
Den geologiska bilen

Fönsterglas – kisel

Stål till ramen, 
karossen, hjulaxlarna 
– järn & 
legeringsmetaller

Ström- och 
värmeledare -
koppar

Däck, lacker, 
färger, rostskydd -
zink

Katalysator - platina

Batteri, kabelskor -
bly

Lampor, strömbrytare, hårda metallegeringar - wolfram
Skydd för ståldetaljer – krom & nickel

Bränsle – bensin, gas, el



Det geologiska huset

Takpannor/tegel - lera

Natursten

Takränna - aluminium

Byggmaterial –
cement, betong, 
murbruk, gips, sten

Glas - kisel
Puts – gips, kalk  
Färg – pigment (mineraler) 



Det geologiska badrummet

Klinker – lera/natursten

Kakel –
lera/natursten

Handdukstork 
– metaller

Porslin –
kaolin, 
fältspat, kvarts

Ljus – energikällaSpegel – kvartssand, 
kvartsit

Vatten

Tandkräm – kisel, 
kalium, 
kalciumkarbonat

Golvvärme - energikälla

Dörrhandtag 
- metaller



Det geologiska köket



Olja – utvinning och bildning

http://www.expressen.se/nyheter/ja
-till-oljeborrning-utanfor-gotland/

http://mobil.hd.se/multimedia/dynamic/00370/oljeborrn
ing_370283e.jpg

http://www.ngoilgasmena.com/news/qatar-
petroleum-and-exxonmobil-to-work-together/

https://en.wikipedia.org/wiki/Lis
t_of_countries_by_oil_productio
n#/media/File:Countries_by_Oil_
Production_in_2013.svg



Kol – brytning och bildning

http://aubreydanielsblog.com/2011/04/25/minin
g-safety-no-reality-in-coal-tv-series/

http://www.climateshifts.org/?p=6176

http://todayilearned.co.uk/2011/04/17/coal-
mine-photo-looks-like-a-real-painting/

http://www.nrm.se/

• Världens största lagrade energiresurs
• Kända tillgångar = 1 100 miljarder ton
• Totala reserven = många gånger 

större
• Med nuvarande produktion beräknas 

reserven räcka i flera hundra år 



Torv

1. Bränsle & energiutvinning

2. Jordsubstrat – odlingstorv
Sverige: 1,8 miljoner m3

Världen: 12 miljoner m3

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1606-rapport.pdf



Kärnkraft - uran
Uran – bränsle i kärnkraftverk
• Uran isotoper sönderfaller till bly
• Vid sönderfallet bildas radioaktiv strålning
• För energiframställning i kärnreaktorer klyvas uranets 

atomkärna

• Uran förekommer naturligt i berg, jord och vatten, 
men mest finns i jordskorpan

• Granit och vissa sedimentära bergarter kan ha höga 
halter uran

• Uranmalm = uraninit
• Svenska uranfyndigheter finns i alunskiffer och i 

urberget
• 0.2% av världens urantillgångar finns i Sverige (27% 

av Europas)
• Sverige importera allt uran till de svenska 

kärnkraftverken



Geotermisk energi

6000o C

Tem
peraturökning på 15-50

o C/km



Andra energikällor

BiobränsleVindkraft Vågenergi

Solenergi JordvärmeBergvärme

Största geotermianläggningen i Sverige finns i Lund – Vatten pumpas ner 
till sedimentära lager på 700 meters djup, värms till 20-25oC, pumpas upp 
och värms till 80oC. Täcker 30-50% av fjärrvärmen



Industriella mineral och bergarter
Mineral och bergarter som produceras i annat syfte än för att tillvarata 
metall- och energi-innehållet, samt leror och sand. Basmaterial för:
• Byggnadsindustrin
• Kemisk och keramisk industri
• Framställning av handelsgödsel
• Tillsatser vid t ex pappers-, färg-, livsmedels- och läkemedelstillverkning
• Filter för rening och skyddshöljen (t ex bentonit)

Sverige utvinner och exporterar:
• Kalksten och dolomit
• Kvartsit, kvartssand, kvarts
• Diabas
• Leror
• Fältspat
• Talk
• Olivin
• Grafit



Ballast

Grus- och krossprodukterna används som basmaterial i all bygg- och 
anläggningsverksamhet, samt som en av de viktigaste råvarorna vid 
tillverkning av asfalt och betong. 



Sten till byggnader

Rosenbad
Fasaden, portal, fönster, gesims: 
Ölandskalksten
Sockel: granit

Nationalmuseum
Fasaden: Borghamnskalksten
Kolonner, portal: Kolmårdsmarmor
Sockel: Stockholmsgranit
Balustrad: Höörsandsten

Jakobs kyrka
Södra portalen: Burgvikssandsten
Västra och norra portalen: Ölandskalksten
Sockel: Roslagssandsten

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rosenbad#/media/File:Rosenbad_2006.jpg



Metaller och mineraler

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gold-crystals.jpg

De nyttigaste metallerna

• Järn
• Basmetaller: koppar, zink, bly, 

tenn
• Legeringsmetaller: mangan, 

krom, nickel, molybden, wolfram, 
kobolt, vanadin, kisel

• Ädelmetaller: guld, silver, platina
• Lättmetaller: aluminium, 

magnesium, titan
• .....
• .....

http://en.wikipedia.org/wiki/File:NatCopper.
jpg

http://peruiron.com/rnd/ore_en.html

Järn

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:C
obalt-sample.jpg

Kobolt

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nickel_chunk.jp
g

Nickel

Koppar

Guld



Metaller och mineral - salt

Saltgruva i Wieliczka, Poland
Stensalt

Havssaltutvinning - Pak ThaleHavssaltblommor – Ile 
de Re 



Metaller och mineral - ädelstenar
Smaragd

Rubin

Bärnsten

Lapislazuli

Opal

Diamanter



Odling – mark och havet



Råvaror, utvinning, miljö, hälsa & återvinning


