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Sammanfattning 
 
CE-märkning av produkter blir allt vanligare i Europa. I stort sett alla produkter kan CE-
märkas. En av dessa produkter är ballast, det vill säga berg- och grusmaterial. 
 
Det finns många olika användningsområden för ballast, men framförallt är det en viktig 
komponent i asfaltbeläggningar, betong och som väg- och järnvägsmaterial. Säkerhets- 
kraven på dessa typer av ballast är höga, vilket har medfört att ett antal nya europeiska 
kravstandarder har utvecklats. För att visa att kraven i dessa standarder uppfylls kan 
ballastproducenten CE-märka produkterna. CE-märkningen innebär att produkten uppfyller 
standardernas samtliga krav gällande säkerhet, provning och kontroll samt att produkten får 
säljas fritt inom EU.  
 
Vissa kunder kräver eller kommer inom snar framtid att kräva att den ballast de köper är CE-
märkt. Detta kan medföra att mindre producenter får problem genom att de inte har de 
resurser som krävs för att införa och vidmakthålla en CE-märkning. Syftet med detta arbete 
var att belysa hur kunders krav på CE-märkta produkter kan komma att påverka 
ballastmarknaden. 
 
Arbetet utfördes vid Grus och Makadam Industrisådd AB, GMI i Piteå. Målet var att göra en 
ekonomisk sammanställning av företagets arbete med CE-märkning med hänsyn till initiala 
och löpande kostnader. Vidare skulle detta vägas mot att företaget eventuellt skulle få leverera 
ökade volymer, ta ut ett högre pris samt uppnå andra fördelar som inte kan uppskattas 
ekonomiskt. 
 
Metoder som användes för datainsamling var litteraturstudier samt intervjuer av företagets 
kunder och övriga ballastproducenter samt personer vid branschorganisationer och  
certifieringsorgan. Denna bredd av aktörer valdes för att erhålla olika organisationers 
uppfattning om CE-märkning av ballastmaterial.  
 
Undersökningen resulterade i att olika slutsatser kunde dras. Det framgick att det troligtvis 
kommer att ske någon slags förändring på ballastmarknaden i och med CE-märkningen. De 
producenter som inte CE-märker produkterna kan än så länge leverera till ändamål där 
kunderna inte har det kravet, men kan på sikt få färre kunder. Hur marknaden påverkas beror 
också på hur strikta kravställarna är på att stå fast vid att de endast köper CE-märkt material.  
I dagsläget är det möjligt att CE-märkningen ger en konkurrensfördel genom att inte alla 
producenter tillhandahåller CE-märkta produkter. I och med det finns möjlighet att få leverera 
ökade volymer till kunder som endast köper CE-märkt material och eventuellt ta ut ett högre 
pris. 
 
Undersökningen visade att CE-märkningen leder till en initial kostnad för företaget, men att 
de löpande kostnaderna inte ökar nämnvärt i förhållande till tidigare produktcertifiering. 
 
Övriga fördelar som kan uppnås med CE-märkningen är att företaget bibehåller ett gott rykte 
genom att kontroll av produkterna sker, goda kundrelationer stärks och export blir möjligt. 
Ytterligare en fördel är att upphandlingar förenklas då det kan räcka med att hänvisa till en 
europeisk standard, vilket medför att alla parter kan vara säkra på att det som efterfrågas 
också är det som offereras. 
 
 



Abstract 
 
CE-marking of products is getting more and more common in Europe. Almost all products 
product can be certified with the CE-mark. One of these products is aggregates, i.e. rock- and 
gravel material. 
 
There are many useful areas for aggregates, but the most important use is as a component in 
bituminous mixtures, concrete and for road-  and railway material. The safety requirements 
for these types of aggregates are high, which have resulted in development of new European 
standards. To prove that the demands in the standards are followed the producers of 
aggregates can certify their products with the CE-mark. The CE-marking involves that all 
requirements in the standards concerning safety and control are followed. CE-marking also 
means that the products can be sold throughout the European market. 
 
Some customers already require and others will within the near future require CE-marked 
aggregates. This may result in problems for small producers who may not be able to allocate 
resources for the implementation and maintenance of a CE-marking. The purpose of this 
project was to examine how customers´ demands of CE-marked products may affect the 
market of aggregates. 
 
The study was performed at Grus och Makadam Industrisådd AB, GMI in Piteå. The purpose 
was to make a financial report of the company´s work with CE-marking concerning initial and 
running expenses. These aspects should then be compared to the company´s ability to deliver 
larger amounts, increase their price level and attain other benefits beside the potential 
economic benefits. 
 
The methods for collecting data were a combination of literature studies and interviews of the 
company´s customers, other producers of aggregates and people from trade associations. This 
wide range of participants was chosen to receive different organization´s points of view 
concerning CE-marking of aggregates. 
 
The study resulted in different conclusions, for example that it probably will be some kind of 
change of the market for aggregates caused by the CE-marking. The producers that will not 
implement CE-marking of the products can so far deliver goods to customers without those 
requirements, but in some time they may loose market shares. How the market will be 
affected also depends on how strict customers will hold on to their requirements concerning 
their buying of only CE-marked products. At present it is possible that the CE-marking will 
result in competitive benefits, because not all producers supply CE-marked products. This 
may lead to the possibility to deliver larger amounts at a higher prices to the customers who 
only buy CE-marked products. 
 
Further, the study showed that the CE-marking leads to an initial expense for the company. At 
the same time the running expenses do not increase appreciably compared with expenses for 
earlier certification of the products.  
 
Other benefits that may be achieved by the CE-marking are that the reputation of the company 
will be maintained throughout the control of the products, good relations with customers will 
be strengthened and the export of aggregates facilitated. An other benefit will be that 
purchases will be easier because it will be enough with a reference to a European standard. 
This leads to the fact that all parties can be certain that what is asked for also will be offered.
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Inledning 

1 Inledning 
Kapitlet behandlar bakgrunden till CE-märkning av ballast och vad det innebär. Därefter 
följer en problembeskrivning samt examensarbetets syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
För EU är fri handel mellan länder av stor betydelse. Målet är att uppnå fri rörlighet av varor 
och tjänster genom att avskaffa tekniska handelshinder. I och med detta mål blir det allt 
vanligare med CE-märkning av produkter eftersom denna märkning innebär att produkterna 
får säljas fritt inom EU. I stort sett alla produkter kan CE-märkas (SIS, 2005). En av dessa 
produkter är ballast, det vill säga berg- och grusmaterial. 
 
Ballast är en viktig komponent i bland annat asfaltbeläggningar, betong och som väg- och 
järnvägsmaterial. Berg- och grusmaterial har många olika egenskaper som är av betydelse vid 
användandet av materialen. Dessa egenskaper är bland annat föroreningshalt, kornens 
geometri och utseende samt fysikaliska egenskaper (SBMI, 2005). Det ställs allt större 
säkerhetskrav på dessa typer av ballast, vilket har medfört att ett antal nya europeiska 
standarder har utvecklats. Ett sätt för ballastproducenter att visa att kraven i dessa standarder 
följs är att CE-märka sina produkter. CE-märkningen innebär nämligen att produkten 
uppfyller samtliga krav gällande säkerhet, provning och kontroll (SPa, 2005). 
 
CE-märkning påverkar inte enbart den fria handeln utan förenklar även upphandlingar genom 
att det i många fall kan komma att räcka med hänvisning till en europeisk standard. Alla 
parter kan då vara säkra på att produkterna uppfyller de krav som efterfrågas. Detta innebär 
att kunskap om standarder och säkerhetskrav blir lika viktig för både leverantörer och 
upphandlare (SIS, 2005). 
 

1.2 Problembeskrivning 
Det finns ett antal standarder för CE-märkning av ballastmaterial. Vissa kunder kräver eller 
kommer inom snar framtid att kräva att den ballast de köper är CE-märkt. Detta kommer 
förmodligen att innebära att ett antal mindre ballastproducenter inte har möjlighet att 
konkurrera om vissa leveranser, på grund av att de inte har ekonomiska, personella eller 
övriga resurser som krävs för att genomföra och vidmakthålla en CE-märkning. 
 
CE-märkningsproceduren innebär en hel del kostnader, både i inledningsskedet och även 
löpande. Ballastproducenter som väljer att CE-märka sina produkter måste därför jämföra 
kostnader mot fördelar och den eventuella vinst som kan uppnås.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att belysa hur kunders krav på CE-märkta produkter kan 
komma att påverka ballastmarknaden. 
 

1.3.1 Mål 
Målet är att göra en ekonomisk sammanställning över företagets arbete med CE-märkning 
med hänsyn till: 
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Inledning 

• initiala kostnader 
• löpande kostnader 
  
Detta ska vägas mot: 
 
• ökade volymer 
• högre pris 
• övriga fördelar som inte kan kvantifieras ekonomiskt 
 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer endast att omfatta Grus och Makadam Industrisådd AB och inte 
ballastproducenter i allmänhet. Detta för att arbetet utgår från företagets situation. 
 
Företaget har i nuläget en typ av produktcertifiering. Undersökningen kommer att utgå från att 
det sker en övergång från nuvarande produktcertifiering till CE-märkning. Denna avgränsning 
har valts med hänsyn till utgångsläget för företaget samt att de ekonomiska aspekterna skiljer 
sig åt beroende på om produktcertifiering funnits sedan tidigare eller inte.
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Företagspresentation 

2 Företagspresentation 
I detta kapitel presenteras företaget som är uppdragsgivare för examensarbetet. 

2.1 Grus och Makadam Industrisådd AB, GMI 
Grus och Makadam Industrisådd AB ingår i koncernen AB Transport and Logistics- ATL. 
ATL-koncernen har 137 anställda varav 10 är årsanställda vid GMI.  
Piteå LBC och Älvsby LBC ingår i AB Transport and Logistics - ATL och förfogar 
tillsammans över ca 150 fordon. Koncernen omfattar förutom dotterbolaget Grus & Makadam 
Industrisådd AB även Maskintjänst i Piteå AB och Burmans Lastmaskiner & Åkeri AB.  
 
De flesta Piteå- och Älvsbyåkerier som utför transporter på lokal och regional nivå är  
transportörer för ATL. Dessa åkerier är i de flesta fall även aktieägare i företaget. 
Koncernens omsättning ökar och uppgick 2004 till drygt 400 miljoner kronor inklusive 
försäljning mellan koncernbolagen. 
 
GMI bedriver täktverksamhet och tillverkar och säljer sand-, grus- och krossprodukter till 
anläggningsmarknaden samt till asfalt- och betongindustrin. Verksamheten har ca 15 täkter 
runt Piteå och Älvsbyn. 
 
Företaget framställer ett antal specialprodukter, bland annat torkade och tvättade produkter så 
som torkad sintringssand som säljs till värmevärk över hela Norrland. En annan 
specialprodukt är ett speciellt slitlager med inblandning av krossad asfalt. Denna produkt är 
en direkt följd av det aktiva miljöarbete som kontinuerligt bedrivs inom GMI. Vid 
anläggningarna i Munksund och Karlberg i Piteå finns tillstånd att ta emot och hantera olika 
återvinningsbara material.  
 
GMI har även en mobil krossanläggning, Karelin, som idag nyttjas för både interna och 
externa uppdrag.  
 
Företaget har en stark kvalitetssträvan, vilket innebär att de alltid arbetar nära kunderna och 
tar hänsyn till deras specifika behov och krav. Koncernen är certifierad enligt både ISO 9001 
och 14001. GMI avser även att vid årsskiftet 2005/ -06 kunna CE-märka ballastprodukter till 
betongtillverkning, väg- och järnvägsändamål (ATL, 2002). 

 
Bild 1. Mobil krossanläggning, Karelin (ATL, 2002). 
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3 Metod 
I detta kapitel redovisas forskningsansats, olika typer av forskning och de metoder för 
datainsamling som använts vid genomförandet av examensarbetet. Kapitlet avslutas med en 
diskussion angående validitet och reliabilitet. 

3.1 Forskningsansats 
Nedan beskrivs begrepp och tillvägagångssätt som används inom olika typer av forskning. 

3.1.1 Induktion/Deduktion 
Det finns två olika sätt att dra slutsatser, induktion och deduktion (Chalmers, 2005).  
 
Begreppet induktion innebär att forskaren gör observationer och upptäcker ett mönster, och 
därefter formulerar en generalisering. Induktionsmetoden används ofta för att formulera 
hypoteser (ibid). Hartman (2004) anger att observationerna inte får styras av någon förutfattad 
mening eller teori, utan ska vara neutrala. Induktivt tänkande bygger således på att premisser 
innehållande observationssatser används, och att dessa satser beskriver individer eller 
händelser av ett visst slag. Observationssatserna används sedan som stöd för en generaliserad 
slutsats av de aktuella företeelserna. Vidare menar Hartman (2004) att induktionsmetoden har 
den fördelen att den är generell och därför kan användas i de flesta empiriska vetenskaper, 
dock stöter metoden på problem genom att forskaren sällan uppfyller kravet på att 
observationerna är neutrala. I många fall styrs tänkandet av en omedveten förutfattad mening.  
 
Deduktion innebär att forskaren utgår från en hypotes eller teori och utifrån den bestämmer 
vilka observationer som ska göras. Den deduktiva metoden innebär att forskaren redan från 
början klargjort i detalj vad som ska studeras och sedan går ut och testar det. Detta medför att 
observationerna blir mer koncentrerade eftersom de baseras på en redan uppsatt teori. 
Hypotesen eller teorin kan vara antingen sann eller falsk. Om den är sann håller forskaren fast 
vid den fortsättningsvis, men om den är falsk förkastas den helt (ibid). 
 
I det här examensarbetet används den deduktiva metoden, eftersom den är mest förenlig med 
arbetssättet som lämpar sig vid genomförandet av detta arbete. 

3.1.2 Kvalitativt/Kvantitativt 
Kvalitativ och kvantitativ är två vanliga begrepp som används inom forskning. Dessa två är 
olika metoder för att samla in information (Bell 2000).  
 
Enligt Bell (2000) innebär kvalitativa forskningsmetoder att information som samlas in inte är 
i siffror, utan riktar in sig på att ta reda på hur människor upplever sin värld. Denna metod 
används av forskare som föredrar att ha insikt i verkligheten genom att ta hjälp av människor, 
istället för att basera information på statistisk analys.  
 
Den kvantitativa metoden består i att samla in fakta och studera relationer mellan olika 
uppsättningar av fakta. Forskare som utgår från den kvantitativa metoden använder sig av 
mätningar för att med hjälp av vetenskapliga tekniker komma fram till slutsatser. Kvantitativa 
metoder kännetecknas av att egenskaper oftast kan mätas med numeriska värden, det vill säga 
att alla egenskaper kan anges i siffror (Bell, 2000). 
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Metod 

Detta arbete baseras på båda typerna av metoder. Detta för att det ansågs som lämpligt utifrån 
syftet med arbetet. 
 

3.2 Typ av forskning 
Det finns ett flertal typer av forskning. Tre av dessa kommer här att beskrivas. 

3.2.1 Fallstudier 
Bell (2000) beskriver en fallstudie genom att forskaren på ett systematiskt sätt samlar in 
information, studerar samband mellan variabler och planerar noggrant sin undersökning. 
Fallstudien kännetecknas av att den inriktas på en viss situation eller specifik händelse. 
Observationer eller intervjuer är de vanligaste tillvägagångssätten i denna typ av forskning, 
men detta måste anpassas efter vilket mål uppgiften har.  
 
Fallstudiemetoden innebär att forskaren identifierar en företeelse, ofta vid en organisation, för 
att sedan undersöka och studera. Varje företeelse har egenskaper som är gemensamma med 
andra företeelser, men de drag som är unika lyfts fram. Det är dessa drag som forskaren 
belyser och kopplar ihop med hur det påverkar den aktuella organisationen (ibid). 
 
Fallstudie kommer att användas i examensarbetet. Detta för att denna metod stämmer väl 
överens med arbetets syfte genom att det är en situation som ska undersökas, nämligen 
värdena av att CE-märka ballast, och detta ska ske vid en specifik organisation. 
Tillvägagångssättet för en fallstudie stämmer också väl överens med vad som är lämpligt för 
examensarbetet, till exempel intervjuer. 

3.2.2 Surveyundersökningar  
Syftet med surveyundersökningar är att ta fram information som kan analyseras för att kunna 
göra jämförelser och ta fram mönster. Dessa undersökningar grundar sig ofta på att ett en 
grupp människor undersöks, det vill säga en population.  
 
Tillvägagångssättet i surveyundersökningar är att forskaren ställer frågor till undersöknings-
personerna under lika villkor. Detta sker vanligtvis genom enkäter eller intervjuer. Forskaren 
jämför sedan dessa svar, relaterar dem till varandra och kategoriserar resultaten. 
Surveyundersökningar är att föredra när forskaren vill ha svar på frågor som till exempel vad, 
var, hur och när. Det är dock betydligt svårare att komma fram till djupare svar (Bell 2000). 
 
Surveyundersökning lämpar sig inte i detta arbete på grund av att en djupare inblick i ämnet 
är nödvändig. 

3.2.3 Experiment 
Enligt Bell (2000) grundar sig experimentella forskningsmetoder på att forskaren ska kunna 
dra slutsatser om orsak och verkan. 
 
Experimentella metoder går ofta ut på att två identiska grupper eller förhållanden undersöks. 
Dessa grupper benämns experimentgrupp och kontrollgrupp. Den ena gruppen, experiment-
gruppen utsätts för en speciell behandling eller en viss typ av påverkan under en viss tid. När 
experimentet är avslutat undersöks sambandet mellan påverkan och uppnådd effekt. Vidare 
menar Bell (2000) att i komplicerade experiment kan det vara svårt att fastställa orsak och 
verkan på grund av att andra faktorer kan vara av betydelse för utfallet (Bell 2000). 
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Experimentella metoden är inte tillämpbar i förhållande till vad som ska undersökas i 
examensarbetet. 
 

3.3 Valda metoder för datainsamling 
Följande datainsamlingsmetoder har använts för insamlande av information till examens-
arbetet. 

3.3.1 Litteraturstudier 
Alla undersökningar startar vanligtvis med litteraturstudier för att ge kunskap och inblick i 
ämnesområdet. Genom att ta del av information som andra skrivit tidigare kan forskaren få 
idéer och uppslag om tillvägagångssätt och eventuella problem. Information kan sedan 
organiseras i ett sammanhängande mönster och en teoretisk struktur kan byggas upp. Det är 
dock viktigt att trovärdigheten av litteraturmaterial som används i forskning kritiskt granskas 
(Bell 2000). 
 
Källor kan delas upp i primär- och sekundärkällor. Primärkällor är sådana som forskaren själv 
kan erhålla och göra tolkningar av på egen hand. Sekundärkällor innebär att forskaren inte får 
tag på originalmaterialet utan får ta del av sådant som någon annan redan gjort egna 
tolkningar av (ibid). 
 
Det här examensarbetet startade med litteratursökning, till en början på Internet på grund av 
att informationen kring ämnet är relativt ny och tryckta källor till vis del saknas. Sökverktyget 
som användes var Google. Sökorden var ”CE-märkning av ballast”. Sökning skedde även via 
databaser på Luleå tekniska universitet. Till stor del användes även intern litteratur samt 
information från myndigheter och branschorganisationer. 
 
Vid framtagandet av kostnader i samband med CE-märkningen vid Grus och Makadam 
Industrisådd AB har intern dokumentation och fakturor granskats tillsammans med företagets 
kvalitets- och miljöledare samt avdelningschef. 

3.3.2 Intervjuer 
Enligt Carlsson (1985) är intervjuer en datasamlingsmetod där det sker en direkt 
kommunikation mellan intervjuaren och den som intervjuas, respondenten. Intervjuer har 
mycket gemensamt med enkäter men har större fördelar genom att svarsfrekvensen blir högre, 
missförstånd och missuppfattningar undviks och oklarheter kan förklaras. 
 
Hartman (2004) anger att syftet med intervjuer är att personer själva ska berätta om det 
aktuella ämne som undersöks. Denna datainsamlingsmetod är lämplig när forskaren är 
intresserad av något som andra människor har kunskap och kan berätta om. Intervjuer kan 
innehålla olika grad av standardisering. Med det menas hur mycket intervjuaren bestämmer i 
förväg beträffande frågeställningarna. En låg grad av standardisering innebär att frågornas 
form inte alls är bestämda i förväg, vilket ofta leder till att intervjun blir mer som en 
diskussion. Hög standardisering innebär att alla som intervjuas får exakt samma frågor i 
samma ordning. Frågorna kan även ha olika grad av öppenhet, det vill säga hur stort 
svarsutrymme respondenten har. 
  
Intervjuer har använts för insamling av information till examensarbetet. Detta val baserades 
på att information från utvalda respondenter är nödvändig för att uppnå syftet med arbetet.  
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3.3.3 Intervjuernas genomförande 
Datamaterial har samlats in genom intervjuer av företagets kunder och övriga 
ballastproducenter samt personer vid branschorganisationer och certifieringsorgan. Denna 
bredd av aktörer valdes för att erhålla olika organisationers uppfattning om CE-märkning av 
ballastmaterial. Valet av intervjuobjekt gjordes utifrån vilken betydelse de har för företaget 
och inom branschen i allmänhet. 
 
Eftersom CE-märkning av ballastmaterial är relativt nytt är erfarenheten kring detta ämne inte 
speciellt stor bland många av aktörerna på ballastmarknaden. Detta har medfört att 
organisationerna valts ut med tanke på om de har kunskap inom ämnet. Vissa av de utvalda 
organisationerna hade specifika kontaktpersoner när det gällde frågor angående 
ballastmaterial och då kontaktades dessa personer i första hand. De fick sedan hänvisa vidare 
där de ansåg det som lämpligt att någon annan svarade på de aktuella frågorna. 
 
Frågeställningarna som använts som underlag vid intervjuerna är framtagna av författaren, 
men har sedan även granskats av handledaren vid företaget. Graden av standardisering under 
intervjuerna har varit relativt hög, det vill säga att frågeställningar har varit förberedda innan 
intervjun. Dessa frågeställningar baseras på rubriker, där underfrågor finns för att tydliggöra 
vad författaren vill ha fram. Vid intervjuer av kunder och producenter har samma 
frågeställningar använts. I de fall respondenten tillhört en övrig aktör, det vill säga ett 
certifieringsorgan eller en branschorganisation har frågorna sett något annorlunda ut, men 
ändå haft samma innebörd. 
 
Intervjuernas utförande har varierat. Där möjlighet fanns har personligt möte prioriterats, men 
i många fall var detta inte möjligt på grund av geografiska avstånd. Dessa intervjuer fick då 
ske via mail eller telefon. Oavsett hur intervjuerna utförts har alla respondenter fått ta del av 
frågorna i förväg. 
 

3.6 Reliabilitet och validitet  
Vid alla typer av insamling av information måste en kritisk granskning ske. Detta för att 
avgöra om informationen är giltig och tillförlitlig. 

3.6.1 Reliabilitet 
Enligt Bell (2000) är reliabilitet ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid återupprepningar under lika omständigheter. Vid 
insamling av all slags information måste det alltid finnas en medvetenhet om att en rad olika 
faktorer kan ha påverkan på resultatet.  
 
Författaren genomförde alla intervjuer själv, vilket medför att frågorna ställdes på samma sätt 
vid samtliga intervjuer. Frågeställningarna var förberedda i förväg för att samtliga 
respondenter skulle svara på samma frågor, och därmed underlätta en jämförelse mellan 
svaren. Detta ökar reliabiliteten. Om intervjuerna däremot varit helt fria hade reliabiliteten 
minskat på grund av att det varit svårare att göra en jämförelse och dra slutsatser av de olika 
respondenternas svar. 
 
För att öka reliabiliteten vid sammanställningen av kostnader med CE-märkning av 
ballastmaterial samlades först detaljerad information in om införandet i sin helhet. Detta för 
att tydligt ta reda på vilka kostnader som kan uppstå. 
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3.6.2 Validitet 
Validitet är ett mått på om en fråga mäter eller beskriver det som författaren avser att mäta. 
Insamlad data måste vara relevant i förhållande till det problem som ska lösas eller den teori 
som satts upp (Bell, 2000). 
 
De intervjuade personerna som valdes ut vid varje organisation var de som hade mest kunskap 
och ansvar inom området, det vill säga CE-märkning av ballastmaterial. Detta ökar 
validiteten. En nackdel som möjligen kan uppstå är att dessa personer kan ha en mer positiv 
inställning till ämnet eftersom de ofta själva valt att arbeta inom området. 
 
När det gäller sammanställandet av kostnader i samband med CE-märkning av ballastmaterial 
har det noggrant undersökts vilka kostnader som kan härledas till CE-märkningen. Detta för 
att säkerställa att rätt kostnader mättes och därmed få en ökad validitet.  
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4 Teori 
I detta kapitel beskrivs grundläggande fakta om ballastmaterial och om CE-märkning. Även 
kvalitet och ekonomi tas övergripligt upp. 

4.1 Ballast- användningsområden och egenskaper 
I dagens moderna samhälle där infrastrukturen utvecklas allt mer och anläggnings- och 
bostadsbyggandet ökar krävs stor tillgång på ballastmaterial. Naturgrus har länge varit den 
huvudsakliga råvaran för ballastmaterial, men eftersom naturgruset är en ändlig naturresurs 
ersätts det till stor del med krossat berg. Tillgången på berg som kan krossas till makadam är i 
stort sett oändlig, men utvinningen begränsas av andra faktorer så som miljö- och 
kvalitetskrav. Även restprodukter från bygg- och anläggningsarbeten kan användas som 
ballastmaterial (SGU, 2005). 
 
Ballast är således en benämning för sönderdelat material så som krossat berg, naturgrus eller 
återvunnet material. Användningsområden för ballast är främst till byggnationer och till 
anläggningsändamål (referat av Hultkvist, L i Suup och Wallin, 2004). 
 
För att utvinna naturgrus eller berg söks tillstånd hos Länsstyrelsen som då gör en 
tillståndsprövning i enlighet med miljöbalken (SGU, 2005). I Sverige finns cirka 4000 
tillståndsgivna täkter, varav drygt 3000 av dessa är grus- och sandtäkter och cirka 700 är 
bergtäkter. Resterande räknas till övriga täkter (GMF, 2000). 
 
Berg- och grusmaterial har många viktiga egenskaper som är av stor betydelse vid 
användandet av materialet. Några av dessa egenskaper är: 
 

• Kornstorleksfördelningen i sorteringen 
• Innehåll av föroreningar 
• Kornens geometri och utseende 
• Kornens fysikaliska egenskaper ( hållfasthet, förmåga att motstå nötning mm) 
• Förmåga att suga upp vatten 
(SBMI, 2005). 

  

4.1.1 Ballast som vägmaterial 
I Vägverkets allmänna tekniska beskrivning för vägkonstruktion (ATB Väg, 2004) visas att en 
väg vanligtvis består av tre olika lager. Dessa lager är förstärkningslager som ligger längst 
ned, därefter kommer bärlager och slitlager De olika lagren illustreras med följande bild. 
 
 
 
 
 
 
 

Slitlager 

Förstärkningslager 

Bärlager

Figur 1. Principiell bild av vägens olika lager (fritt efter ATB Väg, 2004). 
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Dessa tre lager utgör tillsammans vägens överbyggnad och har som funktion att uppta och 
fördela trafikbelastningen. Överbyggnadens stabilitet och bärkraftighet är av stor betydelse för 
att inte permanenta skador och deformationer ska uppstå. Denna stabilitet och bärkraftighet 
påverkas av bland annat lagertjockleken, kornsammansättningen, renheten och hållfastheten. 
För att överbyggnaden ska erhålla de egenskaper som krävs är det en förutsättning att de 
ingående materialen uppfyller vissa kvalitetskrav. Detta innebär att egenskaper av betydelse 
provas via särskilda provningsmetoder (Vägverket, 1987). 
 
Förstärkningslager 
Förstärkningslagrets funktion är att uppta och fördela trafikbelastningen från ovanliggande 
bär- och slitlager. För att denna bärighet ska uppnås krävs att förstärkningslagret är 
välgraderat och stabilt. Vägens olika lager bör ha ökad vattengenomsläpplighet nedåt för att 
undvika att lokala vattennivåer bildas mellan lagren. Detta innebär att förstärkningslagret som 
är placerat längst ned ska ha en låg halt av finmaterial för att öka vattengenomsläppligheten.  
 
Förstärkningslager som består av krossat bergmaterial har bättre förutsättningar att uppfylla 
kvalitetskrav än om det framtas genom naturmaterial. Denna orsak beror på att naturgrus är 
för avnött och välrundat. Ett material som framställs via krossning får skrovliga ytor och 
stabiliserar därmed förstärkningslagret (Vägverket, 1987).  
 
Bärlager 
Bärlagrets funktion är att uppta och fördela trafikbelastningen nedåt. Materialet utsätts för 
stora påfrestningar, vilket gör att det måste ha rätt egenskaper för att motstå dessa 
påfrestningar utan att sammansättningen eller bärigheten förändras.  
 
Bärlagrets kvalitet är beroende av kornstorleksfördelningen, det vill säga att storleken på 
gruset är rätt fördelat. För hög finmaterialhalt leder även här till att materialets förmåga att 
släppa igenom vatten försämras, vilket leder till sämre stabilitet och permanenta 
deformeringar. Om materialet dessutom innehåller glimmermineral blir det mycket 
vattenkänsligt. Endast en liten ökning av vattenkvoten kan då leda till att materialet blir 
plastiskt (ibid). 
 
Slitlager 
Slitlager bör bestå av ett stenmaterial som har en god hållfasthet och slitstyrka oavsett 
väderförhållanden. Vanligtvis framställs slitlagergrus genom krossning. Slitlagret är det lager 
i vägen som utsätts för det största slitaget. Även om vägens överbyggnad utförts korrekt enligt 
gällande kvalitetskrav och normer försämras kvaliteten på slitlagret efter hand. Detta är 
oundvikligt eftersom trafikens inverkan leder till skador (ibid). 
 
Ballast till asfaltmassa och beläggning 
Ballastmaterial som ingår i beläggningar kan framställas av berg eller naturgrus. Materialet 
ska vara fritt från lera och organiska beståndsdelar. En bortsortering och tvättning är i vissa 
fall nödvändig.  
 
Det ställs höga kvalitetskrav på stenmaterial för användning till beläggningar. Materialet ska 
ha god hållfasthet och slitstyrka, ha en för ändamålet lämplig kornform och ha en god 
vidhäftning gentemot bitumen (bindemedlet i asfalt).  
 
Vid framställning av asfaltmassa finns ett antal olika massatyper, varav varje typ ställer 
särskilda krav på egenskaper för det ingående ballastmaterialet (ibid). 

 12



Teori 

4.1.2 Ballast till järnvägsändamål 
Vid uppbyggandet av järnvägar åtgår stora mängder ballastmaterial. Järnvägens räler och 
sliprar, det vill säga spåret, vilar på ballast som kan bestå av sand, grus eller makadam. Det 
vanligaste är att hårt packad makadam används för att extra stadga ska uppnås. 
Ballastmaterial utgör således en stor del av järnvägsuppbyggnaden (Järnväg.net, 2005). 

 
Figur 2.  Illustration av järnvägens uppbyggnad (Järnväg.net 2005). 

 

4.1.3  Ballast till betong 
Vanligtvis utgör ballasten cirka 65-80 % av betongens totala volym (Vägverket, 1987). 
 
I Betonghandboken (1997) framgår att vid betongtillverkning är ballastens kvalitet av stor 
betydelse. Endast små variationer i ballastmaterialets egenskaper kan ge stort utslag för 
betongens egenskaper och arbetbarhet. Valet av ballastmaterial bör därför baseras på 
noggranna undersökningar gällande materialets inverkan på betongen.  
 
Ballastmaterialets fukthalt är av stor betydelse för betongens konsistens och arbetbarhet 
eftersom stor andel av blandningsvattnet härrör från ballasten. Även hållfastheten har stor 
inverkan på betongen, vilket gör att vissa typer av ballastmaterial är direkt olämpliga för 
betongtillverkning. (Cementa AB, 1997). 
 
Kornstorleken är en viktig aspekt vid användandet av ballastmaterial till betong. Valet av 
största kornstorlek, det vill säga måttet på de största ingående stenarna påverkar betongens 
egenskaper och måste avgöras beroende på betongens användningsområde. 
 
Ballastmaterialet påverkar även betongens frostbeständighet. Betongen riskerar att frysa 
sönder om den ingjutna ballasten kan vattenmättas över en viss kritisk nivå.  
 
Vid all tillverkning av betong är det viktigt att icke-reaktivt ballastmaterial används. Detta för 
att inte kemiska reaktioner ska uppstå. Exempel på en sådan reaktion är alkali-
kiselsyrareaktioner. Dessa reaktioner medför att betongen riskerar att sprängas sönder (ibid). 
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4.2 CE-märkning 
Införandet av CE-märkning startade i början av 1990-talet. Märket infördes för att visa att 
produkten överensstämmer med krav i olika direktiv. Märket har sitt ursprung i EU:s strävan 
efter gemensamma regler gällande hälsa, säkerhet och miljö samt att det ska finnas en 
gemensam nivå som säkerställer skydd vid användandet av produkten. 
 
CE-märket kan ses som ett slags pass som ger produkten fri passage genom Europa. De 
produkter som fått CE-märket får säljas fritt inom EU. Detta innebär att produkten får ett så 
kallat ömsesidigt erkännande över hela Europa.  
 
CE står för Communautées Européennes som är franska för ”Europeiska gemenskaperna” 
(Euroinfo Centre, 2005). 

4.2.1 EU och standardisering 
I dagsläget förekommer tekniska handelshinder som påverkar den fria rörligheten av varor 
och tjänster. Med syfte att avskaffa dessa hinder har EU tagit en central roll genom att 
utveckla kravstandarder som ska gälla i alla länder. Ett framtida mål är att en produkt som 
säljs lagligt i ett land ska kunna marknadsföras och säljas på samma sätt i övriga länder. 
 
Varje enskilt land måste anpassa sina regler i enlighet med EU:s direktiv gällande hälsa, 
säkerhet och miljö. Dessa krav översätts och återfinns till stor del i så kallade harmoniserade 
standarder. Användandet av dessa standarder förenklar både för den privata och för den 
offentliga marknaden genom att kravuppfyllnaden tydliggörs. Gemensamma standarder 
motverkar även nationella särlösningar (Euroinfo Centre, 2005). 
 
Svenska standarder måste revideras i takt med utvecklingen i Europa. Det är de europeiska 
standarderna som gäller och dessa ska fastställas som svensk standard inom sex månader. 
Samtidigt ska befintliga motstridande standarder upphävas. Målet är att alla länder ska tänka 
”europeiskt” istället för land för land (SIS, 2005). 
 
Det europeiska samarbetet leder till ett nytt regelverk inom den offentliga upphandlingen. 
Regelverket ska säkerställa att det inte sker någon typ av diskriminering på den europeiska 
marknaden. De nya standarderna är här av stor betydelse eftersom det numera är obligatoriskt 
att hänvisa till standarder i förfrågningsunderlag där köpesumman ligger över vissa 
tröskelvärden. Denna obligatoriska hänvisning leder till många positiva effekter. Ett exempel 
är att upphandlingsproceduren underlättas och förenklas avsevärt genom att alla företag kan 
vara säkra på det som efterfrågas också är det som de blir offererade. Detta innebär att 
offerterna blir mer jämförbara med varandra, men det kräver också att kunskapen om 
standarder blir lika viktig för både leverantörer och upphandlare (ibid.) 

 

4.2.2 CE-märkets betydelse 
CE-märkning innebär att tillverkaren på eget ansvar försäkrar att grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav enligt tillämpliga direktiv som kräver CE-märkning är uppfyllda. Tillverkaren 
försäkrar också att dokumentation finns framtagen och tillgänglig, att all nödvändig skyltning 
finns samt att kontroll och märkning sker enligt rutin. För många produkter räcker det med att 
tillverkaren tar fram en egendeklaration som säkerställer att produkten uppfyller aktuella krav. 
I andra fall är det nödvändigt att få en tredjepartsbedömning av ett provnings- eller 
certifieringsorgan.  
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Alla länder i EU har samma godkännandeprocedur för att skapa förtroende över gränserna. 
Detta uppnås genom europeiska standarder som anger riktlinjer för provnings-, certifierings- 
och ackrediteringsverksamhet. Därmed kan provningsresultat och certifikat från ett land 
accepteras av andra EU-länder. Produkter som täcks av direktiv innefattas i regel av krav på 
att provnings- och certifieringsorganisationerna är offentligt godkända, det vill säga så kallade 
anmälda organ. 
 
När samtliga krav för den specifika produkten är uppfyllda får produkten förses med ett CE-
märke och då kan den inte nekas inträde på marknaden i någon av EU-länderna. Köpare kan 
naturligtvis alltid ställa kompletterande och högre krav än vad CE-märkningen kräver (SIS, 
2005). 
 
 
 

 
 
Figur 3. CE-märkets erkända utformning, inga avvikelser får förekomma (SIS, 2005). 

 

4.3 CE-märkning av ballast 
CE-märkning av ballast har sitt ursprung i det europeiska byggproduktdirektivet. Detta 
direktiv ligger till grund för standarderna inom området. Syftet med standarderna är att 
befästa säkerhetskrav på byggmaterial och underlätta handeln över EU:s gränser.  
De nya standarderna får stor betydelse för ballastproducenterna genom att det är dessa 
standarder som kommer att beaktas vid omfattande leveranser till infrastrukturprojekt och 
annat samhällsrelaterat byggande. Detta ger en ökad konkurrens på ballastmarknaden (SIS, 
2003). 
 
I tidningen Provning och Forskning uppger Peter Bengtsson att i Sverige är CE-märkning av 
byggprodukter än så länge frivilligt, vilket innebär att de byggvaror som tillverkas i Sverige 
inte behöver CE-märkas annat än om de ska exporteras. Utländska varor som används i 
Sverige är däremot i de flesta fall redan CE-märkta, men denna märkning garanterar inte att 
produkten har alla de egenskaper och kravnivåer som krävs i Sverige. Då hela Europa inte har 
krav på samma egenskaper medför detta ett problem när det gäller att använda varor utanför 
hemmamarknaden (Bengtsson, 2002). 
 
Varje medlemsstat har egna byggregler. Byggproduktdirektivet innehåller således inte några 
gemensamma regler. Byggprodukterna ska dock vara lämpliga att använda i byggnadsverk 
som uppfyller de väsentliga kraven i EU:s byggproduktdirektiv. I det europeiska systemet 
finns därför gemensamma produktstandarder, provningsstandarder och klassificeringssystem. 
Användandet av dessa standarder möjliggör en objektiv jämförelse mellan produkter och dess 
egenskaper mot varje medlemsstats byggregler (ibid). 
 
Vidare menar Bengtsson (2002) att en CE-märkt byggprodukt kan vara både bra och dålig, då 
kravet endast är att tillverkaren deklarerar produktens egenskaper. Det är sedan köparen som 
avgör om nivån på produkten är tillräcklig eller inte. En produktstandard är således i första 
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hand ett dokument som innehåller gemensamma regler om hur man beskriver en produkt och 
dess egenskaper. 

4.3.1 Kund- och myndighetskrav 
CE-märkning är idag inte obligatoriskt i Sverige, det vill säga att det finns ur regelsynpunkt 
inget tvång på att en byggprodukt ska vara CE-märkt eller bestyrkt på annat sätt. Det är därför 
fortfarande möjligt att köpa både bestyrkt (CE-märkt) och obestyrkt ballast. Byggprodukter 
som är CE-märkta ger en förenklad mottagningskontroll för köparen som då endast behöver 
identifiera och via märkningen kontrollera att kraven för den avsedda användningen uppfylls. 
Om ballasten inte är CE-märkt krävs en betydligt mer omfattande mottagningskontroll, där 
även provningar måste ingå. För att undvika denna omfattande mottagningskontroll kan 
köpare kräva i sin upphandling att ballasten ska vara CE-märkt (Boverket, 2004). 
 
Uppgifter från Boverket anger att från och med den 1 juni 2004 är CE-märkning det enda 
sättet att visa att ballastprodukterna är bestyrkta byggprodukter. De aktuella standarderna som 
ligger till grund för CE-märkningen inom ballastområdet är: 
 
• EN 12620 Ballast för betong 
• EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg och 

anläggningsbyggande 
• EN 13043 Ballast för asfaltmassor och ytbehandlingar för vägar, flygfält och andra 

trafikerade ytor 
• EN 13450 Makadamballast för järnväg 
 
Ballast som används till betongtillverkning för bland annat bärande konstruktioner tillhör en 
så kallad hög säkerhetsnivå, vilket innebär att ballasten måste vara CE-märkt. 
Betongtillverkarna är därmed beroende av CE-märkta ballastprodukter 
(Boverket, 2004). Även Vägverket och Banverket kommer att ha de nya europastandarderna 
som grund för de krav som kommer att ställas på ballastmaterial till väg- och 
banöverbyggnad. Det är dessa standarder som kommer att beaktas vid upphandlingar 
(CE-märkning av ballast, 2004). 
 
I ballaststandarderna anges det två nivåer för bestyrkande av överensstämmelse. Den ena 
nivån kallas 2+ och innebär att tillverkarens produktionskontroll är övervakad av ett 
certifieringsorgan. Denna nivå är avsedd för användningsområden med höga säkerhetskrav. 
Den andra nivån kallas 4 och innefattar ingen övervakning av tillverkarens 
produktionskontroll. Nivå 4 används när det inte råder höga säkerhetskrav. För i stort sett alla 
typer av ballastprodukter är det nivå 2+ som gäller, vilket innebär att produktionskontrollen 
övervakas av ett godkänt certifieringsorgan (Boverket, 2004). 

4.3.2 Införande och certifiering 
I detta avsnitt kommer införandeprocessen för CE-märkning av ballast att beskrivas i stora 
drag. Detaljer vid införandet tas inte upp. Informationen kommer från kursmaterial av 
Sveriges Provnings och forskningsinstitut (SPb, 2005). 
 
Vid införande av CE-märkning ska producenten ta fram ett system för produktionskontroll. 
Detta system ska uppfylla kraven som anges i de aktuella produktstandarderna. Systemet är 
ett slags kvalitetssystem, vilket innebär att företag som redan har kvalitetsledningssystem 
enligt ISO 9000-serien kan dra vissa paralleller mellan systemen. Systemet för 
produktionskontroll ska innefatta rutiner inom följande områden: 
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• Organisation 

- kompetent personal, organisationsschema 
- ansvar och befogenheter 
- företagsledningens representant för produktionskontroll 
- företagsledningens genomgång 
 

• Kontrollrutiner 
- dokument och datastyrning 
- underleverantörstjänster 
- kännedom om råmaterialet 

 
• Produktionsledning 

- kontroll och identifiering av materialen, instruktioner för provning och besiktning 
- identifiering av farliga ämnen 
- upplagshantering mm. 

 
• Besiktning och provning 

- hjälpmedel och utrustning 
- styrning och kalibrering av utrustning 
- provningsfrekvenser och provtagningsplan 
 

• Protokoll 
- provningsprotokoll och annan dokumentations spårbarhet 

 
• Avvikande produkter 

- protokoll, åtgärder 
 
• Hantering och lagring 

- undvikande av separation och föroreningar 
 

• Transport och emballering 
- instruktioner och ansvar 
 

• Utbildning av personal 
- utbildningsplaner och intyg 

 
 
Provningen av materialen har en central roll vid införandet av CE-märkning. 
Ballastproducenten ska prova alla de egenskaper som krävs enligt de aktuella 
produktstandarderna. Dessa provningar ska göras i enlighet med de frekvenser som anges i 
standarderna och en noggrann provtagningsplan ska följas. 
 
Producenten ska upprätta så kallade CE-märkesdeklarationer som anger det enskilda 
materialets värde på de egenskaper som standarden kräver. Ballastproducenten är sedan 
ansvarig för att varje produkt genomgår en så kallad typprovning. Denna typprovning ska 
säkerställa att materialet uppfyller de angivna värden som producenten deklarerat (SPb, 
2005). 
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Som tidigare nämnts kräver i stort sett alla ballastmaterial som ska CE-märkas att ett 
tredjepartsorgan utför övervakning och certifiering. En certifiering innebär att en produkt eller 
tjänst överensstämmer med aktuell standard eller annat regelgivande dokument. Denna 
försäkran erhålls av ett certifieringsorgan (Certifiering 2004).  
 
Ett av Sveriges största certifieringsorgan när det gäller produkter är SP (Sveriges Provnings 
och forskningsinstitut). SP är ackrediterat för certifiering av CE-märkning (SPc, 2005). Med 
ackreditering menas att SWEDAC som är en statlig myndighet fortlöpande kompetensprövar 
och garanterar att certifieringsorganet utför uppdrag opartiskt och korrekt i enlighet med 
erkända standarder (SWEDAC , 2005). 
 
Aktörer vid införandet av CE-märkning 
CE-märkning av ballast innefattar ett antal olika aktörer som är av betydelse både vid 
införandet och även när produkterna är ute på marknaden. Några av dessa är: 
 
SIS  
(Swedish Standards Institute) Utvecklar och tar fram standarder i Sverige genom  

samarbete med europeiska och globala nätverk.  
 
Myndigheter  
(ex. Banverket, Vägverket, Boverket) Anpassar krav efter produktstandarder och sätter upp 

regelverk och föreskrifter utifrån dessa. 
 
Ballastproducenter Kan välja att CE-märka sina produkter och måste då 

avsätta resurser för införandet. 
 
Konsulter Konsulthjälp kan behöva tas in om tillräcklig 

kompetens inte finns inom företaget. 
 
Certifieringsorgan Certifieringsorganet kontrollerar och godkänner 

organisationens CE-märkning. 
    
Kunder   Kan välja att endast köpa CE-märkt ballast. 
 
(Naturvårdsverket, 2003). 
 

4.3.3 Kostnader i samband med CE-märkning av ballast 
Det finns olika typer av kostnader som uppstår vid införande och vidmakthållande av en CE-
märkning av ballastmaterial. Dessa kostnader kan delas upp i löpande och initiala kostnader. 
Med initiala kostnader menas sådana som uppstår i inledningsskedet av införandet av CE-
märkning. Löpande kostnader är sådana som återkommer regelbundet om producenten avser 
att vidmakthålla CE-märkningen.  
 
Genom kontakt med certifieringsorgan som Sveriges Provnings och Forskningsinstitut, 
Nordcert samt branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri har följande 
kostnadsaspekter kunnat tas fram. Det är dessa som vanligtvis uppstår för producenter som 
väljer att CE-märka ballastprodukter: 
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Initiala kostnader 
• Utbildning genom till exempel Sveriges Provnings och Forskningsinstitut, SP 
• Resurser i form av intern personal, alt. konsult för införandet 
• Typprovningar  
• Ev. inköp av laboratorieutrustning och kalibrering av denna  
• Inköp av standarder  
• Besiktning och certifiering  
 
Löpande kostnader 
• Resurser i form av intern personal 
• Besiktningar 
• Provningar (ny kostnad för de som inte haft kontroll tidigare) 
• Kalibrering av laboratorieutrustning 
• Prenumeration av standarder 
• Nya leveranssedlar 
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4.4 Kvalitet 
Begreppet kvalitet är något som blir allt vanligare och det finns ett antal definitioner på detta 
begrepp. Bergman och Klefsjö (2001) definierar kvalitet som ”kvaliteten på en produkt är 
dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” 
 
En annan definition har tagits fram av amerikanen Joseph Juran som anger kvalitet som 
”fitness for use”, det vill säga ”lämplighet för sitt syfte”. Denna definition utvecklades 
ytterligare av Edward Deming som påpekade vikten av att redan nu tänka på morgondagens 
kunder (ibid). 

4.4.1 Kunden i centrum 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001) är det centrala i kvalitetsbegreppet att sätta kunderna i 
centrum.  
 
Kunder definieras som ”de personer eller organisationer som vår verksamhet är till för”, det 
vill säga att det är dessa vi ska skapa värde åt genom våra aktiviteter och produkter. 
 
Förbättring av kvalitet handlar om att systematiskt och resurseffektivt  
 
• ta reda på vilka kunderna till organisationen är 
• ta reda på deras behov och förväntningar 
• se till att uppfylla, och helst överträffa, dessa behov och förväntningar 
(Bergman och Klefsjö, 2001). 
 
Förutom ovanstående faktorer finns även andra aspekter som påverkar kundtillfredsställelsen. 
Dessa aspekter kan vara tidigare erfarenheter av företaget, produkternas rykte, vad företaget 
utlovat och i viss mån varans eller tjänstens pris (ibid). 
 
Vidare påpekar Bergman och Klefsjö (2001) att kvalitet styrs av konkurrensen på marknaden. 
Om det utvecklas en produkt med förbättrade egenskaper upplevs den tidigare produktens 
kvalitet som starkt försämrad. Detta leder till att det krävs ett aktivt arbete från 
organisationernas sida genom att systematiskt ta reda på vad marknaden efterfrågar eller 
kommer att efterfråga i framtiden. Detta aktiva arbete är en förutsättning för att producera 
varor och tjänster som är anpassade utifrån kundernas behov och önskemål. 
 
Kvalitet har således blivit en av de viktigaste konkurrensfaktorerna på marknaden. Både 
individuella kunder och alla typer av organisationer värdesätter kvalitetsbegreppet allt mer. 
Företag utökar och investerar i sitt kvalitetsarbete, och kvalitet blir allt mer en affärsstrategi 
(Montgomery, 2001). 
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4.5 Ekonomi  
Följande avsnitt beskriver grundläggande begreppet marknad, samt efterfrågan, utbud och 
jämviktsförhållanden. 

4.5.1 Marknadsbegreppet 
Vid utbyte av alla slags varor och tjänster fordras ett samspel mellan tänkbara köpare och 
säljare. Enligt Grubbström (1997) sker detta samspel och utbyte på en så kallad marknad som 
är specifik för varje produkt. Marknadsbegreppet innefattar kontaktmöjligheterna mellan 
berörda aktörer, det vill säga köpare och säljare. 
 
Vidare menar Grubbström (1997) att marknaden avgör hur priset på dess produkter bildas. 
Vissa aktörer påverkar priset mer än andra. 

4.5.2 Efterfrågan, utbud och jämviktsförhållanden 
Efterfrågan och utbud är två centrala begrepp inom marknader. Dessa termer gäller inom 
ramen för fri konkurrens, det vill säga en marknadsform där priset inverkar som en parameter 
(Grubbström, 1997). 
 
Efterfrågan 
Anderson och Ohlsson (1999) anger att den totala efterfrågan på en vara bestäms av en rad 
olika faktorer. Några av dem är: 
 
• Varans pris 
• Priserna på andra varor 
• Köparnas preferenser 
 
Variationer i någon av dessa faktorer påverkar efterfrågan på varan. 
 
Många varor konkurrerar med varandra genom att de är substitut till varandra, det vill säga en 
vara kan bytas ut mot en annan. Köpare väljer den vara som han eller hon har starkast 
preferenser för och blir mest tillfredsställd med. En prissänkning av en substitutvara kan dock 
leda till att efterfrågan på denna ökar. Det innebär följaktligen att när priset på en vara sänks 
eller höjs kommer den efterfrågade kvantiteten att öka eller minska. Detta kan illustreras med 
en efterfrågekurva. 
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   Pris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Efterfrågekurva (fritt efter Andersson och Ohlsson, 1999). 
 
Den efterfrågade kvantiteten ändras när priset på varan ändras. Om priset sänks kommer den 
efterfrågade kvantiteten att öka, vilket medför att det blir en rörelse nedåt längs 
efterfrågekurvan. Vid ökat pris uppnås en motsatt effekt genom att det uppstår en minskning 
av den efterfrågade kvantiteten, och det blir en rörelse uppåt längs kurvan  
 
Köparna kan vid olika tillfällen efterfråga mer varor än tidigare, det vill säga det uppstår en 
ökad efterfrågan. Det innebär att efterfrågekurvan förskjuts åt höger. På liknande sätt kan en 
minskning av efterfrågan leda till att kurvan förskjuts till vänster (ibid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

D(Demand)=efterfrågan

Kvantitet (Q) 

  Pris 

D2

D1 
0 Kvantitet (Q) 

Figur 5. Exempel på hur efterfrågekurvan förskjuts åt höger 
(fritt efter Andersson och Ohlsson, 1999). 
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Utbud 
Även en varas utbud bestäms av flera faktorer enligt Anderson och Ohlsson (1999), exempel 
på dessa är: 
 
• varans pris 
• produktionsfaktorernas priser 
• teknologiska förutsättningar 
 
När priset på en vara ökar, förbättras vinstmöjligheterna för företaget som säljer varan, vilket 
medför att de kan öka utbudet av varan. Ökade vinstmöjligheter och högre pris leder också till 
att nya företag dras till marknaden. Utbudet kan illustreras med följande figur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Utbudskurva (fritt efter Andersson och Ohlson, 1999).  

  Pris 

 
0 Kvantitet (Q) 

 
0 

 
 

S (Supply)= utbud 

 
Kurvan visar hur den utbjudna kvantiteten ändras när varans pris ändras. En prisökning leder 
till en rörelse uppåt längs utbudskurvan och en prissänkning leder till en rörelse nedåt längs 
kurvan.  
 
Utbudskurvan kan i likhet med efterfrågekurvan förskjutas. Vid förhöjda 
produktionskostnader eller förändrade teknologiska förutsättningar tvingas företaget höja 
priset på varan för att få kostnadstäckning och vinst. Utbudskurvan förskjuts då åt vänster. 
Vid förbättrad teknisk utveckling och effektivitet kan företaget få lägre produktionskostnader 
och kurvan förskjuts då istället åt höger (ibid). 
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S2 

S1 

Kvantitet (Q) 

Figur 7. Exempel på hur utbudskurvan förskjuts åt vänster 
(fritt efter Andersson och Ohlsson, 1999). 
 
Jämvikt på marknaden 
Anderson och Ohlsson (1999) anger att om köparna efterfrågar fler enheter av varan än vad 
säljarna bjuder ut, leder det till så kallad överskottsefterfrågan. Det innebär att den 
efterfrågade kvantiteten är större än den utbjudna kvantiteten. Köparna får därmed inte sin 
efterfrågan tillgodosedd. Detta läge kan leda till att köparna börjar bjuda över varandra, 
samtidigt som säljarna börjar inse att de får en möjlighet att höja priset på varan. När priset 
börjar öka medför det att den utbjudna kvantiteten ökar och den efterfrågade kvantiteten 
kommer att minska. Prisökningen fortsätter tills den efterfrågade kvantiteten är lika med den 
utbjudna kvantiteten. Detta sker i den punkt då efterfrågekurvan skär utbudskurvan. I denna 
punkt efterfrågar köparna lika mycket av varan som företaget bjuder ut. En så kallad jämvikt 
uppstår på marknaden. 
 
Om företaget bjuder ut mer av varan än vad säljarna efterfrågar uppstår ett så kallat 
överskottsutbud på varan. Säljarna tvingas då sänka priset för att, samtidigt som köparna inser 
att de kan kräva ett lägre pris. När priset minskar ökar den efterfrågade kvantiteten och den 
utbjudna kvantiteten minskar. Prissänkningen upphör när den efterfrågade kvantiteten är lika 
med den utbjudna kvantiteten. Det råder jämvikt på marknaden (ibid). 
 
Även jämviktslägena på en marknad kan förändras beroende på förskjutningar i efterfråge- 
och utbudskurvorna. Detta behandlas dock inte vidare här. 
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Figur 8.  Efterfrågad kvantitet = utbjuden kvantitet, jämvikt råder (fritt efter Anderson och 
Ohlsson, 1999). 
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5 Empiri 
I detta kapitel redovisas resultaten av intervjuerna i form av en gemensam sammanställning 
av det som framkommit. Även en sammanställning av de ekonomiska aspekterna med CE-
märkning av ballast vid GMI redovisas. 

5.1 Intervjuade organisationer 
Följande organisationer har intervjuats. Respondenterna har besvarat frågeställningarna 
utifrån sin erfarenhet och sin roll inom organisationen. 
 
Kunder och/eller ballastproducenter  
 
NCC Roads AB Sverige Nord, Kenneth Vikström produktionstekniker samt Kenneth 
Lindgren entreprenadingenjör. 
 
BDX Företagen AB, Roland Johansson, täktsamordnare/säljare, Boden. 
 
AB KGS, Lars-Göran Johansson, avdelningschef krossning, Kiruna. 
 
Banverket Norra Regionen, Ronald Andersson, kvalitetsingenjör, Luleå. 
 
KBG AB, Peter Lundström, produktionschef betong, Luleå. 
 
Skanska Prefab, Anders Samuelsson, ställföreträdande produktionschef, Öjebyn. 
 
Vägverket, Thomas Löfgren, arbetschef för ballast i nord, Lycksele samt Mats Jonsson, 
platschef väglaboratoriet, Umeå. 
 
Charlies entreprenad, Kjell Danielsson, VD, Piteå. 
 
Swerock AB, Erika Örnfjäll, Täkthandläggare & kvalitets- och miljösamordnare, Tärnaby. 
 
Övriga aktörer  
 
Nordcert AB , Lars Åberg, teknisk chef, Stockholm. 
 
Sveriges Provnings och Forskningsinstitut, SP, Lotta Liedberg, teknisk handläggare, Borås. 
 
Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, Jan Bida, teknisk chef, Danderyd. 
 

5.2 Intervjuresultat 
Här sammanställs intervjuresultaten utifrån de svar som erhållits från samtliga respondenter. 
Resultaten redovisas utifrån rubriker som tagits fram med utgångspunkt från 
frågeställningarna som använts vid intervjun. Först redovisas svaren från kunder och 
producenter, sedan följer svaren från övriga aktörer. Att kunder och producenter tillhör 
samma grupp beror på att vissa som är kund till företaget även är producenter. Anledningen 
till att kunder/producenter och övriga aktörer redovisas var för sig baseras på att de olika 
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organisationerna besitter olika kunskap och har olika roller på marknaden, samt att frågorna 
skiljt sig åt något.  

5.2.1 Intervjuresultat kunder/ballastproducenter 
Målet med intervjuerna av kunder/ballastproducenter var att få fram deras syn på CE-
märkningen av ballastmaterial och hur de ansåg att marknaden skulle påverkas. Nedan följer 
en sammanställning av de synpunkter som framkommit vid intervjuerna av dessa personer. 
Antalet respondenter är 9 st. De fullständiga frågeställningarna kan ses i bilaga A. 
 
Åsikter om europastandarder och CE-märkning av ballast 
Alla respondenterna anser att det på något sätt är positivt att det kommit europastandarder för 
ballastmaterial och att ballasten börjar CE-märkas, men att det också finns problem. Åsikter 
som särskilt framhölls var: 
 
• Det är positivt då det blir ett lyft av kvalitetsnivån, till viss del kan det dock medföra en 

hel del krångel för producenterna. 
• Det är bra att det ställs hårdare krav på producenterna eftersom dokumentering av kontroll 

blir hårdare, men det finns också en risk att mycket blir överambitiöst och leder till 
mycket dokumentation.  

• Det blir lika villkor för alla. 
• Det blir en skärpning av kvalitetssystemet både när det gäller produktion och kontroll och 

detta är bra. 
• Det blir bättre ordning och reda och en jämnare kvalitet på produkterna. 
• Branschen är inte riktigt förberedd. CE-märkningen passar bättre för stora anläggningar 

ute i Europa. I Sverige är ofta krossanläggningar mobila och då kan inte produkterna CE-
märkas eftersom produkterna alltid ser olika ut. Det innebär även en omställning att till 
exempel basera provningsfrekvenserna veckovis och inte i ton som tidigare.  

• Bra med tydliga krav angående produktionskontroll, men dåligt att beställare av material 
hittills inte ställt kravet särskilt tydligt.  

 
6 av de 9 respondenterna anger att de redan har eller planerar att inom en snar framtid CE-
märka sina produkter, eftersom de ser det som ett krav från olika kunder. 1 respondent anger 
även att CE-märkningen införs för att det blir ett sätt att arbeta och därmed få mer kunskap 
om certifiering och CE-märkning. De 3 resterande respondenterna anger som orsak till att de 
inte CE-märker produkterna att det inte går då till exempel krossarna är mobila eller att det 
sker för litet uttag från täkten, samt att de i vissa fall endast är kund och inte producent. Alla 
producenter utom 2 har genomfört införandet av CE-märkning på egen hand med interna 
resurser. De har dock först gått utbildning via bland annat Sveriges Provnings och 
Forskningsinstitut. De andra 2 har genomfört införandet via konsulthjälp. 
 
Hälften av respondenterna anser inte att CE-märkningen innebär någon större 
kvalitetsförbättring av produkterna. Orsaken till detta grundas på att en slags egenkontroll 
utförts även innan CE-märkningen blev aktuell och att mycket täckts upp av det redan 
befintliga kvalitetsledningssystemet. Det finns även en risk att gamla provtagningsresultat 
används om man inte hinner få fram nya provningar. Den resterande hälften anser att det blir 
jämnare och bättre kvalitet. Samtidigt ser 8 av 9 respondenter CE-märkningen till viss del som 
ett konkurrensmedel, beroende på hur strikta kravställarna är på att följa upp om produkterna 
är CE-märkta. Om detta inte följs upp leder det endast till extra arbete för alla producenter 
som väljer att CE-märka sina produkter. 
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CE-märkningens påverkan på ballastmarknaden 
Samtliga respondenter anser att det är svårt att säga hur marknaden kommer att påverkas 
eftersom det är så pass nytt med CE-märkning av ballast. Åsikter som framhölls var att 
mindre leverantörer med små täkter kommer att få problem genom att de inte har resurser att 
nog snabbt CE-märka sina produkter eller att klara kostnaderna. I framtiden kanske det går så 
långt att vissa ”slås ut” om kravställarna håller fast vid att de endast köper CE-märkta 
produkter. Alla producenter blir tids nog tvungna att CE-märka för att ”hänga med” på 
marknaden. 
 
Eftersom CE-märkningen leder till ökade kostnader för producenten, både initialt och löpande 
anser 6 av de 9 respondenterna att det rimligtvis medför att priset på CE-märkt ballastmaterial 
blir något högre. Om kunderna står fast vid att de endast köper CE-märkt ballast måste de 
givetvis vara beredda på att betala ett högre pris. De 3 resterande respondenterna är 
tveksamma och tror att det inte blir möjligt att höja priset för att ballasten är CE-märkt, 
eftersom det i dagsläget är få som är beredda att betala ett högre pris än vad de är vana vid. 
Dessa anser bland annat att kvalitet blir ett måste, men till samma pris som tidigare. Kanske 
går det i framtiden att höja priset när systemet är mera inarbetat. 
 
Effekter av CE-märkning för producenten 
I dagsläget kan inte ballastproducenterna visa på tydliga effekter av att de har CE-märkt sina 
produkter. Detta för att det är för tidigt att säga då det inte finns något facit ännu. Även här 
påpekas att det är helt beroende av hur beställaren följer upp de krav som de ställer. 6 av de 9 
respondenterna anser att om beställaren står fast vid att endast den ballast som är CE-märkt 
köps in, kommer ballastproducenter som CE-märkt produkterna att kunna leverera ökade 
volymer, och därmed i längden vinna ekonomiska fördelar. Om beställaren inte står fast vid 
kravet på CE-märkt kommer det att leda till att den som är billigast får leverera oavsett CE-
märkning eller inte. De 3 resterande är tveksamma och anser bland annat att det inte kommer 
att bli någon skillnad i framtiden utan att det alltid kommer att vara så att den som är billigast 
får leveransen och att ingen är beredd att betala ett högre pris. 
 
5 av de 9 respondenterna tror att CE-märkningen kan leda till andra fördelar som inte är 
ekonomiska. Dessa fördelar kan vara bättre produktionskontroll och därmed färre avvikelser, 
tydliga rutiner, enklare upphandlingar samt att det lyfter företagets nivå i allmänhet och att det 
blir en jämnare kvalitet, samt att kundernas behov tillfredsställs. Endast 1 av dessa nämner att 
den fria cirkulationen inom EU kan vara en fördel för de producenter som har möjlighet att 
transportera internationellt. De resterande respondenterna tror att CE-märkningen inte leder 
till någon ny fördel utan att det kommer att vara som det varit tidigare. 
 
Kravställarnas synpunkter om CE-märkning 
Samtliga leverantörer och inköpare som ställer krav på att ballasten ska vara CE-märkt anger 
att producenter som tillhandahåller CE-märkt ballast prioriteras vid upphandlingar. Det är 
dock endast 1 respondent som tydligt anger att kravet på CE-märkt ballast står fast och att 
inga undantag görs oavsett om det medför ett högre pris. Denna respondent anger att det  
därför i framtiden kan bli aktuellt med transporter när det inte finns tillgång på CE-märkt 
material i närområdet. De resterande kravställarna anger att även pris och slutkundens 
bedömning är av betydelse, samt om de själva har resurser för att säkerställa att den inköpta 
ballasten uppfyller krav enligt standard.  
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5.2.2 Intervjuresultat övriga aktörer 
Till övriga aktörer räknas de som inte är kunder eller producenter men på annat sätt har en 
koppling till CE-märkningen av ballastmaterial. Dessa aktörer intervjuades för att de besitter 
stor kunskap inom ämnet samt att de borde ha en ”opartisk” syn inom området. Antalet 
respondenter är 3 st. Nedan sammanställs deras åsikter. Frågeställningarna återfinns i bilaga 
B. 
 
CE-märkning av ballast och hur marknaden kan påverkas 
Alla respondenter är positiva till att det kommit nya europastandarder eftersom det ger samma 
spelregler för alla inblandade. Det blir enhetliga provningsmetoder och egenskaper. För de 
som inte har kontroll på sina produkter blir det en fördel, men det kan även bli mycket 
byråkrati för dem som redan har bra kontroll sedan tidigare. 
 
De producenter som inte väljer att CE-märka produkterna kan få problem, om inte alternativet 
finns att de kan leverera till ändamål som inte har krav på CE-märkning. De flesta köpare 
föredrar dock att produkten är CE-märkt. Detta för att undvika att de själva måste göra 
provningar. 
 
Vissa ballastproducenter, främst de som levererar lite volymer kommer troligtvis att höja 
priset något för att täcka upp för kostnaderna som uppstår i samband med CE-märkningen. 
För de producenter som levererar stora volymer spelar kostnaderna för CE-märkning inte så 
stor roll att de måste lägga på en kostnad på produkten. 2 av de 3 respondenterna tror att de 
flesta kunder är beredda att betala ett något högre pris om produkten är CE-märkt. Eventuellt 
kan ballastproducenter med CE-märkta produkter komma att få leverera ökade volymer i och 
med att köparna väljer dessa i första hand. 
 
Övriga fördelar med CE-märkning är att det gynnar dem som haft kontroll eller 
produktcertifiering av produkterna sedan tidigare. För dessa blir det lättare att övergå till CE-
märkning. Det blir också mer ordning och reda genom att det finns ett 
produktionskontrollsystem och det blir även lättare att exportera svenskt bergmaterial samt att 
det blir ”samma språk” även utomlands. 
 
Troligtvis kommer kravställarna att stå fast vid att de endast köper CE-märkta produkter, och 
om de gör något undantag är förhoppningen att det inte ska vara på grund av priset. Det kan 
dock bli problematiskt inledningsvis på grund av bristande kunskaper. 
 

5.3 Kostnader i samband med CE-märkning av ballast vid Grus och 
Makadam Industrisådd AB, GMI 
Nedan följer en sammanställning av de kostnader som uppstått och väntas uppstå i samband 
med införandet av CE-märkning av ballastmaterial vid Grus och Makadam Industrisådd AB. 
Företaget har haft en annan typ av produktcertifiering sedan tidigare och ska nu göra en 
övergång till CE-märkning. Kostnaderna har tagits fram med hjälp av Bo Berglund, 
avdelningschef GMI, samt Peter Ridderstråle, kvalitets- och miljöledare. Detta har skett 
genom granskning av fakturor och annan intern dokumentation. Eftersom en typ av 
produktcertifiering  funnits sedan tidigare medförde det att kostnader för till exempel resurser 
i form av personal, besiktningar och provningar granskats och undersökts utifrån vad 
skillnaden blir vid övergång till CE-märkning. Det är viktigt att ta hänsyn till att dessa 
kostnader är specifika för företaget och att det kan se helt annorlunda ut vid andra företag 
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utifrån deras situation. Vissa framtida kostnader baseras på antaganden utifrån erfarenhet 
inom företaget.  
 
I följande tabell redovisas de sammanlagda initiala och löpande kostnaderna var för sig efter 
att de är summerade. De initiala kostnaderna består av bland annat kostnad för utbildning, 
resurser i form av personal och certifiering. Löpande kostnader består främst av provningar av 
materialen, men även av kostnad för resurser i form av intern personal samt besiktningar med 
mera. Figuren som följer förtydligar tabellen genom att visa vad ökningen av de årliga 
löpande kostnaderna blir vid övergången från tidigare produktcertifiering till CE-märkning. 
Detaljerad information och fullständiga uträkningar redovisas i Bilaga C.  
 
Tabell 1. Sammanställning av kostnader som tillkommer vid övergången från nuvarande 
produktcertifiering till CE-märkning. 
 
Initiala kostnader Kr 
Summa totalt: 153841 
  
Löpande kostnader/år  
  
Löpande kostnader tidigare prod.cert. 429300 
Tillkommande löpande kostnader för CE-märkning 50000 
Summa löpande kostnader: 479300 
 

Löpande kostnader i kronor per år
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Figur 9 . Skillnaden i löpande kostnader (kr) vid övergången från nuvarande 
produktcertifiering till CE-märkning. 
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6 Analys 
I detta kapitel analyseras den data som redovisas i empirin.  

6.1 CE-märkningen av ballastmaterial 
Ballastmaterial har ett antal viktiga egenskaper som måste tas hänsyn till beroende på vilket 
ändamål materialet ska användas till. Alla användningsområden, till exempel för betong, 
asfalt, väg- och järnvägsändamål ställer specifika krav på egenskaper. En CE-märkning 
säkerställer att materialet kontrollerats och därmed används rätt produkt till rätt ändamål. 
 
Vid intervjuerna framgick det att de flesta aktörerna inom ballastmarknaden är enbart positiva 
till att de kommit europastandarder för ballastmaterial och att CE-märkning börjar införas.  
De anledningar som särskilt framhölls var att det blir bättre kontroll på materialen och lika 
spelregler för alla. Att dessa aspekter tydligt påpekas visar att aktörerna är insatta i att CE-
märkningen har sin tyngdpunkt på kontroll av materialen. De flesta producenter som CE-
märkt produkterna har själva arbetat med införandet efter att ha genomgått utbildning. Dessa 
ger intryck av att de besitter mycket kunskap, vilket tyder på att det är en fördel att intern 
personal arbetar med införandet.  
 
Att införandet av CE-märkning kan uppfattas som överambitiöst och till viss del krångligt och 
byråkratiskt grundar sig troligtvis på att producenten måste införa ett system för 
produktionskontroll samt upprätta CE-märkesdeklarationer, vilket medför mycket 
dokumentation.  
 
CE-märkningen innebär att producenten beskriver sin produkt och dess egenskaper. Det 
innebär därmed inte automatiskt att CE-märkta produkter har en bättre kvalitet. Indirekt kan 
det givetvis vara så på grund av att produkten innefattas av produktionskontroll, men om 
nivån är tillräcklig eller inte är det köparen som avgör. När det gäller detta råder bristande 
kunskap då vissa ger intryck av att de tror att en CE-märkt produkt alltid är av bra kvalitet.  
 
Det finns åsikter om att CE-märkningen passar bättre för väldigt stora anläggningar ute i 
Europa och att branschen inte är riktigt förberedd. Främst påpekas att i Sverige är producenten 
van att basera provtagningsfrekvenserna i ton och inte per vecka som CE-märkningen kräver. 
Europastandarderna tar därmed inte hänsyn till specifika förhållanden i varje land, vilket 
innebär problem och stora omställningar för de producenter som har mindre anläggningar. Det 
kan tolkas som att Sverige har svårigheter med att anpassa sig enligt de nya 
europastandarderna och att mer kunskap och erfarenhet krävs bland aktörerna i Sverige.  

6.2 Kunden i centrum 
Att producenterna börjar CE-märka ballastmaterial grundar sig främst på att det kommit 
kund- och myndighetskrav på att ballasten ska vara CE-märkt. Enligt Bergman och Klefsjö 
(2001) är det centrala i kvalitetsbegreppet att sätta kunderna i centrum. Ballastproducenter 
som väljer att CE-märka sina produkter visar att de tagit reda på vad kunderna har för behov 
och förväntningar och de avser att uppfylla dessa genom att tillhandahålla CE-märkta 
produkter.  
 
Kundtillfredsställelse baseras även på faktorer som företagets och produkternas rykte. Genom 
att CE-märka ballastprodukterna visar producenten att materialet innefattas av bland annat 
produktionskontroll. Det tyder på att investeringar görs i kvalitetsarbetet och att avsikten är att 
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utveckla det. Samtidigt kan goda kundrelationer skapas eller stärkas genom att kunden kan 
vara säker på att materialet genomgått kontroller och att producenten därmed tillhandahåller 
det som efterfrågas.  
 
Kvalitet blir alltmer en konkurrensfaktor samtidigt som investeringar i kvalitet blir en 
affärsstrategi. Detta på grund av att kvalitetsbegreppet värdesätts tydligare av alla typer av 
aktörer. Vid intervjuerna har det framkommit att CE-märkningen troligtvis blir en 
konkurrensfaktor på ballastmarknaden genom att vissa kommer att tillhandahålla CE-märkta 
produkter och andra inte. När nya eller förändrade produkter utvecklas finns stor risk att 
tidigare produkter inte längre ses som lika attraktiva på grund av att den nya produkten 
uppfattas vara bättre.  

6.3 Ballastmarknaden 
Införandet av CE-märkning för ballastmaterial är relativt nytt för  ballastproducenterna. Vid 
intervjuerna framhölls att det förmodligen blir någon slags förändring på ballastmarknaden i 
och med CE-märkningen, men att det är svårt att säga hur det kommer att bli. Mindre 
producenter kan av olika anledningar få problem med att CE-märka produkterna. Det är i 
nuläget svårt att säga hur dessa kommer att drabbas, men det finns en risk att de på sikt kan 
komma att ”slås ut” om de inte kan rikta in sig på att leverera till ändamål där det inte finns 
krav på CE-märkning. Fortfarande finns nämligen köpare som inte kräver CE-märkt material, 
till exempel kommuner och privatpersoner. Hur marknaden påverkas beror också på hur 
strikta kravställarna är på att stå fast vid att de endast köper CE-märkt material. Om dessa inte 
gör några undantag borde det bli så att producenter utan CE-märkt material får betydligt 
mindre kundkrets. Om köpare däremot av olika anledningar gör undantag från sina krav kan 
marknaden komma att bli oförändrad. Det kan då istället leda till att de producenter som CE-
märkt materialen drabbas genom att de lagt ner ekonomiska och personella resurser för 
införandet. 
 
Genom att CE-märkningen leder till kostnader för producenten finns det anledning att 
spekulera i om priset på den CE-märkta ballasten kommer att öka. Vid intervjuerna framkom 
delade meningar angående en eventuell prishöjning. Många tror att det blir självklart, medan 
vissa tror att det blir omöjligt på grund av att ingen vill betala ett dyrare pris.  
  
Enligt Grubbström (1997) fordras ett samspel mellan köpare och säljare vid utbyte av alla 
slags varor. När det gäller efterfrågan på en vara bestäms den av en rad olika faktorer. Några 
av dem är enligt Andersson och Ohlsson (1999) varans pris, priset på andra varor och 
köparnas preferenser. Köpare väljer den vara som han eller hon är mest tillfredsställd med. En 
substitutvara som är billigare kan dock leda till att istället efterfrågan på denna ökar. I fallet 
med CE-märkt ballastmaterial är frågan om köparna står fast vid att de köper den produkt som 
de har starkast preferenser för eller om de finner en större tillfredsställelse i ett lägre pris. Om 
köparna väljer den produkt de har starkast preferenser för kan det leda till att det uppstår en 
ökad efterfrågan. Köparna väljer då att efterfråga större kvantitet än tidigare på grund av 
tillfredsställelse med produktens egenskaper. 
 
En varas utbud bestäms enligt Andersson och Ohlsson (1999) av faktorer som varans pris, 
produktionsfaktorernas priser och teknologiska förutsättningar. När priset på en vara ökar 
förbättras vinstmöjligheterna för företaget som säljer varan. Ökade vinstmöjligheter lockar 
samtidigt nya producenter till marknaden. Detta kan härledas till CE-märkningen av 
ballastmaterial genom att fler producenter avser att CE-märka ballasten på grund av att de ser 
det som en möjlighet att även fortsättningsvis vara attraktiv på marknaden och därmed kunna 
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uppnå vinst. Även utbudet kan förändras genom att till exempel förhöjda 
produktionskostnader kan leda till att företaget tvingas höja priset på varan för att få 
kostnadstäckning och vinst.  
 
På alla typer av marknader uppstår en så kallad jämvikt, så även på ballastmarknaden. I vissa 
fall kan enligt Andersson och Ohlsson (1999) den efterfrågade kvantiteten vara större än den 
utbjudna kvantiteten. Köparna får då inte sin efterfrågan tillgodosedd. Säljaren får då 
möjlighet att höja priset på varan ända tills den efterfrågade kvantiteten kommer att minska. 
Prisökningen fortsätter således tills den efterfrågade kvantiteten är lika med den utbjudna 
kvantiteten. Då inträffar jämvikt på marknaden. På detta sätt kan komma att ske med CE-
märkt ballastmaterial. Det blir möjligt att höja priset så länge köparna får det de efterfrågar, 
men prishöjningen accepteras bara till en viss nivå. 
  
Vid intervjuerna fick respondenterna svara på om de trodde att CE-märkningen ledde till 
andra fördelar förutom de eventuella ekonomiska. Det som framhölls här var att det blir bättre 
kontroll på produkterna och att det blir tydliga rutiner. Här framgick tydligt att de som hade 
större kunskap kunde nämna betydligt fler fördelar, till exempel att CE-märkningen leder till 
fri cirkulation mellan länder och att det då blir lättare att exportera svenskt ballastmaterial. Att 
få nämnde denna typen av fördelar kan bero på att det inte är något som de märker av då 
export av ballastmaterial är ovanligt på grund av dyra transporter. 
 
Vid intervjuer med de köpare som ställt krav på att ballasten ska vara CE-märkt framkom att 
producenter som tillhandahåller CE-märkt material prioriteras vid upphandlingar. Vissa anger 
dock att hänsyn även tas till priset och slutkundens bedömning, samt om de själva har 
möjlighet att utföra provningar som säkerställer ballastens kvalitet. Detta tyder på att det är 
väldigt oklart om vad som egentligen gäller. Många faktorer spelar in, vilket gör att det inte 
finns några garantier för att vissa kunder inte gör undantag från sina krav. Däremot finns det 
köpare som klart och tydligt säger att kravet på CE-märkt står fast och att inga undantag görs 
oavsett om det medför ett högre pris. I dessa fall kan det till och med bli aktuellt med 
transporter om det inte finns tillgång till CE-märkt material i närområdet.  
   

6.4 Kostnader vid Grus och Makadam Industrisådd AB, GMI 
Kostnader som uppstår vid införandet av CE-märkning är väldigt varierande beroende på 
organisationen. Införandet av CE-märkning kan genomföras med intern personal eller med 
konsulthjälp. Kostnaden blir oftast betydligt högre om konsulthjälp används för införandet. 
Vid GMI har CE-märkningen införts av intern personal som genomgått utbildning inom 
området. Utbildningen leder till en kostnad, men samtidigt till en fördel genom att den interna 
personalen får kunskap, vilket de inte hade fått om införandet lämnats över till konsult. Denna 
kunskap gör det lättare att vidmakthålla CE-märkningen. 
 
Andra faktorer som är av betydelse för kostnaden är om företaget har kvalitetsledningssystem 
eller någon typ av produktcertifiering sedan tidigare. Om så är fallet underlättas införandet av 
CE-märkningen eftersom produktionskontrollen som ska införas har många likheter med 
kvalitetsledningssystemet. GMI hade både kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 samt en 
typ av produktcertifiering sedan tidigare. Detta innebar att företaget utfört provning och 
kontroll redan innan CE-märkningen blev aktuell samt att många rutiner redan fanns. Om inte 
dessa system redan funnits hade införandet av CE-märkning krävt betydligt mer resurser och 
därmed medfört högre kostnader.  
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Eftersom CE-märkningen nyligen införts vid företaget baseras vissa kostnader i den 
ekonomiska sammanställningen i avsnitt 5.3 och i bilaga C på antaganden. Detta för att det 
inte med säkerhet går att säga i nuläget vad de exakta löpande kostnaderna kommer att bli. 
Vid företaget finns dock tillräcklig erfarenhet från till exempel den tidigare 
produktcertifieringen, vilket gör att antaganden som satts upp troligtvis är rimliga. 
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7 Slutsatser 
I detta kapitel dras slutsatser utifrån intervjuer och annat material som samlats in för 
examensarbetet. 
 
Syftet med examensarbetet var att belysa hur kunders krav på CE-märkta produkter kan 
komma att påverka ballastmarknaden. Målet var att göra en ekonomisk sammanställning över 
företagets arbete med CE-märkning med hänsyn till initiala och löpande kostnader. Detta 
skulle sedan vägas mot att företaget eventuellt skulle få leverera ökade volymer, ta ut ett 
högre pris samt uppnå andra fördelar som inte kan uppskattas ekonomiskt. 
 

7.1 Ballastmarknaden 
CE-märkning av ballastmaterial är något som nyligen börjat införas. Därför är det svårt att 
med säkerhet säga hur ballastmarknaden kommer att påverkas av att vissa producenter CE-
märker produkterna och andra inte. Det finns dock belägg för att det kan komma att bli en 
förändring, och att denna förändring främst beror på hur strikta kravställarna är på att hålla 
fast vid kravet på CE-märkning. Mycket beror på om dessa kunder kommer att göra undantag 
från sina krav på grund av att andra faktorer spelar in, till exempel priset på produkten. 
Författaren anser dock att CE-märkningen kommer att bli ett konkurrensmedel eftersom det 
ska medföra att producenter som tillhandahåller CE-märkta produkter prioriteras på 
marknaden. Men i hur stor grad det blir ett konkurrensmedel beror slutligen på kunderna och 
hur de väljer att hålla fast vid sina krav. Författaren anser att det är otydligt hur vissa kunder 
kan kräva CE-märkning, men ändå göra undantag beroende på situationen och om andra 
aspekter spelar in. CE-märkningen har alltså inte alltid den avgörande betydelsen. Däremot 
finns det även organisationer som tydligt anger att CE-märkt material alltid väljs, oavsett om 
det finns billigare alternativ. Utifrån alla dessa aspekter är det därför rimligt att anse att det 
krävs tid och erfarenhet bland aktörerna på ballastmarknaden för att det ska kunna påvisas hur 
stark betydelse CE-märkningen har och därmed hur marknaden påverkas. 
 
Ballastproducenter som av olika orsaker inte CE-märker produkterna kan få problem genom 
att fler och fler köpare kräver att materialet är CE-märkt. Än så länge kan dessa producenter 
leverera till ändamål där kunderna inte har det kravet, men i framtiden är risken stor att även 
dessa kunder kommer att kräva att produkterna är CE-märkta. I nuläget saknar till exempel 
kommuner och privatpersoner kunskap om vad CE-märkningen innebär. Det är mycket 
möjligt att även dessa kommer att bli intresserad av märkningen om de får information om 
vad den innebär och ser att andra kunder endast köper CE-märkt material. De producenter 
som inte CE-märker sina produkter riskerar därmed att på sikt få färre kundkrets. Dock är 
risken stor att till exempel kommuner alltid är beroende av priset på produkten och inte om 
den är CE-märkt eller inte. 
 
Författaren anser att ett tidigt införande av CE-märkning kan resultera i att dessa företag 
vinner marknadsandelar genom att en större kundkrets erhålls. Detta genom att det finns ett 
behov av CE-märkt ballastmaterial på marknaden, och än så länge tillhandahåller inte alla 
producenter CE-märkta produkter. Samtidigt kan ett gott samarbete med tidigare kunder 
bibehållas eftersom de annars hade sökt sig till någon annan producent för att kunna erhålla 
CE-märkt material.  
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7.1.1 Effekter för GMI 
Om GMI kommer att få leverera ökade volymer till följd av CE-märkningen beror bland 
annat på om andra producenter CE-märker ballasten eller inte. I dagsläget verkar det som att 
de flesta producenter har CE-märkt eller kommer att CE-märka ballasten inom snar framtid. I 
sådana fall kan det leda till att alla producenter åter igen ligger på samma nivå. Det kan 
jämföras med när miljö- och kvalitetsledningssystem enligt ISO-serien började införas. I 
början var det få som hade certifierat sig enligt dessa system, nu har i stort sett alla medelstora 
och större företag gjort det. I dagsläget är det dock möjligt att CE-märkningen ger en 
konkurrensfördel genom att inte alla producenter färdigställt sin CE-märkning. Det är därför 
viktigt att marknadsföra att företaget tillhandahåller CE-märkt material, speciellt till kunder 
som i dagsläget tydligt står fast vid att de endast köper CE-märkt material och inte gör några 
undantag. 
 
Det är i nuläget oklart om det kommer att vara möjligt att ta ut ett högre pris för att ballasten 
är CE-märkt. Det måste avgöras utifrån erfarenhet inom företaget. För att täcka upp för 
kostnaderna med CE-märkningen föreslås följande två alternativ. Det första är att göra en 
prishöjning och på så sätt försöka täcka upp för kostnaderna under ett kortare tidsperspektiv, 
men då med risken att alla kunder inte accepterar höjningen. Det andra alternativet är att göra 
ett antagande om att kostnaderna kan tas in mera långsiktigt. Detta antagande kan baseras på 
att företaget kan komma att leverera ökade volymer till de kunder som endast köper CE-märkt 
material. På så sätt kan utgifter för införandet och vidmakthållandet av CE-märkningen tjänas 
in, men under ett betydligt längre tidsperspektiv.  
 
Då GMI haft en annan typ av produktcertifiering har mycket av kostnaderna funnits redan 
tidigare. Detta medför att det kanske inte blir nödvändigt att göra en prishöjning på 
produkterna. Det kan i så fall leda till att GMI kan få ett bättre läge vid till exempel 
upphandlingar genom att de tillhandahåller CE-märkt material, samtidigt som de håller 
samma prisnivå som tidigare. Företaget kan då komma att prioriteras före de producenter som 
tvingats höja priset på ballasten i och med införandet av CE-märkningen. För GMI:s del lönar 
det sig därför att i ett tidigt skede ha tänkt på kvalitet genom att kontroll av produkterna 
förekommit även innan CE-märkningen blev aktuell. 
 
Övriga fördelar med CE-märkningen för GMI kan vara att företaget vidmakthåller ett gott 
rykte genom att de marknadsför att de arbetar med kvalitet och utför kontroll av materialen. 
På så sätt stärks också goda kundrelationer, vilket i längden kan leda till vinst genom nöjda 
och återkommande kunder. För GMI är det inte i dagsläget aktuellt att exportera 
ballastmaterial, men om så skulle bli i framtiden ger CE-märkningen en fördel även där då 
CE-märkta produkter får säljas fritt inom EU. Ytterligare en fördel är att upphandlingar 
förenklas då det kan räcka med att hänvisa till en europeisk standard, vilket medför att alla 
parter kan vara säkra på att det som efterfrågas också är det som offereras. Detta kräver dock 
att kunskapen om tolkning av standarder är lika stor både hos köpare och säljare. 
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8 Diskussion 
Detta kapitel innehåller en diskussion angående examensarbetets metod, validitet och 
reliabilitet samt förslag till fortsatt arbete. 

8.1 Metoddiskussion  
När det gäller utförandet av intervjuer är det alltid en fördel om personlig intervju kan ske. 
Detta för att det ges möjlighet till utförligare förklaringar samt att följdfrågor lättare kan 
ställas. I detta examensarbete har ett fåtal personliga intervjuer kunnat ske på grund av 
geografiska avstånd. De flesta intervjuerna har istället skett via mail eller telefonkontakt. Det 
gör att det blir svårare att få intryck av det personer säger samt att vissa svar blir kortfattade 
då anteckningar måste föras samtidigt. Med tanke på examensarbetets begränsade omfattning 
anses ändå den valda metoden vara tillfredsställande för undersökningen. 
 
Innan intervjuerna fick samtliga respondenter bakgrundsinformation om vad examensarbetet 
handlade om och vad det övergripande syftet var. Detta är för det mesta en fördel. I vissa fall 
finns det dock en risk att respondenterna svarar till sin fördel eftersom de vet vad författaren 
vill ha fram samt att ett visst konkurrensförhållande råder. Möjligen kan svaren även bero 
vilken befattning respondenten har vid den aktuella organisationen. Till exempel kan risk 
finnas att svaren blir olika beroende på om respondenten är kvalitetsansvarig eller 
inköpsansvarig. Dessa personer kan ha olika syn på ämnet utifrån sina befattningar. Detta 
anses dock inte påverka resultatet i någon större utsträckning. 
 

8.2 Validitet och reliabilitet 
Examensarbetets omfattning i tid innebär alltid att undersökningen blir begränsad. Mer 
datamaterial hade kunnat samlas in och analyserats ytterligare om mer tid funnits. Även 
frågeställningarnas utformning hade kunnat granskas ytterligare för att bli mer utförliga vid 
intervjuerna. Detta hade ökat både validiteten och reliabiliteten i arbetet. 
 
När det gäller tillförlitligheten av intervjusvaren beror det på hur ärligt respondenterna 
besvarat frågorna samt om de uppfattat dem på samma sätt som författaren. Det finns alltid en 
risk för feltolkningar vid sammanställning av intervjuresultat från flera respondenter. Detta 
påverkar reliabiliteten, men sammanställningen anses ändå som tillfredsställande för detta 
arbete, då syftet var att få fram åsikter och inte att göra detaljerad statistik. 
 
Vid vissa intervjuer gav respondenten intryck av att inte kunna eller vilja ge trovärdiga svar. 
Det är därför osäkert om svaren i dessa fall stämmer överens med verkligheten. Detta 
påverkar undersökningens validitet. 
 
Urvalet av intervjuobjekt gjordes så noggrant som möjligt för att få en spridning i insamlandet 
av information. Detta val baserades på att författaren ville ha fram flera aktörers syn på ämnet 
och på så sätt få in olika åsikter. Detta ökar reliabiliteten och även validiteten. 
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8.3 Övrig diskussion 
En av CE-märkningens grundläggande betydelser är att produkter som är CE-märkta ska få 
säljas fritt inom EU genom att tekniska handelshinder avskaffas. Författaren anser att den 
aspekten inte är av betydelse här i Sverige när det gäller ballastmaterial. Det är inte 
ekonomiskt försvarbart att transportera materialet ut till övriga Europa eftersom 
transportkostnaden är för hög i förhållande till priset på materialet. Ett riktmärke är att 
ballastmaterial inte transporteras längre än cirka 10 mil för att det ska vara lönsamt. CE-
märkningen är därmed mer anpassad för övriga Europa där det är kortare avstånd mellan 
länder och anläggningarna är större. Frågan är därför om Sverige har någon fördel av att 
anpassa sig till övriga Europa? Ett problem är till exempel CE-märkningens krav på att 
provningsfrekvenserna ska ske veckovis och inte baserat på antalet producerade ton som 
tidigare. Detta medför problem och förhöjda kostnader för små anläggningar i Sverige som 
inte regelbundet producerar höga volymer. Att CE-märkningen införs på ballastmaterial i 
Sverige har således helt sin grund i att det är kunderna som sätter normerna på materialet 
avseende exempelvis provtagning. Att producenterna sedan har möjlighet att sälja materialet 
till övriga EU-länder är inte av betydelse. Givetvis är det ur ett annat perspektiv bra att följa 
med utvecklingen i övriga Europa och att alla länder får enhetliga provningsmetoder och 
enheter, men samtidigt finns också en risk att det medför onödigt mycket extra arbete för 
många producenter som haft andra typer av väl fungerande produktionskontroller sedan 
tidigare. CE-märkningen innebär trots allt inte att produkten får en bättre kvalitet, men 
däremot framgår exakt vilka egenskaper produkten har. 
 
Författaren anser att det för GMI:s del är värt att införa CE-märkning på grund av att det är 
utifrån Europastandardernas krav på provtagning och egenskaper de flesta kunder kommer att 
ställa krav och utgå från vid upphandlingar. Det gäller att ligga steget före och anpassa sig 
efter framtidens krav för att fortsättningsvis vara attraktiv på marknaden och tillgodose 
kundernas behov. 
 

8.4 Förslag till fortsatt arbete 
I denna undersökning visade det sig att de flesta producenter redan arbetar med CE-märkning 
eller avser att göra det inom snar framtid. Ett förslag till fortsatt arbete är att ta reda på om det 
finns producenter som inte kommer att CE-märka sina ballastprodukter trots att de har 
möjlighet och i så fall varför de inte avser att göra detta.  
 
Det skulle även i framtiden kunna undersökas om antaganden i denna undersökning stämmer 
gällande hur ballastmarknaden påverkats och om det lett till några ekonomiska eller andra 
värden för GMI. Detta skulle kunna göras när en längre tid gått och det finns erfarenhet av 
eventuella förändringar som skett.
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Bilaga A 
 
Intervjumall  (kunder/ballastproducenter) 
 
Företag och befattning: 
Tid och plats: 
 
Åsikter om europastandarder och CE-märkning av ballast 
 
1. Vad anser du om att det kommit nya europastandarder för ballast och att CE-märkning 

börjar införas? 
 
2. Har ni CE-märkt eller avser att CE-märka era produkter inom snar framtid?  (om ni är 

ballastproducenter)  
 
3. Hur har ni i så fall gått tillväga, det vill säga har ni t ex valt specifika produkter, har ni haft 

konsulthjälp vid införandet mm? 
 
CE-märkningens påverkan på ballastmarknaden 
 
4. Ser ni CE-märkningen som en kvalitetsförbättring av produkterna eller som ett 

konkurrensmedel? 
 
 
5. Tror du att ballastmarknaden kommer att påverkas av att vissa producenter CE-märker 

och andra inte? Kommer mindre ballastproducenter som inte har resurser eller möjlighet 
att CE-märka att ”slås ut”, genom att de inte kan konkurrera om vissa leveranser där CE-
märkning är ett krav? 

 
6. CE-märkning medför en hel del kostnader för producenten, både initialt och löpande. 

Detta kan medföra att CE-märkt ballast kan komma att kosta mer än ballast som inte är 
CE-märkt. 
Är du beredd eller tror du att andra är beredda att betala ett högre pris för den CE-märkta 
ballasten? 

 
Effekter av CE-märkning för producenten 
 
7. Tror du de ballastproducenter som CE-märkt produkterna kommer att få leverera ökade 

volymer och därmed vinna ekonomiska fördelar? 
 
8. Tror du CE-märkningen ger andra fördelar som inte kan mätas ekonomiskt, och i så fall 

vilka slags fördelar?  
 

Kravställarnas synpunkter om CE-märkning 
 
Tilläggsfrågor till er som ställer krav på att ballasten ska vara CE-märkt   
 
9. Ni ställer krav eller kommer att ställa krav på att ballasten ska vara CE-märkt. 

  



Bilaga A 

Innebär det då att ballastproducenter som tillhandahåller CE-märkta produkter prioriteras 
vid till exempel upphandlingar?  

 
10. Kommer ni att stå fast vid kravet på CE-märkt även om ballastproducenterna tvingas höja 

priset på CE-märkta produkter, eller frångår ni då detta krav och låter priset styra?  
 
11. Om det inte finns tillgång till CE-märkt material inom närområdet, hur gör ni då? 
(Transporterar eller köper icke CE-märkt). 
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Bilaga B 
 
Intervjumall (övriga aktörer)  
 
Organisation: 
Tid och plats: 
 
 
CE-märkning av ballast och hur marknaden kan påverkas  
 
1. Vad anser ni om att det kommit nya europastandarder för ballastmaterial och att ballast 

börjar CE-märkas?  
 
2. Tror ni att ballastmarknaden kommer att påverkas av att vissa producenter CE-märker sina 

produkter och andra inte? Kommer mindre ballastproducenter som inte har resurser eller 
möjlighet att CE-märka att ”slås ut”, genom att de inte kan konkurrera om vissa leveranser 
där CE-märkning är ett krav? 

 
3. Tror ni att ballastproducenterna kommer att ta ut högre pris för den ballast som är CE-

märkt?  
 
4. Tror ni kunderna är beredda att betala ett högre pris för att produkten är CE-märkt? 
 
5. Tror ni de ballastproducenter som CE-märkt sina produkter kommer att få leverera ökade 

volymer och därmed vinna ekonomiska fördelar? 
 
6. Tror ni CE-märkningen ger andra fördelar som inte kan mätas ekonomiskt?  

 
7. Banverket, Vägverket och betongtillverkare ställer eller kommer att ställa krav på att 

ballasten de köper ska vara CE-märkt. Detta borde då medföra att ballastproducenter som 
tillhandahåller CE-märkta produkter prioriteras vid till exempel upphandlingar. Tror ni det 
kommer att fungera eller blir det så att det ändå slutligen är priset som styr? 

 
 
Kostnader för att införa och vidmakthålla CE-märkning av ballast 
 
Vilka kostnader uppstår för den enskilda producenten i samband med CE-märkningen av 
ballast?  
 
Nedan är de kostnadsaspekter som jag hittills stött på. Stämmer dessa och finns det några 
ytterligare aspekter? Om det är något ni kan ange med siffror får ni gärna göra det.  
 
Initiala kostnader 
Utbildning 
Resurser i form av intern personal, alt. konsult för införandet 
Besiktning 
Certifiering 
Övriga kostnader? 
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Löpande kostnader 
Besiktningar 
Ev. ökade antal provningar och enligt nya metoder 
Övriga kostnader? 
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Bilaga C 
 
Kostnader  
 
Initiala kostnader för införandet av CE-märkning  
  
Utbildning Kr 
Kursdag  "SSEN-metoder", MRM, Luleå 9375 
Utbildning genom SP "CE-märkning", GMI, Piteå 13170 
Bok "Produktion-3000" 419 
Kursdag "Bergmaterialförsörjning för vägbyggande", Umeå 4500 
Manual genom SP "Produktionskontroll av ballast" 1458 
  
  
Resurser intern personal 58140 
  
  
Typprovningar 50000 
  
  
Besiktning inkl. certifiering (samkördes med utbildn.genom SP, se kostnad ovan) 
  
  
Övriga kostnader  
Tryckning nya följesedlar 16779 
 153841 
  
Löpande kostnader med tidigare prod.cert. /år  
  
Provningar 150000 
Kalibrering och underhåll laboratorieutrustning 10000 
Besiktningar 24300 
Resurser intern personal 230000 
Prenumeration standarder 15000 
 429300 
  
Ökade löpande kostnader till följd av CE-märkningen/ år  
  
Ökade provningar till följd av CE-märkningen 50000 
Ökad kostnad till följd av kalibrering av laboratorieutrustning 0 
Ökad kostnad besiktningar 0 
Ökad kostnad resurser intern personal  0 
Ökad kostnad standarder 0 
 50000 
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Bilaga C 
 
Kostnader 
 
 
Initiala kostnader Kr 
Summa totalt: 153841 
    
Löpande kostnader/år  
  
Löpande kostnader tidigare prod.cert. 429300 
Tillkommande löpande kostnader för CE-märkning 50000 
Summa löpande kostnader: 479300 
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