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Remiss om Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, dess 

aktualitet och användbarhet 

 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 30 september 2013 erhållit 

rubricerat ärende för yttrande. Med anledning härav vill SGU framföra följande: 

 

SGU är förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologi och 

mineralhantering. SGU ska tillhandahålla geologisk information för samhällets 

behov på kort och lång sikt och bidra till att skapa goda förutsättningar för ett 

hållbart nyttjande av landets mineralresurser. SGU är expertmyndighet för 

grundvatten och ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god 

kvalitet” och preciseringen rörande bevarande av naturgrus. 

 

SGU har också i uppdrag att främja ett hållbart samhällsbyggande. Det innebär 

bland annat att geologiska naturmaterial används på ett effektivt och hållbart sätt, 

och att geologiska värden beaktas så att markanvändning och naturförvaltning 

kan bli långsiktigt hållbar. I samtliga fall strävar SGU efter att informera om 

geologiska förutsättningar och förhållanden. 

 

SGU har valt att besvara remissen utifrån de frågor som vi uppfattar som 

relevanta utifrån vårt perspektiv som nationell expertmyndighet för jord, berg och 

grundvatten. Angående grundvatten och förorenade områden hänvisar SGU till 

vårt yttrande över utställningsförslaget (RUFS 2010) den 26 oktober 2009 (01-

1401-2009). 

 

Försörjning av ballast (krossat berg, morän och naturgrus) 

Ökad befolkningstillväxt jämfört med prognoserna i RUFS 2010 ställer ännu 

högre krav på att regionen planerar för en hållbar försörjning med ballast. Med 

ökat fokus på att bygga bostäder får inte masshanteringen glömmas bort. Var 

fjärde svensk godstransport med lastbil transporterar ballast eller schaktmassor 

enligt Trafikanalys (2012). Det innebär att stora miljövinster kan åstadkommas 

med en bättre masshantering och en planering som möjliggör för mellanlager och 

terminaler för återvinning och återanvändning. Det är därför bra att RUFS 2010 

poängterar att mark för hantering av ballast bör säkras i centrala hamnlägen och 

gärna med tillgång till järnväg (s. 95) och pekar ut ballastanläggningar med 

regionalt intresse (karta 11). Det är viktigt att styrmedel och åtgärdspaket för att 

minska ballastanvändningens miljöpåverkan (s. 94) kommer på plats. 

 

Att naturgrus är en ändlig resurs som i ökad utsträckning måste ersättas av 

krossat berg från stora byggprojekt och återvunnet material (s. 94), är en insikt 

som i högsta grad är relevant även idag. I dagsläget saknas dock möjlighet att 
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följa upp leveranser av så kallat entreprenadberg eftersom rapporteringskravet för 

separata krossar (som inte är placerade i en tillståndspliktig täkt) tagits bort (NFS 

2006:9). I Stockholms län stod leveranser från tillståndsgivna täkter för ungefär 

hälften av länets totala ballastförsörjning år 2009. Det övriga materialet var 

främst krossat berg från infrastruktur- och entreprenadprojekt.  

 

En hållbar materialförsörjning minimerar samhällets behov av naturgrus genom 

att underlätta för lokalisering av bergtäkter med rätt bergkvalitet för att framställa 

ersättningsmaterial till naturgrus. Betong är det största användningsområdet för 

naturgrus i Stockholms län. Fortfarande levereras främst naturgrus till betong 

även om andelen krossat berg ökar och var 29 % i Stockholms län 2012. I landet 

som helhet stod krossat berg för 40 % av leveranserna till betong. Regionen bör 

därför lyfta fram behovet av bergtäkter som kan ta fram helkrossad ballast till 

betong (som alltså inte kräver någon inblandning av naturgrus). Bergtäkten 

Vällsta i Upplands Väsby är ett exempel på en sådan täkt. Naturgrus transporteras 

även långa avstånd till Stockholmsområdet från närliggande län. Det är därför 

viktigt att kommunernas fysiska planering säkrar strategiskt viktiga områden för 

bergtäkter och masshantering, vilket också påpekas i RUFS 2010 (s. 94). SGU 

vill poängtera att en regional överblick behövs eftersom kommunerna inte enbart 

kan ta hänsyn till den egna kommunens behov av material utan också kan behöva 

försörja andra kommuner.  

 

Geologiska naturvärden 

Inom alla stycken i RUFS 2010 där naturvärden, upplevelsevärden och 

landskapsvärden hanteras, finns möjligheter att stärka målen och strategierna med 

geologiskt grundade argument. Geologiska aspekter och förutsättningar lyfts fram 

(ex. s. 78) men skulle kunna utnyttjas mycket mer. SGU vill betona att 

geologiska förutsättningar och geologisk mångfald utgör en grund till såväl 

landskapsutveckling som biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Utifrån 

denna ståndpunkt ser SGU möjligheter att bättre uppnå mål och strategier 

upptagna i RUFS 2010: 

 

- Att identifiera skärgårdens upplevelsevärden rymmer stora möjligheter att föra 

fram den geologiska dimensionen i naturen, och på så sätt stärka underlaget för 

att säkra värden.  

- Att identifiera och tydliggöra regionalt värdefulla områden (inom mark- och 

vattenlandskapet) rymmer stora möjligheter att föra fram geologiska inklusive 

geomorfologiska kategorier. 

- Målet att skydda viktiga funktioner för den biologiska mångfalden rymmer stora 

möjligheter att stärka underlaget med geologiska mångfaldsaspekter. 

- De bedömningsgrunder som efterlyses för att bättre kunna väga olika anspråk 

och intressen mot varandra rymmer stora möjligheter att stärkas med geologiska 

förutsättningar. 

- Landskapskonventionens beaktande av värdefulla naturmiljöer och strävan i 

RUFS 2010 att utveckla hela landskapets värden omfattar grundläggande 

geologiska inklusive geomorfologiska värden. 
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Aktualitetsbedömning 

Sammanfattningsvis anser SGU att utmaningarna och förslagen i RUFS 2010 

som rör vattenförsörjning och materialförsörjning fortfarande är relevanta och 

aktuella. Men det finns anledning att tydligare betona att geologiska 

förutsättningar är viktiga att ta hänsyn till för att uppnå en hållbar 

samhällsplanering. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Anna Hedenström. 

 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även statsgeologerna Sven 

Lundqvist, och Hanna Wåhlén, den senare föredragande, deltagit. 

 

 

 

Anna Hedenström 

                                                               Hanna Wåhlén 
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