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Presentatör
Presentationsanteckningar
Leverens 2.1.1 syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag om de tre områdena industrimineral, ballast och natursten. Dessa näringar har flera gemensamma nämnare men också stora olikheter vilket överlag är känt inom branscherna (eller branschernas kärngrupper) men ofta okänt utanför industrierna. Från att ha varit en kunskapsledande nation, en av världens äldsta geologiska undersökningar, gruvrikt land, största producenten av natursten år 1900 så har idag kunskapen om bergmaterial, det ämne som landet är byggt av, trängts tillbaka. Förr i tiden visste mannen på gatan vad det var för skillnad på sand, grus och lera. Idag är denna kunskap i få människors händer eftersom skolan inte tar upp det och att vi lämnat jordbrukssamhällets erfarenheter bakom oss.  Paradoxalt nog märker man att både beslutsfattare och allmänheten i utvecklingsländerna i allt högre utsträckning besitter sådan kunskap eftersom landets framtida välstånd är beroende av den. Rapporten innehåller dagsaktuell statistik avseende: Produktionsvolym, produktslag, lokaliseringar, kravsättning  och geologiska material.



Behoven av bergmaterial ökar!
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Behoven av ballast ökar, framförallt i Asien (Kina och Indien) men även i tillväxtområden i Västeuropa och Nordamerika. Tätortsnära är trycket extra hårt varför de områdena är de viktigaste att en ökad kunskap om och beredskap för. Källor: Freedonia, mfl.



Bostäder behövs!

• ”Den enskilt största påverkande faktor för 
bostadsbyggandet är den massiva 
tillströmningen av asylsökande som anländer 
de västeuropeiska länder som Tyskland, 
Nederländerna, och till de nordiska länderna 
Danmark, Finland, Norge och Sverige. Detta 
kommer sannolikt att ha en stor inverkan på 
bostadsbyggandet….” UEPG 2015

Presentatör
Presentationsanteckningar
Redan 2015 utgick tydliga signaler om att behovet av bergmaterialprodukter kommer att öka i flera av Europas länder, inte minst i Sverige.Källa: UEPGs hemsida



Behoven ökar i Sverige!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Färdigställda bostäder per år i Sverige för perioden 2001–2015. För perioden 2016–2018 visas prognos för bostadsbyggandet enligt Boverkets boindikatorer. Prognosen för leverens av ballastmaterial kommer av sambandet mellan ballastleveranser och bostadsbyggande för perioden 2001–2015.Källa: Grus, sand och krossberg 2015, SGU



Hur mycket ballast behövs?

British government pledge to build one 
million homes by 2020 could lead to 
hundreds of new quarries, campaigners 
warn The Independent 2015

Presentatör
Presentationsanteckningar
Källa: Bl.a. The Independent 20156 miljoner ton krävs för att bygga 100 000 hem per år – detta motsvarar ca 100 nya täkter (60 000 ton husballast/år typ 200 000 per år)!I Sverige vill man bygga 700 000 nya bostäder fram till 2025. Det betyder att byggtakten måste ligga på det tredubbla jämfört med före 2015 – detta kan motsvara 50 nya täkter (50 täkter á 150 000 – 200 000 ton per år)? Det troliga scenariet är att man a) bygger så mkt man kanoch förskjuter byggandet pga av materialbrist framåt i tiden, b) förenklar byggkraven mkt snabbt så att man kan använda det mesta som husballast, c) låter infrastrukturbyggandet stå tillbaka för husbyggandet, d) använder sig av Havssand, e) ökar användandet av Naturgrus….I dagsläget producerar tätortsnära täkter I princip 100 % av sitt årliga tillstånd. På kort sikt kommer det behövas antingen höja de tillstndsgivna mängderna dramatiskt eller ge tillstånd till många fler täkter!



1  Kritiska geologiska egenskaper för 
de svenska råmaterialen

• 1.1 Mineralsammansättning
• 1.2 Mineralens styrka
• 1.3 Mineralkornstorlek
• 1.4 Kornfogning
• 1.5 Porositet
• 1.6 Färg
• 1.7 Vittrings- och omvandlingsgrad
• 1.8 Sprickor
• 1.9 Farliga ämnen
• 1.10 Kvartsdamm
• 1.11 Asbest
• 1.12 Strålning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Första kapitlet redogör för de svenska bergarterna, deras uppbyggnad och deras kritiska egenskaper som gör att de är lämpliga för olika produkter beroende på kravsättningen.



Kritiska materialegenskaper
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Presentationsanteckningar
Olika kritiska materialegenskaper redovisas och de forskningsresultat som finns refereras till. Det är viktigt att öka förståelsen för de svenska råmaterialens egenskapsskillnader – vad de faktiskt beror på, vad man kan kompensera för osv. Diagrammet visar hur råmaterialens styrkeegenskaper ökar med minskad kornstorlek [mod efter Hall-Petch].



2 Råvaror för ballast, industrimineral
och natursten

2.1 Primära råvaror
2.1.1 Magmatiska bergarter
2.1.2 Sedimentära bergarter
2.1.3 Metamorfa bergarter
2.1.4 Naturgrus
2.1.5 Morän
2.1.6 Lera
2.2 Alternativa råvaror
2.2.1 Gråberg
2.2.2 Metallurgisk slagg
2.2.3 Restmaterial från bygg- och rivningsverksamhet
2.2.4 Askor



Åtskillnad av de svenska 
råvaruresurserna

Bergart Densitet Kulkvarn MikroDeval Los Angeles

Granit 2,67 ± 0,03 10 ± 3 6 ± 3 28 ± 8

Granodiorit 2,70 ± 0,03 11 ± 3 8 ± 3 25 ± 7 

Tonalit

Gabbro

Diorit

Ryolit

Dacit

Andesit-Basalt

Sandsten

Kalksten

Olika materials kritiska egenskapers medelvärden och spridning

Presentatör
Presentationsanteckningar
SGU har idag över 2000 analyserade bergarter. Av detta skapar vi i rapporten egenskapsprofiler för olika bergartstyper. Box-whisker-plot diagram kommer även att införas för att illustrera olika bergraters medelvärden och spridning.



Speciella egenskaper

Figur XX: Röd till brunröd, relativt strökornsfattig (5–10 %), porfyr av Bredvadstyp
från bergtäkt söder om Bunkris. Kulkvarnsvärde 4 %.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Med hjälp av råmaterialens spridning avseende egenskaper vilka är kravsatta skapas en bas för att definiera sk ”specialsten”, material som har särskilt goda egenskaper. T.ex. vulkanit och kvartsit är de enda materialslag som  klarar de högst ställda kraven på skavande nötning (kulkvarnsvärde) för de svenska motorvägarna.



3 Råvarukällor för bergmaterial
3.1 Bergtäkt
3.2 Grus- och moräntäkt
3.3 Blockstenstäkt
3.4 Gruvor
3.5 Industrimineralbrott
3.6 Sandupptag från havsbotten
3.7 Jord- och bergschakt
3.8 Väg- och järnvägsrenovering
3.9 Rivningsarbeten
3.10 Stålverk
3.11 Återvunna material från bygg- och anläggningsindustrin
3.11 Förbränningsverk
3.12 Framtidens råvarukällor

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vilka råvarukällor som används idag och kommer att användas i framtiden är centrala frågor. Processsteg som losshållning, sprängning, krossning och siktning skiljer mellan olika råvarukällor. Detta innebär indirekt att råvarornas egenskaperna härmed varierar beroende på hur produktionslinjen ser ut.



Alternativa materials möjligheter

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bygg- och rivningsavfall genereras i stora mängder. I USA beräknades det genereras 140 miljoner ton sådana massor år 2013 [Yuan et al., 2012, Handbook of Recycled Concrete and Demolition Waste] och i Europa produceras det uppskattningsvis 970 miljoner ton varje år [Soniego et al 2010]. Målsättningarna är att minska det avfall som uppstår (t.ex. 65 % återvinns senast 2030). Sverige är relativt bra på att återanvända de alternativa materialen, särskilt de material som skapas i tätorterna. Tunnelberget från Förbifart-Stockholm kommer enligt de flestas bedömningar att användas som biprodukter inom en kort framtid. Materialet definieras enligt domstol som Biprodukt och inte som avfall. I vissa fall finns en del egenskapsskillnader mellan naturliga och alternativa material, dessa är viktiga att informera om.



4 Produktslag och krav på ingående
bergmaterials egenskaper

• 4.1 Produkt, biprodukt eller restmaterial
• 4.2 Bundna aggregat
• 4.2.1 Betongballast
• 4.2.2 Asfaltmakadam
• 4.3 Obundna aggregat
• 4.3.1 Bärlager
• 4.3.2 Förstärkningslager
• 4.3.3 Järnvägsmakadam
• 4.3.4 Obundna material för annan användning
• 4.4 Naturstensprodukter
• 4.5 Industrimineralsprodukter

Presentatör
Presentationsanteckningar
Olika produktslag har olika kravsättning. Trenden går mot att enskilda råvarukällor producerar fler och fler produkter varför varje produktslags kravsättning i sig är en viktig information för samhället.



Olika produkters kravsättning

Egenskap Använd metod   Vad mäts eller anges 
Hållfasthet SS-EN 1097-2 Los Angeles Mäter ballastens motstånd mot fragmentering 

(sönderdelning) 
 SS-EN 1097-1 micro-Deval Motstånd mot nednötning 
 SS-EN 1097-6 Kulkvarn Motstånd mot nednötning 
Kornform 
 
 
 

SS-EN 933-3 Flisighetsindex   
SS-EN 933-4 LT-Index 
SS-EN 933-6 Flödestal 
 

Förhållandet mellan kornens medelbredd och 
medeltjocklek 
Kornens längd-tjockleksförhållande 
Kantighet hos fin ballast 

 Maxlängd (ej normerad metod, 
EN13450:2002) 

Anger hur stor andel av ett ballastprov som 
innehåller partiklar med maxlängd större än 100 
mm. 

   
 SS-EN 933-5 Krossytegrad Anger hur stor del av ballastkornen som har 

släta och krossade ytor. 
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		SS-EN 933-5 Krossytegrad

		Anger hur stor del av ballastkornen som har släta och krossade ytor.









Framtidens utmaningar

• Nya transportslag?
• Ny kravsättning?
• Nya produktslag?
• Framtida lokaliseringar?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Erfarenhetsmässigt förändras valet av bergmaterial och därmed kravsättning på den samma i takt med hela samhällsutvecklingen. Före 1950 var huvudparten av det svenska vägnätet obundet varför den rådande kravsättningen på ballastmaterial och gatsten då skiljde sig väsentligen mot den som råder idag. Vilka utmaningar och möjligheter står industrierna för imorgon? Nya transporter? Ny kravsättning? Framtidens lokalisering av råmaterialen?



Tack!
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