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MODERNA BERGTÄKTER 

Börje Bergman, Grus och Makadamföreningen, Stockholm 

Största råvaran 
Sand, grus och makadam, d v s ballast, är Sveriges största naturliga råvara. Det produce

ras nästan hundra miljoner ton varje år. Det är flera gånger mer än järnmalmsproduktionen. 

Ballast 100 000 

Järnmalm 20 450 

Icke järnmalm 17 700 

Kalksten 3 000 

Produktion av naturresurser i Sverige 1990 (1 000 ton). 

0 Industrimineral 

(I]D Metaller 

• Energiråvaror 

Talk 16 

Källa: SGU 

Förädlingsvärdet av ballastmaterial uppgår till fyra miljarder kronor per år vilket överstiger 

värdet av järnmalmen med ca en miljard kronor. Ballast ingår till 90 procent i cementbetong 

och till 95 procent i asfaltbetong. Tittar man på värdet av dessa produikter får man ett 

sammanlagt produktionsvärde på cirka fjorton miljarder kronor per år. Även i världen som 

helhet är grus- och krossbergsproduktion den volymmässigt största råvaran, men där ligger 

olja, gas och kol värdemässigt före. 
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Produktionen av ballastmaterial följer i stort utvecklingen inom byggnadsindustrin. Det 
skedde en kraftig ökning av produktionen från mitten av SO-talet fram till början av 70-talet 
då kurvan planade ut. Under slutet av 70-talet fram till 1985 föll produktionen kraftigt för att 
därefter åter öka. Sannolikt kommer produktionen under 90-talet att återigen plana ut. Den 
kraftiga satsningen på utbyggnad av infrastrukturen bedöms kompensera avmattningen 
inom bostadsbyggandet. 
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Användningsområden 
Ballast är en råvara som används inom en mängd olika områden i samhällsbyggandet. 
Ballasten ingår i utbyggnad av vägar, järnvägar, flygfält, ledningar, industribyggnader, 
bostäder och undermarksbyggnader. 

Undermarl<sbyggnad 
Bostäder 

lndustribyggnade ------1 
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Järnvägar 
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1ad 19% Väg 49% 

Betong 17% 

Produktionen av grusmaterial är 1990 fördelad pä användningsomräden. 

En grov uppdelning 1990 visade att ca 50 procent används till byggande och underhåll av 

vägar, 17 procent som ballast i betong och ungefär 20 procent som fyllnad. 

Brist på naturgrus 
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 och bör användas till de ändamål 

som lämpar sig bäst, exempelvis som ballast i högvärdig betong. 

□ Naturgrus 72% 

□ Morän 1% 

□ Krossberg 24% 

D övrigt 3% 

Produktionen av grusmaterial är 1990 fördelad pä materials/ag. 

Av den totala produktionen av ballast utgjordes 1990 ca 75 procent av naturgrus och 25 

procent av krossat berg. Tendensen är att andelen krossat berg ökar från år t ill år. 
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Sprängning 
Normalt laddas borrhålen kraftigast i botten. Ovanpå bottenladdningen läggs en svagare 
laddning och överst fylls hålet med sand eller stenmjöl. I större bergtäkter används flytande 
sprängmedel som pumpas direkt från tankbil. Varje täktområde har sina specifika förutsätt
ningar som avgör tändplanens uppläggning. En noggrann utredning måste därför utföras 
för sprängning för varje enskild bergtäkt. Vid sprängningen alstrade kast, vibrationer och 
luftstötsvågor måste beaktas så att skador på intilliggande anläggningar undvikes. 

Lastning 
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. 

Krossning 
Utformningen av krossutrustningen kan variera väsentligt från den ena bergtäkten till den 
andra. Som regel krossas materialet i flera krossteg. Förkrossens storlek anpassas till 
bergkvalitet och styckefall. Övriga krossteg anpassas till de produkter som skall levereras. 
Efter v3.rje krossteg siktas finmaterialet bort, bland annat för att undvika packning i nästa 
kross. Materialet förfinas successivt i krossprocessen till allt snävare fraktioner och högre 
kvaliteter. 

Moderna krossutrustningar är som regel inbyggda och inkapslade. Processerna sker i 
slutna utrymmen med dammutsugning eller vattenbegjutning och ljudisolering. 

Materialhantering, upplag 
Efter krossningen transporteras materialet i många fall med hjullastare, truck eller lastbil 
och tippas i öppna upplag. I moderna bergtäkter används framförallt bandtransportörer. 

Transporter 
Leveranser till kunder av bergkrossprodukter sker till övervägande del med lastbil. Trans
portavstånden är ofta korta och bilar med last på ca tolv ton är vanligast. I moderna anlägg
ningar år utlastning och vägning automatiserad och datoriserad. 

Datorisering 
I moderna anläggningar är också stora delar av processen datoriserad och övervakas av 
TV-kameror. Det innebär att behovet av personal reduceras. A andra sidan krävs att 
personalen är erfaren och välutbildad för att kraven på kapacitet och kvalitet skall kunna 
hållas på en hög nivå. 

Behov av forskning och utveckling 
Forskning och utveckling inom ballastområdet har varit eftersatt sedan lång tid tillbaka. 
Därför har branschen i samråd med Kungliga Tekniska Högskolan utarbetat ett program för 
forskning - Ramprojekt Ballast - som avses genomföras på fem år inom en kostnadsram 
av 20 miljoner kronor. Branschen tillskjuter en del av dessa pengar. NUTEK och BFR 
förutsättes bidraga med huvuddelen. 
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Ökade krav 
Användarna av ballastmaterial har under de senaste åren ställt högre krav på materialet än 

tidigare, framförallt när det gäller hållfasthet, nötningsbeständighet, kornform och korn

fördelning. I det europeiska standardiseringsarbetet finns en särskild teknisk kommitte som 

arbetar med standardisering av ballast för olika ändamål samt provningsmetoder. Avsikten 

är att det skall finnas gemensamma krav och provningsmetoder för ballast inom Europa 

från och med den 1 januari 1993. 

Sverige har en berggrund som innehåller många bergarter som är lämpliga att krossa till 

ballast. Hårda kristalliserade bergarter som granit, kvartsiter och porfyrer med god hållfast

het och nötningsbeständighet är särskilt lämpliga som stenmaterial i vägbeläggningar. Som 

exempel kan nämnas att porfyr från Småland och Tranås transporteras till Stockholm och 

används i asfaltbeläggningar på E4-an. 

Täkttillstånd 
Sedan ett antal år tillbaka krävs särskilt täkttillstånd för att få utvinna sand, grus och sten. 

Täkttillstånden prövas av länsstyrelserna enligt naturvårdslagen, miljövårdslagen och 

naturresurslagen. De i naturresurslagen angivna hushållningsbestämmelserna beträffande 

utnyttjandet av landets naturresuser beaktas särskilt 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. Det 

finns fall där behovet av ballastmaterial har bedömts viktigare än kommunens vattenbehov 

på grund av att kommunen kunde lösa vattenförsörjningen på annat sätt än att utnyttja 

grundvc,ttten ur grusfyndigheten. 

Från första juli 1991 skall en miljökonsekvensbeskrivning göras i samband med ansökan 

om täkttillstånd. Utredningen som krävs för en täktansökan kan ibland bli mycket om

fattande och kostsam. 

Miljömedvetandet är idag stort i branschen och mycken möda läggs ned på att upprätta 

efterbehandlingsplaner som visar hur täktområdet successivt skall planteras och iord

ningställas i takt med att brytningen framskrider. Branschen och naturvårdsverket har 

instiftat ett särskilt Natur- och Gruspris som kan tilldelas den som gör fina insatser när det 

gäller efterbehandling. Priset delades ut första gången 1991 och fick stor uppmärksamhet i 

massmedia. 

Moderna bergtäkter 
Moderna bergtäkter utformas idag som effektiva, mekaniserade och datoriserade indus

trianläggningar. En större bergtäkt måste planeras för en produktion av många olika slags 

krossprodukter och för en lång drifttid. Kraven på en hög kvalitet av produkterna och hög 

kapacitet kräver stora ekonomiska investeringar i maskinutrustning. I regel eftersträvas 

tillgång på material för minst 25 år och årsproduktionen bör uppgå till mer än två hundra 

tusen ton per år för att verksamheten skall bli lönsam. 

I de flesta fall finns en stationär krossutrustning med flera krossteg, sorteringsverk, band

transportörer, materialfickor och upplag för färdiga produkter. I mindre bergtäkter används 

ibland mobila krossutrustningar. 

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

Borrning 
Moderna borrvagnar är utrustade med dammsugare. Borrning sker i regel till ca 1,5 meter 

under pallbotten. Pallhöjden varierar mellan tio och tjugo meter beroende på bergart och 

krav på styckefall. I en bergtäkt med en produktion på trehundra tusen ton per år pågår 

borrning cirka hundra dagar om året. 
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