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Materialcykeln 

= Hållbarhet 



Studie Källa: 

Sverige -Stockholm Anläggningsarbeten i Stockholms län genererar 5-15 
Mton jord och schaktmassor per år. Det motsvarar 2,5 – 
7 ton per person och år. 

Ecoloop 
rapport ,2011 

Sverige - Stockholm Ca 11 Mton ballast producerades årligen i genomsnitt 
under 2000-2010 i täkter i Stockholms län. 

HMFS, 2012 
 

Sverige Behovet av ballast är ca 10 ton per person och år. För 
Stockholm är motsvarande siffra något lägre. 

SGU 

Internationellt A few quantifications have been made, and they show 
that landfilling of excavated soil and rock is in the range 
of 0.4 to 5.5 tons per capita and year.  

Magnusson et 
al. 2015 

Internationellt The use of quarry materials ranged from 4.6 to 8.0 tons 
per capita and year.  
 

Magnusson et 
al. 2015 
 



 Projektet behandlar hållbar försörjning av 

bergmaterial,industrimineral,natursten och alternativa material 

 

 Fokus på långsiktig materialförsörjning i samhällsbyggande och 

industriprocesser 

 

 Tidplan September 2014 – Juni 2017, Budget 3,5 + 3,5 MSEK 
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 Programmet baseras på Strategisk FoI Agenda - MinBaS 

Innovation 

 

 Programmet skall drivas av MinBaS i samarbete med VINNOVA: 

   

 Partner 

  MinFo - Föreningen Mineralteknisk Forskning, SSAB Merox 

  SBMI -  Sveriges Bergmaterialindustri, Jehanders AB,  

       NCC Roads AB, Svevia AB, Swerock AB, Skanska AB 

   StenForsk AB - Stenindustrins Forskningsinstitut AB 

   CBI,LTU/Ecoloop, SGI, SGU,Trafikverket, VTI 
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I MinBaS Innovation AGENDA beskrivs de viktigaste utmaningarna och behoven 

för att nå en hållbar utveckling och där finns följande områden som prioriterats i 

detta program. 

 

• Säkrade råvarutillgångar och optimal lokalisering 

• Effektiva, hållbara produktionsprocesser – god resursanvändning 

• Minskad energianvändning och reducerade CO2-utsläpp 

• Hållbara produkter och applikationssystem – funktion och livscykelanalys 

• Återvinning - restprodukter och mineralbaserade industriprodukter 



 

Hållbar bergmaterial och mineralförsörjning HBMF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

WP 2  
Kvalitetskriterier 

för bergarter 

entreprenadberg 

samt alternativa 

material 

2.1 Egenskapsprofil 

för bergarter och 

alternativa material 

2.2 Utvecklad 

förundersöknings-

metodik 

2.3 Systematiska 

metodfel i samband 

med råvaru- och 

produktkvalitets-

bestämning 

WP 3  
Hållbar lokalisering  

och hantering av 

ballastprodukter 

 

3.1 Hållbar lokalisering 

 

3.2 Entreprenadberg- 

avfall eller resurs 

 

3.3 Kunskapsportal för 

återvunnet och 

alternativt material 

WP 4  
Standardisering, 

implementering 

 

4.1 Modifiering och 

CPR-anpassning av 

produktstandarder 

4.2 

Tillverkningskontroll  

och råvarukontroll  

4.3 Utveckling av 

koncept för 

egenkontroll av 

natursten 

4.4 Utveckling av 

utbildningsmaterial, 

genomförande av 

kurser 
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Hur skall vi kunna tillgodogöra oss berget bättre  

• Vid schaktentreprenader och vid drivning av 
tunnlar frigörs stora mängder berg.  

• Idag används entreprenadberget 
huvudsakligen som bärlager eller utfyllnad. 

• Ballast består av bergpartiklar. 

• Detta berg är av varierande kvalité men skulle 
kunna få mera kvalificerade 
användningsområden 

• Om det bearbetades och användes lokalt så 
skulle detta medföra miljövinster.     

 



Användningsområden för ballast  
Dessa användningsområden har olika tekniska- och kvalitétskrav  

 

• Bärlager Bra hållfasthet (LA-värde) 

• Slitlager Bra hållfasthet och hårdhet för att 
klara dubbdäck (kulkvarnvärde). I framtiden 
antagligen även bra polervärde 

• Asfalt  Bra hållfasthet och bindning 
mellan bitumen och ballast.    

• Betong  Bra kornform och 
kornstorleksfördelning (små krav på 
hållfasthet). 

 



Problem 

• Uttaget berg måste klassificeras för att kunna 
finna rätt användningsområde. Exempelvis kan 
berg som inte passar till obundna bärlager 
vara lämpligt som betongballast då kraven är 
olika.  

• För att kunna anpassa entreprenadberget för 
olika användningsområden måste det klassas 
helst innan det sprängs loss 

• Vi måste även veta vilken effekt sprängningen 
har på bergkvalitén  



  

AN = 11  LA = 16 AN = 19  LA = 25 

Enkla kornfogar Komplexa kornfogar 

Petrografisk analys 
En mera komplex kornbindning ger högre styrka (lägre LA-värde) 

  
 

Bilder från Mattias Göransson, SGU, Basisk bergart 



Petrografisk textur  
En bergart med LA 17 Skulle ge bra bär-och slitlager.  

En bergart med LA 43 skulle kunna ge en bra betongballast under 
förutsättning att glimmerinnehållet är lågt   

LA = 43 

Bilder från Mattias Göransson, SGU, graniter  



Handlingsplan i täkt för att få fram spridning mellan provtagning 
och ballastproduktion   • Bergartsprover tas från borrkärnor och framsprängt berg i aktiv bergtäkt.  

• Petrografisk analys av bergartprov.  

• Provkrossning av borrkärnor och bergartsprov. LA-värde, kulkvarn etc. för 
bärlager. 0-8 för betong 

• En pall sprängs fram och krossas konventionellt och testas. Provvärden 
jämförs.  

• Det behövs småskalig testmetodik som kan utnyttja borrkärnor etc så att man 
kan diversifiera berg och anpassa ballast till lämpligt ändamål vid framdrift av 
tunnlar och för schaktberg.  

• Behövs även för selektiv brytning av inhomogen bergtäkt.  

 

•   

 



Reflektion  

Vad gör vi för att komma vidare? 

Är vi en bit på väg? 

Vilka förutsättningar finns det för att lyckas? 



Tack för 

uppmärksamheten ! 


