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JÄMFÖRELSE BRYTNING OCH KROSSNING AV BERG MED NATURGRUS -
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Ballastindustrin 

Ballast industrin torde vara en av de minst kända branscherna i förhållande till sin 
betydelse för samhället. Många människor visar nästan ett roat leende näJ; de får 
höra att det finns en förening som heter Grus och Makadamföreningen. An mer när 
vi berättar att föreningen är djupt engagerad i forskningsprojekt. Inte är väl 
grushögar något att forska kring? 

Faktum är att den svenska ballastindustrin producerar närmare 100 miljoner ton till 
ett värde av 4-5 miljarder kr, eller drygt 10 ton per invånare varje år, vilket gör 
materialet till landets största råvara. I den här kretsen vet säkert alla också att 
materialet används till att bygga vägar och järnvägar samt som ballast i asfalt och 
cementbetong, som till 80-90 procent består av grus, singel, stenmjöl och 
makadam. Värdet av ballastproduktionen överstiger i Sverige värdet av 
j ärnmalmsproduktionen. 

För den stora allmänheten innebär täktverksamhet i första hand ingrepp i naturen. 
Men man kan också se det så att delar av jordskorpan får en ny och nyttigare 
användning. En bergknalle kan bli vägar, järnvägar, industribyggnader och 
bostäder. 

Både myndigheterna och branschen själv ställer nu tydliga krav på efterbehandling 
så det som en gång varit en täkt kan bli en bra plats för industri och bostäder eller 
utrymme för fritidsaktiviteter, tex sjöar för bad eller fiske. För att stimulera detta 
har Naturvårdsverket tillsammans med Grus och Makadamföreningen inrättat ett 
Natur och Gruspris som vart annat år delas ut till det företag som gjort den bästa 
efterbehandlingen av en täkt. I höst är det dags igen. 

Ballastindustrins arbetsmoment omfattar 

Val av täkt, m h t marknad 

För att bedriva kommersiell täkt behövs tillstånd. I dag finns det tillstånd för 5000 
täkter. Av dessa pågår produktion i hälften. 

Produktionen i täkterna varierar med efterfrågan. Man brukar räkna med att det 
ekonomiska transportavståndet för en täkt är 50 km. Variationer förekommer dock. 
Den starka Dalaporfyren transporteras ända till Storstockholm för att bli råvara i 
asfaltslitlagret på särskilt hårt trafikerade vägar. När bitumenfilmen nötts ner ser 
man den röda porfyren lysa igenom. 
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Vid stor efterfrågan öppnas många täkter. Just nu minskar efterfrågan. Våra 
medlemmar bedömer att produktionsvolymen förra året sjönk med 10-20 procent 
jämfört med föregående år och nedgången väntas tyvärr fortgå även i år. De 
minskade infrastrukturinvesteringarna och det fortsatt låga bostadsbyggandet är 
förklaringen. 

Den positiva ränteutvecklingen har ännu inte medfört den investeringsboom man 
kunde vänta. Förmodligen måste en mer tillväxtbefrämjande politik föras för att en 
sådan skall komma till stånd. 

Tillgång på råmaterial måste säkerställas för uppåt 25 år och årsproduktionen bör 
uppgå till flera hundra tusen ton för att verksamheten skall bli lönsam. 

I många fall planeras asfaltverk och betongfabriker i anslutning till, eller i, 
täktområdet. 

Val av täkt m h t materialtillgången 

Valet av täkt beror givetvis på materialtillgången. Naturgrus som slipats ner till den 
hårda kärnan av inlandsisen och sen som isälvsavlagring snyggt och prydligt 
sorterats i likartade fraktioner i åsar är ett mycket bra material för flera 
användningsområden. Men som senare skall behandlas är naturgruset en bristvara 
som dessutom får allt större betydelse för vattenförsörjningen. Därför sker en 
betydande övergång till användning av krossat berg. 

Berg för ballaständamål i vägsammanhang delas enligt regelverket Väg 94 i tre 
bergtyper. 

Bergtyp 1 

Bergtyp 2 

Bergtyp 3 

består av normalt hårda och hållfasta bergarter. Hit räknas 
glimmerfattiga graniter och gnejser samt kvartsiter, diabas, porfyr 
och leptit. Dessa bergarter ger vid bearbetning relativt små 
finmaterialmängder och motstår normalt nedkrossning av tung 
trafik. 

Bergarter med måttlig hållfasthet och dålig slitstyrka. Hit räknas 
homogen kalksten samt glimmerrika gnejser och graniter. Dessa 
bergarter krossas relativt lätt ned av tung trafik. 

Lösa, vittrade eller lätt nedbrytbara bergarter. Här ingår bergarter 
med höga glimmerhalter, lerskiffer, kritkalksten, leromvandlat berg 
samt icke klassificerat bergmaterial. Dessa bergarter ger vid 
bearbetning och krossning stora finmaterialmängder och mals ned av 
tung trafik. 

Bergtäkter kräver det största kapitalet. En naturtäkt kräver mindre investeringar 
eftersom "vår herre" genom vittring och inlandsis har ombesörjt huvudparten av 
krossningsarbetet. 
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Lagprövning och opinionsyttringar 

För att få utvinna sand, grus och sten krävs särskilt täkttillstånd. Täkttillstånden 
prövas av länsstyrelserna enligt naturvårdslagen, miljöskyddslagen och 
naturresurslagen. 

Enligt naturvårdslagen prövas täkten ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Man 
bedömer såväl behovet av täkten som dess utformning och planerna för 
efterbehandlingen. Till ansökan skall fogas en täktplan. 

Till ansökan skall också en miljökonsekvensbeskrivning bifogas. Täktens 
miljöpåverken prövas enligt miljöskyddslagen. 

De i naturresurslagen angivna hushållningsbestämmelsema beträffande utnyttjandet 
av landets naturresurser beaktas omsorgsfullt. Det kan betyda att vissa fyndigheter 
skall sparas för att bevara landskapets karaktär eller därför att områdena är avsatta 
för andra ändamål i kommunala planer. I andra fall kan fyndigheterna få utnyttjas 
för materialutvinning då det bedöms vara mest värdefullt för samhället på lång sikt. 

Förutom buller, damm och vibrationer beaktas också hur omgivningen visuellt 
kommer att uppfatta den planerade i landskapet. Ofta måste man komma ända inpå 
en modem täkt för att upptäcka den. 

Ett av ballastindustrins problem är den ringa förståelsen som omgivningen har för 
verksamheten. Man förstår att täktverksamhet behövs. Men man behöver väl inte 
öppna täkt precis där jag bor, tycker man? Därför möts tillståndsansökningar ofta 
med opinionsyttringar och överklaganden som förlänger och fördyrar hanteringen. 
Ofta visar sig farhågorna för störningar överdrivna. 

I ärlighetens namn får man väl erkänna att täktverksamhet i det förgångna inte alltid 
skötts exemplariskt. Ansvaret för hur opinionen uppfattar verksamheten ligger i 
första hand på branschen. Vi måste fortsätta att göra täktverksamheten miljövänlig, 
efterbehandla bättre men också för allmänheten förklara att vi bedriver en i hög 
grad samhällsnyttig verksamhet. 

Losstagning av materialet genom sprängning, knackning eller grävning 

Det första moment i hanteringen är losstagning. I detta forum behöver jag inte 
uppehålla mig särskilt länge vid hur det går till. I naturtäkter gräver man, ibland 
under vatten, och berget spränger man loss. Frågan om losstagning genom 
knackning är också aktuell. 

Krossning 

Det bortsprängda berget lastas med grävmaskin eller hjullastare på lastbil eller 
truck. För att reducera buller från lastning har prövats att använda gummiklädda 
flak och matarfickor. 

I de flesta fall finns en stationär krossutrustning med flera krossteg, sorteringsverk, 
bandtransportör, materialfickor och upplag för färdiga produkter. I mindre 
bergtäkter används också flyttbara krossutrustningar. 
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Krossning av berg sker ofta i anslutning till anläggningsarbeten, t ex ett vägbygge. 
Vid nybyggnad av väg- och anläggningsprojekt finns nästan alltid råmaterial 
tillgängligt i väglinjen för produktion av erforderlig ballast. Det är nästan alltid 
lönsamt att förädla råmaterialet på plats. Då etableras en flyttbar kross och 
sorteringsanläggning i vägskärningen varvid det material som sprängs bort för att 
bereda plats för vägen sedan krossas ner och används för att jämna ut landskapets 
höjdskillnader. Om vägen planeras bra balanserar materialuttaget och såväl behovet 
av material för utjämning som uppbyggnad av vägkroppen varandra. 

Siktning och sortering för rätt kvalitet 

Både när det gäller naturgrus och bergkross måste materialet siktas och sorteras i 
lämpliga sorteringar för olika ändamål. Detta sker genom krossning och sortering i 
flera steg. 

På senare år har kvalitetskraven på ballast ökat. Som exempel nämnas att makadam 
för järnvägar enligt Banverkets föreskrifter skall ha hög hållfasthet, som bestäms 
genom mätning av sprödhetstal eller enligt den s k Los Angelesmetoden. Den får 
inte innehålla kvarts eller glimmer samt skall ha en komstorlek på 16-32 mm eller 
32-63 mm beroende på om den skall ligga på stationsområdet eller på linjen. 
Andelen kom över eller under denna fraktion, sk över- respektive underkom, får 
inte uppgå till mer än en given procentandel i varje sortering. 

Ballastkrav för vägbyggnad fastställs i Vägverkets regelverk Väg 94. Bärlager får t 
ex inte innehålla mer än en viss andel finmaterial för att inte suga upp vatten och 
därmed förorsaka tjälskador. 

Ballast för asfaltslitlager skall vara av krossat berg och mycket hårt för att tåla 
nötning av dubbdäck medan ballast för cementbetong gärna får vara av 
naturmaterial. Dess runda kornform är gynnsam för betongens bearbetbarhet, t.ex. 
då den pumpas. 

Europeiska kvalitetskrav för ballast utarbetas i den europeiska 
standardiseringsorganisationen CENs kommitte TC 154 i vilken Sverige är 
representerad. Våra branschintressen för vi fram genom ett motsvarande arbete i 
svenska kommitteer knutna till Byggstandardiseringen samt genom branschens 
europeiska organisation UEPG. Det gäller att få en europastandarden som så långt 
som möjligt är anpassad till vårt råmaterial och våra produktionsmetoder eftersom 
den framtida europastandarden kommer att bli krav vid all offentlig upphandling. 

I avvaktan på att europeisk standard kommer fram har vi i Grus och 
Makadamföreningen själva tagit fram egen standard för ballast för olika ändamål. 
Ytterligare åtta fastställdes i höstas och kommer förhoppningsvis att underlätta 
handeln med ballast av god kvalitet på den inhemska marknaden. 

Leverans för slutanvändning eller som insatsvara 

Leveranser till kunder sker till övervägande del med lastbil. Utlastning görs 
automatiskt och vägningen är datoriserad. 

Ofta är asfalt- och cementbetongfabriker samlokaliserade till täkter varvid ballasten 
kan förflyttas med transportörer. 
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Efterbehandling av utnyttjade täkter. 

Efterbehandling görs successivt i takt med att täkten tas i anspråk. Den kan 
innebära bortsprängning av delar av berg, och omflyttning av massor samt 
plantering av växter. 

På senare år har man upptäckt värdet av att lägga tillbaka det humuslager som 
avbanats på grund av dess betydelse som biologiskt filter för det vatten som så 
småningom kommer ner i grundvattnet. 

För att bl a garantera de ekonomiska åtagandena efterbehandlingen innebär måste 
en täktansökan kompletteras med ekonomiska säkerheter, exempelvis bankgaranti, 
för den händelse företaget skulle ha hamnat på obestånd den dag täkten är slut. 

Naturgrus versus bergkross 

Inom branschen pågår en strukturomvandling. Naturgruset är en icke förnyelsebar 
naturresurs och i vissa delar av Sverige råder redan nu brist på naturgrus. De mest 
markanta bristområdena är Blekinge, Skåne och västkusten. Men även i 
Östergötland och stockholmsområdet har det tillgängliga naturgruset minskat 
avsevärt under de senaste åren. Det är därför nödvändigt att spara på och hushålla 
med naturgruset. 

Naturgruset är ofta av en mycket hög kvalitet. Genom den slipning det utsatts för 
när inlandisen drog sig tillbaka återstår den hårda kärnan. Det är därför särskilt 
lämpligt för tillverkning av cementbetong. Den blir stark och eftersom kornen har 
en avrundad form går det åt mindre cement. Den är också lättare att bearbeta. 

Naturgruset är också lämpligt som filtersand samt för puts och murbruk. 
Naturgruset är också lätt att utvinna och hantera och därmed mer kostnadseffektivt. 

Dessutom har naturgruset stor betydelse för grundvattenförsörjningen. Vatten som 
filtreras ner genom gruset renas på ett naturligt sätt. I Uppsala m fl orter används 
redan denna teknik för vattenförsörjningen. 

Stockholm Vatten driver ett projekt för att undersöka möjligheterna att i stor skala 
pumpa Mälarens vatten i konstgjorda bassänger anlagd på en grusås på någon av 
öarna för att längre ner i åsen anlägga vattentäkt där det naturligt filtrerade vattnet 
tas ut. Det är för tidigt att nu bedöma potentialen av detta projekt men klart är att 
naturgruset har en alternativ användning som konkurrerar med dess användning 
som ballast. 

Bergkross har å andra sidan fördelen att tillgången på bra material från urberget är 
obegränsad. Genom landhöjningen ökar berget mycket mer än vad vi någonsin 
hinner bryta. Det är lättare att styra kvalitet och sortering i en bergkrossanläggning 
och bergkross, som är strävt och kantigt, ger större stabilitet åt asfaltbetong. 
Kantigheten ger också större stabilitet åt obundna bärlager i vägar. 

För att spara på gruset har staten sedan den 1 juli 1996 lagt en särskild skatt om 5 
kr per levererat ton naturgrus. Men redan innan grusskatten infördes minskade 
andelen naturgrus från 82 procent år 1984 till i dag ca 50 procent av produktionen. 
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Ballastindustrin blir processindustri 

Den ökande användningen av krossat berg kräver dyrare utrustning och därmed 
större kapitalinsats vilket gynnar stordrift. Ballastindustrins karaktär av 
processindustri blir därmed allt mer accentuerad. Detta ställer i sin tur högre krav på 
ökad kunskap i ballastindustrin. 

Inom branschen pågår en medveten satsning på att ändra omvärldens attityden från 
att betrakta branschen som en leverantör av "gruslass" till att den är en bransch som 
producerar ett kvalificerat byggmaterial. Därför är såväl de tekniska frågorna, 
standard och testmetoder, som kompetensutvecklingen, forskning och utbildning 
viktiga. 

Sedan 1991 har Grus och Makadamföreningens medlemmar satsat två öre per 
levererat ton, som fördubblats till fyra f om i år, för att stödja forskningen inom 
ballastområdet. När detta skrivs har fem doktorander inom ballastforskningen nått 
licentiatnivån och snart kommer den första doktorsexamen att vara avlagd. 

Vi stöder ballastforskningen av tre skäl. För det första eftersom det ökar kunskapen 
i branschen. För det andra därför att det stimulerar studenter att ägna sig åt 
ballastbranschen vilket ökar möjligheterna att rekrytera välutbildad personal till 
industrin. Men jag vill inte heller förneka att vi gör det för att höja branschens 
status. 

Det anser vi själva är befogat. 




