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Förord
Länsstyrelsen har under 2010 - 2011 utarbetat en regional materialförsörjningsplan för länet. Parallellt 
med detta arbete togs även en regional vattenförsörjningsplan fram. Båda planerna ingår som ett led i 
miljömålsarbetet med det nationella miljömålet grundvatten av god kvalitet. Grundvattenförande grus-
lager viktiga för dricksvattenförsörjningen skall skyddas och naturgrustillgångarna skall i stor utsträck-
ning bevaras. Eftersom det i båda fallen till stor del handlar om att värna om isälvsavlagringar i form av 
naturgrus bedömdes det lämpligt att ta fram de båda planerna i ett samordnat förfarande.

I flertalet av länets kommuner hade kommunstyrelsen utsett kommunala referensgrupper som stöd för 
arbetet med planerna. Referensgrupperna bestod av representanter från kommunens samhällsplane-
rings-, miljö- och tekniska nämnder samt motsvarande förvaltningar. Ett tack riktas till de på kommu-
nerna som bistått med faktagranskning, mm.

En remissversion av planerna skickades ut till kommuner och myndigheter den 23 januari 2011. I ett 
särskilt Länsstyrelse PM, 2012:16 kommenteras och redogörs för inkomna remissyttranden. Den slut-
liga versionen av materialförsörjningsplanen har omarbetats i vissa avseenden i förhållande till remiss-
versionen.

Materialförsörjningsplanen syftar till att ge ett för länet samlat planeringsunderlag. Hantering och 
transport av berg-, jord- och grusmaterial sker över kommungränserna och planen är generellt redovi-
sat för länet som helhet. Brytning av material regleras av miljöbalken och tillståndsprövningen  hante-
ras till övervägande del av Länsstyrelsen. I enlighet med miljömålen minskar naturgrusanvändningen i 
Dalarna och ersätts alltmer av bergmaterial.

 
Länsstyrelsen i Dalarnas län i oktober 2012
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Inledning

Materialförsörjningen handlar i detta samman-
hang om berg-, jord- och grusmaterial som an-
vänds för vägar och järnvägar, anläggningar och 
byggnader. Samhällsutvecklingen under 1900-ta-
let har medfört att stora mängder material använts 
för utbyggnaden av infrastruktur, bostäder, kon-
tor och fabriksanläggningar. I början av 1900-ta-
let var uttagen av dessa material måttliga för att 
under 1970-talet nå sin högsta nivå. Årliga uttaget 
i landet låg då på ca 130 milj ton och år. Under pe-
rioden 1980-2010 har förbrukningen legat på en 
lägre och relativt konstant nivå om ca 80 milj ton 
som årligt uttag.

Naturgrus har utgjort en stor del av materialut-
taget eftersom det är relativt lättbrutet samt har 
goda bärighets och dränerande egenskaper. Emel-
lertid är naturgruset en ändlig naturresurs och 
brytningen kan i vissa fall vara negativ för behovet 
att nyttja grundvatten för dricksvattenförsörjning-
en. Grundvattenmagasin i anslutning till isälvsav-
lagringarna med naturgrus används av större sam-
hällen ofta för råvattenuttag. 

Tätorter i Dalarna samt stor-
leksförhållanden. Fritidsboende 
har inte lagts in i kartbilden.  Tu-
ristboendet i Dalarnas fjällvärd 
är av betydande omfattning och 
expanderar.

Brytning av material i grusåsar kan också ha ne-
gativa konsekvenser för naturmiljö och friluftsliv. 
Det finns ofta även stora kulturmiljövärden i an-
slutning till grusåsar.

Enligt det nationella miljömålet grundvatten av 
god kvalitet, skall uttaget av naturgrus minska 
och ersättas av i huvudsak krossat berg. Det har 
också införts en naturgrusskatt i syfte att verka för 
en bättre hushållning med naturgrus. Förändrad 
lagstiftning i miljöbalken som trädde i kraft 2009 
innebar att vattenförsörjningsintresse samt an-
vändningsområdet för materialet skall vägas in i 
större utsträckning vid tillståndsprövning för ma-
terialtäkt.

I sydvästra Sverige har bristen på naturgrus gjort 
att övergången till alternativa material främst 
bergbaserat material påskyndats. I de övriga de-
larna av landet används forfarande en stor andel 
naturgrus.

Materialförsörjningsplanen för Dalarna belyser 
nuvarande förhållande samt vilka alternativa möj-
ligheter som finns för den framtida materialför-
sörjningen. 



2

Större uttag för husbehov är anmälningspliktigt 
hos kommunen enligt miljöbalken. 

Med täktverksamhet avses uttag och förädling av 
berg, naturgrus, morän, torv eller andra jordarter 
för husbehov eller till försäljning. Även uttag av 
sprängsten där materialet lagts upp tidigare och 
blivit ett naturligt inslag i naturmiljön bedöms 
som täktverksamhet. 

Materialuttag, där det primära syftet är något an-
nat, till exempel att bygga hus, vägar eller järnvä-
gar är inte täktverksamhet och eventuellt över-
skottsmaterial får säljas utan täkttillstånd. 

Tillstånd för materialtäkt beslutas av Länsstyrel-
sen och utfärdas för en viss tidsperiod. I slutet av 
2011 fanns 117 aktiva materialtäkter i Dalarnas län.

Tillståndsprövningen för materialtäkt regleras av 
9 kap miljöbalken. I augusti 2009 trädde en änd-
ring av miljöbalken i kraft. Efter ändringen fick 6b 
§ följande lydelse:

6 b § Om en täkt av naturgrus kräver tillstånd el-
ler anmälan enligt detta kapitel eller föreskrifter 
som har meddelats med stöd av kapitlet, får täk-
ten inte komma till stånd om 

1. det med hänsyn till det avsedda användnings-
området är tekniskt möjligt och ekonomiskt rim-
ligt att använda ett annat material,

2. naturgrusförekomsten är betydelsefull för nu-
varande eller framtida dricksvattenförsörjning 
och täkten kan medföra en försämrad vattenför-
sörjning, eller

3. naturgrusförekomsten utgör en värdefull na-
tur- eller kulturmiljö. Lag (2009:649).

Lagändringen innebar en skärpning vid pröv-
ningen av naturgrustäkt. Med anledning av de 
nationella miljömålen med innebörd om minskat 
naturgrusanvändande har även påförts naturgrus-
skatt.  För närvarande utgår en skatt på 13 kr/ton 
utbrutet naturgrus. 

Brytning av industrimineral i Dalarna som utgörs 
av kalksen sker i Orsa och Rättviks kommuner. Till 
industrimineral räknas också bryningen av berg 
vid Styggberget i Smedjebackens kommun.  

En översikt över aktiva materialtäkter 2011 i Da-
larnas län framgår av kartbilder och tabell 1.

Leveranser av ballastmaterial (naturgrus, morän och 
bergkross) i Sverige  åren 1930–99 (milj ton). Största 
volymerna producerades under 1970-talet, upp emot 
130 milj ton årligen. 2009 låg totalt uttag på 84 milj ton 
och år (uppgifter från SGU)

Dalarna som region

Dalarnas län har 15 kommuner. Konsumtionen av 
material i form morän, bergkross, sand och grus 
är störst i befolkningstäta delar. Ett väl utbyggt 
vägnät gör dock att det finns behov av material 
även i glesbygd.  Materialet transporteras till stor 
del över kommungränserna. Därför blir kommun-
vis statistik ofta missvisande. Som exempel kan 
nämnas grustäkterna vid Gräv och Oråsen som 
ligger inom Gagnefs respektive Säters kommuner. 
Huvuddelen av materialet från dessa materialtäk-
ter transporteras till närliggande kommuner över 
kommungränsen.

Ur transporthänseende kan Dalarna betraktas 
som en region. Relativt lite export och import över 
länsgränsen förekommer. Det är endast i de södra 
delarna i anslutning till Avesta, Hedemora, Smed-
jebacken och Ludvika kommuner som nämnvärt 
utbyte sker över länsgränsen.

Man kan också utläsa två delområden i länet med  
befolkningskoncentration. Det är dels Falun - Bor-
längeområdet med ca 100 000 personer samt ett 
mera utsträckt område i södra länsdelen omfat-
tande Avesta och Hedemora kommuner i Dalarnas 
län samt Fagersta och Norbergs kommuner utan-
för länsgränsen. Befolkningen i detta område upp-
går till ca 36 000 personer i Dalarnas län samt ca 
15 000 personer i de angränsande kommunerna.

Materialtäkt

Täktverksamhet och materialtäkter  regleras i 
miljöbalken. Täktverksamhet är tillståndspliktig 
enligt miljöbalken om det inte är fråga om materi-
aluttag för husbehov. 
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Aktiva materialtäkter i Dalarna 2011
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Återställning av materialtäkter - framtida 
markanvändning

Efter avslutad materialtäkt skall någon form av 
återställning vidta. En planering av återställning-
en är något som redan krävs in vid täkttillsåndet. 
För att säkra återställningen efter att täkten är av-
slutad krävs vanligen att verksamhetsutövaren ut-
färdad bankgaranti för återställningsarbetet.

Ofta har sådana återställningsplaner inneburit att 
man ska jämna till rasbranter och återplantera 
hela täkten med träd. Synen på vilka återställ-
ningsarbeten som skall vidtas har förändrats un-
der senare tid.

Nya undersökningar visar att grustäkterna ofta är 
viktiga för den biologiska mångfalden. Flera ovan-
liga arter har hittats i täkter och speciellt i branta 
sydvänta slänter. Betydelse av täktmiljöerna för 

Grustäkter kan utgöra värdeful-
la områden för vissa småkryp 
som gynnas av miljöer  med 
öppna sandytor. Bilden visar 
fällfångst i en grustäkt vid 
Hedbyn, Malingsbo. Foto: Stefan 
Hamréus

biodiversiteten beror till stor del på bristen av 
öppna sand eller grusmiljöer i landskapet som hel-
het. Därför har Länsstyrelsen vid några tillfällen 
upprättat naturvårdsavtal med markägare, vilket 
innebär att man gör en ny återställningsplan, där 
man låter rasbranter vara intakta och att grustäk-
ten hålls öppen. Naturvårdsavtal i täktmiljöer är 
på många sätt gynnsamma för både täktägaren 
och för den biologiska mångfalden.

Bergtäkter med markanta klippbranter kan utgöra 
idealiska häckningsplatser för rovfåglar. Det finns 
flera exempel på rovfågelhäckningar i bergtäkter. 

Dalhalla är ursprungligen en materialtäkt och ett 
kalkbrott där kalk bröts fram till 1990. Efter avslu-
tad brytning kom något år senare ett förslag om att 
etablera en utomhusscen i kalkbrottet.  Dalhalla är 
ett exempel på att ett brytningsområde kan omfor-
mas och få en framtida helt ny funktion.

Dalahalla. Det nedlagda kalk-
brottet ligger några kilometer 
norr om Rättvik. Foto: Irené 
Svedjelöv



Tabell 1
Antalet brytningstillstånd för materialtäkt i Dalarna 2011 
fördelat på materialtyp. Vissa materialtäkter kan ha bryt-
ning av till exempel av både berg och grus. Totala antalet 
platser där utvinning sker är därmed mindre än tabellen 
anger.

Ballast

Ballastmaterial är samlingsbeteckningen för na-
turgrus, morän samt krossberg som för används 
för olika ändamål. Leveranser av ballast fördelat 
på materialslag har redovisats av SGU för år 2009, 
Grus, sand och krossberg 2009, SGU 2010:3, (ref 
2).

Statistiken från SGU bygger huvudsakligen på in-
rapporterade mängder som producerats vid till-
ståndsgivna materialtäkter. 

Tabell 2
Leveranser av ballast fördelat på materialslag i ton, 2009 
(SGU, rapport 2010:2)

Tabell 3
Leverans av ballast fördelat på materialslag, ton/person 
och år, 2009 (SGU, rapport 2010:2)

Diagrammet visar procentuell andel leverans naturgrus  
av total ballastproduktion i Dalarna samt landet i helhet 
(SGU, rapport 2010:2)

Tabell 4
Leverans av ballast procentuell andel användningsområ-
den, 2009 (SGU, rapport 2010:2)
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Avesta 3 2 2 7
Borlänge 3 2 2 7
Falun 6 3 4 13
Gagnef 3 7 10
Hedemora 1 1 1 3
Leksand 3 1 1 5
Ludvika 3 1 4
Malung-Sälen 7 6 11 24
Mora 7 6 5 18
Orsa 4 2 6 1 13
Rättvik 2 1 1 4
Smedjebacken 3 3 1 1 8
Säter 2 3 5
Vansbro 2 2 4
Älvdalen 2 7 7 16

Summa 51 46 40 3 1 141

Dalarna Hela landet

Naturgrus 802 030 14 377 905

Morän 113 795 2 361 243

Krossberg 1 868 973 57 470 514
Övrigt 79 605 10 282 772

Summa 2 864 403 84 492 434

Dalarna Hela landet
Naturgrus 2,8 1,5
Morän 0,4 0,3
Krossberg 6,5 6,1
Övrigt 0,3 1,1

Summa 10,0 9,0

Dalarna % Hela landet %
Vägar 75 56
Betong 6 12
Fyllnad 13 16
Övrigt 6 16

Summa 100 100

Indelningen i materialslag är naturgrus, morän 
och krossberg. Till detta har lagts kategorin öv-
rigt. Övrigt material har definierats som exempel-
vis sprängsten från gruvor, material från mobila 
krossverk, återvunnet material från rivning, hus-
behovstäkt mm. 

Övrigt kan alltså inrymmas stora mängder kross-
berg. Det finns brister i statistiken men den kan 
användas för uppskattningar av förhållandena i 
stort. 

För Dalarnas län uppgick den totala producerade 
mängden 2009 till 2 864 403 ton ballastmaterial. 
Uppdelningen i materialslag framgår av tabell 2. 
Länets befolkning uppgår till 276 000. Det bety-
der att den producerade mängden per innevånare 
blir drygt 10 ton/person och år. Genomsnittet för 
landet ligger för 2009 på drygt 9 ton/person och 
år. Produktionen varierar år från år beroende på 
väginvesteringar, mm men en bra utgångspunkt 
för att beskriva förhållandena i länet kan vara 10 
ton/person och år.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Dalarna
HELA LANDET

5



6

SGU har även uppskattat procentuell andel för 
användningsområden 2009. Statistiken bygger 
på uppgifter från producenter (ca 50%), stickprov 
och olika bedömningar. Den totala ballastproduk-
tionen uppdelas på väg, betong, fyllnad och övrigt. 
För Dalarnas län och landet som helhet uppges 
den procentuella fördelningen vara enligt tabell 4.

Produktion av ballastma-
terial vid materialtäkter 
i Dalarna 2007. Andelen 
sand- och grus (naturgrus) 
har minskat sedan 2007

Bilden visar en materialtäkt 
med brytning av både grus och 
berg.

I ett flerårigt perspektiv har naturgrusanvänd-
ningen minskat andelsmässigt vilket är i linje med 
de nationella miljömålen. 
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Jordartskarta över Badelundaå-
sen (SGU). 
Jordartskaror redovisar enbart 
ytjordarter  

Rullstensås

Profil av Badelundaåsen (SGU). 
Jordborrningar ger information om jordskikten i vertikal-
led (brun, gul och grönmarkerade).

Naturgrus

Grus kan definieras som en jordart i vilken korn-
gruppen (fraktionen) grus dominierar - korstorle-
ken är  2 - 60 mm. Sand har kornstorlek 0.06 - 2 
mm. Naturgrus kan definieras som naturligt sorte-
rade jordarter som till övervägande del består av 
fraktionerna sand, grus och sten. Naturgrus upp-
träder som isälvssediment, älvsediment, svallsedi-
ment eller vindavlagrade sediment. 

I Dalarnas län hyser isälvsavlagringar de störs-
ta volymerna av naturgrus. Dessa åsbildningar 
sträcker sig vanligen i nordväst - sydostlig rikt-
ning. Den mest kända av åsbildningarna i länet är 
Badelundaåsen som sträcker sig genom Leksand, 
Gagnef, Borlänge, Säter, Hedemora och Avesta 
kommuner.

Isälvsavlagringar kan förekomma med synlig ås-
formation, rullstensås. Det grövsta materialet i 
form av sten och grus förekommer då vanligen i de 
undre skikten. Längs en isälvsavlagrings sträck-
ning kan det sorterade materialet även ligga dolt 
under markytan överlagrat av finsediment. Mark-
topografin kan i detta fall vara helt plan.

Isälvssediment har ofta större utbredning än vad 
som anges på jordartskartor eftersom endast yt-
jordarterna anges. För att få en bild av jordarts-
sammansättningen under markytan krävs jord-
borrning eller sondering. Ett flertal borrningar 
kan ge svar på sammansättningen av olika skikt 
under markytan samt lagrens mäktighet.  

Profiler kan upprättas och avstånd till berg kan ut-
läsas om borrningarna har tillräckligt djup.
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Vid grusbrytning sker en friläggning av det ur-
sprungliga markskiktet. Marken blir därmed mera 
sårbar för att oönskade föroreningar skall tränga 
genom marken och nå grundvattnet. Grusmate-
rial har stor genomsläpplighet varför en eventuell 
förorening snabbt når grundvattenytan.

Isälvsavlagringar

Grusbrytning kan ske över grundvattenytan och 
under grundvattenytan. I Dalarnas län har bryt-
ning under grundvattenytan varit ovanlig.
Riskmoment för grundvattenförorening vid grus-
täkter är dels bearbetning och omvandling av 
markskikt dels risken för utsläpp från transport- 
och arbetsmaskiner. 

Mätning av grundvattenytans läge i grundvattenrör. Mate-
rialtäkttillstånd kan ibland vara förenade med skyldighet 
att bevaka grundvattnets kvalitet inom ett täktområde.

För att uppnå bärighets och kvalitetskrav kan det i vissa 
fall även vara nödvändigt att krossa och sortera råmate-
rialet naturgrus.
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Ett av länets största områden med naturgrustäkter vid Oråsen, Säters kommun

Miljömålet om minskat naturgrusanvändande 
innebär att ersättningsmaterial måste användas. 
Flera utredningar har belyst förhållandena om 
ersättningsmaterial för naturgrus (ref. 3 och 5). 
Naturgrus kan i övervägande delen av tillämp-
ningsområdena ersättas med annat material där 
krossberg utgör merparten av ersättningsalterna-
tiven. Det innebär bland annat att vägarbeten och 
anläggningsarbeten i huvudsak kan nyttja annat 
material än naturgrus.

Det finns några användningsområden där man 
med god hushållning även i framtiden kan ha mo-
tiv för att använda naturgrus. Material och an-

Prydnadssten / kullersten från grustäkt.

Sand är den materialdel av naturgrus som kommer att 
bli mest intressant för framtida behov. Genom uppgifter i 
SGUs grusdatabas kan grusförekomster identifieras som 
har mer än 50 % sandfraktion.

vändningsområden för följande har angetts:

• Leksand, sandlådesand
• Badstrandsand
• Filtersand
• Mursand, torrbruk, avjämningssand
• Glasråvara
• Specialbetong, golvspackel
• Formsand till gjutning
• Kullersten, dekorsten
• Trädgårdssingel, förädlat gårdsgrus
• Golfbanor, golfbunkrar
• Idrottsändamål
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Berg

Krossberg framställs genom sprängning och 
krossning av bergmaterial. Krossning kan ske i ett 
eller flera steg. Krossat material behandlas i sorte-
ringsanläggningar för att få fram material av olika 
kornstorlekarar och sammansättning till exempel 
bärlagergrus, filler och makadam. 

En viktig faktor att ta ställning till vid etablering av 
bergtäkt är bergets kvalitet. SGU har gjort smärre 
berginventering i samband med följande invente-
ringar i Dalarna:

• Inventering av grus- och krossberg i Malungs 
och Vansbro kommuner, Lst 1993:2

• Inventering av grus- och krossberg i Siljansre-
gionen, Lst 1995:3

• Grus och alternativa material i Södra Koppar-
bergs län, Lst1986:2

Dessa berginventeringar är inte heltäckande 
utan vissa förmodade intressanta områden har 
kartlagts. SGU har på senare tid dessutom sam-
manställt heltäckande kartmaterial för södra 
länsdelen. Den klassning som anges baserar sig 
huvudsakligen på de kvalitetskrav som ställs för 
vägbyggnad. Andra användningsområden kan ha 
andra kravspecifikationer exempelvis för järn-
vägsbyggnad och betong.

Ett av 5 riksintressen för bergtäkter i Sverige ligger 
i Dalarna. Området ligger vid Mjågen i Äldalens 
kommun och är en porfyrförekomst. Materialet 
har bedömts som unikt i sin kvalité med avseende 
på främst vägbyggnad. Exempel på inventering av vissa bergförekomster (SGU).

Bilden visar bergkrossanlägg-
ningen vid Fågelmyra, Borlänge 
kommun
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Energiåtgång och transportkostnader

För materialförsörjningen åtgår energimängder 
främst för transportarbetet som utförs. Man kan 
göra en jämförelse av energiåtgången mellan na-
turgrusanvändande och bergkrossanvändande. 
Man har dels energianvändningen vid material-
täkten dels transporterna till och från material-
täkten till förbrukaren av materialet. I det följande 
belyses olika faktorer som inverkar för framställ-
ning och transport av material.

Vid brytning av bergmaterial uppger Jan Bida på 
Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) att energi-
förbrukningen för sprängning, krossning och sor-
tering av bergmaterial uppgår till 5 - 10 kWh/ton.

En rapport om processutveckling från Förening-
en Mineralteknisk Forskning, MinFo i februari 
2005 anger att genomsnittlig energiförbrukning i 
sprängnings- och krossningsstegen är grovt räknat 
4 kWh/ton. Rapporten anger också energiåtgång-
en 724 GWh per år för krossning av malm, ballast 
och mineral i Sverige.

Energiåtgången beror bland annat på hur många 
krossningssteg som utförs samt sorteringshante-
ringen. Ett medelvärde kan ligga på 7 kWh/ton. 
Det krävs också energi vid framställning av kross-
nings- och sorteringsutrustning. Grovt räknat kan 
man komma fram till att bergkrossprodukten

Tabell 5
Ett exempel på prisbild för bergkrossat material. Det som 
anges är kundpriser med och utan moms av bergmateri-
al, mm utan transport från bergtäkten. Lägre pris erhålls 
vid stora mängder. Tabellen ger en bild av jämförelsen 
mellan energikostnader och slutkostnader.

Kr/ton Kr/ton
Bergmaterial Fraktion u moms m moms
Råberg 55 69
Stenmjöl 0-4 115 144
Stenmjöl 0-8 110 138
Makadam 4-8 129 161
Makadam 8-16 135 169
Makadam 16-32 125 156
Saltblandad halkstopp  4-8 190 238
Bärlager  0-16 92 115
Bärlager  0-32 85 106
Förstärkningslager 0-65 75 94
Förstärkningslager 0-90 72 90
Förstärkningslager 0-150 65 81

Återvunnet material
Asfaltskross 0-30 55 69
Asfaltskross 0-100 36 45
Betongkross 0-65 50 63
Rörgravgrus                           0-8 65 81
Sorterad grusfyllning 0-65 50 63
Sandfyllning 35 44
Sorterad sandavtäckning       0-32 40 50
Sorterad sandavtäckning       0-32 40 50

För den södra länsdelen finns 
SGUs heltäckande kartering 
och bedömning av bergkvalite-
ter för väg
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medför en förhöjd energiförbrukning på minst 
7 kWh/ton jämfört med naturgrusmaterial. Det 
gäller under förutsättning att naturgruset kan an-
vändas direkt. För förstärkningslager vid vägbygg-
nationer krävs ofta kvalitet som innebär att även 
naturgrus till viss del måste krossas och sorteras. 
Naturgrusskatten ligger för närvarande på 13 kr/
ton.

Transporterna står för viss andel av energiåtgång-
en. En lastbil som drar ett släp med fyra axlar tar 
ca 35 ton material. Genomsnittsförbrukningen 
brukar ligga på 0,4 liter/km. 1 liter diesel innehål-
ler en energimängd på 10 kWh. Det skulle betyda 
att det för varje km åtgår 4 kWh. Uppdelat på ton 
blir det 0,1 kWh/km.

Kundkostnaden för transport för lastbil utan släp 
med 17 ton last ligger i dagsläget på ca 750:- /tim.
Kostnad för transport för lastbil med släp med 34 
ton last är ca 1000:-/tim. Kostnader som anges är 
inkl moms.

Antag att ett ungefärligt transportavstånd på 1 tim 
är 25 km vid korta avstånd och vägar med mycket 
trafik. Antag att ett ungefärligt transportavstånd 
på 1 tim är 50 km vid långa avstånd och vägar 
med liten trafik. Som räkneexempel kan beskrivas 
transport från Kniptjärnsbergets krossanläggning 
till Gruvrondellen (infarten till centrala Falun) Fa-
lun som är 6 km.

Enligt ovan tar transporten 0,24 tim, återtransport 
0,24 tim, lastning 0,25 tim och lossning 0,25 tim
I detta fall blir den totala tiden 1 timme. Om arbe-
tet sker utan hinder vid lossning och lastning blir 
tiden kortare ned mot 0,75 tim. Kundkostnad för 
lastbilstransport med totaltid 1 timme blir för  last-
bil utan släp som lastar 17 ton och kostar 750:- kr/
tim blir 44 kr/ton (inkl moms). Lastbil med släp 
lastar 34 ton och kostar 1000:- kr/tim vilket ger 29 
kr/ton (inkl moms). 

Energiåtgång vid transporten lastbil med släp drar 
0,4 liter/km vilket innebär 2,6 liter för 6 km. Die-
selkostnaden ligger ungefär på 35 kr för 2,6 liter. 
Uppdelat på 34 ton utgör kostnaden ca 1 kr/ton 
vid transport med släp. Utan släp blir dieselåt-
gången något lägre ca 1,8 liter. Uppdelat på 17 ton 
blir kostnaden 1,4 kr/ton vid transport utan släp. 

Dieselkostnaden ingår i kundens timpris för 
transporten. Här redovisas enbart energiåtgång 
för diesel. Energi åtgår även vid tillverkning och 
underhåll av fordonet samt för vägbyggnad och 
underhåll, personalkostnader, mm. Kundkostnad 
för materialet utan transport framgår av tabell 5.  
Priserna kan variera mellan olika orter och anlägg-

Avståndet till större naturgrustäkter är bland annat orsa-
ken till att bergmaterial nästan uteslutande används vid 
entreprenadarbeten i Falun.

ningar. En beställning av 34 ton bärlager 0-32 och 
6 km transport ger en materialkostnad på 106 kr/
ton samt en transportkostnad på 29 kr/ton vilket 
ger en total kostnad på 135 kr/ton. Skulle trans-
portavståndet i stället ha varit 50 km i stället för 
6 km blir total transporttid 2,5 tim. Priset per ton 
blir då 179 kr/ton.

Av resonemanget ovan kan man bilda sig en upp-
fattning om olika delkostnader i kundens slut-
kostnader för ballastmaterial. Den totala energi-
åtgången kan vara svår att uppskatta. Exempelvis 
kan även personalkostnaderna kopplas till energi-
åtgång. 

Krossat och sorterat material från bergkrossanläggning. 
Beteckningen 0 - 90 innebär att materialet innehåller 
kornstorlekar från 0 till 90 mm. Materialet har goda 
bärighets- och packningsegenskaper och kan till exempel 
användas som första förstärkningslager ovan undergrun-
der eller terrasserade ytor.
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Morän

Morän har bildats av inlandsisen och är en osor-
terad jordart som kan förekomma med varierad 
sammansättning. Morän är den vanligaste jordar-
ten i Dalarna. Sammansättningen avgör i vilken 
utsträckning materialet är lämpat för olika ända-
mål. Grov morän kan utgöras av en morän med 
grusig grundmassa och sten som under vissa för-
utsättningar kan ersätta naturgrus. Krossning och 
sortering av sådan morän kan utgöra alternativ till 
naturgrus för vägöverbyggnader.

Vägverket har i en studie i optimering av naturliga 
grusråvaror för vägändamål visat att utvinning av 
grusmaterial ur morän ger stort spill, upp till 60 %. 
Spillet består huvudsakligen av silt, 0,002 – 0,06 
mm, som utgör den finkornigaste delen i moränen. 
Spillet är beroende av moränens totala samman-
sättning. Grov morän är således att föredra som 
utgångspunkt för vidare sortering och behandling.

Älvdalens besparingsskog använder stora mäng-
der ballastmaterial för byggande och underhåll 
av skogsbilvägar. Enligt Daniel Herrdin på Bes-
peringsskogen används 7 000 ton årligen i verk-
samheten. Numera används uteslutande förädlad 
morän som vägöverbyggnad. Moränen krossas 
och sorteras i anslutning till moräntäkter. För yt-
beläggningar i form av asfalt köper man in tjäns-
ten från andra leverantörer.

Ett vanligt användningsområde med material från 
moräntäkter är fyllnader. Ett bra moränmaterial 
kan användas till undergrunder. 

SGU har gjort smärre moräninventering i sam-
band med följande inventeringar i Dalarna:

• Inventering av grus- och krossberg i Malungs 
och Vansbro kommuner, Lst 1993:2

• Inventering av grus- och krossberg i Siljansre-
gionen, Lst 1995:3

• Grus och alternativa material i Södra Koppar-
bergs län, Lst1986:2

Producerad mängd morän i Dalarna är ca 400 kg/
person och år, tabell 3.

Ökad användning av morän som ersättning för 
naturgrus är avhängigt på lokala förhållanden. En 
nackdel kan i vissa sammanhang vara att moränen 
inte har lika stor mäktighet i djupled som gruså-
sar. Ytmässigt större områden blir påverkade av 
brytningen.

Naturgrus har länge varit en bristvara i Sälenområdet. 
Kartbilden visar inventeringar av områden med grov 
morän (SGU)
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Användningsområden för ballast-
material

Vägbyggnad

En vägkropp består av vägunderbyggnad och 
vägöverbyggnad. Underbyggnaden är den del av 
vägkonstruktion som ligger mellan undergrund 
och terrassyta. Underbyggnad består av naturliga 
jordmassor från väglinjen. Ovan terrassytan vidtar 
överbyggnaden som skall ha tillräcklig bärighet för 
dimensionerad trafik. Till överbyggnaden används 
mellanskiljande material, förstärkningslager, bär-
lager samt slitlager. På motsvarande sätt som vä-
gar är även parkeringsplatser och andra uppställ-
ningsytor uppbyggda.

Längre tillbaks i tiden utgjordes lagren vanligen av  
sand, naturgrus, bergkross och asfaltbeläggning. 
Numera har man övergått till fiberduk, bergkross 
och asfaltbeläggning. Det finns inga tekniska skäl 
som gör naturgrus mera lämpligt att använda för 
vägöverbyggnad. Materialet kan ersättas fullt ut 
av bergkross eller sorterat/krossat moränmateri-
al. Ur transportekonomisk synpunkt kan det vara 
fördelaktigt att vid större vägbyggnationer krossa 
berg i väglinjen med hjälp av mobila krossanlägg-
ningar.

Material för vägar är den största kategorin använ-
dare av ballastmaterial, tabell 4. Även fyllnadsma-
terial används inom detta område som i vidare be-
märkelse kan betecknas som anläggningsarbeten.

Järnvägsbyggnad

Då man anlägger banvallar krävs en tillräckligt 
stabil och bärig överbyggnad för järnvägssyllarna 
och rälsen. Av kvalitetsskäl används numera en-
bart olika kvaliteter av bergross i överbyggnaden. 

Det innebär att naturgrus inte är något alternativ. 
Järnvägsbyggande kräver alltså bergkrossanlägg-
ningar vilka samtidigt kan framställa material för 
andra ändamål.

Det årliga behovet av bergkross för järnvägsbyg-
gen varierar och är beroende på investeringar som 
görs i landet för nyanläggning och upprustning av 
järnvägsnätet. Byggande av Bottniabanan är un-
der senare tid det största järnvägsprojektet och 
medförde särskild planering för framställningen 
av de stora mängder av bergkross som användes. 

Asfalttillverkning

Asfalt tillverkas av ballastmaterial som blandas 
med bindemedel, oljeprodukten bitumen. Räknat 
i vikt % innehåller asfalt cirka 6 % bindemedel och 
resten är sten. Omvandlat till volymandelar blir 
det cirka 14 % bindemedel. Stenmaterialet och bi-
tumen värms och blandas i temperaturer mellan 
140 och 180 grader. För att värma upp och produ-
cera ett ton asfalt går det åt sju liter eldningsolja 
som motsvarar ca 70 kWh.

Bergkross kan användas fullt ut som ballastmate-
rial för bitumenbundna lager. Inom Dalarnas län 
används dock fortfarande naturgrus till viss del. 

Enligt SGUs rapport 2011:10 (ref. 5) används i 
Dalarna uppskattningsvis 50 % naturgrusbase-
rad asfalt och 50 % bergbaserat. Ballastmaterial 
för asfalt uppgår till totalt ca 160 000 ton och år i 
Dalarnas län. Det blir närmare 600 kg/person och 
år. För landet som helhet är åtgången ca 700 kg/
person och år.

Det är naturligt att asfaltverk som är lokaliserade 
till bergtäkter använder bergkross och de som lig-
ger vid grustäkter använder naturgrus. Vid Gröns-
bergstäkten i Mora kommun finns porfyr i berget. 
Det ger ett mycket slitstarkt material som kompo-
nent i ytbeläggningar för vägar. Genom ändrade 
kvalitetsnormer för ytbeläggningar kan export av 
sådant material utanför länsgränser i framtiden 
bli mera omfattande än idag.

Stationära asfaltverk i länet:

• Grönsberg, Mora, NCC
• Saxbo Avesta, Skanska
• Fågelmyran, Borlänge – Skanska
• Oråsen, Gustavs, NCC

Halkbekämpning

Det används stora mängder sand årligen för halk-
bekämpning. I områden i landet där det råder brist 
på natursand används bergross. Den så kallade 
Huddingeblandningen består av en blandning av 
bergkross och salt. Saltinblandningen motverkar 
klumpbildning. 

En bergkrossanläggning med produktion enbart 
för sandningsändamål innebär vanligen mycket 
spill. Det är fördelaktigt att sådant material tas ut 
från anläggningar med differentierad produktion. 
I glesbygd med sandningsbehov kan sådan diffe-
rentierad produktion ha svårt att finna avsättning 
varför användande av natursand får övervägas.
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Betongtillverkning

För betong och betongvaror bör merparten av bal-
lastmaterialet kunna ersättas med krossproduk-
ter. En viss andel naturgrusbaserat material torde 
dock kunna accepteras ur ett hushållningsper-
spektiv. De grova fraktioner i ballastmaterialet kan 
i allmänhet ersättas av bergkross utan kvalitetsför-
sämring medan fraktionerna av natursand 0-2 mm 
har ansetts fördelaktiga för vissa betongprodukter. 
För en övergång till mera bergkross i produkterna 
krävs metodutveckling och viss övergångstid. SGU 
har angett egenskaper hos  bergkrossmaterial för 
betong som bör undersökas och beaktas:

• Viskositet
• Strålning
• Glimmerhalt
• Sulfider
• Vittring
• Homogenitet
• Tekniska egenskaper i allmänhet

Betongframställning kan indelas i betong för be-
tongvaruindustrin och fabriksbetong. Fabriksbe-
tong är betongmassa som tillverkas på fabrik och 
körs ut till byggarbetsplatser för platsgjutning. 
En annan beteckning som används för fabriksbe-
tong är färdigbetong. Enligt branschorganisatio-
nen Svensk Betong tillverkas årligen ca 6 milj ton 
betong i landet. Ungefär 2/3 är fabriksbetong (4 
milj ton) och 1/3 är betong som framställs inom 
betongvaruindustrin (2 milj ton).  Fabriksbetong 
tillverkas vid 9 anläggningar i Dalarnas län. Det 
finns också företag som tillverkar betongvaror. Be-
tongvarorna består huvudsakligen av byggnads-
element och betongrör.

Bilden visar tillbyggnad av Falu 
lasarett 2011. Betongelement 
kombineras med platsgjutna 
betongväggar.

Tillverkare av fabriksbetong

• Falun Swerock AB
• Leksand Swerock AB
• Ludvika (Snöån) Swerock AB
• Mora Swerock AB
• Rättvik Swerock AB
• Särna Swerock AB
• Färdig Betong AB, Avesta
• Betongindustri AB, Malung
• Betongindustri AB, Borlänge

Betongvaruindustrier

• Blixbo cement
• Trollbo – Meag VA-system
• Grönvallen, Avesta
• Gunnar Prefab AB, Rättvik
• Dala cement i Björbo AB

För fabriksbetong i Dalarna används i dagsläget 
huvudsakligen naturgrus. Enligt uppgifter i okto-
ber 2011 från Jan Wikstrand, Swerock, Mora an-
vänds naturgrus vid 5 av företagets 6 anläggningar 
för fabriksbetong i länet. Betongproduktionen 
2010 för de 6 anläggningar 2010 låg på 41 000 m3. 

Det finns ytterligare 3 stationer i länet således tot-
talt 9. Det finns också en station i Fagersta som 
levererar viss mängd till Dalarna (Avesta, Hede-
mora, Smedjebacken). Det finns skäl att anta att 
samtliga har ungefär samma volymer. Om man 
räknar med 10 aktiva stationer i länet med ungefär 
samma produktion blir resultatet ca 70 000 m3/
år totalt. Det finns också anläggningar som produ-
cerar betongvaror. Viss andel säljs utanför länet 
men det sker även import av till exempel betong-
element från andra län. 
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Restprodukter - återanvändning av bal-
lastmaterial

Restprodukter från rivningsarbeten bör i största 
möjliga utsträckning återanvändas. Till skillnad 
från storstadsområden förekommer rivningsarbe-
ten i relativt liten omfattning i Dalarna. Ett exem-
pel på ett större rivningsarbete var det som genom-
fördes 2009-11 vid Norra Backa Industriområde i 
Borlänge. Syftet med rivningen var att ge utrymme 
för IKEAs etablering i Borlänge. Det är troligen det 
största rivningsprojektet som förekommit i länet.

Rivningen utfördes av Norra Backa i Borlänge AB 
genom Lars-Erik Håkansson. Två entreprenörer 
anlitades, Nerikes Rivningar och Lotus Maskin & 
Transport.

Stora mängder brännbart avfall transporterades 
till värmeverk. Tegel och betongrester transpor-
terades till Fågelmyra avfallsanläggning. Enligt 
Kjell-Olof Mattsson på anläggningen tog man 
emot 32 000 ton. Materialet kunde efter kross-
ning återanvändas som dräneringsskikt under 
bottentätning för avfallsupplag. Vissa massor 
kunde användas som täckning och som grundmas-
sor. Fågelmyraanläggningen och Varggårdens Av-
fallsanläggning i Falun tog också emot förorenade 
massor. Det rörde sig om totalt ca 20 000 ton.

I Dalarnas län används inte betongrester i tillverk-
ningen av ny betong. Däremot återanvänds asfalt 
genom att en mindre andel blandas in i ny asfalt. 
Det gäller asfalt av viss kvalitet. Asfalt från riv-
ningen av Norra Backa transporterades till asfalt-
verk vid Oråsen och Fågelmyra.

Om man överslagsmässigt antar att andelen be-
tongvaror är 1/3 av total produktion och fabriks-
betong är 2/3 blir den årliga totala produktionen i 
länet 105 000 m3/år. 

Till varje kubikmeter betong åtgår 1,8 ton ballast. 
Det betyder totalt 189 000 ton. Länet har 276 000 
innevånare. Ballastmaterial för betong fördelat på 
varje person blir då 684, säg 700 kg/person och år.

Man kan jämföra detta med SGUs statistik tabell 3 
där 6 % av 10 ton utgör ballast för betong. Det blir 
600 kg/person och år för Dalarnas län. För lan-
det som helhet blir det 12% av 9 ton vilket innebär 
1080 kg/person. Uppgifterna från Svensk Betong 
om en produktion på 6 milj m3/år i landet ger en 
ballaståtgång på 10,8 milj ton. Uppdelat på inne-
vånare i landet blir åtgången 1 160 kg/person och 
år. 

Dalarnas län tillhör inte landets expansiva områ-
den om man ser till befolkningsutveckling. Det är 
därför rimligt att nivån på ballastmaterial för be-
tongframställning ligger på en lägre nivå än riks-
genomsnittet. Det rör sig hela tiden om uppskatt-
ningar men en åtgång av 700 kg/person och år 
ballast för betong torde vara en bra uppskattning 
av förhållandena för Dalarnas län. 

Svårigheten att ersätta natursand och behovet av 
natursand för andra ändamål än betong innebär 
att fraktionen sand blir den mest eftertraktade de-
len av naturgrus i framtiden.

I SGUs grusdatabas finns angivna områden där 
fraktionen sand uppgår till mer än 50 %. Sådana 
områden kan bli mest intressanta för brytning i 
framtiden.

Vid Meag VA-systems anlägg-
ning i Trollbo, St Skedvi tillver-
kas betongrör.



Stora mängder sand används inom tätorter för 
halbekämpning. Såväl natursand som bergkros-
sat material används. Under våren sopas vägarna 
rena och överskottssanden transporteras bort. En 
del material återvinns genom att sanden tvättas 
vid speciella återvinningsanläggningar. 

Industrimineral

Förutom för ballastmaterial krävs också täkttill-
stånd för brytning av natursten, torv, matjord och 
industrimineral. I Dalarna sker brytning av indu-
strimineral i form av kalksten i Orsa och Rättvik.

Vid kalktillverkning uppstår även en del restma-
terial i form av sten och krossat material. Denna 
restprodukt kan i vissa sammanhang användas för 
vägbyggnadsändamål. Normalt har dock resterna 
från kalstensbryning lägre hållfasthet än högkvali-
tativa bergprodukter.

Bilden visar Rättviks kalkverk 
som ägs av SMA Svenska 
Mineral AB. 
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Rivningsrester från industriom-
rådet Norra Backa i Borlänge. 
Stora mängder betong erhölls 
som restprodukt.
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En del förekomster som är helt bebyggda finns inte 
med. Inte heller finns förekomster bland annat för 
norra Älvdalens, norra Faluns, östra Malung-Sä-
lens eller östra Ludvika kommuner med. Det bety-
der att SGUs avgränsning av grusförekomster inte 
är heltäckande.

SGUs ursprungsmaterial hade naturvärdeklassats 
I, II och III. Denna klassning byggde på samman-
vägning av geovetenskapligt värde, landskapsbild, 
biologiskt värde och friluftslivsvärde. Det finns 
dock ingen närmare dokumentation av de tre sist-
nämnda värdena. 

Klassning i materialförsörjningsplan

I denna materialförsörjningsplan redovisas klass-
ning av tre kategorier intressen med SGUs grusda-
tabas som grund: 

1. Geovetenskapligt värde (samma klassning som 
SGU gjort tidigare)

2. Naturvårdsintresse (ny klassning)

3. Kulturmiljöintresse (ny klassning)

SGUs tidigare klassning av  geovetenskapligt värde 
kvarstår i ursprunglig form således. Som tidigare 
nämnts finns luckor i materialet vilket innebär att 
det finns grusförekomster i länet som av olika an-
ledningar inte klassas i denna redovisning.

4. Vattenförsörjningsintresse (ny klassning)

Dessutom tillkommer en fjärde klassning, vatten-
försörjningsintresse. Vattenförsörjningsintresset 
bedöms dock inte efter grusförekomsternas  av-
gränsning utan huvudsakligen efter grundvatten-
förekomster enligt SGU/Vattenmyndigheten. 
Detta underlag är heltäckande för länet. För Ba-
delundaåsen har SGUs detaljerade jordarts- och 
grundvattenkartering kunnat användas som ut-
gångsunderlag. Grundvattenförekomsterna kan i 
många fall sammanfalla med grusförekomsternas 
avgränsning men behöver det inte eftersom in-
delningen och grundmaterial är olikartat. Grund-
vattenförekomsterna bygger huvudsakligen på 
bedömt grundvattenmagasin och i vissa fall delar 
av tillrinningsområdet till grundvattenmagasinen. 
Ett grundvattenmagasin behöver inte ha brytvärt 
grus i anslutning till markytan.

Den fjärde klassningen har beskrivits och utförts i  
Vattenförsörjningsplan - Dalarnas län. 

Klassning av sand- och grusföre-
komster

I Materialförsörjningsplan - Dalarnas län görs en 
klassning av sand- och grusförekomster. Under-
laget för sand- och grusförekomsters avgränsning 
har sitt ursprung i SGUs digitala redovisning, 
grusdatabasen. 

SGUs grusdatabas

Grusdatabasen bygger bland annat på invente-
ringar utförda i Dalarnas län exempelvis:

• Inventering av grus- och krossberg i Malungs 
och Vansbro kommuner, Lst 1993:2

• Inventering av grus- och krossberg i Siljansre-
gionen, Lst 1995:3

• Grus och alternativa material i Södra Koppar-
bergs län, Lst1986:2

Sand- och grusförekomsterna i SGUs digitala re-
dovisning, grusdatabasen är utvalda enligt princi-
pen: brytvärda förekomster med en total volym > 
50 000 fast m3 och en medelmäktighet > 2 m. 

Volymuppskattningarna i SGUs digitala material 
har skett enligt de metoder som beskrivs i Natur-
vårdsverkets råd och riktlinjer för inventering av 
naturgrus och alternativa material (SNV 1983). 
Metoderna varierar för förekomster med olika 
principiell uppbyggnad och baseras i huvudsak 
på mätningar av ytan från topografiska kartor och 
uppskattning av mäktigheter i fält eller från kar-
tan. Volymberäkningarna kan variera i noggrann-
het beroende på tillgången på uppgifter om grund-
vatten- och bergytans läge. Volymberäkningar har 
inte gjorts för alla grusförekomster.

Vid den översiktliga bedömningen av grusföre-
komsternas materialsammansättning har följande 
indelning använts:

Grov materialsammansättning (i SGUs digitala 
material) Grus, sten och block dominerar men 
mindre skikt av sand och finare material kan fö-
rekomma.

Växlande materialsammansättning (i SGUs digi-
tala material) innebär i huvudsak en växellagring 
av sand, grus, sten med inslag av mo, mjäla (silt), 
lera eller block, även morän kan förekomma. Även 
relativt homogent sand- och grusmaterial med låg 
stenhalt kan ibland benämnas växlande. Mäktiga 
skikt av mo eller lera ingår inte i volymerna såvitt 
det inte anges särskilt.



Geovetenskapligt värde

Klass 1 - Geovetenskapligt synnerligen skydds-
värt
Klass 2 - Geovetenskapligt skyddsvärt
Klass 3 - Inga eller begränsade geovetenskapliga 
skyddsvärden
Klass 0 - Ingen gradering

Vid bedömningarna av grusförekomsternas geove-
tenskapliga värde har SGU beaktat följande krite-
rier:

• mångformighet
• orördhet, ostördhet
• representativitet
• raritet
• tillgänglighet, framkomlighet
• storlek
• forsknings- och undervisningsintresse

Naturvårdsintresse 

Klass 1 -  Skyddsvärt ur naturvårdssynpunkt
Klass 2 - Mindre skyddsvärt ur naturvårdssyn-
punkt

Vid bedömningarna av grusförekomsternas natur-
vårdsintresse har Länsstyrelsens (Regionalt Un-
derlagsMaterial) RUM legat som grund samt be-
dömning av landskapsbildsvärde. I redovisningen 
har följande förkortningar används för de områ-
den som bedömts utgöra klass 1:

• LB, området har bedömts ha landskapsbilds-
värden

• NR, området berörs av naturreservat
• N2000, området berörs av Natura 2000 om-

råde
• RIKS, området berörs av riksintresseområde 

för naturvård
• NVP, området berörs av område som beskrivs 

i Naturvårdsprogram för Dalarnas län
• NBIOT, området berörs av nyckelbiotop eller 

inventering av nyckelbiotop.
• § 19, området berörs av område som utpekats 

med stöd av § 19, naturvårdslagen
• § 20, området berörs av samrådsområde som 

utpekats med stöd av § 20, naturvårdslagen
• SUMP, området berörs av sumpskogsinvente-

ring

Bedömningarna är översiktliga. Inga fältstudier 
har gjorts. Vanligen krävs detaljerade uppgifter för 
bedömning av hur en eventuell grusbrytning i ett 
område påverkar naturvårdsintresset.
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Kulturmiljöintresse 

Klass 1 -  Skyddsvärt ur kulturmiljösynpunkt
Klass 2 - Mindre skyddsvärt ur kulturmiljösyn-
punkt

Vid bedömningarna av grusförekomsternas kul-
turmiljöintresse har Länsstyrelsens (Regionalt 
UnderlagsMaterial) RUM legat som grund. I redo-
visningen har följande förkortningar används för 
de områden som bedömts utgöra klass 1:

• FORN, området berör av ett eller flera regist-
rerade fornminnen

• RIKS, området berör av riksintresseområde 
för kulturmiljö

Bedömningarna är översiktliga. Inga fältstudier 
har gjorts. Vanligen krävs detaljerade uppgifter för 
bedömning av hur en eventuell grusbrytning i ett 
område påverkar kulturmiljöintresset.

Vattenförsörjningsintresse

Klass 1 - Viktig och skyddsvärd grundvattenföre-
koms av regionalt intresse
Klass 2 - Viktig och skyddsvärd grundvattenföre-
komst av kommunalt intresse
Klass 3 - Övrig grundvattenförekomst

Vid bedömningarna av grundvattenförekomster-
nas vattenförsörjningsintresse har följande för-
kortningar används för de områden som bedömts 
utgöra klass 1 och 2:

• NU, området där grundvattenuttag sker för 
närvarande

• FRAM, området där grundvattenuttag kan 
vara intressant i framtiden

Förkortningar som används för de områden som 
bedömts utgöra klass 3:

• AV, avstånd till samhällen med behov av stora 
grundvattenuttag bedöms vara för stort för att   
för att vara intressant i framtiden.

• KVAL, kvaliteten på grundvattnet bedöms 
vara otillräcklig för dricksvattenändamål

• FÖRR, området har stor föroreningspotential
• UTTAG, uttagskapaciteten bedöms otillräcklig 

för större uttag

Bedömningarna är översiktliga. Vanligen krävs 
detaljerade uppgifter för bedömning av hur en 
eventuell grusbrytning i ett område påverkar vat-
tenförsörjningsintresset.
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Redovisning

Det bör alltså observeras att klassningen geove-
tenskapligt värde, naturvårdsintresse och kultur-
miljöintresse skett för grusförekomster i grusda-
tabasen.

Klassningen av vattenförsörjningsintresset har 
inte haft grusdatabasen som grund utan huvud-
sakligen grundvattenförekomster enligt Vat-
tenmyndigheten/SGU. För Badelundaåsens 
sträckning i länet har den mera detaljerade grund-
vattenkarteringen från SGU använts som underlag 
för bedömningen.  Även för Svärdsjöåsen finns ett 
preliminärt detaljerat material från SGU.

De fyra kategorierna som klassats redovisas inte 
som kartor i denna rapport utan finns tillgängligt 
som digitalt GIS-skikt.  Materialet i form av shape-
filer kan erhållas hos Länsstyrelsen.

Skikten kommer efterhand att ingå i Länsstyrel-
sens Regionalt Underlags Material (RUM).Kartbilden visar exempel på hur grusdatabasen och vat-

tenförsörjningsintressets avgränsning kan skilja sig åt.

Kartbilden visar exempel på kartredovisning av klassade områden
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Användande av naturgrus bör minska i 
Dalarnas län. Särskilt för asfalttillverkning, 
vägöverbyggnad och halkbekämpning bör 
successiv övergång till alternativa material-
slag ske.

Sammanfattning och slutsatser

Användning av naturgrus i Dalarna är genomsnitt-
ligt högre än i landet som helhet. I enlighet med 
miljömålet grundvatten av god kvalitet skall na-
turgrusanvändandet minska och ersättas i huvud-
sak med krossat bergmaterial. Den genomsnittliga 
förbrukningen av ballastmaterial på 10 ton /per-
son och år i Dalarna kan uppdelas dels på materi-
alslag dels på användningsområden.

Enligt tillgänglig statistik för ballastproduktion 
2009 uppgår andelen naturgrus till 2,8 ton/per-
son och år eller 28 % i Dalarnas län. För landet 
som helhet uppgår naturgrus till andelen 17 % (ta-
bell 2).

Användningsområden för naturgrus

Det finns ingen klar bild över hur nyttjandet av 
naturgrus sker för olika användningsområden 
i landet. Det är i allmänhet svårt att få fram bra 
uppgifter om slutanvändningen för grus. Man kan 
då göra en uppskattning av användandet av natur-
grus i Dalarna som totalt sett utgör 2,8 ton/person 
och år.

Som tidigare nämnts används nästan uteslutande 
naturgrus för betongframställningen i Dalarna. 
Åtgången har uppskattatas till 0,7 ton/person och 
år. 

För asfalttillverkning har materialdelen uppskat-
tas till 0,6 ton/person och år (ref 3). Antag att hälf-
ten utgörs av naturgrus (ref 3). Åtgångngen blir då 
0,3 ton/person och år.

För halkbekämpning åtgår dels material för all-
männa vägar dels material för enskilda vägar. Det 
finns även kommunal väghållning i tätorter. Tra-
fikverket beställer halkbekämpning från entrpre-
nörer för de allmänna vägarna. I Trafikverkets 
kravdokument avseende halkbekämpning, Stan-
dardbeskrivning Drift (SBD), ställs ännu inga krav 
på vilket ursprung ett halkbekämpningsmaterial 
ska ha. Det finns heller ingen heltäckande statistik 
över användningen av halkbekämpningsmaterial.

I Vägverkets rapport (ref 3) uppskattas att sand-
ningsmaterial i Dalarnas län utgörs av 90 % na-
tursand och resten bergkross. Naturgrus för sand-
ning har i samma raport uppskattats till 70 000 
ton/år i Dalarnas län. Trafikverkets andel är störst. 

Sedan tillkommer sandning för enskilda vägar och 
för  kommunal halkbekämpning. I kommunernas 
tätorter används dock ofta bergkrossat material. 
Man får göra en grov uppskattning av all sand som

28%

4%

65%

3% Naturgrus

Morän

Krossberg

Övrigt

Fördelningen av  materialslag för ballastproduktion i 
Dalarnas län (SGU 2009)

kommer från naturgrustäkter. Säg att det används 
ca 100 000 ton/år totalt i Dalarna vilket medför ca 
0,4 ton/person och år. Användande av mursand, 
torrsand, avjämningssand, filtersand, gjuterisand, 
leksand och badstrandsand kräver normalt na-
tursand som basråvara. Det årliga behovet räk-
nats per person torde maximalt uppgå till 0,2 ton/
person. Slutligen finns en återstående andel som 
främst torde utgöras av vägöverbyggnader och 
material för vägunderhåll. 

I uppställningen nedan har tecknats användnings-
områden för naturgrus och uppskattad årlig för-
brukning i Dalarna. 

Betong   0,7 
Asfalt   0,3 
Halkbekämpning 0,4 
Mursand, mm  0,2  
Återstod  1.2 

Totalt   2,8 ton/person

Stationer för masshantering

Naturgrusanvändningen minskar i länet och er-
sätts av berkrossat material. Etablering av berg-
täkter är mera kostnadskrävande än grustäkter. 
Det krävs större investeringar i maskiner som 
krossar och sorterar bergmaterialet. För att uppnå 
vissa kvalitetskrav kan det också vara nödvändigt 
att krossa och sortera naturgrus. Grustäkterna 
finns enbart där grusfyndigheterna är belägna 
medan det vanligen finns flera alternativa lokali-
seringar av bergtäkter. 
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Trenden går mot färre materialtäkter. Lokalise-
ringen av bergtäkterna är viktiga. De måste ligga 
nära stora förbrukare med tanke på att minimera 
transportavstånden. För att upprätthålla konkur-
rens och låga priser på materialet bör förbrukare 
kunna erbjudas olika alternativa materialtäkter.

Ur samhällsplaneringssynpunkt är det viktigt att 
avsätta områden nära tätorterna där sådan verk-
samhet kan tillåtas. 

Mellan Falun och Borlänge finns idag bergtäkter 
vid Fågelmyra och Kniptjärnsberget. Det är ange-
läget att utrymme finns för ytterligare bergtäkter 
och framtida mellanlager av förädlade produkter 
till exempel, natursten, matjord och mursand. An-
läggningar för tillvarataget material vid rivning av 
asfalt och betong bör också kunna inrymmas inom 
sådana områden. 

Det är troligt att produkter som har sitt ursprung 
från naturgrus i framtiden kommer att bli mera 
kostsamt och exklusivt. Det kan bli nödvändigt att 
ha en långsiktig strategi för hur dessa material i 
framtiden skall nå förbrukaren på ett transportef-
fektivt sätt. Det kan vara önskvärt att områden av-
sätts i anslutning till tätorter för mellanlagring av 
vissa materialslag. 

Karlstad kommun har tagit fram ett förslag till 
masshanteringsplan. Det går i korthet ut på att 
planera för  hur framställning av material, återvin-
ning samt tippning av olika kategorier avfall och 
andra massor skall kunna hanteras på ett bra sätt. 
Speciellt i anslutning till tätorter finns ett behov 
att planera långsiktigt. Områden avsätts i anslut-
ning till tätorten för att uppfylla olika krav i mass-
hanteringen. 

Man räknar bland annat med att återvinning av 
byggmaterial bör kunna ske i större omfattning än 
vad som sker idag.

I anslutning till tätorter bör områden av-
sättas som kan inrymma, bergkrossanlägg-
ningar, miljöstörande verksamhet och mass-
hantering. Sådana områden kräver i vissa fall 
mellankommunal planering.

Sådana områden bör behandlas i kommunal 
översiktsplan.

Trafikverket och kommunerna bör upp-
rätta policydokument om naturgrusanvänd-
ning. Policyn bör användas i samband med 
upphandling och genomförande av entrepre-
nader för bygg- och anläggningsarbeten.

I Karlstad kommun har tre strategiska platser pe-
kats ut där masshanteringsstationer bör lokalise-
ras. Både privata och kommunala etableringar är 
tänkbara.  Ofta kan verksamheten vara miljöstö-
rande varför platserna med fördel kan läggas intill 
exempelvis värmeverk och tung industri.

Policy om naturgrusanvändande

Naturgrus är en ändlig naturresurs. Naturgrus-
brytning kan i vissa områden vara negativ för vat-
tenförsörjning, natur- och kulturmiljö.

Trafikverket, kommunernas gatukontor är stora 
beställare bygg- och anläggningentreprenader. 
Det är särskilt angeläget att miljömålen om mins-
kat naturgrusanvändande beaktas av offentliga 
beställare som Trafikverket och kommuner.

En vägledning bör utarbetas om hur naturgrus och 
alternativa material bör användas i samband med 
bygg- och anläggningsarbeten. 

En masshanteringsplan kan inrymma  områden där olika 
typer av avfall och material kan deponeras, brytas eller 
lagras.

Bedömning av materialtillgångar

SGU har genomfört översiktliga inventeringar av 
bergkvalitet i vissa delar av länet. 

Sand är den materialdel av naturgrus som kom-
mer att bli mest intressant för framtida behov. 
Genom uppgifter i SGUs grusdatabas kan grus-
förekomster identifieras som har mer än 50 % 
sandfraktion. Sandförekomster bör inventeras och 
bedömas ur brytningshänseende och  med hänsyn 
till motstående intressen. 

Fortsatt kartläggning av bergkvalitet och 
sandförekomster bör utföras.
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