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E-post: nyllet2k7@hotmail.com  

I Dagens samhälle så eftersträvas en mer miljömedveten syn på användandet av samhällets naturresurser vilket in-

nebär att man behöver se över användningen av bland annat naturgrus och utvärdera möjliga alternativa substitut. 

Syftet med det här arbetet är att studera hur ballastmaterial som utgår från andra material än naturgrus kan förädlas 

med hjälp av en hydrocyklon. Förädlingsmetoden används idag för krossat bergmaterial men planeras i framtiden 

att användas även för morän.  

Ett fältarbete har ägt rum på Blentarpstäkten där det finns en förädlingsanläggning som har blivit studerad. Denna 

studie ligger till grund för denna rapport. Fältstudien har kunnat påvisa att det vid anläggningen har kunnat tas fram 

material som kan användas som substitut till naturgrus. Teknologin finns för att framställa ersättningsmaterial och i 

Blentarpsanläggningen förädlas krossat bergmaterial vilket möjliggör ett bevarande av Sveriges akvifärer och vat-

tenreservoarerna för kommande generationer. Problemet ligger i att det fortfarande är mer ekonomiskt att använda 

sig av naturgrus då det är färre processteg i utvinningen av naturgrus än vid utvinning av alternativt material. Detta 

innebär att det antingen behövs restriktioner för användandet av naturgrus alternativt subventioner för det alterna-

tiva materialet.  
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Processing of aggregates with hydrocyclone, a viable alternative?  

FREDRIK NYLÉN  

Nylén, F, 2012: Processing of aggregates with hydrocyclone, a viable alternative? Dissertations in Geology at Lund 

University, No. 317, 25 pp. 15 hp (15 ECTS credits) .  

Keywords:  Aggregate materials, hydrocyclone, Blentarp quarry, Skåne, substitutes  

Fredrik Nylén, Department of Geology, Lund University, Sölvegatan 12, SE-223 62 Lund, Sweden.  

E-mail: nyllet2k7@hotmail.com  

Abstract: In Today's society we aim at a more environmentally conscious approach to the use of society's natural 

resources, which means you need to review the use of particular natural gravel and evaluate possible alternati-

ves. The purpose of this work is to study how aggregate materials can be processed by means of a hyd-

rocyclone. This processing method is used today for crushed rock, but is planned in the future be used for till. 

  A field work has taken place in Blentarp quarry where there is a processing plant that has been studied and form 

the basis for this report. The field study has been able to demonstrate that the facility is able to produce materials 

that can be used as substitutes for natural gravel. The technology exists to produce substitutes and the site of Blen-

tarp refines crushed rock material which enables the preservation of Sweden's aquifers and reservoirs for future 

generations. The problem is that it is still more economical to use the nature gravel as there are fewer processing 

steps in the extraction of nature gravel than the extraction of alternative material. This means that it is ne-

cessary either to use restrictions for the use of the natural gravel or subsidize the alternative material. 
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1 Inledning 
Detta arbete har utförts i samarbete med Swerock AB. 

Syftet med projektet är att studera och översiktligt 

beskriva hur förädlingsprocessen av bergkrossmaterial 

fungerar tekniskt och hur kvalitén säkerställs med hän-

syn till de geologiska förutsättningarna. Ur miljömäss-

ig hållbarhetssynpunkt är bergkrossmaterial ett bättre 

alternativ än traditionell naturgrusanvändning eftersom 

detta alternativa material minskar beroendet av natur-

grus och på så sätt bevarar t.ex. vattenreservoarer för 

framtida användning, vilket i sin tur bidrar till beva-

randet av värdefulla kultur- och naturområden. 

 

2 Syfte  
Syftet med denna rapport är att studera och översiktligt 

beskriva förädlingsprocessen med hjälp av en hyd-

rocyklon för att se om det sålunda producerade ballast-

materialet kan hålla tillräckligt god standard för att 

fungera som ersättningsmaterial och då fungera som 

ett alternativ till naturgrus. 

 

3 Metod 
Informationssökande genom sökmotorer Google, Web 

Off Science och facklitteratur har utförts men även 

kontakter med SGU och företag har fungerat som vik-

tiga informationskällor. Utöver detta så har fältstudier 

på Blentarptäkten ägt rum. En laboration har utförts 

vid anläggningen för att se om materialet efter genom-

förd krossning, tvättning och siktning håller en till-

räcklig god standard för att användas som ersättnings-

material för naturgrus.  

 

4 Bakgrund 
Bakgrunden till sökandet efter alternativa material till 

naturgrus kommer nedan att delas in i fyra delar.  

En kort presentation av samarbetspartnern 

Swerock  

En kort beskrivning av vad som menas med 

ballast  

Nationella och lokala miljömål som påverkar 

produktionen av ballast i Skåne  

En beskrivning av de geologiska förutsättning-

arna för produktion av ballast i SV Skåne  

 

 4.1 Swerock 
Arbetet har gjorts i samarbete med Swerock AB, detta 

företag ingår i PEAB- koncernen.  Swerock är en av 

Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus 

och berg samt erbjuder även transport- och entrepre-

nadmaskintjänster .  Före taget  omsät ter  cirka 

4,5miljarder och har cirka 800 anställda. Swerock har 

omkring 200 täkter utspridda i Sverige varav de flesta 

är berg och grustäkter. Vid en av dessa täkter 

(Blentarpstäkten) så har min fältstudie ägt rum. 

Swerock är ett företag med mycket erfarenhet och 

kompetens avseende täktverksamheter och dess miljö-

påverkan. Swerock är kvalitets- och miljöcertifierade 

enligt ISO 9001: 2008 och 14000: 2004, vilket bl.a. in-

nebär att företaget har en fastställd miljöpolicy, har mil-

jöutbildad personal och tillämpar fasta rutiner i sitt mil-

jöarbete (Soldinger 2012) 

För allmän information om Swerock hänvisas till länk 

http://www.swerock.se/sv/Grus--Berg/ 

 

 4.2 Ballast  
Ballast är ett samlingsnamn på naturgrus, morän och 

krossberg. Dessa begrepp används olika beroende på 

vem som använder begreppen (SGU, 2000). 

 

Krossberg 

Till skillnad från morän och naturgrus så är krossberg 

framställt med hjälp av antropogena metoder. En vanlig 

metod är att man spränger loss delar av urberg för att 

sedan krossa i önskade fraktioner beroende på dess 

syfte. Materialet bearbetas sedan för att nå önskade 

egenskaper t.ex. genom siktning och rundningsförädling. 

Exempel på detta kommer längre fram i rapporten. 

 

”Grus kan definieras som: 

• en jordart i vilken korngruppen (fraktionen) grus domi-

nerar 

• kornstorlek 2−20 mm 

(enligt Atterberg och SGU före 1995) 

• kornstorlek 2−60 mm 

(enligt SGF och SGU efter 1995) 

• gemensam benämning på naturgrus och krossberg-

material som används som ballast” (SGU, 2000:2) 

 

Om man däremot använder sig av termen naturgrus så 

har man där istället definierat bildningsprocessen och 

inte storleksfraktionen: 

 ”naturligt sorterade jordarter som till övervägande delen 

består av fraktionerna sand, 

grus och sten och som i fråga om bildningssätt kan hän-

föras till någon av kategorierna isälvsavlagringar, svall-

sediment, älvsediment eller vindavlagrade sediment. 

(Denna definition har stöd av SOU 1995:67 och prop. 

1995/96:87.)” (SGU, 2000)  

Naturgruset behövs för industriellt bruk och är idag på 

sina områden redan en bristvara. Naturgrusavlagringarna 

är en ändlig resurs som krävs för våra vattenreservoarer 

vilket innebär att vid överanvändning så riskeras våra 

vattenreservoarer. Utöver de praktiska aspekterna så 

finns det även andra viktiga skäl att undvika överan-

vändning, såsom bevarandet av friluftsområden.  

Naturgrus har olika avsättningsmiljöer som då även åter-

speglar dess egenskaper: 

Isälvsediment- materialet har i detta fall bildats som 

konsekvens av att inlandsisen/glacial har smält. Ett vat-

tendrag bildas som transporterar materialet och sedan 

deponerar materialet när flödeshastigheten minskar. 

Svallsediment – har transporterats och avlagrats av vå-

gor och strömmar längs med kusterna. Strandlinjen har 

inte varit konstant under avlagringsprocessen vilket in-

nebär att man kan finna avlagringar uppe på kontinen-

ten, och inte bara vid kusten. Alltså kustlinjen har varit 

högre än vad den är i nuläget. 
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Älvsediment − har avsatts utmed strömmande vatten-

drag, detta innebär i princip samma förutsättning som i 

fallet isälvssediment fast inte nödvändigtvis beroende 

på smält material och inte nödvändigtvis med samma 

energimängd.  

Flygsand − är ett resultat av vindens eroderande och 

transporterande förmåga, d.v.s. att materialet har t.ex. 

blivit utsatt för regn och vind och då slitits loss från 

dess moderbergart och blivit iväg transporterad av 

vinden. Sanden bildar ofta sanddyner. 

Morän 

 Morän bildades av inlandsisen som under sin utbred-

ning plockade upp material som sedan transporterades 

iväg och krossades. När isen smälter så avlagras 

materialet och går då under namnet morän. Bildnings-

processen resulterar i ett material vars fraktioner, yt-

form och sammansättning varierar kraftigt (SGU, 

2000). 

 

4.3Naturgrus och moräns egenskaper 
 

Isälvsavlagringar 

Naturligt sorterad jordart, består ofta av sand och grus 

fraktioner. 

Då materialet har deponerats av vatten i rörelse så har 

inte finmaterialet haft någon möjlighet att avlagras.  

I transport processen så slås partiklarna emot varandra 

vilket resulteras i att materialet rundas. 

Graderingstalet ofta mindre än 5. Graderingstal är en 

siffra som anger variationer i partikel storlek, lågt tal= 

välsorterat.  

 

Svallsediment  

Materialet är naturligt sorterat och dess fraktioner be-

står vanligtvis av sand, grus och sten. 

Finmaterial saknas då avlagringsprocessen sker av 

vattenrörelser.  

En rundning av partiklarna sker i och med att partiklar-

na stöts emot varandra. 

Graderingstalet är oftast mindre än 5. 

 

Älvsediment 

Naturligt sorterad jordart och består vanligtvis av sand. 

Finmaterial kan finnas i mindre partier då vattnets 

energi är lågt. 

Partiklarna är vanligtvis rundade. 

Då materialet är avlagrat efter inlandsisens avsmält-

ning kan det uppträda organiskt material. 

Lågt graderingstal. 

 

Flygsand  

Välsorterad jordart.  

Består vanligtvis av finsand och mellansand. 

Lågt graderingstal. 

 

Morän  

Vanligaste förekommande jordarten i Sverige, med ca 

2/3 av landytan. 

Då morän inte bildas i strömmande vatten så är materi-

alet osorterat. 

Vanligen består morän av en finkornig mellanmassa 

med inslag av skiftande mängd sten och block.  

Inte ovanligt att finmaterial kan förekomma i större 

mängd (10-20%). 

Högt graderings tal ca 15.  

Materialet är ofta kantigt eller lätt rundat. 

Block kan förekomma i varierande mängd. (SGU, 

2000) 

 

4.4 Ballastanvändningsområden  

Ballast används i Skåne framför allt inom använd-

ningsområdena Väg, Betong och som Fyllnad. Det 

finns utöver dessa andra användningsområden i Skåne 

men år 2009 utgjordes dessa enbart av en mindre andel 

om 13 %. Figur 1 visar förhållandet mellan de olika 

användningsområdena för Skåne län år 2009 och tabell 

1 visar den procentuella fördelningen för naturgrus 

Sverige under åren 1999, 2008 samt 2009. 

  

Specificerade användningsområden i Sverige för ball-

ast och dess användningsområden samt kartläggning 

av vilka naturgrusmaterial som är ersättningsbara listas 

nedan. Vidare beskrivs de användningsområden där 

ersättningsmaterial är möjligt att använda beroende på 

”Figur 1 Visar den procentuella fördelningen inom 

ballastanvändningen för Skånelän år 2009 (SGU, 

2010).” 

”Tabell 1visar den procentuella fördelningen av an-

vändningsområdena för naturgrus i Sverige under åren 

1999, 2008 samt 2009 (SGU, 2010).” 
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lokala förekomster. Värt att notera är de naturgrusan-

vändningsområden som inte kan bytas ut mot annat 

material. Inom dessa användningsområden, där fin-

material på ca.0-2 mm krävs, är det inte tekniskt möj-

ligt och/eller ekonomiskt rimligt att ersätta naturgruset. 

(SGU, 2011)     

Vägändamål (obundna lager, bitumenbundna lager) 

-Ersättningsmaterial finns 

Järnväg, banvall 

-Ersättningsmaterial finns 

Ledningsgravar (ledningsbädd, kringfyllnad) 

-Ersättningsmaterial finns 

Markbeläggningar (sättsand, fogsand) 

-Ersättningsmaterial finns 

Sandsäckar 

-Ersättningsmaterial finns 

Halkbekämpning (sandningssand) 

-Ersättningsmaterial finns 

Erosionsskydd och trummor 

-Ersättningsmaterial finns 

Betong (sand till betongvaror, sprutbetong, fabriksbe-

tong) 

-Lokal brist kan förekomma 

Självutjämnande golv (avjämningssand) 

-Lokal brist kan förekomma 

Filtrering (sand till renvattenfilter, sand till avloppsvat-

tenfilter) 

-Lokal brist kan förekomma 

Ridbaneunderlag (paddock) 

-Lokal brist kan förekomma 

Golfbanor (såbäddsand, dressand, dräneringssand, 

bunkersand) 

-Lokal brist kan förekomma 

Bruk (putsbruk, murbruk, spackel) 

-Ersättningsmaterial saknas 

Gjuteri (gjuterisand) 

-Ersättningsmaterial saknas 

Stötdämpande underlag (fallsand) 

-Ersättningsmaterial saknas 

Betongtakpannor 

-Ersättningsmaterial saknas 

Glasråvara (kvartssand) 

-Ersättningsmaterial saknas 

    

 4.5 Sveriges Miljömål  
Riksdagen, det högsta beslutande politiska organet i 

Sverige, har fastställt miljökvalitetsmålen och delmå-

len för en hållbar utveckling. Regeringen har det över-

gripande ansvaret för miljökvalitetsmålen. Länsstyrel-

sen och Skogsstyrelsen svarar för arbetet med miljö-

målen och uppföljningen av dem på regional nivå. 

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generat-

ionsmål och sexton miljökvalitetsmål. Generationsmå-

let anger inriktningen för den samhällsomställning 

som behöver ske inom en generation för att miljökvali-

tetsmålen ska nås (Naturvårdsverket, 2012).  

Skånes regionala miljömål  

I Miljömål 9, Grundvatten av god kvalitet i region 

Skåne, tar man upp faktorer som påverkar vattnets 

kvalitet. Grundvattentäkter används framförallt för att 

tillgodose ett behov av dricksvatten samt vatten för 

odling. Vatten av god kvalitet kan även fås från vissa 

sjöar, både naturliga och konstgjorda. Länsstyrelsen i 

Skåne har lagt upp en plan för att försöka skydda 

grundvattentäkterna genom att ge ut direktiv till sina 

kommuner. Nedan citeras länsstyrelses direktiv 

(Torbäck 2011).  

”Skydd av grundvattenförande geologiska formationer  

Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för 

nuvarande och framtida vattenförsörjning i Skåne ska 

senast år 2015 ha ett långsiktigt skydd mot exploate-

ring som begränsar användningen av vattnet. 

(Regionaliserat mål, Länsstyrelsen i Skåne Län 2012)”  

Även mål för att bevara Grundvattenytan är etablerade 

i Länsstyrelsens plan (Länstyrelsen I Skåne Län, 2012) 

Då täktverksamheter av naturgrus kan påverka vatten-

ytan vid utvinningen av naturgrus i och med att akvi-

fären (används som vattenreservoarer) försvinner eller 

åtminstone förlorar mäktighet vid utvinning så sjunker 

grundvattennivån. En annan faktor som spelar in vid 

bearbetning av dessa täkter är att spill av olja och 

andra kemikalier från verksamheter kan infiltrera 

grundvattensystemet och orsaka en förorening. Nedan 

citeras Skånes mål avseende grundvattennivåer:  

”Senast år 2015 ska användningen av mark och vatten 

i Skåne inte medföra sådana ändringar av grundvatten-

nivåer som ger negativa konsekvenser för vattenför-

sörjningen, markstabiliteten eller djur- och växtliv i 

angränsande ekosystem. (Regionaliserat mål Länssty-

relsen i Skåne län 2012)”  

Även ett mål som berör naturgrus har lagts fram:  

”Skånes uttag av naturgrus år 2010 ska vara högst 1 

miljon ton per år. (Regionaliserat mål Länsstyrelsen i 

Skåne län 2012)”  

Målet är att man ska minska användningen av natur-

grus i Skåne till 1miljon ton per år för att sedan på sikt 

minska användningen till enbart de användningsområ-

den som kräver naturgrus för att fungera. Värt att no-

tera är att även vid en lågkonjunktur med lägre efter-

frågan, minskad riskbenägenhet och behov av material 

så kommer målet troligen inte att uppnås i Skåne län. 

Vid en jämförelse kan man se att år 2008 hade man ett 

uttag av 2,3 ton naturgrus medan år 2009 var motsva-

rande siffra 1,7 ton. En minskning har skett men trolig-

en inte tillräckligt för att nå målet år 2012.  

För att försöka att minimera användningen av natur-

grus har flera olika metoder utvecklats. Man har också 

blivit mer restriktiv vid täkttillstånd för naturgrustäk-

ter. Andra styrmedel som finns att tillgå för att minska 

användandet av naturgrus är t.ex. höjda naturgrusskat-

ter. Även miljölagar används för att begränsa använ-

dandet av naturgrus och möjliggöra alternativa meto-

der  

Något som måste beaktas är att produktionskostnaden 

spelar en stor roll i val av produktionssätt. De olika 

bolagen i branschen arbetar utifrån sina egna förutsätt-

ningar; hur långt ifrån deras arbetsplatser ligger deras 

utgångsmaterial? Avståndet från materialet är en faktor 

som påverkar transportkostnader. Hur ser bolagens syn 

på miljön ut? Föredras ett grönt alternativ och/eller ett 
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alternativ som ger en optimerad vinst? Att använda sig 

av alternativa metoder än rent naturgrus är ett dyrare 

alternativ men bidrar istället med en hållbarare ut-

veckling än vid exploatering av våra grundvattenreser-

voarer (Torbäck 2011)  

 

4.6 Miljölagar  

Miljöbalken (MB) trädde i kraft den 1 januari 1999 

och ersatte16 befintliga lagar som bl.a. naturvårdsla-

gen, miljöskyddslagen, lagen om skötsellagen, renhåll-

ningslagen, hälsoskyddslagen, vattenlagen, lagen om 

kemiska produkter, miljöskadelagen. Vattenverksam-

heten och renhållningen kompletterades med särskilda 

bestämmelser (SFS1998: 808).  

För att miljömålen ska kunna uppnås så behövs det 

styrmedel då ett mål i sig själv är verkningslöst. Miljö-

balken (1998:808) beskriver i kapitel 1 bestämmelser-

na som syftar till att främja en hållbar utveckling som 

innebär att nuvarande och kommande generationer 

tillförsäkras en hälsosam och god miljö.  

I Miljöbalken kapitel 2 beskrivs de allmänna hänsyns-

reglerna som kortfattat innebär att de som ska bedriva 

verksamhet skall skaffa sig den kunskap som behövs 

med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 

omfattning för att skydda människors hälsa och miljön 

mot skada eller olägenhet. 

 Andra kapitlet 6 § (MB) behandlar lokaliseringsprin-

cipen, vilket innebär att man enbart ska anlägga en 

verksamhet på en plats där dess syfte fylls utan att 

påverka omgivningen negativt.  

Vidare beskrivs i MB kapitel 3 de grundläggande be-

stämmelserna för hushållning med mark- och vatten-

områden samt att de ska användas för de ändamål de 

är mest lämpade med beaktande av samtliga förelig-

gande behov.  

Nedan kommer två exempel på lagrum som berör na-

turgrustäkter tagna från miljöbalkens 7 (skydd av om-

råden) och 9 (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 

kapitel (SFS1998: 808).  

Kap 7 21§ MB ”Ett mark- eller vattenområde får av 

länsstyrelsen eller kommunen förklaras som vatten-

skyddsområde till skydd för en grund- eller ytvatten-

tillgång som utnyttjas eller kan antas komma att ut-

nyttjas för vattentäkt.”  

Kap 9 6b§ MB ”Om en täkt av naturgrus kräver till-

stånd eller anmälan enligt detta kapitel eller föreskrif-

ter som har meddelats med stöd av kapitlet, får täkten 

inte komma till stånd om 1.det med hänsyn till det 

avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och 

ekonomiskt rimligt att använda ett annat material, 

2.naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande 

eller framtida dricksvattenförsörjning och täkten kan 

medföra en försämrad vattenförsörjning, eller 

3.naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur- eller 

kulturmiljö. Lag (2009:649).”  

Av Kap 7 21§ MB framgår att man vill främja den 

hållbara utvecklingen.  

I miljöbalkens kap 9 6b§ punkt 1 kan man se en hän-

visning till BAT (Bästa möjliga teknik). Detta innebär 

att man istället för naturgrus ska använda ett annat 

material, exempelvis krossat berg eller förädlad morän 

om det är ekonomiskt och tekniskt möjligt. Punkt 2 

hänvisar till att man ska gynna den hållbara utveckl-

ingen. Punkt 3 hänvisar till att man ska gynna det na-

turliga och kulturella arvet.  

 

4.7 De geologiska förutsättningarna för 
produktion av ballast i SV Skåne 
Sveriges bergarter domineras i huvudsak av magma-

tiska och metamorfa bergarter med några undantag. 

SV Skåne domineras av sedimentära bergarter och då 

framförallt av kalksten. Vid produktion av ballast så 

föredras i Sverige generellt icke sedimentära bergarter 

då sådana bergarter inte håller rätt standard (inte till-

räckligt hårt). Särskilt unga sedimentära bergarter, som 

t.ex. den skånska kalkstenen som är 60miljoner år 

gammal (Calner, 2006), är olämpliga för produktion av 

ballast. Se bilaga figur 4. Detta innebär att tillgången 

till material för ballastproduktion i detta område är 

begränsad till vissa områden med bättre förutsättningar 

såsom Romeleåsen och naturgrustäkter. Det är således 

brist på bra material i SV Skåne för ballastproduktion i 

närheten av dess konsumtionscentra. Då en gradvis 

minskning av naturgruset sker så krävs alternativa me-

toder för att tillgodose behovet av användbart material 

för ballastframställning. 

 Som innan nämnts har svenska myndigheter lagt upp 

mål om att minska naturgrusanvändningen. Som ex-

empel så har länsstyrelsen i Skåne län satt upp mål att 

vid 2010 enbart använda 1miljon ton naturgrus. För att 

jämföra så användes under år 2003 knappt 9 miljoner 

ton ballast. Det finns ersättningsmaterial som kan er-

sätta naturgruset i alla fall som berör fraktionen 2mm 

och uppåt för en rimlig kostnad. Under fraktionen 

2mm så finns det fortfarande användningsområden där 

naturgruset inte kan ersättas. I de flesta fall är då fråga 

om framställningen av ballast till betong och torrbruk 

till en rimlig kostnad. Behovet i fråga uppgick till 

410 000 ton sand (0-2 mm) år 2005. Detta innebär att 

man ska försöka sätta upp riktlinjer som innefattar att 

minimera användningen av naturgrus till ändamål där 

det inte finns rimliga alternativ. För att man ska kunna 

uppnå målen så har 7 riktlinjer tagits fram: 

”1. Hushållning med befintliga resurser. Etablerade 

täkter med lokalisering och materialslag som stämmer 

överens med en långsiktigt hållbar materialförsörjning 

bör utvinnas med beaktande av materialkvalitet och 

användningsområde. Slentrianmässig användning av 

högkvalitativ ballast till användningsområden där al-

ternativa material eller tekniker är fullgoda ersättning-

ar måste upphöra. 

2. Ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall, 

schaktmassor, krossad reststen från blockstenstäkter 

samt lämpligt avfall från industriell verksamhet för 

användning som ersättning f ör i första hand lågkvali-

tativ ballast. Fler etableringar av återvinningsanlägg-

ningar i täkter. 

3. Ökad användning av markstabilisering vid bygg- 

och anläggningsarbeten i områden med leriga moräner. 
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Detta sparar stora mängder grus- och bergmaterial och 

bör utvecklas i första hand i sydvästra Skåne. 

4. Ökad användning av morän som fyllnadsmaterial 

och i betong. Detta gäller främst morän från av-

baningsmassor vid bergtäktsetablering men också från 

moräntäkter. Nya moräntäkter bör etableras. 

5. Krossat berg från bergtäkter är det huvudsakliga 

ersättningsmaterialet för naturgrus till år 2010. Nya 

bergtäkter bör etableras. 

6. Avvecklad brytning och användning av naturgrus 

med kornstorlek 

större än 2 mm. Användning av naturgrus måste redu-

ceras till betong och torrbruksbranschens behov av 

sand (kornstorlek 0-2 mm) från täkter där sandfrakt-

ionen dominerar. Nya sandtäkter kan behöva etableras. 

7. Import bör övervägas för omfattande bygg- och an-

läggningsprojekt med stort ballastbehov i närheten av 

hamnar.” (Länsstyrelsen Skåne län 2005). 

 

För att dessa riktlinjer ska kunna leda till framgång 

och måluppfyllelse för Skåne län krävs det att alla be-

rörda aktörer tar sitt ansvar. En av aktörerna är länssty-

relsen som ansvarar för de regionala miljömålen inom 

ramen för en hållbar utveckling. Utöver detta så ansva-

rar länsstyrelsen även för prövningen av täktärenden. 

Kommunerna inom länet utgör en andra aktör vars 

ansvar ligger i den fysiska planeringen och som re-

missinstans för täktärenden. Utöver dessa aktörer så är 

det marknaden som påverkar. Marknaden består av 

säljaren som i detta fall är ballastbranschen. Deras 

ansvar ligger i att tillhandahålla material för kunderna 

och då ha makten att påverka att ersättningsmaterial 

finns tillgängligt för köparna. Den sista aktören blir då 

kunden som ansvarar för att göra de hållbara valen och 

då välja de alternativ som gynnar den hållbara utveckl-

ingen och då välja bort naturgruset.   

 

Av Länsstyrelsens materialhushållningsprogram fram-

går det att i SV Skåne år 2003 användes ca 2,3 miljo-

ner ton bergkrossat material samt ca 300 000 ton na-

turgrus. Behovet för SV Skåne län under den här tiden 

var ca 200 000 ton vilket med receptomställning skulle 

kunna reduceras till 140 000 ton vilket innebär att en 

dryg halvering skulle kunna genomföras (källa). För 

att minska pressen på material skulle nya bergtäkter 

kunna etableras. 2005 fanns det tillstånd för årligt ut-

tag av 3,3 miljoner ton bergkrossat material, med en 

ökning av aktiva täkter så skulle denna siffra öka och 

då minska risken för materialbrist. Ett problem i detta 

område är dock att majoriteten av lokaler med bra för-

utsättningar i SV Skåne är belägna på/runt Romeleåsen 

vilken har andra markanvändningsområden såsom 

friluftsliv samt naturvård. År 2003 så fanns det ca 2,5 

miljoner ton sand i de etablerade sandtäkterna i SV 

Skåne. Med en receptomställning så skulle det inne-

bära att detta material skulle kunna räcka i nästan 20 

år. Om man inte genomför receptomställningen så 

finns det en risk att sanden skulle vara en bristvara 

redan år 2015. Därför bör man överväga att förlänga 

täkttillstånden alternativt ge ut nya tillstånd i närheten 

av produktionsanläggningarna i områdets västra del. 

Ett problem i SV Skåne är att den domineras av en 

kalk bergrund vilket man kan se spår av i vissa sand-

täkter. Dock så levereras det sand av god kvalité vilket 

innebär att det finns material som håller bra standard 

(Länsstyrelsen Skåne län 2005).      

 

 

4.8 Ballast - Produktionsutveckling 
Ursprungligen användes naturgrus som främsta materi-

al i ballastproduktionen. I och med gradvis minskning 

av naturgrusanvändandet så har man blivit tvungen att 

använda sig av material som har kunnat fungera som 

substitut till naturgrus. Vid början på 1990-talet så 

bestod ballastanvändandet av 40 % krossat berg. 1997 

så ökade användandet till 60 % och 2003 till 68 %. 

Detta innebär att utifrån de uppsatta målen så har en 

minskning av naturgrusanvändningen skett och alter-

nativt material har fungerat som ersättningsmateri-

al(Länsstyrelsen Skåne län 2005). För att en fortsatt 

minskning ska ske så krävs det att konsumenterna väl-

jer det alternativa materialet och på så sätt hjälper till 

att uppnå målen.  

Här nedan redovisas en tabell som visar den totala  

leveransen av ballast i Sverige se tabell 2. Notera att 

arbetet behandlar framförallt Skåne län och det är då 

informationen om Skåne som är av störst intresse för 

rapporten. Nedan presenteras även en figur som ger en 

mer lättförståelig bild på fördelningen inom landet se 

figur 2. Detta kan sedan jämföras med tabell 3 och 4     

”Tabell 2 visar  leveranserna av ballast under åren 

1999-2009 fördelat på de olika länen (SGU 2010).” 
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som redovisar fördelningen av ballastmaterialet. No-

tera det höga värdet av naturgrusanvändning ca 1,7 

miljoner ton år 2009. Då Skåneläns mål för naturgrus 

innefattar att till år 2010 enbart använda 1 miljon 

(källa) ton så uppnådes inte detta mål vilket innebär att 

det krävs mer arbete för att minska överanvändningen 

av naturgrus. Tabell 3 visar att i Skåne så har det varit 

en nedåtgående trend dock inte i den grad som man 

skulle kunnat önska men en minskning trots allt. 

(SGU, 2010).   

 

  

4.9 Alternativa material 
I och med den nya målsättningen att på sikt minimera 

naturgrusanvändningen så  kommer alternativa meto-

der att bli nödvändiga för att kompensera förlusten av 

råmaterialet naturgrus. De alternativa metoderna är 

bland annat krossning av berg samt förädling av mo-

rän. Vid krossning av berg så får man en del material 

som inte befinner sig inom de önskvärda storlekarna. 

Samma problem finns hos morän. För att kunna an-

vända sig av dessa materialslag så krävs det en föräd-

ling av materialet där material som inte tillhör rätt 

fraktion sorteras bort. I Blentarpstäkten sker en föräd-

ling av bergkrossmaterial men metodiken skulle lika 

bra kunna fungera för morän. Avsikten är också att 

Blentarpstäkten i framtiden ska användas för förädling 

av morän. 

 

Morän  

Vid utvinning av naturgrus så förstörs även vattenre-

servoarerna. Om man istället använder sig av moränut-

vinning vid produktion av ballast och fyllningsmaterial 

så riskera man inte att påverka vattenreservoarerna. 

Och moränutvinning är därför ett mer hållbart alterna-

tiv. Om man utgår från SV Skånes förutsättningar kan 

man med hjälp av finkorniga moräner samt kalk er-

sätta behovet av naturgrus och krossat bergmaterial vid 

markstabilisering av bygg- och anläggningsarbeten. 

Detta är ett mycket bra alternativ då varken morän 

eller kalk är någon bristvara i SV Skåne till skillnad 

från naturgrus och bergmaterial (Länsstyrelsen Skåne 

län 2005). 

 

Återvinning 

Att återvinna redan använt material kan om omstän-

digheterna tillåter det vara ett avvändbart ersättnings-

alternatival. Materialet kan t.ex. vara bygg- och riv-

ningsavfall, schaktmassor och avfall från industriell 

verksamhet. Notera att detta material måste kontrolle-

ras så att inte någon form av negativ miljöpåverkan 

sker vid användningen. Det återvunna materialet an-

vänds främst vid enklare användningsområden såsom 

utfyllnadsmaterial och till  förstärkningslager 

(Länsstyrelsen Skåne län 2005). 

 

4.10 Områdesbeskrivning 
Täkten som studerats är belägen ca 5 km söder om 

Blentarp i sydvästra Skåne, en bergtäkt där utvinning 

och förädling av bergkrossmaterial utförs av företaget 

Swerock AB. Täkten är en av företagets cirka 200 täk-

”Figur 2 ger en lättförståelig presentation på fördel-

ningen av leveranser av ballast inom Sverige mellan 

åren 1999-2009 (SGU 2010).”  

”Tabell 3 visar fördelningen av vilka ballasttyper som 

används och dess volymer för Sverige (SGU 2010). ” 

”Tabell 4 visar en procentuell fördelning av leveran-

sen av ballastfördelningen under åren 2006-2009 
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ter. Den är lokaliserat i ett glest bebyggt område. Infra-

strukturen i området är dåligt omhändertagen, slitna 

vägar vilket medför att onödigt mycket buller genere-

ras.  Se figur 3 

 

4.11 Täktens geologi 
Området där täkten är belägen består framförallt av grå 

medelkorning förskiffrad relativ homogen granit/ gra-

nodiorit. Även en del mörka mineraler kan urskiljas 

vilka framförallt utgörs av biotit. För mer utförlig in-

formation berörande täktens geologi se bilaga tabell 5. 

Beroende på vilket användningsområde man vill an-

vända ballasten till så eftersträvas vissa egenskaper. 

Om man utgår från kraven på t.ex. betongballast så 

kan man där se att den mineralogiska samansättningen 

är av stor betydelse men även kornstorlek och textur är 

väsentliga. För att materialet ska hålla god kvalité så 

krävs det att svavel och sulfidhalten är låg (under 1 

%). Det eftersträvas även låga halter av alkalilösliga 

kiselsyror. Flinta är ett exempel på alkalikiselsyrarak-

tivt mineral. Låg glimmerhalt eftersträvas då även 

glimmermineralens kornstorlek påverkar kvalitén vid 

framställning av betongballast. En annan viktig faktor 

är materialets volymstabilitet, d.v.s. att material såsom 

t.ex. lerskiffer inte är optimalt då den sväller vid upp-

tag av vatten. Andra faktorer som spelar in för balla-

stens kvalité är frysmotstånd (gäller framförallt frakt-

ioner större än 4 mm). Slutligen finns det faktorer 

såsom materialets densitet och radioaktivitet vilka på-

verkar funktionen. Materialet i täkten verkar vid en 

okulär bedömning vara frost och vittringsbenägen. 

Även en för hög glimmerhalt har kunnat identifieras. 

Detta är de enda negativa faktorer som har kunnat 

identifieras, dock ska noteras att dessa observationer 

utgår från en undersökning vilket medför en osäkerhet 

(MRM 2011)  

 

5 Processbeskrivning 
I Blentarpstäkten sker en förädling av krossat berg. 

Det första steget i processen är att material sprängs för 

att på så sätt frigöras från berget. Materialet krossas 

sedan mekaniskt av en kross och transporteras därefter 

till en förädlingslokal. 

 

 5.1 Station 1 Inmatning 

Krossmaterialet töms ut i en behållare och transporte-

ras sedan vidare med hjälp av ett rullband till station 

två. Se Bilaga figur 5 

 

5.2 Station 2 Siktning grovmaterial  
I station 2 separeras det grövsta materialet bort (16 

mm+) genom siktning som blir spillmaterial. Se Bilaga 

figur 6 

 

5.3 Station 3 Siktning (4-16 mm) 
Efter att det grövsta materialet har sorterats bort sker 

sedan vid station 3 ytterligare en sortering av material i 

”Figur 3 Till vänster presenteras en översiktsbild på Skåne län. Till höger kan en mer detaljerad 

karta över täktområdet ses. Den gula markören representerar täktens läge. Bilder hämtade från 
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storleksintervallet 4-16 mm. Detta material tvättas för 

att sedan användas i försäljning som utfyllnadsmateri-

al(Pettersson samtal 2012). Se Bilaga figur 7 

 

Station 4 Hydrocyklonen (0-4 mm) 
Materialet i fraktionen 0-4 mm transporteras till en 

hydrocyclone där en separation av ler-, silt- och fins-

and fraktionen sker. Processen bygger på att man med 

hjälp av centrifugalkraften separerar material med 

olika kornstorlekar. De grövre partiklarna ansamlas i 

en undre behållare medan slurryn (vätska utblandad 

med de önskade fraktionerna) ansamlas i en övre kam-

mare.  Det finns faktorer som måste tas i beaktande 

under processen gång bl.a. att man håller ett så kon-

stant inmatningsflöde som möjligt. Om inte så sker 

påverkas resultaten negativt. Det är inmatningsflödet 

som utgör den viktigaste faktorn för ett gott resultat. 

Andra faktorer som kan påverka resultatet är hastighet-

en samt öppnings munstyckets storlek. De negativa 

konsekvenserna som då kan uppstå är att man erhåller 

en sämre separation genom att grövre partiklar felakt-

igt hamnar i den övre tanken. Det grövre materialet 

kan sedan matas ut genom ett utmatningsmunstycke 

och är då redo för att användas som färdig produkt. I 

dagligt tal kallas denna produkt stenmjöl. Notera att 

inte en fullständig separation av finfraktionerna sker 

(Peal AB, Narasimha et al 2010). Se Bilaga Figur 8 

I Blentarpstäkten finns det två hydrocykloner. Anled-

ningen till att det finns fler än en hydrocylon är att 

minimera risken att en ofullständig separation sker. 

Det var här möjligt att, förutom inmatat material, välja 

följande parametrar för hydrocyklonen: pumpens has-

tighet och storlek av spigot respektive vortex. Dessa 

inställningar måste optimeras efter inmatat material 

och kommer sannolikt att variera mellan olika täkter. 

(Pettersson samtal 2012).  

 

Station 5 Förtjockaren 
Finmaterialet från hydrocyclonen går sedan vidare till 

en förtjockningstank. Metoden bygger på att en skrap-

mekanism bearbetar slammet som ger ett koncentrerat 

material som skickas ner till utmatningspunkten. Pro-

cessen kan liknas med en mixer. Materialet trycks ut 

mot tankens vägg genom centrifugalkraften där 

materialet sedan trycks ner mot botten med hjälp av 

skrapor. Processen drivs av en drivmotor. En slam-

pump pumpar sedan materialet till station 7 genom 

rörledningar. En luftkompressor förser processen med 

luft samt sugkraft till pumpen (Cliffton/Blentarp 2005 

a). Se Bilaga figur 9och 10. 

 

Station 6 Doseringsanläggning  
För att station 5 ska kunna fungera så krävs det att man 

tillför ett flockningsmedel som hjälper processen att 

utvinna de mindre fraktionerna d.v.s. hjälper materialet 

att suspendera.  Denna anläggning kräver rent vatten 

från en tank. I vattnet tillförs flockningsmedel och 

denna blandning överförs sedan till en lagringstank. 

Blandningen doseras sedan från tanken ut till station 5 

vid behov som regleras av nivågivare. Dessa bestäm-

mer även när de olika stegen i doseringsanläggningen 

ska utföras. Se bilaga figur 11 (Cliffton/Blentarp 2005 

b).   

 

Station 7 Filterpressen  
När materialet anländer från förtjockningstanken så 

kommer det till den sista stationen, filterpressen. 

Denna består av två balkar som är sammansatta i de 

båda ändarna med två huvuden. Hydraulcylindern är 

hopsatt vid ett av de båda huvudena. Balkarna stödjer 

plattorna som i sin tur är täckta med filterduk. Filter-

plattorna förs fram och tillbaka från huvudet med hjälp 

av hydraulcylindern. På de två sidobalkarna rullar se-

dan ett mobilt huvud med hjul. Hydraulcylinder drivs 

av en oljetrycksenhet. Processen bygger på att slam-

met från förtjockaren trycks in och pressas av filter-

plattorna när de pressas samman. Det resulterar i att 

vattnet pressas ut och sedan rinner ut på båda sidorna 

av filterpressen för att sedan återanvändas i processen. 

Resterande material är då enbart material av fina frakt-

ioner. Detta material kommer sedan att släppas ner när 

pressanordningen trycks tillbaka. Då kommer materi-

alet att falla till marken genom gravitationen samt via 

en skakenhet som hjälper till (Matec machinery 

tecnology, 2010). Se bilaga figur 12och 13. 

 

 

6 Alternativ utrustning för ett 
bredare användningsområde av 
krossmaterial.  
På Blentarpstäkten sker en förädling av krossmaterial i 

den betydelsen att materialet sorteras in i olika stor-

leksfraktioner. För krossat bergmaterial kan de finaste 

partiklarna även avskiljas genom exempelvis vindsikt-

ning. För vindsiktning krävs dock att materialet är 

krosstorrt och detta fungerar därför inte för morän.  

Teknologin för att få lämpligt krossmaterial att kunna 

användas som betongballast finns och en vanligt före-

kommande utrustning som används vid denna fram-

ställning är en kubisator, VSI (vertical shaft impact-

crusher). Principen för denna teknik bygger på att 

materialet accelereras genom en rotor i krossen som 

utsätter materialet både för sammanstötande, klyvande 

och kantnötande krafter vilket då ger ett resultat som 

skulle kunna liknas med att materialet naturligt rundats 

i ett vattendrag, alltså artificiellt ”naturgrus”. Kross-

materialet har en kantigare kornform än naturgrus som 

genom sin bildningsprocess erhållet rundade for-

mer(SGU 2008, SGU 2009). 

Det finns i dagsläget teknologi för att på många ställen 

kunna ersätta användning av naturgrus med kross-

material som ballast i betong. Det största problemet 

ligger alltså inte i den tekniska aspekten utan i de eko-

nomiska samt traditionella värderingarna. Inom vissa 

användningsområden kommer fortfarande äkta natur-

grus att krävas för optimerad effekt såsom vid bland 

annat gjuteri och glasframställning.  
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7 Resultat 
4-16mm  

Efter att 4-16mm har genomgått förädlingsprocessen 

så togs ett prov. Detta prov genomgick sedan en torr-

siktning för att säkerställa att materialet håller de pro-

portionerna som kunderna kräver. Resultatet redovisas 

i bilaga graf 1 

  

0-4mm Stenmjöl 

Materialet har genomgått en analys för kvalitetskon-

troll. Eftersom materialet innehåller finmaterial så 

krävs det andra metoder än torrsiktning vid analysar-

betet. Först torkas materialet sedan vägs det, torkas 

igen för att sedan vägas på nytt. Sedan siktas materi-

alet. Resultatet redovisas i  bilaga graf 2. 

  

Slammet 

Materialet som produceras av filterpressen kallas i 

dagligt tal slam. Detta material har kontrollerats i labo-

ratorium. Först utfördes en tvättning av materialet för 

att sedan torkas och vägas. Efter detta siktades materi-

alet. Undersökningen kunde även visa en fukthalt på 

41.4%. Resultatet redovissas i bilaga graf 3 

  

8 Tolkning 
4-16mm 

 Materialets kornstorleksfördelning håller sig inom ett 

acceptabelt intervall. Ca 5 % av materialet är mindre 

än 4 mm och ca 2 % är över 16mm. Detta är en accep-

tabel avvikelse för de ändamål som produkten säljs 

(dräneringsmaterial). I bilaga graf 4 demonstrerar ac-

ceptabla förhållanden för material med 0-16mm frakt-

ion. Notera att detta är en kurva för 0-16mm material 

och inte för 4-16mm. Avvikelsen beror på att utrust-

ningen inte klara en 100 % tvättning och därför blir det 

en viss mängd material som inte håller sig inom de 

angivna fraktionerna. Observera att enbart en analys 

har blivit dokumenterad i denna rapport, vilket kan 

resultera i viss felmarginal. För att uppnå bättre säker-

het behövs fler analyser göras för att ge en mer korrekt 

analys. Denna felmargina gäller även för analysen av 

0-4 mm samt slammet.  

 

0-4mm 

Materialet 0-4 mm har en avvikande faktor på ca 10 % 

vilket beror på att tvättningen innan materialet anlän-

der till hydrocyklonen inte har varit fullständig. Denna 

avvikelse är inte så pass stor så att materialet påverkas 

negativt.   

Fillerhalten blev mycket låg efter separationen (i för-

söket 2 %), vilket gör att materialet nu kan användas 

till dräneringsmaterial (efter viss blandning med annat 

material för att få en optimal kornkurva). Metoden 

skulle också kunna användas för att ta fram ett bra 

finmaterial (med låg fillerhalt) till betong, även om 

bergmaterialet just här innehåller för mycket glimmer 

(Soldinger, personlig kommentar 2012).  

 

 

Slammet  

Fraktionerna som bildas efter produktionscykelns slut 

är inom fraktionerna 0-0,5 mm där merparten (i försö-

ket 59 %) utgörs av fillers, vilket tyder på att sortering-

en fungerar bra. Notera att fuktkvoten är anmärknings-

värt hög 41.4% vilket är oväntat högt med tanke på att 

filterpressens syfte är att producera ”lerkakor”, d.v.s. 

finfraktioner med låg fukthalt. Anledningen till detta 

beror på att anläggningen är ny och fortfarande under 

teststadium. Dels så fungerade inte skakprocessen som 

den skulle men av mer vikt så var den inkopplade 

kompressorn för klen vilket innebar att inte tillräckligt 

med luft pumpades in. Detta kan lösas genom att byta 

ut kompressorn mot en starkare variant.   

 

9 Diskussion 
I dagens samhälle så finns teknologi för att ersätta na-

turgrus med undantag för specifika användningsområ-

den som t.ex. gjuterisand där det krävs naturgrus. Pro-

blemet ligger alltså inte på den tekniska aspekten utan 

på estetiska och ekonomiska värderingar. Ett hinder 

för övergång till alternativt material ligger i att natur-

grusutvinningen och dess produkt är så pass utbredd 

och välkänd på en etablerad marknad.  Detta innebär 

att de alternativa metoderna behöver konkurrera mot 

en vara som har känd kvalité till ett lägre pris och som 

också är väl inarbetad och har en stark marknadsposit-

ion. Utöver detta har dessa ersättningsmaterial en dålig 

image då de inte anses hålla en lika god kvalitet. 

Denna bild av dessa alternativa material ger inte en 

riktigt rättvis beskrivning då ersättningsmaterial i prin-

cip håller samma standard som naturgrus. Köparna 

måste bli övertygade om att i längden kommer natur-

grus inte vara miljömässigt hållbart och att de ersätt-

ningsmaterial som finns på marknaden blir bättre ef-

tersom teknologin går framåt.  

Det finns mål och lagar som har utformats för att 

minska användningen av naturgrus och därigenom 

öppna upp för alternativa metoder på marknaden. 

Såsom dessa mål och lagar är utformade så försvårar 

de möjligheten att starta nya naturgrustäkter men däre-

mot så begränsar de inte användningen av etablerade 

naturgrustäkter. Detta medför att de alternativa meto-

derna har en tuff marknadssituation och det lär ta tid 

innan de hunnit bli ett reellt marknadsalternativ till 

befintligt naturgrus. Konsekvensen av den redan eta-

blerade naturgrusmarknaden innebär att de alternativa 

metodernas utveckling och möjlighet att bredda sig är 

begränsad då naturgruset fortfarande är mer kostnads-

effektivt. 

Det som behövs göras för att ge de alternativa meto-

derna en ärlig chans på marknaden och då även bevara 

den naturliga miljön för efterkommande generation är 

att det på statlig nivå införs pålagor på naturgrus. Påla-

gor i form av högre naturgrusskatt och tullavgifter för 

naturgrus så att det inte öppnas upp för import från 

utomstående naturgrusaktörer. Om detta skulle genom-

föras så skulle marknaden för de alternativa metoderna 
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bli betydligt mer gynnsam och utvecklingen skulle gå 

framåt för att en dag kanske helt kunna ersätta natur-

gruset och då kunna bevara våra akvifärer för framtida 

vattenutvinning. 

Såsom det är nu så är det mer ekonomiskt att transpor-

tera naturgrus långväga än att exempelvis köpa lokalt 

alternativt krossmaterial. Detta innebär även en miljö-

förstöring på grund av transportutsläppen samt slitage 

av vägar och onödigt buller. I den konkurrensutsatta 

miljön många företag lever i väljs vanligtvis det alter-

nativ som är ekonomiskt förmånligast snarare än det 

alternativ som är bäst för miljön. Ett incitament till 

användning av alternativa material skulle kunna vara 

att det från statligt håll ges någon form av subvention 

vid köp av dessa produkter för att på så sätt främja 

minskad användning av naturgrus. 

 

10 Sammanfattning  

Arbetet har gjorts i samarbete med Swerock AB som 

ingår i Peab koncernen. Arbetet har gått ut på att besk-

riva en förädlingsprocess med hydrocyklon på Blen-

tarpstäkten i Skåne och utvärdera resultaten av en för-

ädlingsprocess för de olika fraktionerna 4-16 mm, 0-4 

mm krossmaterial samt slammet 0-0.5 mm. Metoden 

används idag för krossat bergmaterial men planeras för 

att i framtiden användas för moränförädling. 

Försöksresultaten visade att avskiljningen av filler i 

hydrocyklonen fungerade mycket bra. Fillerhalten hos 

0 – 4 mm sorteringen blev mycket låg efter separation-

en, vilket gör att materialet nu kan användas till dräne-

ringsmaterial (efter viss blandning med annat material 

för att få en optimal kornkurva). Metoden skulle också 

kunna användas för att ta fram ett bra finmaterial (med 

låg fillerhalt) till betong, även om bergmaterialet just 

här innehåller för mycket glimmer.  

I rapporten har metoder att producera alternativt 

material till naturgrus beskrivits och exempel på rele-

vanta miljölagar och miljömål som förespråkar de al-

ternativa metoderna har behandlats. Under avsnitt dis-

kussion har marknadsproblem relaterade till de alter-

nativa metoderna tagits upp och även förslag lämnats 

på hur statsmakterna skulle kunna stödja produktion av 

alternativa material till naturgrus. 
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13 Bilagor  13.1 graf 

 

 

 

”Graf 1 kornstorlekskurva 4-16 mm Den blå linjen visar förhållandet mellan de olika fraktionerna d.v.s. att 

materialet i stort sett håller sig inom fraktionen 4-16 mm”  
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”Graf 2 Kornstorlekskurva 0-4 mm. Den blå linjen visar förhållandet mellan fraktionerna medan en lite del 

är (ca 10 %) över 4 mm”  
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”Graf 3 Kornstorlekskurva slammet. Den blå linjen visar förhållandet mellan fraktionerna. Materialet finns 

enbart inom fraktionerna 0-0,5 mm.” 
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””graf4 Produktionskontroll 0-16mm, de röda linjerna visar ur kundens perspektiv inom vilka 

fraktioner som kunden kräver och den blå representerar en optimal kornstorleksfördelning.” 
” 
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13.2Tabell  

 

 

”Tabell 5 Petrografisk bestämning av bergmaterial i Blentarpstäkten. Notera att täkten domineras av sura-

bergarter, då närmare bestämt granit/ granodiorit.” 
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13.3 Figur 

 

 

”Figur 4 Bergrundskarta över Skåne län notera hur SV Skåne nästan enbart består av kalksten.”  Hämtad från 

Atlas över Skåne (1999) 
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”Figur 6 Bilden visar siktningen av det grövsta materalet 16mm+. Bild Fredrik Nylén 

”Figur 5 Inmatning av det krossade materialet. Bilden visar behållare där materialet matas in samt transportbandet. I den 

vänstra delen av bilden kan en Swerock anställd ses för att ge ett hum av anläggningens storlek. Bild Fredrik Nylén ” 
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”Figur 7ger en helhets bild av processen. Den vita delen i mitten (scrubber) är där siktningen av materialet i 4-16mm sker. Till 

vänster om den vita tvätt enheten kan man se det sorterade grova materialet och till höger kan man se 4-16 mm. Bild Fredrik 

Nylén 

”Figur 8 De två hydrocyklonerna här sker sorteringen av ler-, silt- och finsandfraktionerna. Bild Fredrik Nylén 
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”Figur 9 och 10 Förtjockaren .Figur 9 visar en bild tagen från 

täkten. Bild Fredrik Nylén Figur 10är hämtad från CDE Thick-

ener” 

”Figur 11 Doseringsanläggning 

1 Skruvmatare och tratt 2 Skruvmatarmotor 3 Nivågivare 

– blandartank 4 Blandartank 5 Nivågivare – renvattentank 

6 Nivågivare – polytank 7 Förvaringstank för rent vatten 8 

Förvaringstank för polyprodukt 9 Skylt med serienummer 

10 Utlopp – doseringsrör 11 Doseringspump 12 Inloppsrör 

– utspädningsvatten 13 Blandningsenhet 14 Fördelare 15 

Överföringspump 16 Elanslutningspanel (om anläggning-

en ansluts till en huvudkontrollpanel) 17 Sugpump – rent 

vatten. Bild hämtad från Cliffton/Blentarp (2005 a) ” 
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”Figur 12Filterpressen samt dess huvudkomponenter:  

1 Hydraulcylinder 2 Huvudram3 Rörlig stängningsenhet 4 Plattor, filterhållare 5 Skakenhet 6 Filtertvättenhet 7 Dräneringsrör 

för filtrerat vatten. Bild hämtad från Matec machinery tecnology, (2010)” 

”Figur 13filterpressen bakifrån. Bilden visar där sista steget i processen. När processen är i gång så kommer finfraktionerna att 

falla ner här. Bild Fredrik Nylén” 
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