
 

 

Nuläge 

1 Inledning 
Sveriges bergmaterialindustri (SBMI) är branschorganisationen för producenter och leverantörer av 

bergmaterial samt de företag som på annat sätt arbetar i branschen.  

Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur 

i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och 

sysselsättning. Varje år produceras och levereras cirka 85 miljoner ton bergmaterial, vilket gör det till 

landets största industriprodukt räknat i vikt. 

Det största användningsområdet för bergmaterial är som konstruktionsmaterial för vägar, järnvägar 

och annan infrastruktur. Över hälften av landets bergmaterialproduktion används för att bygga vägar. 

En väg är byggd i flera lager där varje lager har sin funktion och därför ställer sina egna krav på 

materialet. Tillsammans ska de olika lagren ta upp och fördela trafikens tyngd så att vägen inte 

sjunker eller spricker. Det mesta av materialet går åt till att bygga upp vägkroppen men en stor del 

används också som insatsmaterial i asfalten, där det utgör cirka 95 procent. 

Klimatlagen anger att Sverige ska vara klimatneutralt till 2045 och att utsläppen från inrikes 

transporter ska minska med 70 % till 2030. Utöver detta finns internationella åtaganden på samma 

tema. Klimatlagen utgör mycket ambitiösa mål och det krävs omfattande insatser från många aktörer i 

samhället för att målen ska kunna uppnås.  

Regeringen har förstått att en viktig del i lösningen består i att näringslivet ser sin centrala roll i 

klimatomställningen och initierade initiativet Fossilfritt Sverige för att påskynda klimatomställningen 

tillsammans med kommuner, branscher och företag. Genom initiativet Fossilfritt Sverige uppmanas 

näringslivet att ta fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. De första nio branscherna presenterade 

sina färdplaner i april 2018. Av dessa har SBMI kopplingar till färdplanerna för:  

- Gruv- och mineralnäringen 

- Bygg- och anläggningssektorn 

- Åkeribranschen 

- Betongindustrin 

SBMIs styrelse beslutade vid sitt möte i september 2018 att SBMI ska ta fram en färdplan för fossilfri 

och konkurrenskraftig bergmaterialindustri inom ramarna för Fossilfritt Sverige. Detta för att på ett 

strukturerat, transparent och väl genomtänkt sätt anta utmaningen om att branschen ska bli 

klimatneutral till 2045.  

Bergmaterialindustrin är en viktig del i Sveriges utveckling och välstånd och kommer även i en lång 

framtid vara oerhört betydelsefull för samhällsutvecklingen. Därför passar det branschen bra att ta 

fram en färdplan som innehåller långsiktiga mål, åtgärder samt identifierar och beskriver förut-

sättningar för att branschen ska kunna nå klimatneutralitet till 2045 på ett konkurrenskraftigt 

tillvägagångssätt.  
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2 Nulägesbeskrivning 
År 2017 levererades det 84,5 miljoner ton berg, 9,9 miljoner ton naturgrus och 1,9 miljoner ton 

morän. Vilket innebär att förbrukningen av bergmaterial per invånare i Sverige uppgår till nästan 10 

ton. Bergmaterial bryts från de svenska täkterna för ett värde av ca 10 miljarder kronor varje år. 

Branschen sysselsätter ungefär 5 000 personer.  

Färdplanen för bygg- och anläggningssektorn visar att en stor andel av växthusgasutsläppen för 

byggande av infrastruktur är relaterade till tillverkning av material som stål och betong, men en stor 

del är också relaterade användningen av fossila drivmedel. En stor del av drivmedelsutsläppen 

kommer från transporter och en betydande del av utsläppen från transporter kommer från transporter 

av bergmaterial vilket innebär att SBMI även har en viktig roll för att hela bygg- och 

anläggningssektorn ska lyckas bli klimatneutral till 2045. 

Transporter representerar en stor andel av utsläppen, och transporter av bergmaterial motsvarar en 

mycket stor andel av transporterna i samhället. Utsläpp från transporter kan minskas på många olika 

sätt. Många olika aktörer äger många olika processer i transportsektorn. Att utveckla 

bergmaterialindustrins logistikprocesser är viktig del i att utveckla transportsektorn, det är också en 

del med stor utvecklingspotential. 

2.1 Bergindustrins processer och miljöpåverkan 
Årsproduktionen av krossberg uppgår till ca 85 miljoner ton per år vilket beräknas motsvara utsläpp 

på 0,25–0,45 miljoner ton CO2-ekv från sektorn totalt sett. Beräkningarna är baserade på EPD från 

Skanska för bergkrossprodukter1 samt beräkningar av energiåtgången utförda av NCC för en större 

täkt i Göteborg.  

Bergindustrins processer kan delas upp i skede A1-A3 baserade på den internationella standarden EN 

15804 Hållbarhet hos byggnadsverk2, se Figur 1. Skede A1 innefattar processer härrörande till 

råmaterialutvinning, skede A2 transport till fabrik/tillverkningsplats och skede A3 tillverkningen av 

material/produkt. För bergindustrin så innebär skede A1 borrning, sprängning och skjutknackning. 

Skede A2 inkluderar lastning och transport till kross och i skede A3 ingår processerna krossning, 

siktning, lastning och lagring. Skede A4 Transport till byggarbetsplats ingår inte i de uppskattade 

utsläppen ovan men detta skede har en betydande klimatpåverkan och att minska påverkan från detta 

skede ingår i Färdplanen för Åkerinäringen.  

  

                                                           
1 https://www.epd-norge.no/asfalt-og-pukk/crushed-stone-bergkrossprodukter-article1562-326.html 
2 https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/byggnadsindustrin/ovriga-
aspekter/ssen158042012/ 
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Figur 1. Bergindustrins skeden och processer. 

 

  
 

För en eldriven krossanläggning med 2-3 krossningssteg uppgår utsläppen av koldioxid ungefär till 

3,0 kg CO2/ton berg och 3,5 kg CO2/ton berg för 3-4 krossningssteg. Skede A1 står för ungefär 30 % 

av koldioxidutsläppen, skede A2 för knappt 20 % av utsläppen och resterande 50 % av utsläppen 

uppstår i skede A3. Se Figur 2 nedan för diagram över utsläppen från en eldriven 

krossningsanläggning. Av koldioxidutsläppen som uppstår från den eldrivna krossanläggningen står 

elförbrukningen i vårt exempel för ungefär 13%, diselförbrukningen för 64% och resterande 23% av 

utsläppen uppstår från användningen av sprängmedel. 
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Figur 2. Koldioxidutsläpp från eldriven krossningsanläggning fördelat på skede A1 -A3. 

 

För en dieseldriven (mobil) krossanläggning blir koldioxidutsläppen i vårt exempel ungefär 4,3 kg 

CO2/ton ber ,k   g för 1-2 krossningssteg och ca 5,4 kg CO2/ton berg för 3-4 krossningssteg. Skede 

A1 står för ungefär 22 % av koldioxidutsläppen, skede A2 för ca 11% av utsläppen och resterande 67 

% av utsläppen uppstår i skede A3 för krossanläggningen. Se Figur 3 nedan för diagram över 

utsläppen från en mobildriven krossanläggning. Av koldioxidutsläppen som uppstår från den 

dieseldrivna mobila krossanläggningen står dieselförbrukningen för 84% och resterande 16% av 

utsläppen härrör från användningen av sprängmedel. 

 

Figur 3. Koldioxidutsläpp från eldriven krossningsanläggning fördelat på skede A1 -A3. 
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3 Trender 
Trender och drivkrafter som kommer att påverka branschen fram till 2045. Möjliga 

utvecklingsområden, tekniksprång och komparativa fördelar på en global marknad.  

3.1 Antal täkter  
Det som utmärker de senaste 30-årens utveckling är att antalet täkter blivit färre, men producerar mer. 

År 2000 levererade 3 440 täkter i snitt ca 20 000 ton per täkt, 2017 var antalet täkter 1 250 och snittet 

ca 77 000 ton per täkt. Vilket innebär att antalet täkter har minskat med ungefär 65 % men att varje 

täkt producerar ungefär 4 gånger så mycket idag jämför med år 2000.   

Figur 1. Leveranser av ballast, antal täkter och medelleverans per täkt3.  

 

Naturgruset var länge det dominerande råmaterialet för bergmaterialindustrin. I slutet av 1940-talet 

producerades cirka tjugo miljoner ton, 1972 hade produktionen stigit till över hundra miljoner ton. 

Naturen har rundat av naturgruskornen och sorterat dem storleksmässigt. Naturgrus är därför lätt att 

hantera och lämpar sig särskilt bra för betongtillverkning. Den runda kornformen gör att det går åt 

mindre cement och gör betongen lättbearbetad.  

I miljöbalken står det sedan 2009 att naturgrustäkter inte får ges tillstånd om det med hänsyn till det 

avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att använda ett annat 

material.  Riksdagen har uttalat att naturgrusanvändningen ska minska.  

Ett troligt scenario är att naturgrästäkterna fortsätter bli färre och bergtäkterna allt fler, samt att uttaget 

ur bergtäkter kommer fortsätta öka, vilket ger andra förutsättningar för affärer och för utmaningen 

med att minska utsläppen av växthusgaser som branschen måste anpassa sig efter.  

Förr fanns det mycket färre bergtäkter vilket ledde till längre transporter, men då bergtäkterna blivit 

allt fler har transportavståndet för berg minskat. I gengäld har det blivit allt färre naturgrustäkter än 

tidigare och därmed har transportavstånden för naturgrus ökat. Dock används mycket av naturgruset i 

betongstationer i eller intill grustäkten. Transportarbetet är litet jämfört med mängden transporterat 

krossberg mätt som tonkilometer.   

  

                                                           
3 SGU, 2018. Grus, sand och krossberg 2017. ISSN 0283-2038 
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Figur 2. Antal tillståndsgivna täkter åren 1992-2017, fördelat på typ av täkt4.  

 

3.2 Elektrifiering av dagens täkter 
För 30 år sedan var många maskiner i bergtäkter eldrivna och i jämförelse med idag var fler maskiner 

stationära. Utnyttjandegraden på maskinerna var dock så låg att det var bättre ekonomi att gå över till 

mobil krossning i kampanjer om 1–2 månader: i täkter med låg omsättning kanske vartannat år, i 

medelstora täkter två gånger per år.  

Mobila maskiner drivs av dieselmotorer. Tidigare var diesel-hydrauliska maskiner relativt vanliga, 

men idag är nya maskiner ofta diesel-elektriska (dieselmotorn driver en generator som ger ström till 

ett antal elmotorer på maskinen). Diesel-hydrauliskt maskiner blir allt mindre efterfrågade trots att 

inköpspriset är något lägre.  

Förutsättningarna att ersätta dieselmotor och generator med ström från elnätet eller batterier är således 

goda idag och kommer bli allt bättre. Men om det är långt till närmaste kraftledning (22 eller 11 kV) 

blir det i vissa fall för dyrt att dra kabel ner i täkten eller om nätkapaciteten är för liten.  

Interna transporter, lagerläggning och lastning på kundens fordon är det mest energikrävande 

hanteringen enligt ett projekt i MinBaS I. Att inte lyfta material mer än nödvändigt och att helst inte 

göra det med hjullastare kan spara mycket energi. Dataprogram för simulering och optimering kan 

visualisera optimala lyft och transporter.  

Nya koncept behöver tas fram och demonstreras: koncept för vilka delar i processen som bör vara fast 

och vilka som bör vara mobila, vad som bör drivas med el från nätet och vad som kan drivas med 

batterier, samt hur interntransporter kan ske med transportörer eller eldrivna fordon.  

                                                           
4 SGU, 2018. Grus, sand och krossberg 2017. ISSN 0283-2038 
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3.3 Automation och digitalisering 
Branschen karaktäriseras i dag relativt andra branscher av låg automationsgrad och låg digitaliserings-

grad. Vi ser en ökande digitaliseringsgrad på flera håll både nationellt och internationellt. Detta gäller 

även den ballastproducerande branschen. 

En global trend idag är att fler och fler apparater, maskiner och komponenter blir uppkopplade.  

Även mycket enkla funktioner tenderar att kopplas upp mot nätet. 

Automation i form av autonoma fordon och andra självgående processer kommer slå igenom förr eller 

senare, kanske redan inom en 5-10 års period. Detta innebär att lastfordon kommer vara självkörande. 

Last- och grävmaskiner kommer också vara autonoma. Arbetsuppgifter som kan vara behäftade med 

faror och risker kommer med fördel att vara autonoma. Ett bra exempel kan vara skutknackning - dvs 

med hydraulhammare slå sönder stenar som är för stora för att gå ner i krossen. 

Bergmaterialindustrin utgör traditionellt ett forum för allt-i-allo-fixare, där man ofta lagar maskinerna 

om det behövs, improviserar, och fixar vad som krävs för att verksamheten ska rulla på. I en framtid 

där produktionsmiljön blir alltmer industriell och processerna alltmer avancerade blir även 

arbetsplatsen en mer avancerad miljö där alltmer specialiserade krav kommer att ställas. I en helt 

automatiserad miljö innebär detta en stor skillnad mot situationen av idag. Detta kommer att leda till 

en omfattande förändring av kompetensbehovet i branschen. 

3.4 Viktigt utvecklingsprojekt 
Electric site är ett innovations- och forskningsprojekt, som drivs i samarbete mellan Skanska och 

Volvo Construction Equipment5. Projektet är ett test att skapa världens första emissionsfria täkt vilket 

innebär att elektrifiera alla maskiner i en täkt, från utgrävning vidare till krossning och transport till 

sekundärkrossning. Målet är att minska klimatpåverkan med upp till 95 % och minska kostnaderna för 

drift med 25 %. Utöver nya maskiner ingår även nya metoder och täkthanteringssystem vilka 

tillsammans skapar en ny komplett täktlösning.  

Systemet är effektivare, säkrare och har stora miljöfördelar jämfört med konventionell teknik. Idag är 

maskinerna och tekniken inte tillgängliga på marknaden men de förväntas bli så inom 5-10 år.  

En stor del av branschens kärnverksamhet är transporter – inom täkt och från täkt till kund. I 

transportnäringen är bilden att på några års sikt kommer det att vara elektrifiering som gäller.  

Interna transporter med fordon som inte får köras på allmän väg har idag reducerad skatt på den 

förbrukade dieseln vilket kan dämpadrivkraften för omställning till fossilfritt. Återbäringen på helt 

fossil diesel har varit större än för diesel med inblandning av biobaserade komponenter. Detta är 

justerat i och med införandet av reduktionsplikten. Skattereduktionen är storleksordningen två kronor 

per liter från ett pris runt 14–15 kronor per liter utan skattereduktion.  

Eldrift blir dock avsevärt billigare än diesel på grund av hög verkningsgrad och lägre energikostnad. 

Mycket bör kunna elektrifieras på ett lönsamt sätt även med dagens skattereduktion på diesel – 

särskilt med stöd av typen Klimatklivet eller Energisteget. 

3.5 Biobaserade bränslen 
Konvertering av asfaltverk till biobränslen har skett i stor skala inom ramarna för Klimatklivet. 

Klimatklivet är ett initiativ som ger investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid 

på lokal nivå. Bidragen administreras och fördelas av Naturvårdsverket. Det borde vara fullt möjligt 

för täkter att söka liknande pengar för investeringsåtgärder som minskar utsläppen från verksamheten. 

                                                           
5 Volvo CE, 2018. Electric site. https://www.volvoce.com/global/en/this-is-volvo-ce/what-we-believe-
in/innovation/electric-site/  
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I ”Klimatklivet” får man investeringsstöd som motsvarar 50 % av investeringen. Det finns en täkt som 

sökt och fått stöd från Klimatklivet. 

Konkurrenskraft 

4 Vision 
Framställning av bergmaterial och transport till kund sker helt fossilfritt 2045. 

4.1 Målbild 
År 2045 är branschen helt fossilfri och till stora delar automatiserad och autonom. Under 

omställningsarbetet kommer det att krävas stora informations- och demonstrationsinsatser för att 

iscensätta denna omställning. 

4.2 Mer detaljerade mål i målbilden 2045 

• Ökad elektrifiering 

• Mer flexibla energilösningar 

• Mer återvinning i bergmaterialförsörjningen 

• Fler material CE-märkta 

• Större anläggningar – större volymer 

• Dammfri verksamhet med bättre bullerreduktion möjliggör bebyggelsenära täkter. 

• Alternativa energikällor och egen elproduktion i eller kring täkten 

• Nya yrkesgrupper i täktverksamheten 

• Miljölagstiftning som stimulerar till, och möjliggör cirkulär ekonomi 

• Export av tekniska lösningar 

• Spårbarhet för återvunna material 

• Ökad produktivitet, effektivisering 

• Autonoma fordon och maskiner 

• Produktionen styrs mer som en industriell process  

 

4.3 Färdplan – resan till målbilden 
Teknikläget vad gäller möjligheter och kostnader behöver utredas och tillförlitligheten behöver 

demonstreras. 

Utvecklingen av ny batteriteknik måste bevakas och tidigt behöver tekniken testas och utvärderas.  

 2019-2025 2025-2035 2035-2045 

Teknikläge: Ökande elektrifiering Processoptimering 

Digitaliseringslösningar  

Digitalisering får brett 

genomslag och ger 

förutsättning för nya 

tekniklösningar.  

Mål:   Halvering av fossila 

utsläpp till 2030?? 

 

Politiska mål:    
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5 Konkurrensfördelar 
Konkurrensfördelar och marknadsutveckling samt potentialen för ökad sysselsättning och lönsamhet 

vid en reduktion av koldioxidutsläpp. 

Resultatet från forskningsprojektet Electric site visar att det kan vara lönsamt att reducera 

klimatutsläppen från täktverksamhet6. I projektet minskade man inte bara koldioxidutsläppen med 

98%, man minskade energikostnaderna med 70% och operatörskostnaden med 40%, totalt sett visade 

resultaten från projektet att det finns potential att minska totala driftkostnaderna med 25%. Projektet 

visar att en minskning av koldioxidutsläpp från täkten även kan leda till ökad lönsamhet för 

täktverksamheten.  

Arbetssituationen i branschen är pressad med många olika aspekter att beakta där klimatfrågan inte 

självklart prioriteras. Platscheferna i bergmaterialindustrin har begränsat med tid att analysera 

eventuell ny teknik. Därför väljs ofta beprövade mobila traditionella dieseldrivna lösningar. För delar 

av branschen kommer inget initiativ till omställning att ske förrän det finns tydliga ekonomiska 

incitament till omställning eller att tydliga krav ställs från kunden. 

Kundkraven är en nyckelfaktor för omställningen. Vilka klimatkrav som de tongivande kunderna 

ställer kommer att vara vägledande för hur branschen producerar. Redan idag ställer vissa kunder 

krav, t ex Trafikverket och vissa kommuner. Trafikverket kommer att införa klimatprestandakrav på 

beläggningsarbeten. 

6 (Risk- och känslighetsanalys) 
(Vi har inte gjort någon regelrätt Risk och känslighetsanalys, så detta avsnitt kommer att strykas om 

vi inte väljer att utarbeta detta) 

Risk och känslighetsanalys i relation till olika omvärldsanalyser och vilka osäkerhetsmoment som kan 

påverka färdplanens implementering. Det är även önskvärt med kvantifiering av branschens framtida 

behov av el och biomassa.  

Förutsättningar 
7 Hinder, möjligheter och uppmaningar 

7.1 Åtgärder för branschen 

7.1.1 Ökad materialåtervinning 

 

7.1.1.1 Etablera nya affärsmodeller för återvunnet material!  

Samhället måste finna former för att utnyttja återvunnet material på bättre sätt. Det behövs 

affärsmodeller som utgör goda förutsättningar för ökade cirkulära materialflöden. Det behöver finnas 

                                                           
6 Volvo CE, 2018. Electric site. https://www.volvoce.com/global/en/this-is-volvo-ce/what-we-believe-
in/innovation/electric-site/ 
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ekonomiska incitament till att prioritera återvunna material. Det behövs ett regelverk som underlättar, 

främjar och stimulerar till ökad materialåtervinning. 

7.1.2 Transporter & Logistik 

 

7.1.2.1 Branschspecifik helhetslösning behövs för fossilfria transporter 

En stor del av branschens kärnverksamhet är tunga transporter, och en stor andel av utsläppen i 

branschen härrör från transporterna. Det är i detta sammanhang lätt att tala om ”transportsektorn”, och 

därmed peka på en annan aktör som äger de beslut som krävs för omställning till fossilfrihet. Genom 

att betrakta hela sammanhanget kring bergmaterialindustrins logistiklösningar går det att nå en 

helhetslösning som omfattar hela kontexten, inklusive tillståndsprocessen för effektiv lokalisering, 

hela leverantörskedjan, och klimatkrav i upphandlingen. Det är viktigt att samverka med de 

tongivande leverantörerna av tunga transporter, och knyta an till de lösningar som presenteras i 

åkerinäringens färdplan. 

7.1.2.2 Aktiv upphandling av gröna transporter baserat på standardiserade mätmetoder! 

Tillämpa aktiv transportupphandling med klimatkrav. Kundens kravställning på entreprenörerna är en 

viktig drivkraft till förändring. Branschen bör tillsammans med myndigheter tar fram mätmetoder som 

leder till gemensamma standarder för mätning av energieffektivisering, CO2 utsläpp osv. Här har 

branschföreningen en viktig roll för att driva på.  Syftet med standarder är att det ska vara likvärdigt, 

jämförbart och konkurrensneutralt för hela branschen. Standarderna ligger till grund för grön 

upphandling. 

7.1.2.3 Förbättra logistiken i täkten! 

Interna transporter, lagerläggning och lastning på kundens fordon är den mest energikrävande 

hanteringen i täkten. Chalmers program för simulering och optimering kan visualisera onödiga lyft 

och transporter. Personalen kan enkelt arbeta med optimering av täkten. 

7.1.2.4 Använd bandtransportörer där det är möjligt! 

Att ersätta hjullastare med bandtransportörer innebär stora besparingar. Detta är en metod som skulle 

kunna användas på bredare front, men förutsätter god planering av logistiken i täkten.  Transportörer 

är särskilt lönsamma när det gäller att lyfta material: en hjullastare måste lyfta både sig själv (25–30 

ton) och lasten i skopan (10 ton) med hjälp av en motor som kanske har 30-40 procents 

verkningsgrad. Bandtransportören lyfter ingen extra tyngd, (återvinner energi i band som går neråt) 

och elmotorerna har hög verkningsgrad (90 %).  

7.1.2.5 Överväg alternativa transportsätt där det är möjligt! 

Ofta utgår man ifrån att alla branschens transporter sker med lastbil, men om man tänker sig 

tågtransporter eller båttransporter kan utsläppen från transporter minskas då dessa transportmetoder 

ger lägre utsläpp. Sjöfart har en brytpunkt på ca fyra mil för att bli effektivt avseende den omlastning 

som krävs. Alternativa transportsätt kan innebära förutsättningar att överväga alternativa placeringar 

av täkter. I Norge ligger t ex ett stort antal täkter nära vatten för att sjötransporter används. 
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7.1.3 Affärsmodeller och upphandling 

 

7.1.3.1 Ta fram ett branschgemensamt certifieringssystem för klimatmärkt ballast! 

Genom kravställning i upphandling kan ökade möjligheter för energieffektivisering i produktionen 

uppnås. Dels genom att man ställer ”rätt produktkrav för rätt tillämpning”, men också att man inte 

producerar onödigt energikrävande produkter. Redan idag har flera tongivande beställare börjat ställa 

omfattande klimatkrav i upphandlingar, men sätten att mäta är olika och förutsättningarna för att 

kunna presentera klimatinformation för ballastprodukter är olika. Genom att ta fram ett 

branschgemensamt system för klimatmärkning av branschens produkter möjliggörs att branschen på 

bred front får en möjlighet att sälja klimatbedömda produkter. SBMI bör driva på för en 

branschgemensam klimatmärkning av krossprodukter. Genom att tillsammans med Trafikverket och 

andra tongivande beställare i branschen ta fram en klimatprestandadeklaration för 

bergmaterialprodukter kan vi skapa efterfrågan på miljömärkt ballast. 

7.1.3.2 Synliggör och kommunicera CO2-utsläpp för varje materialslag 

Ta fram beräkningsmallar för beräkning av CO2 och kostnader – gemensamma för hela branschen 

och synliggör CO2 per material för att öka medvetenheten.  

7.1.3.3 Ökade klimatkrav från privata entreprenörer! 

Vissa beställare är framåt och ställer offensiva klimatkrav. Här gäller det för branschen att vara 

lyhörd, och framåtsträvande för att möjliggöra och bejaka ökade klimatkrav, energieffektivitet och 

möjliggöra cirkulära materialflöden. Även krav från investerare ökar avseende hållbarhet och klimat. 

7.1.3.4 Incitament för fossilfrihet måste vara verksamma i alla affärsled! 

Branschen innehåller många olika affärsled och verksamheten bedrivs i olika former i olika bolag och 

på olika håll i landet. Några äger, några driftar, några transporterar och några säljer ballast. Det är 

viktigt att det finns incitament för alla olika aktörer i branschen och i alla olika affärsled. 

7.1.4 Attityder i branschen och samhället 

 

7.1.4.1 Inspireras av andra länder! 

Olika länder väljer olika lösningar på olika problem. Ibland lyckas någon bättre. Då det uppenbart 

finns länder som lyckas mycket bra i sitt arbete med att främja välfungerande lösningar för fossilfrihet 

och cirkulära lösningar bör vi utnyttja detta och lära och låta oss inspireras. Det finns redan idag vissa 

fora där länder och myndigheter lär och inspireras av varandra, men detta är en underutnyttjad 

möjlighet som bör utvecklas i syfte att utveckla svenska förhållanden till att ge bättre förutsättningar 

för fossilfrihet. 

7.1.4.2 Mer attraktiva jobb i bergtäkten! 

Med en ökad digitalisering och utveckling av tekniken i täktverksamheten följer att arbetsuppgifterna 

i en täkt successivt kommer att förskjutas till att bli mer avancerade och kvalificerade. Att etablera en 
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produktionslina med autonoma fordon och en i ökande grad automatiserad produktionsprocess kräver 

kompetenser som kan attrahera andra kompetenser än de som traditionellt har jobbat i täkten. 

7.1.5 Finansieringslösningar 

 

7.1.5.1 Etablera ett klimatinriktat kapitalförsörjningssystem 

Lönsamma investeringar kan ibland få stå tillbaka för att företagets investeringsutrymme är intecknat 

(låg soliditet) – trots att investeringen ger tillräcklig avkastning. Internräntan överstiger vida 

marknadsräntan. Ett klimatinriktat kapitalförsörjningssystem kan undanröja det problemet. 

7.1.5.2 Energipriser viktigt incitament 

Energipriser är en viktig förutsättning och drivkraft till omställning. Ändras prisförhållandena mellan 

el, biodrivmedel och diesel ändras investeringsförutsättningarna för ny teknik som bidrar till 

fossilfrihet. Energipriserna är en mycket central omställningsfaktor som snabbt kan få stort genomslag 

om förhållandena ändras. 

7.1.6 Teknikutveckling 

 
7.1.6.1 Mer digitalisering och automatisering! 

Stora generella samhällstrender som omfattar även bergmaterialindustrin. Här har bransch-

organisationen en roll som plattform för demonstratorer och samverkansplattform för diskussionen 

kring vad digitaliseringen betyder för en fossilfri bergmaterialindustrin. 

7.1.6.2 Förbättra förutsättningarna för ökad elektrifiering! 

Behovet av fossilfri el till konkurrenskraftigt pris är en viktig förutsättning för att omställningen ska 

ske. Kapacitetsbrist och avstånd till kraftledning viktiga hinder för elektrifiering, och 

förutsättningarna är olika för varje täkt. Alla har sin uppsättning utmaningar och utgångslägen.  

Avståndet till kraftledning och kapacitetsbrist är en begränsande faktor för elektrifiering. Elnäten 

måste byggas ut för att skapa förutsättningar för ökad elektrifiering. 

7.1.6.3 Minska de dyra effekttopparna! 

effekttoppar kan bli kostsamma med dagens prissystem som baseras på maxlast. En lösning är att 

elnätet byggs ut på de platser som behöver hög effekt, en annan är att incitament för minskade 

effekttoppar så att man med hjälp av batterier eller annan teknik kan minska sin maxlast mot elnätet. 

Eftersom energiöverenskommelsen stödjer en ökad flexibilitet, bör den möjliggöra för bergtäkter och 

andra verksamheter att skapa lösningar där elnät än så länge saknas 

7.1.6.4 Krossar kan bli mer energieffektiva! 

De flesta krossar på marknaden idag har glidlager. Krossar med rullager har högre verkningsgrad. 

(Metso och Sandvik har glidlagrade krossar) 



 

13 
 

7.1.6.5 Mät för uppföljning av utsläpp! 

utveckling inom Sensorteknik ger nya möjligheter till utökad och förbättrad övervakning av 

produktionsutrustning och utsläpp från produktionsprocessen. Detta kan användas vid uppföljning och 

planering av underhåll och produktion, och mätningen kan ge nya kunskaper om outnyttjade 

effektiviseringspotentialer. Sådan information kan ge en klarare bild av var i produktionskedjan de 

stora utsläppen uppstår, och vilka åtgärder som är de mest effektiva för att minska utsläppen från 

produktionen. Det kan också vara ett underlag för rapportering av klimatinformation kopplad till 

produkten. 

7.1.6.6 Effektivisera produktionsprocessen! 

Det finns en betydande potential till att effektivisera branschen och uppnå mer industriella processer. 

Vissa effektiviseringar utgår ifrån enkla grundprinciper, andra kräver mer avancerad teknik som 3d 

scanning och modellering.  

• Lyftarbete i täkt är en betydande energitjuv. Går det att flata ut produktionskedjan är detta 

energibesparande. 

• Applicera ett lean-tänk inom täktprocessen för att på bred front identifiera 

effektiviseringsområden. 

• ”sätta skopan så få gånger som möjligt i materialet i processen” ökar effektiviteten. 

7.1.6.7 Utveckla tillsammans! 

Genom att titta på en särskild tillämpning och användning av entreprenadmaskiner, maskiner och 

hjälpmedel skapas förutsättningar för att nå ännu längre i produktutvecklingen genom att man får en 

tydligare specificering av behovet, och en tydligare bild av den faktiska användningen. Ökad 

samverkan i utvecklingsfasen ger en möjlighet att uppnå snabbare, bättre och mer relevant produkt- 

och processutveckling. 

7.2 Politiska förslag 

 

7.2.1.1 Säkerställ rättssäkra och effektiva tillståndsprocesser! 

Rättssäkra och förutsägbara tillståndsprocesser krävs för att skapa en rationell 

bergmaterialförsörjning. Om den tillståndsgivande myndigheten gör en saklig och kompetent 

bedömning som på ett relevant sätt utgår ifrån det regionala behovet av bergmaterial så är 

förutsättningarna goda för att branschen ska kunna producera bergmaterialprodukter i en 

klimateffektiv process. Tillståndsgivning för täkter är beslut med många inblandade vilket behöver ta 

viss tid, men att processen ofta är oförutsägbar missgynnar hela branschen. Då många upplever att 

regionala skillnader i handläggningsprocessen i flera fall utgör ett hinder för utveckling, är det möjligt 

att en centraliserad täkthandläggning kan vara en bra lösning, och borde utredas. 

7.2.1.2 Ge långa tillstånd med flexibla villkor som möjliggör klimatinvesteringar! 

Även om lönsamheten klarar företagets krav på maximal återbetalningstid blir investeringen inte av 

på grund av att återstående tillståndstid är för kort och att det i många fall är mycket osäkert om täkten 

får förlängt drifttillstånd med villkor som det går att bedriva verksamhet med. Alltför korta 

täkttillstånd med alltför stela villkor ger inte verksamhetsutövaren de möjligheter som behövs för 

långsiktiga klimatinvesteringar. Genom långa täkttillstånd utifrån en långsiktig 

materialförsörjningsplan går det att planera och optimera produktionen väl, vilket ger de 

förutsättningar som krävs för en effektiviserad, och i ännu högre grad avancerad och industrialiserad 
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produktion av bergmaterial i framtiden. Med långa tillstånd minskar risken och fler vågar göra viktiga 

klimatinvesteringar. 

7.2.1.3 Ge längre täkttillstånd för att skapa en större långsiktighet i ekonomin 

Många förutsättningar och mekanismer i täktverksamheten begränsar möjligheterna till långsiktiga 

investeringar. Mer långsiktiga perspektiv ger ökade möjligheter till investeringar! 

Några begränsande förutsättningar är: 

• korta täkttillstånd 

• alltför stora ekonomiska säkerheter för efterbearbetning som binder kapital som annars kunde 

användas till klimatinvesteringar 

7.2.1.4 Modernisera miljöbalken! 

Då miljöbalken utformades såg världen annorlunda ut. Miljöbalken har svårt att förhålla sig till många 

av de grundläggande miljömålen i dagens samhälle. Exempelvis behöver frågan om ökade cirkulära 

materialflöden prägla miljölagstiftningen i grunden för att kunna fungera effektivt, och det behövs 

också ett tydligt sätt att hantera situationer där olika miljömål inte självklart är förenliga med 

varandra. Vissa detaljer som dessa utmaningar ger upphov till går att lösa genom 

branschöverenskommelser och genom att utveckla tolkningar av lagen som främjar utvecklingen, men 

i många fall innebär detta komplicerade speciallösningar som innebär administrativa pålagor och är 

tidskrävande att arbeta fram. För att främja förutsättningarna för en cirkulär ekonomi behöver 

miljöbalken revideras i grunden utifrån de förutsättningar som dagens miljömål, dagens samhälle och 

dagens näringsliv utgör. 

7.2.1.5 Tag fram tydliga end-of-waste kriterier för ballast! 

Det måste bli tydligt när avfall upphör att vara avfall och regelverket måste främja återvinning när det 

är miljömässigt motiverat. Branschen anser att Miljödepartementet bör ge Naturvårdsverket i uppdrag 

att ta fram EoW-kriterier för ballastmaterial. Ballastmaterial är ett av de materialslag som omnämns i 

avfallsdirektivets artikel 24 som lämpliga föremål för end-of-waste kriterier. EoW kriterier är viktiga 

för att återvunna material ska kunna konkurrera på lika villkor eller gynnas i förhållande till 

användning av jungfruliga material, vilket är en förutsättning för framtidens cirkulära materialflöden 

och en cirkulär ekonomi. 

7.2.1.6 Utveckla branschens regelverk och vägledningar för Återvinning! 

Standarder, AMA och andra dokument ger ibland oklara förutsättningar kring vad som gäller kring 

återvinning i branschen. Dessa behöver hållas i uppdaterat skick och kännedomen om dessa dokument 

behöver öka i branschen. 

7.2.1.7 Möjliggör ökad materialåtervinning genom spårbarhet! 

Ökade möjligheter till spårbarhet ger bättre förutsättningar för materialåtervinning. Idag finns inget 

system på plats som möjliggör spårbarhetsuppföljning, men det är fullt möjligt att etablera ett sådant 

system. Flera andra EU-länder har liknande system som går att lära av, tex Finland. 

7.2.1.8 Slopa skattenedsättningen för diesel! 

Energipriser är ett centralt styrmedel för klimatomställning. Det finns en mängd mer eller mindre 

omoderna skattekonstruktioner som idag har en kontraproduktiv inverkan på målet om en fossilfri 

konkurrenskraft. Vissa mer uppenbara som dieselåterbäringen. Detta kommer att innebära en 

kostnadsökning i branschen, men är en åtgärd som är oundviklig för att genomföra 

klimatomställningen. Ökar produkternas klimatprestanda ökar värdet och därmed är en prisökning 

befogad. 

7.2.1.9 Överväg bonus-malus system för arbetsmaskiner! 

Skatter och avgifter kan göra det mer lönsamt att ersätta diesel i framtiden. Skatter och avgifter kan 

skapa nya incitament. En ny inköpsstrategi från Trafikverket m fl kan också bli utvecklingsdrivande. 
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Ytterst behöver det finnas marknadskrafter som driver på (jfr bonus-malus för personbilar). På 

internationella arenan föreslår branschen EU-lagstiftning kring miljöklassning av arbetsmaskiner där 

även CO2 utsläpp och energieffektivisering ska ingå. Maskintillverkarna behöver anpassa 

produktutvecklingen och på längre sikt leverera miljöanpassade fordon och maskiner med avseende 

både på lokal och global miljö.   

7.2.1.10 Förbättra villkor för hybrid-fordon, -anläggningsmaskiner och alternativa bränslen! 

Elektrifiering är inte möjligt överallt. Där det av något skäl helt enkelt inte fungerar är det viktigt att 

branschen kan minska de fossila utsläppen genom andra åtgärder än elektrifiering. 

7.2.1.11 Etablera täkter och masslogistikcentraler där de gör nytta! 

I samband med samhällets stora bygg- och anläggningsprojekt transporteras stora mängder massor. 

Genom att optimera logistiken kring dessa massor finns en betydande effektiviseringspotential. En 

viktig förutsättning för att effektivisera logistiken i samhället är att täkter och masslogistikcentraler 

kan lokaliseras på ett sätt som minimerar mängden onödiga transporter. Effektivt placerade täkter ger 

ett minskat trafikarbete och minskar utsläppen från transporter på allmän väg. En förutsättning för 

behovsnära lokaliseringar är en ökad förståelse för försörjningen av bergmaterial, och en större 

acceptans för bergtäkter och logistikcentraler. För att uppnå detta krävs information till politiker och 

allmänheten, men också att branschen själva arbetar med teknikutveckling och ökad användning av 

befintlig teknik i syfte att minska buller och damning från täktverksamhet. Tillståndsgivande 

myndigheter bör bedöma behovet utifrån ett perspektiv där regional bergmaterialförsörjning 

prioriteras, och nyttan av välbelägna täkter behöver tydliggöras för kommunpolitiker och 

länsstyrelser. 

7.2.1.12 Etablera Policylabs för att utveckla branschens regelverk! 

Många regelverk har tagits fram i ett samhälle som såg annorlunda ut jämfört med i dag. Regelverket 

eller styrmedlen var relevanta vid införandet men kanske inte idag. Policylab är en samarbetsform där 

många olika relevanta intressentgrupper samverkar nära kring utformningen av regelverk. Denna 

teknik har visat sig vara effektiv och framgångsrik på många olika håll. 

Branschen, kunder och andra aktörer i samhället behöver samverka kring utformningen av 

incitamentsmodellen för klimatomställningen. Avsikten är att tillsammans skapa en gynnsam miljö 

för innovation i branschen, och stimulera till att ”få det att hända”. 

7.2.1.13 Skapa demonstrationsarenor för framtidens bergmaterialindustri! 

Demonstratorer visar att tekniken är tillförlitlig. Dagens tekniska lösningar är tillräckligt lönsamma, 

men viljan att ställa om i produktionen är begränsad. Branschens aktörer saknar kunskap om 

kostnader och möjligheter med nya tekniska lösningar och de föredrar beprövad teknik. Det kan vara 

riskabelt och dyrt att vara först. Staten bör stötta demonstratorer för att visa upp tekniken innan den är 

kommersiell! 

7.2.1.14 Främja ”rätt” fossilfria drivmedel för att skapa fungerande marknadsförutsättningar! 

En viktig förutsättning för klimatomställningen är hur styrmedel för drivmedel kommer att utformas. 

Idag lönar det sig inte med biodrivmedlet HVO eftersom man får skattelättnader för diesel utan 

kompensation för biodrivmedel. För stora bolag betyder bränslebyte till biodrivmedel miljonförluster 

och är inte långsiktigt hållbart. Tillgången på biodrivmedel kommer att öka i betydelse. Redan idag är 

det svårt att hitta HVO. Det behövs styrmedel som branschen tillsammans med myndigheter utvecklar 

som också uppmuntrar produktion och teknikutveckling så att nya råvaror kan användas till framtida 

biodrivmedel. 

7.2.1.15 Låt offentliga upphandlingar vara drivande i klimatomställningen! 

En mycket stor andel av branschens produktion säljs till offentliga upphandlare. Dessa borde kunna 

ställa högre klimatkrav än privata beställare. Det kan exempelvis omfatta krav på att en viss andel av 
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materialet ska vara återvunnet material. Detta kan innebära att man i branschen får en möjlighet att ta 

bättre betalt för produkter som uppfyller högre krav. 

7.2.1.16 Förkorta återbetalningstiden (ROI) med investeringsstöd som klimatklivet! 

Investeringsstöd förkortar återbetalningstiden och gör att investeringar genomförs! I större 

anläggningar är eldrift ofta mer lönsamt, men i medelstora täkter behövs t ex Klimatklivets stöd för att 

skapa tillräcklig lönsamhet för konverteringen. I mindre täkter kan ROI (återbetalningstiden) bli för 

lång för att genomföra de önskade klimatinvesteringarna. Med stöd av Klimatklivet minskar ROI till 

acceptabel nivå. En större omställning kommer kräva samhällets stöd. Dessutom behöver nya tekniska 

lösningar demonstreras för att få branschens förtroende. Lönsamhet och tillförlitlighet är viktiga krav i 

branschen. 

7.2.1.17 Verka för att Elleverantörerna erbjuder bättre elprismodeller vid styrd belastning 

Möjligheterna att skapa en gynnsam belastning på nätet genom att inte producera när nätet är som 

mest belastat, dvs under sträng kyla, bör på sikt kunna gynna elektrifieringen av täkter, men 

avtalsfrågor behöver förankras med Energiföretagen Sverige innan elektrifieringen kan ta fart. Genom 

att inte belasta nätet då det redan är tungt belastat bör prismodeller kunna erbjudas som stimulerar till 

en ökad elektrifiering i branschen. 

7.3 Uppmaningar till kommuner: 

7.3.1.1 Låt kommunerna samla in klimatdata inom ramarna för tillsynsuppdraget! 

Kommunerna samlar idag inom ramarna för sitt tillsynsuppdrag in data kring täktverksamheten i 

relation till de villkor som givits i tillståndet, t ex sålda volymer, trafikbelastning och bullernivåer. 

Denna information skulle även kunna innehålla olika typer av klimatdata. Kommunerna skulle kunna 

utveckla incitamentsmodeller för ett effektivt klimatarbete där handläggning av ärenden prioriteras, 

eller tillsynsavgifter rabatteras för de verksamheter som har bra klimatvärden. Det är viktigt att de 

mätetal som efterfrågas är relevanta för verksamheten, och enkla att ta fram så det inte blir en ökad 

administrativ börda med begränsad nytta. Det är också viktigt att de incitamentsmodeller som 

tillämpas är relevanta för utvecklingen av verksamheten så det inte blir en ovälkommen 

kostnadspålaga för branschen och i slutändan beställaren. 

7.3.1.2 Beakta bergmaterialförsörjning och masslogistik tidigt i byggprocessen 

Genom att beakta bergmaterialförsörjningen redan vid översiktsplaneringen blir förutsättningarna 

bättre för ökad materialåtervinning, effektiv logistik och effektiv materialförsörjning. Ökande krav på 

effektivare transporter och bättre resursanvändning ställer krav på ökad samverkan i branschen. 

Effektiv masslogistik kräver samverkan mellan många aktörer och god planering. Helhetssyn och 

samverkan kring materialförsörjningen och masslogistiken bör involvera såväl tillståndsprocessen och 

de avvägningar och prioriteringar som görs i upphandlingar, och hela leverantörskedjan under byggets 

gång. 

 

 

 

 


