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Svar på remiss LS 1304-0578 

RUFS 2010 – Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet 

Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, är en branschorganisation som företräder landets 

producenter av bergkross, naturgrus och återvunnet inert material för bygg- och anläggnings-

ändamål. Bergmaterial, eller ballast, är en nödvändig råvara för en fungerande infrastruktur i 

form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Det behövs också för byggande av industri-

lokaler, bostäder, kontor, sjukhus mm. Materialet används obundet krossat och sorterat vid väg- 

och järnvägsbyggande och i markplanering. Det är insatsvara för betong och asfalt där det utgör 

ca 80 respektive drygt 90 procent av innehållet.  

 

Totalt produceras och levereras cirka 80 miljoner ton bergmaterial varje år. Materialet utvinns 

ur och bearbetas i täkter, ”dagbrott”, som kräver tillfartsvägar och en zon utan boende kring 

täkten.  

 

Efterfrågan på materialet är störst där byggande är omfattande, som i Stockholmsregionen. Där 

produceras och förbrukas årligen närmare åtta miljoner ton samt stora mängder återvunnet 

materiel av bortsprängda bergmassor, s k entreprenadberg.  

 

Plats krävs inte bara för täkter utan också för mellanlagring och terminaler, gärna i sjönära eller 

järnvägsnära läge för effektiva transporter. Följaktligen måste markanspråken för bergmaterial-

industrin vägas mot andra angelägna ändamål. 

 

Utvinning och transport av bergmaterial är energikrävande och miljöpåverkande. Ofta avvisas 

önskemålen om att anlägga täkter därför att längre bort belägna områden anses passa bättre. 

Men eftersom transporterna av det tunga materialet till användningsområdet innebär en 

betydande miljöbelastning finns skäl att anlägga täkter nära användningsområdet. Även 

vägslitage trafikrisker och trängsel talar för detta.  

 

Mot denna bakgrund har vi studerat RUFS 2010 i förhållande till hur den behandlar 

bergmaterialindustrins möjligheter att bidra till regionens utveckling. Vi kommenterar  

den genom att besvara de frågor vi finner relevanta för bergmaterialindustrin. 
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Vad ser Ni som RUFS 2010 styrkor respektive svagheter?  
 
Under avsnittet ”2:4 Säkra värden för framtida behov” noteras på sidan 75 att samhälls-

byggande och underhåll kräver stora mängder ballastmaterial. Vi noterar också att RUFS 2010 

beskriver behovet av att säkerställa platser för bl a upplag av ballast, asfalt och betong.  

 

En viktig roll för bergmaterialindustrin är emellertid också att krossa och återvinna bergmassor 

som uppkommer i bygg- och anläggningsprojekt. Ur ekonomisk och, med beaktande av tran-

sporterna, miljömässig synpunkt är det fördelaktigt att göra detta i nära anslutning till de 

aktuella projekten. Denna aspekt borde ha beaktats i avsnittet om återvinning av ballastmaterial 

på sidan 94.  

 

Man bör också betona behovet av samordning mellan kommunerna för att säkra strategiskt 

viktiga uttagsområden och områden för återvinning genom att lägga in dem i den kommunala 

översiktsplanen. 

 

Med tanke på såväl bergmaterialindustrins betydelse för samhällsutvecklingen som dess miljö-

påverkan saknar vi under avsnitt ”6 Genomförande och uppföljning” tydligare skrivningar om 

hur regionens materialförsörjning till bygg- och anläggningsverksamheten kan lösas. 

 

En av de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver blir att möta näringslivets 

och den ökande befolkningens behov av bostäder, arbetsytor och kommunikationer. Därför 

måste bygg- och anläggningsverksamheten utvecklas vilket kräver säker, ekonomisk och 

miljömässigt skonsam försörjning av bergmaterial (ballast).  

 

Bergmaterialproduktion och återvinning är nödvändig för regionen och måste ges rimliga 

förutsättningar att fylla sin roll för dess utveckling. Detta blir extra tydligt när Förbifart 

Stockholm byggs, men borde vara en viktig frågan i all byggverksamhet i Storstockholms-

regionen. 
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