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Svar på remiss TRN 2016-0047 

RUFS 2050 – Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet 
Om SBMI 
Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, är en branschorganisation som företräder landets producen-
ter av bergkross, naturgrus och återvunnet inert material för bygg- och anläggningsändamål.  
Våra medlemmar förser samhället med cirka 85 procent av allt bergmaterial som används i 
Sverige. Materialet utvinns ur och bearbetas i täkter, ”dagbrott”, som kräver tillfartsvägar och en 
zon utan boende kring täkten. 

Bergmaterial, eller ballast, är en nödvändig råvara för en fungerande infrastruktur i form av vägar, 
järnvägar, hamnar och flygplatser. Ballast är en dominerande insatsvara för betong och asfalt. 
Ballast behövs för byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus mm. Materialet används 
obundet krossat och sorterat vid väg- och järnvägsbyggande och i markplanering.  

I Sverige används drygt 80 miljoner ton bergmaterial varje år. Efterfrågan på materialet är störst 
där byggandet är omfattande, som i Stockholmsregionen. Där används årligen 7–8 miljoner ton 
berg från täkter och nästan lika många miljoner ton återvunnet materiel från överskottsmassor, 
huvudsakligen bestående av bortsprängda bergmassor, s k entreprenadberg.  

Övergripande om RUFS 2050 
Morgondagens samhälle formas av dagens politiska beslut. Bristen på täkter belägna inom rimligt 
avstånd och inte minst lämpligt belägna terminaler, d.v.s. mellanlagringsplatser för att ta hand om 
överskottsmassor som uppkommer i samband med byggande av infrastruktur och bostäder, gör att 
materialet måste transporteras långa vägar fram och tillbaka. Det är dyrt (redan tre mils transport 
kostar lika mycket som berget i sig), ger upphov till betydande klimatpåverkande utsläpp samt 
bidrar till vägslitage, trafikrisker och trängsel på redan hårt trafikerade huvudleder.  

SBMI, Sveriges Bergmaterialindustrier, konstaterar att samrådsmaterialet till RUFS 2050 är 
ambitiöst, omfattande och fyller en viktig funktion. SBMI anser att alla sex utmaningarna är 
relevanta och vill särskilt och på alla sätt bidra till de övergripande Mål 1 och Mål 4.  
Vi arbetar med frågor som närmast anknyter till prioriterade åtgärder under 6.1 och 6.2. 

Vi noterar också att en regional klimatfärdplan ska tas fram. 

Som branschorganisation begränsar vi vårt yttrande huvudsakligen till Kap 7: Tematiska frågor 
och förhållningsätt men även till dokumentet Förslag till samlad konsekvensbeskrivning av   
RUFS 2050. Vi anser att vi har viktig kunskap att tillföra den fortsatta RUFS-processen.  
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Synpunkter på avsnitt 7:1 Klimatpåverkan  

Allmänt 
Beskrivningen av samhällsfunktionerna är något begränsad. Behovet av bergmaterial genererar en 
stor mängd tunga transporter som främst försörjer bygg- och anläggningssektorn. Uppemot 50 % 
av godstransporterna i Stockholmsregionen lär vara relaterade till byggsektorn och hälften av 
dessa är tunga godstransporter, det vill säga jord och berg. Det är oundgängliga nyttotransporter i 
samhället som utgör en avsevärd del av klimatpåverkan. Kloka åtgärder för en effektivare 
materialförsörjning ökar med all säkerhet möjligheterna att nå uppsatta klimatmål.  

RUFS 2050 måste förtydligas och bli mer konkret om hur försörjningssystemen kan öka sin 
effektivitet, robusthet och flexibilitet för att minska klimatpåverkan genom ett nätverk av täkter 
och terminaler runt om i regionen.  

Det behövs fler terminaler/mottagningsanläggningar där överskottsmassor kan mellanlagras och 
sorteras/återvinnas för att senare levereras där behov uppstår. Dessutom behövs storskaliga 
deponier för icke återvinningsbara schaktmassor inom rimligt avstånd från byggarbetsplatser.  

Ytterligare en komplikation utgör det nuvarande regelverket för avfallshantering som försvårar, 
fördyrar och begränsar en effektiv hantering av överskottsmassor. Gällande regelverk och praxis 
motverkar en flexibel och resurssnål hantering av överskott i form av entreprenadberg och 
schaktmassor, vilket leder till onödiga transporter och reducerad materialhushållning.  

Förbättra utvinning och återvinning av ballastmaterial 
Det råder brist på material från bergtäkter i länet och de tätortsnära bergtäkterna i Stockholms län 
riskerar att fasas ut när befintliga tillstånd löper ut. En generell orsak är att byggnation tillåts allt 
närmare täkterna och till slut anses verksamheten så störande för de närboende att fortsatt 
verksamhet inte kan tillåtas. Det behövs därför en medveten samhällsplanering som: 
• ger stöd åt eller allra helst skyddar lämpligt belägna befintliga täkter eller terminaler.  

Det kan vara mindre störande att fortsätta bryta berg i en befintlig täkt, t.ex. genom att  
gå ner på djupet, än att öppna en täkt på en ny plats. 

• stöder, skyddar eller reserverar mark lämplig för nya bergtäkter eller terminaler så att 
återanvändning och återvinning av överskottsmassor underlättas inom länet.  

Täkternas och terminalernas placering och utformning är av stor betydelse för att begränsa klimat-
påverkan och störningar. Grunden för strategiskt viktiga uttagsområden och mellanlagringsplatser 
bör läggas genom att dessa pekas ut i RUFS 2050. Kommunerna bör sedan säkra dessa platser 
genom att lägga in dem i de kommunala översiktsplanerna. Följaktligen måste markanspråken för 
bergmaterialindustrin vägas mot andra angelägna ändamål. 

Centrala ballastterminaler (exempelvis Hammarby och Ulvsunda) med hamnanslutning bidrar till 
att försörja regioncentrum utan att belasta vägnätet, men fler skulle behövas, liksom järnvägs-
terminaler. Det behövs dessutom samordning mellan stora infrastrukturprojekt och andra bygg-
projekt med syfte att utnyttja tillgängliga materialresurser effektivt. Nya platser för mellanlagring 
och deponering av schaktmassor måste pekas ut, främst i södra länshalvan.  

Förslag 
Vi anser därför att följande bör läggas till under punkt 7:1: 

• Utveckla strategier och lösningar för effektivare utvinning, mellanlagring och 
transporter inom byggsektorn med särskilt fokus på jord- och bergtransporter. 
 



 

Synpunkter på avsnitt 7:3 Transportsystemet 

Allmänt 
Vi anser att beskrivningen av transportsystemet måste kompletteras med de tunga transporterna 
som ofta kräver helt andra lösningar och en långsiktighet. Det gäller givetvis jord och berg men 
även annat som byggmaterial och bränsle. Ska regionen uppnå de mål som sätts upp i RUFS 2050 
måste även dessa transporter fungera utan att lastbilar behöver köra längre än nödvändigt. 

Målpunkter för bergmaterialhantering 
Efterfrågan på bergmaterial för byggande och underhållsarbeten beräknas öka i regioncentrum. 
Det finns marknadsmässiga förutsättningar för att transportera en del av denna volym med fartyg. 
Även för bergmaterial eller ballast till produktion av betong och asfalt som förbrukas centralt i 
regionen finns det potential för fartygs- och järnvägstransport.   

Idag är det trängsel på spåren och prioritet ges för persontransporter. Det finns en motvilja mot nya 
växlar och stickspår (som tvingar snabbtåg att sänka farten) som motverkar järnvägslösningar. 
Längre transportavstånd på grund av avveckling av täkter i Stockholmsområdet kan dock ändra 
synen på framtida järnvägstransporter, förutsatt att regionens politiker driver på för sådana 
lösningar och att mottagande terminaler blir tillräckligt stora/får tillräcklig kapacitet.  
Regionen bör ha beredskap för en sådan utveckling. 

I centrala hamnlägen, i anslutning till Mälaren och Saltsjön, bör mark med tillgång till sjötransport 
och/eller järnväg pekas ut i RUFS 2050 för hantering av ballast och för byggsektorn. Kommuner 
som SBMI är i kontakt med menar att denna fråga måste behandlas regionalt. 

Förslag 
Vi anser därför att ytterligare en punkt under 7.3 bör läggas till: 

• Planerar för och stödjer etableringen av fler lämpligt placerade terminaler för mellan-
lagring och hantering av bergmaterialindustrins jungfruliga produkter samt byggsektorns 
överskottsmassor. Särskilt fokus ska ges för hamnlägen eller järnvägsnära lägen. 

Synpunkter på Förslag till samlad konsekvensbeskrivning av RUFS 2050 
Allmänt 
Analogt med det vi anfört ovan anser vi att det som skrivs om Transporter och tillgänglighet lik-
som om Bostäder och bebyggelse är missvisande. Varken i de beslutade infrastruktursatsningarna 
eller i det som går att utläsa av samrådsförslaget finns tillräcklig kapacitet i transportsystemen för 
att både klara klimatåtaganden och bostadsbyggande i Stockholmsregionen.  

Otillräcklig kapacitet i transportsystemen leder bland annat till trängsel som fördyrar och förlänger 
processer i onödan. Utöver nuvarande transporter för byggande av bostäder och infrastruktur visar 
våra beräkningar att det krävs ytterligare 1 000 lastbilstransporter per dygn från år 2026 bara för 
att täcka bristen på nytt täktmaterial som måste hämtas från kringliggande län eller ännu längre 
bort. Tunnelbanans Nackagren kommer att generera omkring 150 lastbilstransporter per dygn. 
Listan kan göras lång. Redan idag har många byggplatser problem med logistiken, särskilt när det 
gäller tunga transporter. 

Förslag 
Ytterligare kunskap om de tunga transporterna bör tillföras för att konsekvensbeskrivningen ska 
kunna bli mer rättvisande. Det gäller såväl planens påverkan som utfallets effekter som därigenom 
får konsekvenser för människor och miljö.  



 

Slutord 
En av de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver blir att möta näringslivets och 
den ökande befolkningens behov av bostäder, arbetsytor och kommunikationer. Därför måste 
bygg- och anläggningsverksamheten utvecklas vilket kräver säker, ekonomisk och miljömässigt 
skonsam försörjning av bergmaterial.  

Planen bör betona behovet av samordning mellan kommunerna för att säkra strategiskt viktiga 
uttagsområden och områden för materialhantering genom att dessa pekas ut i RUFS 2050 och att 
kommunerna lägger in dessa i den kommunala översiktsplanen. Med tanke på såväl bergmaterial-
industrins betydelse för samhällsutvecklingen som dess miljöpåverkan saknar vi en tydligare 
skrivning om hur regionens materialförsörjning till bygg- och anläggningsverksamheten ska lösas. 

Bergmaterialproduktion och -återvinning är nödvändig för regionen och måste ges rimliga förut-
sättningar att fylla sin roll för regionens utveckling. 

SBMI anser att de tunga transporternas roll måste lyftas fram tydligare i ett så viktigt planerings-
dokument som RUFS 2050 faktiskt är.  
 

Med vänliga hälsningar 

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI 

 

 

Björn Strokirk 

 


