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Förord 

Under sommaren 2016 så har vi arbetat för BDX i Riksgränsen som mättekniker på projekt 

Snöpiggens markanläggning för sex nya bostadsrätter med fyra lägenheter i varje hus. Den del 

vi har riktat in oss i detta projekt är massberäkning av berg. 

Vi vill tacka Urban Larsson på Swenav för han delat med sig av hans stora kunskap och på ett 

pedagogiskt sätt hjälpt oss under sommaren med att få projektet i Riksgränsen att flyta på, 

trots att det emellanåt skett distans. 

En stort tack ska även Markus Lindmark, mätsamordnare på BDX, ha då han hjälpt oss att 

visa massberäkningar och hur dessa byggs upp. Han har även på distans varit till stor hjälp när 

något har strulat i Riksgränsen. 

Sen ska självklart alla våra medhjälpare i Riksgränsen ha ett tack, dessa har lärt oss hur ett 

projekt går till i praktiken och förklarat alla steg i sprängning, schaktning och hur man lägger 

VA-ledningar. Detta projekt har gett oss tillfälle att pröva alla delar i projektet och gett oss en 

otrolig kunskap. 

 

2017-01-18 

Rebecca Eriksson & Renee Esberg 
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Sammanfattning  
Att spränga berg är ett väldigt kostsam projekt och det är då viktigt att rätt mängd sprängs bort 

direkt samt att man kan sammanställa hur mycket berg som sprängts bort för att entreprenören 

ska få betalt för sitt arbete. 

Då Riksgränsen ligger i fjällen så är det väldigt kuperad terräng och de hus som byggdes är av 

typen suterränghus. För att bygga väg, lägga ner VA-ledningar samt förbereda inför gjutning 

av grunden så behövdes en hel del berg sprängas bort.  

Detta arbete fördjupar sig på hur man går tillväga för att mäta in och mängda berg vid 

sprängning. 
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1 Inledning 
När man ska utföra sprängning är det viktigt att allt sker enligt planerna och det är viktigt att 

det varken sprängs bort för mycket eller för lite berg då sprängning är en kostsam del i ett 

projekt. För att entreprenören ska få betalt för sitt arbete så är det viktigt att volymerna blir 

rätt och att man kan visa för beställaren hur man utfört massberäkningarna och inmätningarna. 

Volymberäkning, även kallat massberäkning, baserar sig på att man har en modell över hur 

terrängen ser ut innan man börjar arbeta och en modell hur den ser ut efter åtgärd, till exempel 

inför ett vägbygge eller ett VA-schakt och beräknar utifrån dessa modeller hur mycket som 

ska schaktas eller fyllas. (Rancken, 2016) 

Sprängning innebär att man använder explosivämnen för att skapa explosioner. Man använder 

sprängning inom många områden i byggbranschen, dels vid byggande av vägar, grunder till 

byggnader och gruvor, detta då det är ett effektivt sätt demolera materialet. (BEF - 

Bergsprängnings entreprenörernas förening, 2016) 

1.1     Bakgrund 

Mätning 

Vid mer komplexa byggprojekt så har det alltid varit viktigt att de inblandade använder ett 

likvärdigt längdmått. Under faraonernas byggnationer av tempel och pyramider i Egypten, 

3000 år f Kr så straffades den arkitekt som glömt kalibrera referensmåtten vid varje fullmåne 

med döden. 

Den härskande Faraon definierade den första alnen genom att mäta längden på underarmen 

från armbågen till toppen av det utsträckta långfingret plus bredden på hans hand, denna 

mätning överfördes och skulpterades i svart granit. Det gjordes sedan kopior till arbetarna i 

antingen trä eller granit, arkitekterna hade ansvar att kontrollera kopiorna och kassera de 

slitna mätstockarna. (Ohlon, 1974) 

Idag använder man betydligt modernare metoder med hjälp av en GPS-mottagare eller ett 

stomnät för bruk av totalstation. Vilket man väljer beror på vilka toleranser som finns för 

mätningarna. (Lantmäteriet, 2015)  

Sprängning 

De äldsta sätten att lösgörs berg med sådan hårdhet att hackor, kilar och spett inte kunde bryta 

var genom eld. Genom att kraftigt hetta upp berget så det blev sprött och sedan kunde brytas 

med bland annat järnspett kallades tillmakning och berget kunde brytas utan någon 

nedkylning behövdes.  

I slutet av 1600-talet så började man använda krut för malmbrytning i Sverige. Från och med 

1860-talet så ersattes krutet av nitroglycerin eller andra sprängämnen. Sprängämnen inlades i 

hål som borrades i berget, i sprängämnet fäste man en tändpatron som en stubintråd utgick 

från. (Nordisk familjeboks AB, 1909)  

Dagens sprängning är väldigt lik hur det såg ut redan på 1860-talet, det som ändrats är 

produkternas säkerhet och kunskapsnivån hos sprängarna. (BEF - Bergsprängnings 
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entreprenörernas förening, 2016) 

 

1.2     Frågeställning och syfte 

Fråga 1: Vad är massberäkning? 

Fråga 2: Hur förbättrar mätning massberäkningen för entreprenören? 

Fråga 3: Hur utför man inmätning och mängderna av berg? 

Fråga 4: Hur redovisar man mängder? 

 

Syftet i denna rapport är att få fram om mätning ger en bättre och mer tillförlitlig 

massberäkning. Samt vilka fördelar som finns med att ha en mättekniker på plats.  
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2 Teori 

2.1     Sprängning 

En viktig del innan sprängning är att göra en ordentlig avtäckning av berget, för såväl 

resultatet som säkerheten, inom detaljplanelagt område så finns det lagkrav på ett helt avtäckt 

berg. Att berget är helt avtäckt är viktigt då bergets geologi kan skilja sig från de geologiska 

undersökningarna som gjorts och skulle det skilja sig så kan en erfaren bergsprängare lösa 

situationen och få full kännedom om berget. (BEF - Bergsprängnings entreprenörernas 

förening, 2016) 

 

Figur 1: Avtäckning av berg 

Innan man börjar spränga så gör man en plan över hur arbetet ska utföras med bland annat en 

borr- och laddplan. Före sprängning så ska en riskbedömning göras, vid detaljplanelagt 

område söker man tillstånd om sprängning hos polisen.  

En borrplan är en skiss som visar hur hålen ska borras, antal hål, hålens placering, dess djup-, 

dimension och lutning.  

En laddplan gör man från beräkningar för att bestämma vilken storlek man ska ha på 

detonationen. Laddplanen beskriver sprängämnessort, dimension, koncentration, 

laddningsmängd per hål samt beräknas största samverkande laddning. 
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För att styra salvans, det vill säga alla laddningar för den sprängningen, resultat så upprättar 

man en tändplan som visar vilken tändtyp som man använder. Tändplanen redovisar i vilken 

ordning laddningarna detoneras. 

Man börjar med att borra hål i berget, hur djupt man borrar beror på schaktdjup samt 

bergstyp. Hålet laddar man sedan med sprängmedel. Vid sprängning av berg så krossas 

området runt borrhålet av kraften från sprängämnet, detta bildar sprickor som fortplantar sig i 

materialet och dragspänningen som uppstår drar isär berget och gör att berget faller isär 

När sprängningen ska utföras så är det viktigt att alla är uppmärksamma på sprängarbasens 

anvisningar. När sprängningen utförs så signaleras det korta signaler i tre minuter innan 

sprängning och sedan en lång signal i 30 sekunder efter sprängningen är över. Ingen människa 

får befinna inom säkerhetsområdet vid sprängning. Om man befinner sig i närheten så 

upplever man ofta kraftigt buller och möjligtvis en luftstötvåg. 

När sprängningen är utförd så kontrollerar sprängarbasen salvan och ger klartecken att man 

får återvända till säkerhetsområdet. Efter sprängning måste bergsväggar skrotas, detta betyder 

att man tar fort lösa stenar för att undvika att de ramlar ner sedan, spränger man fram en 

schakt så schaktar man bort det sprängda materialet. 

Av olika anledningar så kan det hända att sprängmedel inte detoneras, detta kallas för en dola, 

det gäller därmed att maskinisterna är försiktiga då de schaktar eller skrotar berget för att inte 

råka detonera en dola. Upptäcker man en dola är det viktigt att man är försiktig och kontaktar 

ansvarig personal. 

 

Figur 2: Skrotning av berg efter sprängning 
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Sprängarna upprättar även en sprängjournal som är en sorts dagbok över hur sprängsalvan 

blev i verkligheten. Sprängjournalen är ett viktigt dokument och bevis på hur jobbet har 

utförts vid händelse av olycka, tillbud eller skadeståndskrav enligt miljöbalken.  

Enligt AMA så ska sprängjournalen innehålla tidpunkt för sprängning, största och minsta 

sprängdjup, dimensioner p hålet, salvan läge i förhållande till sprängningsområde samt en 

principiell tändplan. 

En sprängplan är ett krav från polisen inom detaljplanelagt område. Man sparar alltid 

sprängjournalen i tio år då det är ett viktigt bevismaterial. (BEF - Bergsprängnings 

entreprenörernas förening, 2016) 

I samband med sprängning är vibrationsmätning viktigt av flera skäl. Mätaren visa om 

vibrationsgränserna överskrids. Upptäcker man efter sprängning några skador på 

omkringliggande byggnader så kan man snabbt avgöra om sprängaren har ansvaret eller ej. 

Vibrationsmätarna placerar man på kringliggande fastigheter. Resultatet framgår inom en 

minut och sprängarna kan då se om de ska öka eller minska laddningen inför nästa salva för 

att optimera sprängningen utan att överskrida några tillåtna vibrationsvärden.  (Nitroconsult, 

2016) 

 

Figur 3: Vibrationsmätarens display som visar vibrationsvärdet 
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2.1     Inmätning 

Den typ av mätning som mättekniker använder kallas geodetisk mätning och geodesins 

huvuduppgift är att bestämma olika punkters koordinatläge på jordytan och dess höjd över 

havsytan. För att man ska få fram dessa uppgifter så finns det i Sverige ett geodetiskt riksnät 

med markerade punkter som genom noggranna mätningar har fått bestämd plan och höjd.  

På grund av satellitnavigationstekniken har ökat så har ett aktivt referensnät etablerats, detta 

innebär att referenspunkter är permanent försedda med mätutrustning som överför mätdata till 

användaren. Användarens mottagare mäter avståndet mellan mottagarens antenn och satelliter 

samt får information från den permanenta mottagaren som är placerad över en känd punkt, 

detta ger en relativ mätning som kan ge positionsnoggrannhet på några centimeter eller bättre.  

Absolutmätning ger en sämre noggrannhet då den enbart gör avståndsmätning direkt mot 

satelliterna och inte mot ett aktivt referensnät och ger en noggrannhetsnivå på 5-10 meter, det 

är denna metod man har i sina mobiltelefoner. (Lantmäteriet, 2012) 

Innan man börjar mäta så bör mätutrustningen kontrollerats, även den tillhörande utrustningen 

ska kontrolleras så att man har rätt höjd på stången samt att libellen på stången visar rätt.  

Dagliga kontroller på utrustningen ska utföras, detta med hjälp av en dagskoll på känd punkt 

så man kan se att GPS:en visar rätt. Om något skulle ändrats på dagskollen så kan man 

kontrollera så basen (mätutrustningen permanent etablerad på känd punkt) inte har rört sig, att 

man har kontakt med satelliter, att inställningarna på mottagaren är korrekt samt att det inte är 

några jonosfäriska störningar i atmosfären. 

Om kontrollmätningen på den kända punkten uppfyller toleranskraven så är det bara att börja 

mäta. (Lantmäteriet, 2015) 

Vid inmätning bör man tänka på vad mätdatan ska användas till. Om de inmätta punkterna 

eller linjerna ska ingå i en terrängmodell så ska man inte gå för långt mellan punkterna samt 

mäta in terrängens brytpunkter där en ny lutning bildas. (Vägverket, 2002) 

 

Figur 4: Exempel på olika terrängmodeller i form av VA-schakt och husgrunder.  

Man ser att terrängmodellen är uppbyggd av trianglar mellan punkter. 
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2.2     Massberäkning 

Svensk Byggnadsgeodesi, SBG, är ett förtag som utvecklar mjukvara för mätning. Deras 

huvudfokus är att utveckla verktyg som ökar produktiviteten vid mätningar och beräkningar 

av mätdata. (SBG, 2016) 

Programvaran Geo är SBGs kontorsprogram för geodesi och mätning och gör att man klarar 

sina dagliga uppgifter på ett enkelt och rationellt sätt.  (SBG, 2016) 

Programvaran Geo har en applikation som heter Volymberäkning som har alla funktioner som 

behövs för att skapa, redigera och volymberäkna en väg, järnväg eller schakt. 

Man bygger upp alla delar för det aktuella objektet så som normalsektioner, väglinjer, 

profiler, skevningar, överbyggnader och lägger in terrängmodeller som objektet ska utgå från. 

I massbeskrivningen så fyller man i de aktuella parametrarna för objektet. Flera 

terrängmodeller kan användas, man bestämmer olika svällfaktorer som olika material har när 

de schaktas upp. (SBG, 2016) 

Vid berguttag så sönderdelas det fasta berget i mindre fragment. I sönderdelat tillstånd då har 

berget en volym som är större än när det är fast, denna förändring från fast till lös volym, 

uttrycks med en koefficient som kallas ”svällfaktor”. 

Svällfaktorn varierar beroende på fragmentens storlek och geometri, vid frakt av stora block 

räknas man med större svällfaktor än vid frakt av krossgrus. (Berggeologiska undersökningar 

AB, 2009) 

”Vid beräkning av tillgång till massor i fyllning skall hänsyn tas till massors volymförändring 

vid bearbetning. Koefficient för volymförändring vid bearbetning av massor skall anges i 

handlingarna. Saknas sådan angivelse skall koefficienterna 1,5 gälla för bergschaktmassor och 

1,0 för jordschaktmassor.” (Svensk Byggtjänst, 2008) 

Resultatet av massbeskrivningen och modellen är en utförlig mängdrapport samt kompletta 

sektioner som man kan skapa ritningar av för att få en mer övergripande redovisning av 

massberäkningen. (SBG, 2016)  

 

Figur 5: Exempel på massberäkning av VA-schakt. Rött streck visar bergets överyta,  

grönt streck visar vegetation, lila streck är schakten 
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3    Metod 
Genom att intervjua mätansvarig samt de som spränger berg så ska frågeställningen besvaras. 

Vi har ufört muntliga intervjuer genom att sammanställa ett antal frågor (se bilaga 7.1    

Intervju med Botnia Berg samt 7.2    Intervju med mätsamordnare BDX) och sedan ställt 

dessa frågor i ett enskilt möte med de vi intervjuat.  

Med hjälp av internet och olika källor så ska frågorna besvaras hur man annars går tillväga 

vid massberäkning.  
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4 Resultat 
Projekt Snöpiggen i Riksgränsen startade för oss mättekniker med att gå igenom ritningar och 

från dessa bygga upp terrängmodeller för såväl oss samt för maskinstyrning i grävarna.  

Vår mätansvariga, Urban Larsson på Swenav, sysslar även med flygmätningar och utförde 

innan projektet startade en flyginmätning över området för att bygga upp en terrängmodell 

över den befintliga marken.  

Dagen för byggstart träffades vi plats och började med att etablera basstationen. Detta gjordes 

med hjälp av RTK-mätning för att få koordinater i plan och sedan flyttades en fixhöjd för att 

få en exakt höjd och på detta vis skapades en känd punkt där basstationen etablerades och 

sedan sände extra signaler till våra bärbara GPS-mottagare.  

Vi förde sedan in modellerna i grävmaskinernas maskinstyrning så maskinförarna har 

modeller att arbeta efter. 

  

Figur 6: Situationsplan över Snöpiggen. Blåa hus är de kommande bostadsrätterna. 

När detta förarbete var gjort så började maskinerna med att täcka av berget och där började 

vårat praktiska arbete. För att få fram en terrängmodell på överytan av berget så måste vi mäta 

in berget och få med alla brytpunkter i berget, detta gjorde vi genom att mäta in linjer. Arbetet 

med avtäckning fortsatte i flera veckor och därmed även vår inmätning av överytan. 

I programmet Geo på våra datorer så redigerade vi linjerna vi mätt in, detta för att se till att 

inga linjer korsar varandra då detta stör trianglarna som skapas i när vi gör om linjerna till en 

terrängmodell. När linjerna är kontrollerade och eventuellt redigerade så skapar vi en 

terrängmodell. Terrängmodellen kontrolleras sedan så man kan se om det verkar stämma 

överens med verkligheten. 

När berget är avtäckt så är det dags för sprängarna att börja borra, vårat jobb som mättekniker 

är då att öppna terrängmodellen över kommande schaktbotten för antingen väg, VA-schakt 

eller husgrund och ge sprängarna informationen angående hur långt ner schaktbotten är för att 

de ska veta hur långt de behöva borra. Sprängarna utför sedan sin borrning, laddning och 

sprängning av berget. 



              Examensarbete 

              Rapport 
 

                Rebecca Eriksson & Renee Esberg 2017-01-18 

 

Bygg och anläggning, 

Luleå tekniska Universitet 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 

13 

 

När sprängningen är utförd och maskinförarna börjar schakta bort det sprängda berget så kan 

de enkelt se med hjälp av modellerna om tillräckligt mycket berg är bortsprängt, om de 

upptäcker fast berg som verkar sticka upp så kontrollerar även vi detta då våra manburna 

instrument har en större säkerhet än maskinstyrningen. 

Allt eftersom arbetet fortskrider så tillkommer fler inmätningar av olika typer av 

överbyggnader och byggande av nya modeller vid eventuella revideringar. 

Massberäkningarna börjar även dom väldigt tidigt då man vill beta av det allt eftersom arbetet 

fortskrider, detta är något som utförs mätansvarig då det är denna som har ansvar över att 

beräkningarna utförs korrekt. 
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4.1    Intervju med Botnia Berg 

Vi har intervjuat Markus Hannu på Botnia Berg som var underentreprenör åt BDX i 

Riksgränsen för att utföra sprängningsarbetet. 

Hannu har jobbat för Botnia Berg i 6,5 år varav 5 år som borrare och 1,5 år som sprängare.  

Botnia Berg tar antingen betalt per kubikmeter fast berg eller timpris, de tar cirka 250 kr per 

kubikmeter. 

Vid sprängning så gör man alltid en underborrning vilket innebär att man borrar djupare än 

schakten ska vara, detta gör man för att man aldrig kan vara helt säker att man kommer hela 

vägen ner till schaktbotten. För att vara på den säkra sidan så borrar man därmed lite djupare 

och detta är inget som man tar betalt för. 

Vid projektet Snöpiggen i 

Riksgränsen så har man i 

förfrågningsunderlaget 

efterfrågat försiktig sprängning 

vilket innebär att sprängningen 

sker på ”känsligare” områden 

med hus och människor runt om 

som kräver att man måste vara 

extra försiktig så inget runt 

omkring förstörs eller någon 

skadas. Vid sådana 

sprängningar så täcker man 

salvan med mattor gjorda av 

gamla bildäck, evakuerar hus 

som ligger i riskzonen, borrar 

med mindre borrmönster och 

använder mindre laddning. Man monterar även vibrationsmätare och för projektet Snöpiggen 

så krävdes fyra vibrationsmätare på de hus som var närmast belägna för att hålla koll på 

vibrationer i marken vid sprängning. 

Det är inte alltid det finns en mättekniker med vid sprängning utan det beror på var man är 

och jobbar. På platser där det byggs eller ska byggas så finns det i regel alltid en mättekniker i 

närheten. Om man befinner sig en bit från civilisationen och ska borra i till exempel en 

bergtäkt så brukar oftast en mättekniker finnas med första dagen som sätter ut en höjd som 

man sedan följer under hela arbetet. I vissa fall används en egen GPS i borriggen där modeller 

med schaktdjupet finns installerat. 

Om inte en mätare finns på plats så kan sprängarna volymberäkna själv genom att hålla koll 

på borrmönstret och håldjupen. Tillexempel på projekt Snöpiggen så borrar man 1,3*1,6 

meter=2,08*håldjupet, på det viset får man fram ett ungefär hur mycket kubik som sprängs 

bort. (Hannu, 2016)  

Figur 7: Salva efter sprängning med sprängmattor över 
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4.2     Intervju med BDX mätsamordnare 

Vi har intervjuat Markus Lindmark som är mätsamordnare över Norrbotten för BDX.  

Lindmark började som mättekniker 1998 hos Vägverket. 2007 gick Lindmark över till Picab 

där han jobbat som mätkonsult innan han gick över till BDX år 2013. Hos BDX började han 

som mätsamordnare över Malmfälten och de senaste två åren har han jobbat som 

mätsamordnare för region Norrbotten åt BDX. 

Som mättekniker utgår man från filformatet MBS i många projekt. MBS är en fil som man 

bygger upp med hjälp av flera länkade filer så som huvudlinjer, profil och skevning, 

sidolinjer, begränsningspolygoner osv. Vart efter man bygger upp sin MBS så lägger man till 

de olika normalsektioner som projektet kräver. 

Vid byggandet av utsättningsmodeller i terrängmodellsformat så bygger man oftast upp en 

MBS för att sedan konvertera om den till en terrängmodell. 

Vid massberäkningar så lägger man till en modell med den inmätta marken och sedan 

eventuellt den inmätta bergmodellen. Man kan sedan räkna ut volymen på de olika lagerna. 

Det MBS gör är att ta ut en tvärsnittsarea på varje sektion och varje lager och beroende på tätt 

man ställt in MBS:en att räkna ju närmare får man resultatet efter verkligheten. Projektörer 

massberäknar oftast med 20 meter intervall, det räcker ofta på vägar man vid en bergskärning 

så blir resultatet oftast fel. 

Det mest exakta resultatet får man genom att räkna modell mot modell, det vill säga 

markmodellen med terrassmodellen, men en uträkning med MBS på väg och järnväg ger bra 

rapporter och sektioner som kan behövas vid eventuella övermängder.  

Vid massberäkning vid täkter, bergschakter, planera med varierande lutningar, högar och 

liknande så är metoden modell mot modell det enda rätta. 

Lindmark använder MBS och modell mot modell ungefär lika mycket. 

När Lindmark började som mättekniker så ritade man upp sektioner med hjälp av millimeter 

papper, man mätte sedan högpunkter och lågpunkter på bestämda sektioner. Den teoretiska 

sektionen ritades sedan in och man räknade ut tvärsnittsarean och tog arean gånger längden 

till nästa sektion. 

Vid massberäkningar så ska den alltid göra mot den teoretiska nivån om inte annat är 

föreskrivet eller om man fått godkänt av beställaren att beräkna mot inmätt mark. Man kan få 

beräkna mot de inmätta om berget är så dåligt att det inte går att hålla den teoretiska modellen 

och hålla sig inom teoretisk skadezon. Det är då viktigt att man påtalar detta till beställaren så 

fort man stöter på dåligt berg, och bara för att man gör det så är det inte alltid man får godkänt 

att använda sig av det större utfallet, detta kan göra att man hamnar i en tvist och beställaren 

kan hävda att man inte håller sig inom teoretisk zon. Hamnar man i en tvist så är det viktigt att 

man som entreprenör kan bevisa att berget är så mycket sämre än vad beställaren har uppgett i 

handlingen. 
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För att förhindra att man hamnar i tvist med beställaren så är det viktigt att man kontrollerar 

alla sina modeller. I vissa fall så tillhandahålls en modell över befintlig mark av beställaren 

och som entreprenör är det då viktigt att man kontrollerar denna. Beroende på hur stor yta det 

gäller så gör man ett antal provytor som man kontrollerar. Man tar även ut ett antal punkter ur 

modellen och kontrollerar dessa ytor. De viktigaste ytorna att kontrollera är de där man har 

haft skog. Skulle de vara stora avvikelser så måste man meddela beställaren om resultatet och 

då komma överens om att man får mäta in och använda egen modell för mängdreglering. Det 

är även lika viktigt att meddela om man godkänner den markmodell som man har 

tillhandahållits av beställaren. 

Om inte markmodell är tillhandahållen så mäter man själv in befintlig mark innan och gör en 

massberäkning före, detta för att kontrollera att de projekterade mängderna stämmer, vid 

avvikelser så meddelar man beställaren så snart som möjligt. 

Under arbetets gång så ska de utförda ytorna mätas in för att kunna verifiera kvalitén och även 

så man kan stå för de mängder man får fram. 

Vid ökning av volymer så är det viktigt att meddela beställaren så fort man vet och att man 

sedan gör ett underlag av detta i form av sektioner med det som är inmätt och utfört så att 

beställaren och entreprenören kan se hur det ser ut i verkligheten. 

Det är viktigt att ha koll på vad man gjort och vad varje uttag har gett och det betyder att man 

måste ha ordning och reda i sitt projekt. Om beställaren begär ut extra verifieringar så ska an 

kunna ta fram detta snabbt, detta skapar ett bra samarbete mellan entreprenör och beställaren. 

(Lindmark, 2016) 
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5 Analys 
Syftet med detta arbete var att få en bättre förståelse över hur massberäkning av berg vid 

sprängning går till i praktiken och hur mätning bidrar till en bättre massberäkning.  

Projekt Snöpiggen i Riksgränsen har varit ett intressant projekt att arbeta på och ett väldigt bra 

projekt att använda som referens i vårat examensarbete. Vi har fått möjlighet att övervaka ett 

projekt från början och utföra många olika delar som mättekniker inte utför dagligen vilket 

har varit väldigt bra för framtida arbeten. 

Det som väckte vårat intresse redan från början var sprängningsarbetet och hur man som 

mättekniker ska utföra det på ett bra sätt så sprängarna varken behöva spränga för mycket 

eller spränga för lite. Skulle de spränga för lite skulle det innebära att de skulle behöva 

spränga två gånger på samma ställe vilket är väldigt kostsamt.  

Det vi kommit fram till är att massberäkning är en volymberäkning av de olika massorna i ett 

projekt. Vårat arbete och vår rapport har lärt oss vikten av att göra bra inmätningar av bergets 

överyta för att få en massberäkning som stämmer överens med verkligheten. För att få en bra 

överyta så gäller det att mäta in alla brytpunkter i berget. De rätta mängderna på berget får 

man fram genom att beräkna den inmätta överytan mot den teoretiska schakten med hjälp av 

funktionen ”modell mot modell” i programmet Geo. När man byggt en MBS och 

massberäknar i programmet Geo så får man fram väldigt tydliga rapporter samt tvärsektioner 

som visar hur det ser ut. 

Då vi har befunnit oss på en väldigt avlägsen plats så har man fått bra kontakt med såväl 

sprängare, maskinförare, platschef och beställare vilket har gett oss möjlighet att få en 

synvinkel från alla inblandade i projektet. 

5.1   Resultatdiskussion 

Vi är mycket nöjda med de resultat vi fått fram då det gett klarhet på våra frågor.  

Från Markus Hannu har vi fått mycket givande svar angående hur man går tillväga för att 

mängda berget om en mättekniker inte finns på plats eller om sprängning sker på avskilda 

platser som tillexempel en bergtäkt.  

Mätsamordnare, Markus Lindmark, har gett oss väldigt bra information om hur en MBS 

fungerar och hur man utnyttjar denna på bästa sätt samt vilka metoder som är bäst att använda 

vid massberäkningar. Vi har även fått otroligt bra tips hur man undviker en tvist med 

beställaren. 
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5.2   Metoddiskussion 

Metoden vi arbetat med har fungerat bra. Att finna teoretisk fakta om volymberäkningar har 

varit svårare ibland då det är så brett ämne och vi ville inrikta oss just på volymberäkningar 

som utförs av mätdata. Att göra valet att intervjua personer som är väldigt insatta i sitt yrke 

har gjort att vi har fått väldigt utförliga svar och sett till att vi har fått en djupare förståelse av 

hela ämnet.  

Under projektets gång så har vi även lärt oss mycket praktiskt och kunnat föra bra 

diskussioner om tillvägagångsätt men för examensarbetet har vi valt att göra rena intervjuer 

för att få all fakta rätt. 

 

5.3    Slutsatser  

Syftet med rapporten var att få fram om det är ekonomiskt försvarbart att ha en mättekniker 

på plats vid sprängning av denna typ av projekt och de slutsatser vi kan dra från våra 

undersökningar är att vid ett projekt som Snöpiggen så är det mer ekonomiskt att ha en 

mättekniker på plats för att göra inmätning av bergets överyta så man sedan kan göra en bra 

mängdrapport och kunna visa sektioner för hur det sett ut om några frågeställningar skulle 

uppstå.  

Att göra inmätningar och därmed få fram mängdrapporter som visar exakt hur mycket som 

schaktats bort är en viktig del. Utan inmätningar så har man inget man kan visa för beställaren 

vid fakturering, om det visar sig att det är mer berg som sprängts bort än vad man räknat på 

vid förfrågningsunderlaget kan göra att entreprenören riskerar att inte få betalt för sitt arbete.  

Att ha bra ordning på sina filer är också något vi kommit fram till är otroligt viktigt, detta för 

att snabbt kunna få fram den information som beställare, arbetsledare eller platschef behöver. 

Vi har även fått en förståelse efter våra undersökningar över vikten med bra kommunikation 

mellan entreprenör och beställare och att vara snabb att informera om alla förändringar som 

sker med mängderna från vad som är projekterat. 
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7 Bilagor  

7.1    Intervju med Botnia Berg 
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7.2    Intervju med mätsamordnare BDX 
 

 


