

Regionen är generellt moränfattig,
några större ackumulationer finns
dock, framför allt i Göta älvdalen.
Tidigare täkter i dessa
(Dösebacka, Ellesbo) stoppades
på grund av starka bevarandeintressen och höga kostnader för
utvinningen (tvättning).

Nya moräntäkter i regionen är inte
aktuella [p2].

Schaktmassor

Schaktmassor är sådant material
som grävs bort vid olika anläggningsarbeten. Schaktmassor kan
innehålla grus som kan siktas ur
schaktmassorna och sedan använ-

das som vanligt naturgrus. De kan
också innehålla stenblock som
kan krossas för att sedan kunna
användas som bergkross eller
fyllnadsmassor.

Restprodukter

Restprodukter är överblivet
material från industriell produktion. Stora mängder restprodukter
uppkommer till exempel vid
förädling av malm inom gruv- och
stålindustrin [17]. Byggavfall och

flygaska är andra exempel på
restprodukter. Restprodukter kan
ersätta naturgrus främst som så
kallat förstärkningslager vid
väganläggning och som fyllnadsmassor vid anläggningsarbeten.

Betong och murbruk kan ofta
återanvändas. För att återvinningen ska vara lönsam krävs bland
annat att man kan avlägsna armering från betongen och att transportkostnaderna är låga. Det
optimala är att materialet direktåtervinns, det vill säga att material
från ett rivningsobjekt används vid
uppbyggnaden av nytt objekt på
samma eller närliggande ställe.
Detta är dock svårt att genomföra i
praktiken, exempelvis då det
gamla materialet kanske inte alltid
passar i nybyggnationen eller
mängderna inte är tillräckliga.

Betong används nedkrossad för
bland annat vägbyggnad, dock är
det ej godkänt ännu i gällande
vägstandarder för byggnation.
Internationellt används krossad
betong även som ballastmaterial i
ny betong vid renovering av
betongvägar, flygplatser och
hamnar [2].

Återvinningen av asfaltbeläggning
bedöms vara närmast hundraprocentig [16]. Effektiv separering

vid rivning av de övriga ingående
skikten i en vägkropp krävs för att
återanvändning skall bli ekonomiskt lönsam.

Återvinning av
byggmaterial, vägar och
markanläggningar
Byggmaterial

Vägar
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Även tegel, gips och tillvaratagen
sand kan återanvändas som
förstärkningslager, fyllnadsmassor och rörgravsgrus.

50

Återvinningsstationer

För att återvinning av massor skall
bli möjlig bör ett antal materialåtervinningsstationer, MÅS, för
byggmaterial anläggas. Här kan
material från rivna objekt sorteras
och kvalitetsklassas för att sedan
återanvändas vid nya husbyggen
och anläggningsarbeten. Mark för
detta bör lämpligen säkerställas i
den kommunala planeringen och
platser tillhandahållas av kommunerna. Erfarenheter i Stockholmsregionen [16] visar att anläggningar för mellanlagring och
återvinning är ytkrävande och
medför stora ingrepp i miljön.
Dominerande störningar är buller,

damm och transporter till och från
anläggningarna. I Stockholms län
fanns år 2000 platser för mellanlagring och återvinning på fem till
tio platser i länet. Samma källa
anger att återvinningsanläggningar med fördel kan lokaliseras
till befintliga bergtäkter och
krossanläggningar.

Återvinning i andra länder

I Sverige är återvinning av material från anläggningsarbeten
endast 15-20 %. Länder som
Holland, Tyskland och Danmark
framhålls som goda exempel när
det gäller att återvinna och återan-

vända till exempel byggnadsmaterial. I Holland återanvändes 1996
cirka 70 % av allt bygg- och
rivningsavfall, inklusive vägmaterial [16].

Syntetiska material

Förutom ovan nämnda produkter
finns syntetiska material med
specifika kvalitetsegenskaper som
kan användas som alternativ till
naturgrus, t ex lättklinker till
betong och fyllning i vägar eller
cellplast som fyllning och/eller
tjälisolering i vägar [26].

Egenskaper hos
alternativa material till
naturgrus

Det som är viktigt att tänka på då
alternativa material övervägs är de
egenskaper som materialet bör ha
för att klara krav för byggnation.
Flera av de alternativa materialen
är mjukare och sprödare än naturgrus och bryts därför ned snabbare
av belastningar och vittringsprocesser (till exempel frysning/
tining). För vägar är hållfastheten
en viktig egenskap, liksom nötningsmotståndet. För järnvägs-
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Vid omlastning av material skall
beaktas kostnadsfördyringen.
Varje gång ett material lastas om
krävs arbetsfordon och arbetsinsatser som är fördyrande,
rationella metoder för detta kan
sannolikt utvecklas betydligt.

bankar är det viktigt att materialet
tål dynamiska belastningar och för
betongtillverkning att det inte
finns sulfider eller annat som
bryter ner betongen [9]. Det är till
exempel inte lämpligt att använda
bergarter eller morän som innehåller glimmerrik gnejs, glimmerskiffer, lerskiffer eller vittrat material
då dessa material inte uppfyller de
krav som finns för säker byggnation.
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Rekommendation/diskussion
Utgångspunkter
för framtida försörjning
av naturgrus i regionen
Är vi överens om samhällets
och regionens framtida behov
av naturgrus?

Ja. Vi kommer i framtiden att ha
ett fortsatt behov av naturgrus för
olika användningsområden –
framför allt för att skapa reservvattentäkter eller alternativa
vattentäkter för Göteborg, som
idag är helt beroende av Göta älv
som råvattentäkt.

Är naturgruset verkligen en
ändlig resurs?

Ja, naturgruset bildades under den
senaste istiden och nybildas ej.

Har vi haft tillräckliga kunskaper om hur stora våra naturgrustillgångar är i vår region i
denna rapport?

Ja, med vissa brister. I de offentliga källor som ligger till grund för
vårt arbete finns varierande
kunskapsunderlag av olika skäl.
De databaser som finns baseras på
inventeringsarbete som utförts
under flera decennier. 1983
utfärdade t ex Naturvårdsverket
nya direktiv om inventeringsmetodik vilket gör att informationen kan skifta beroende på tidsperioden då inventeringen är utförd.

Myndigheter och branschorgan är
överens om att vi rent tekniskt kan
ersätta naturgruset med andra
material inom de flesta användningsområden, t ex i den viktiga
betongtillverkningen. Priset blir
dock högre än idag.

Tillgångarnas kvalitet kan skilja
kraftigt mellan olika platser och
vara avsevärt sämre i vissa fall,
och därmed mindre användbart. I
andra fall kan vissa grustillgångar
vara större än angiven mängd, då
tillgångar under grundvattenytan
ej tagits med. Den tillgängliga
informationen har dock i detta
arbete bedömts som tillräcklig för
att dra slutsatser om naturgrusets
varaktighet, formulera mål och ge
förslag till åtgärder kring grusförsörjningen i regionen.

Naturgrusets varaktighet
– bergkross som
alternativ?
Naturgruset i praktiken slut

Våra beräkningar visar att naturgruset i regionen i de olika scenarierna i praktiken är slut om
Göteborg skall ha möjlighet till
reservvattentäkt och alternativa
vattentäkter för dricksvatten.

Om man bortser helt från detta kan
naturgruset räcka cirka 10-15 år
från nu vid oförändrad förbrukning.

Har beräkningarna förankring i
tidigare studier?

Ja, grusplaner med bedömningar
av tillgång, förbrukning och
varaktighet har tidigare gjorts i
regionen 1969 och 1975. På
riksplanet har utförts bedömningar
i Naturvårdsverkets regi som även
omfattar Göteborgsregionen så
sent som 1997. År 2000 gjordes en
inventering av alternativa material
till naturgrus i Göteborgsregionen.
I samtliga rapporter konstateras
för Göteborgsregionen att natur-

gruset bedömts ta slut mellan åren
2000-2020 vid oförändrad förbrukning.
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Våra scenarier har därmed till
största delen god bärighet i
tidigare planer och bedömningar.
Beträffande hänsyn till Göteborgs
behov av reservvattentäkt och
alternativa vattentäkter har detta
beräknats i denna studie. Denna
aspekt har historiskt inte setts som
ett problem och därför också
förbisetts i tidigare utredningar.

Kring en bergtäkt krävs skyddszoner till bostadsbebyggelse p g a bullerstörningar. Bilden visar en flyttbar krossanläggning
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Vilka är de rimliga alternativa
ersättningsmaterialen till
naturgrus?

Om en fortsatt expansion skall
vara möjlig för regionen bedöms
en oförändrad eller ökad byggoch anläggningsverksamhet vara
nödvändig.
Inom överskådlig tid, det vill säga
de närmsta decennierna bedöms
därför bergkross vara det enda
material som kan ersätta natur-

gruset som byggnadsmaterial i de
stora mängder som krävs.
Det finns dock olika meningar om
detta och forskning har visat att
krossad betong kan återanvändas
som ballast i ny betong och liksom
tegel användas i betydligt högre
grad som ersättning vid anläggningsarbeten. [Arell, KTH, 44].

Medför bergbrytningen några
problem?

Ja, bergkrossanläggningar i
bergtäkter medför naturligtvis
störningar i form av buller, vibrationer och damm från anläggningen och dess transporter.

Liksom för naturgrus kan områdena som behöver tas i anspråk
vara föremål för motstående
intressen.

Är det svårt att lokalisera lägen
för nya bergtäkter? Är det
svårt att säkerställa dessa i
samhällsplaneringen?

Både ja och nej.

regel föregår en förändrad markanvändning i tätort, i den så kallade
detaljplanen, är det därefter viktigt
att kontinuerligt bevaka en säkerställning av de utpekade lägena i
översiktsplanen.

Att hitta lämpliga platser för nya
täkter i en kommun är svårt men
möjligt om man avsätter markområden för detta ”i god tid” det
vill säga i den kommunala översiktsplanen som revideras fortlöpande. Detta är ett utmärkt planinstrument för att kunna skapa
skyddszoner kring en kommande
bergtäkt som kan behöva minst
500 meters avstånd till bostadsbebyggelse. I det planarbete som i

Avvägningen mellan motstående
intressen i samhällsplaneringen är
dock en svår och viktig process. Att
väga ett områdes intresse för att
krossa ned berg mot exempelvis
bevarandeintressen eller markanvändningsanspråk för bostäder
kräver mod och tid.

Räcker berget i vår region om
vi byter ut naturgruset mot
bergkross?

Ja, ca 5-10 % av vår berggrund [5]
bedöms översiktligt vara lämpad
för bergkrossanvändning. SGU
genomför nu en bergkvalitetsinventering och har redan inventerat
Göteborg, Ale och Lilla Edets
kommuner. Regionens övriga
kommuner, med undantag för

Kungälv kommer att inventeras
under åren 2003 till 2005. I
inventeringen pekas det ut i vilka
områden som berggrunden lämpar
sig för betong- järnvägs- respektive väganläggningsändamål [21].
Berggrunden kan i princip betraktas som en oändlig resurs.

Är det svårt att lokalisera
lägen för nya massåtervinningsstationer, MÅS?

Nej, de som bedöms ha en strategisk och god placering och få en
längre livslängd, kan placeras i
befintliga eller avslutade täkter.
Om planeringen sker på kommunal
nivå och samordnas regionalt kan
också lägen för mindre, mer
kortlivade stationer lokaliseras.

Svårigheten kan vara att hitta
lägen som är gynnsamma ur
transportsynpunkt för de tunga
massorna, det vill säga invid
vattendrag och järnväg.
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Politiska beslut som
förlänger tillgången på
naturgrus
I de förslag till miljöpolitiska mål
som Göteborgsregionens kommunalförbund [6] sände ut på remiss
år 2000 anges att :

Vilka politiska beslut har tagits
i Göteborgsregionen?

”regionen och dess medlemskommuner har ett stort ansvar för
resurshushållning och att användningen av naturgrus ska minska i
regionen. Framförallt bör naturgrusförekomster som är viktiga för
grundvatten inte användas för
byggnads- och anläggningsarbeten”.

Vilka åtgärder kan vi genomI länsstyrelsens miljömål för länet [15] anges flera åtgärdsförslag. För de
föra på kommunal nivå för att åtgärder där kommunerna föreslås vara aktör har denna utredning vidareutnå dessa mål?
vecklat och konkretiserat åtgärderna nedan:

1.

Vid kommunal upphandling kan vid inköp av entreprenader i allmänhet
föreskrivas att återvunnet material används i första hand, där det är
möjligt.

2.

Anläggning av massåtervinningsstationer, MÅS, kan göras i kommunal
regi. Dessa är en viktig förutsättning för att en marknad skall skapas för
återvunnet material som på sikt kan ersätta delar av naturgruset.

3.

Vid kommunal upphandling av väganläggningar och ledningsarbeten
kan en strängare policy tillämpas då ersättningsmaterial till naturgrus
finns. I entreprenadjuridiska handlingar som till exempel ”Administrativa föreskrifter” (AF) kan i upphandlingen anges att naturgrus ej får
användas för vägbyggnation eller återfyllning kring ledningar. Detta
tillämpas sedan lång tid tillbaka av exempelvis Vägverket Region Väst
(efterlevnaden ute på fältet kan dock variera).

4.

Samtliga kommuner i Göteborgsregionen utom Alingsås saknar så
kallade materialförsörjningsplaner. Dessa underlättar tillgången på
bygg- och anläggningsmaterial och bör upprättas för samtliga kommuner.

5.

Samordning och upprättande av så kallade materialbalanser av byggoch anläggningsarbeten. I ett större utbyggnadsområde kan ekonomiska och miljömässiga vinster göras om överskott av schaktmassor
och sprängstensmassor som uppstår kan bedömas i tidiga planeringsskeden. Behov av fyllnadsmassor och större åtgång av bergkrossmaterial kan därefter samlas in och koordineras i utbyggnadsområdet. Tillfälliga upplagsplatser utanför utbyggnadsområdet bör
tillhandahållas generöst på kommunal mark.

57

58

Krävs det också en regional
samordning av åtgärderna?

Ja, en regional samordning och
fördelning av tillgångarna över
kommungränserna är helt nödvändig för att regionens tillgångar
skall räcka till i regionen.
Omfattande ”import” från andra
regioner bedöms medföra ökade
kostnader och ökade luftföroreningar från de relativt sett mycket
tunga grus- och bergtransporterna.
I tidigare planer har avstånd som

Vilka är de åtgärder som krävs
omgående, det vill säga de
närmaste 2-3 åren i regionen?

En omedelbar start av omställning
mot bergkrossanvändning istället
för naturgrus. Maskinparker och
processer för exempelvis betongframställning utan naturgrus
kräver en omställningstid, men
målet måste sättas upp omgående.
Omedelbar lokalisering av nya
bergtäkter i regionen, och säkerställning av dessa i översiktsplaner
i respektive kommun. Arbetet bör
ledas av GR då en samordning och
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10 mil nämnts som ett rimligt
maximalt transportavstånd för
lastbilsbaserad transport [5].
Genomsnittet i landet för hur
långt ett ton bergkross transporteras ligger vid ca 20 km [20].
Långväga import med lastbilstransporter från regioner utanför
vår region torde därmed inte vara
vare sig ekonomiskt eller miljömässigt rimligt eller lämpligt.

fördelning av bergkrossmaterialet
krävs över kommungränserna.
Lokalisering av upplagsplatser för
återvinning av byggmaterial
(bland annat vägkroppar) och
mellanlagring av bland annat så
kallat entreprenadberg (det som
används i byggentreprenader,
ibland blir det stora överskott, lika
ofta stora underskott). Platserna
skall också säkerställas i den
kommunala översiktsplanen.
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Översiktlig naturlig tillgång på
naturgrus i södra Sverige

Bilaga 1

Bilden är hämtad från ”Hur länge räcker naturgruset?
En sammanställning av kända tillgångar samt behov av framtida
inventeringar. Remissversion.” Karin Grånäs, 1994. SGU, Uppsala.
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Figur II. Naturgrus i regionen. Data saknas för Partille, Tjörn och Öckerö kommuner. Naturgruset i Lilla Edet är inte
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klassat enl SGU.
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