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Förord 

 

Detta examensarbete är utfört på förfrågan av NCC Industry AB, tidigare NCC Roads AB. 

”Energibehov och Emissioner”- där Per Murén har agerat huvudperson vid examensarbetets 

utformning. Andreas Hirscher och Tomas Ragén har varit interna handledare, där Tomas är 

kontaktperson för de olika bergtäkterna och Andreas är produktionsansvarig.  

Kännedom av de olika anläggningarna har erhållits genom besök på NCCs bergtäkter Eker och 

Dylta i Örebro och Mörtsjön i Katrineholm. Data har samlats in genom att studera de olika 

krossverken på anläggningarna och statistik har förts på energiförbrukning och emissioner. 

 

Rapportförfattaren riktar ett stort tack till Andreas Hirscher som tillhandhållit med viktiga 

produktionsrapporter och relevant mätdata från de olika anläggningarna. Ett stort tack ges 

även bergtäkterna Eker, Dylta och Mörtsjöns personal för deras överseende med samtliga 

undersökningar och frågeställningar. Författaren vill även passa på att tacka Henric Sjögren, 

som tillhandahållit installationer av den elektriska elmätaren och support vid 

dataprogramanvändning, Yngve ”Abbe” Albertsson, NCC för nyttiga samtal och diskussioner 

rörande konvertering till eldrift samt Alf Westerlund, handledare på Bergsskolan. 

 

 

 

 

 

 

Filipstad, februari 2017 

 

Adam Bergkvist 
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Sammanfattning 

I detta examensarbete undersöks energibehov och emissioner hos mobila krossanläggningar 

tillhörande NCC Industry AB. Bergtäkterna Eker och Dylta i Örebro län samt Mörtsjön i 

Södermanlands län har studerats och analyserats. Dessa bergtäkter producerar 

ballastprodukter som till större del används i anläggningsindustrin och vid asfaltstillverkning. 

Tester har genomförts på den elektriska konsumtionen i de olika anläggningarna för att 

beräkna relevanta parametrar som varit eftersökta. Produktionsrapporter och elmätningar har 

sammanställts, löpande under ett flertal veckor, i ett räknedokument för att kunna erhålla 

efterfrågade datavärden.  

De sökta faktorerna har varit energibehov i form av kWh/Ton samt emissioner i form av kg 

CO2/Ton. Mätningarna avser krossar, siktar och transportband vid maskinuppställningar 

för mobil krossning. Resultaten visar att värden på elförbrukningen uppgår till 2,1 kWh/ton 

med en variation från 1,1 till 3,1 kWh/ton beroende på ingående maskiner och 

driftförhållanden. För CO2-emissionerna var motsvarande genomsnitt 0,9 kg CO2/ton vid 

dieseldrift med variation 0,4 till 1,6 kg CO2/ton. Vid omräkning till en tänkt nätdrift med el låg 

genomsnittet på 0,17 kg CO2/ton. Beräkningarna skall bidra till en grönare tillverkningsprocess 

av ballastprodukter och kom att visa att skillnaderna i utsläpp (kg CO2/Ton) är uppemot 90 % 

större vid dieseldrift gentemot eldrift på en av de olika anläggningarna. Dessa resultat har 

sedan analyserats och rekommendationer görs för framtida drift och investeringar i samtliga 

anläggningar. Dessa rekommendationer utvärderas sedan av NCC för att avgöra huruvida de är 

relevanta eller icke. Att genomföra ombyggnationer och modifiera utrustningen kan dock vara 

mycket kostsamt. Elektricitetsproduktionen är inte analyserad i rapporten. Beräkningar är 

utförda med förutsättningen att elen är av nordisk mix. Dessa uppgifter är inhämtade från 

Naturvårdsverket. En ekonomisk analys av denna investering ingår inte i denna rapport.  
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Abstract 
 

In this thesis the need for energy and the emissions for mobile crushing plants are examined 

on behalf of NCC Industry AB. The quarries Eker and Dylta in Örebro län and Mörtsjön in 

Södermanlands län have been studied and analyzed.  

These quarries are producing crushed stone materials for both public use and on their own 

demand. The products are mainly used as parts of the asphalt paving and in the building 

industry.  

Factors that were investigated in this thesis is energy as kWh/tonne and the emissions as kg 

CO2/tonne. 

Electrical measurements have been carried out to keep track of the electric consumption for 

the different crushing plants. The measurements have then been used to calculate the 

parameters of interest. 

Production reports and the electrical consumption have been collected through a number of 

weeks during spring. The relevant data is later compiled in a spreadsheet in order to obtain the 

values of interest. 

The measurements refer to crushers, screens and conveyor belts for the specific machine set-

ups for mobile crushing. 

Average values from the research show an electric consumption of 2,1 kWh/tonne with 

variations between 1,1 to 3,1 kWh/tonne depending on machines and operation ratio. 

The corresponding CO2-emissions were in average 0,9 kg CO2/tonne with variations between 

0,4 to 1,6 kg CO2/tonne for diesel powered equipment. 

When recalculating to a supposed electric operation the emissions became 0.17 kg CO2/tonne 

in average. 

The calculations are performed to contribute to a greener manufacturing process of these 

stone materials. The differences in emissions between diesel powered versus electric powered 

crushing plants are up to 90 percent larger for the diesel powered in individual cases. 

The results are later evaluated and recommendations are made facilitate future investments in 

the different quarries. These recommendations will be evaluated by NCC on their relevance, as 

modifying and rebuilding different equipment could be very costly. 

An economic analysis of the possible investments has not been examined in this thesis. 

The electricity production was not analyzed in this thesis. Calculations were made assuming 

that the electricity is of the nordic mixture. This information is obtained from 

Naturvårdsverket. 

  



 

IV 
 

Ord och begrepp 

 Mobila anläggningar kallas de krossanläggningar som endera är hjulburna eller 

larvburna. Detta gör dem mobila och de kan på så vis producera produkter åt ett 

företag på ett flertal orter tack vare att anläggningarna kan förflyttas enklare än 

stationära anläggningar.  

 Mobil bergkrossning – efter sprängning av berg-losshållning processas bergmaterial för 

att framställa önskade fraktioner och kornformer. Här brukar inräknas krossning, 

siktning, eventuell kubisering och tvättning. 

 Med losshållning av berg menas arbetet att spränga loss berg från ursprungsberget. 

Dessa bergfragment kallas efter en lyckad sprängning för losshållet berg. Fördelningen i 

olika stora stenar brukar kallas styckefall. Ofta kan även skut (stora stenblock) 

förekomma. 

 Skut är en större fraktion av det losshållna berget som inte kan processeras i en 

krossanläggning innan det har behandlats med till exempel en skutknackare. I särskilda 

fall vid stora skut kan de istället behöva sprängas. 

 Skutknackare är en anordning som knackar sönder ett skut i mindre fraktioner, de 

mindre fraktionerna kan sedan processas i en krossanläggning. Skutknackaren 

monteras ofta på en grävmaskin. 

 Fraktion är den storlek på produkt som är uppkommer vid framställning av 

ballastmaterial, exempelvis är 16/32 en fraktion med kornstorlek mellan 16 – 32mm. 

 Kornform är ett samlingsuttryck för hur ett korn ser ut, exempelvis kubiskt, avlångt, 

avrundat, kantigt. Det finns produkter som har särskilda krav på kubisering. Då 

behandlas materialet i en VSI kross (Vertical Shaft Impactor) som slungar 

bergmaterialets korn mot varandra för att ”runda av” de vassa kanter som uppstår vid 

bergkrossning. Efter denna process erhåller fraktionerna en bättre kornform. 

 En bergtäkt är området där bergmaterial/ballast framställs, från sprängning till färdiga 

produkter. En bergtäkt har produktionstillstånd för verksamheten och tillverkningen 

uppfyller de krav som ställs genom svensk standard på olika ballastmaterial. 

 Ballastmaterial är lossprängt berg som processerats i krossanläggningar för att 

framställa önskad fraktion. 

 Transportarbete är den operation som involverar maskiner att transportera 

bergmaterialet till och från eller inom krossanläggningen, till exempel hjullastare som 

transporterar losshållet berg till en krossanläggning. 

 Upplag är ett samlingsord för samma fraktion som förvaras i stora högar, innan 

materialet säljs vidare. I en bergtäkt förvaras fraktionerna i speciella upplag för att hålla 

ordning på var de olika fraktionerna finns att tillgå. 

 Emissioner är utsläpp från maskinerna som arbetar i bergtäkten. Ett exempel på 

emissioner är koldioxid och vattenånga. 

 Petrografi är en beskrivning på hur områdets bergarter är bildade. I en petrografisk 

rapport redovisas huvudmineraler samt egenskaper för bergarten i området. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och syfte 

Mobil bergkrossning används idag i ökande omfattning. Det ger en flexibilitet och ett bättre 

utnyttjande av maskiner och personal på platser där produktionsvolymerna är små eller 

varierande. De flesta mobila krossanläggningar och nästan alla fordon som är i operation med 

dessa anläggningar drivs idag med diesel. Energikostnaden är klart märkbar i en kalkyl för en 

mobil krossanläggning. Priserna för energi har sprungit i höjden så fokus måste läggas på 

besparingar. Detta är dels en ekonomisk fråga, men också ur miljösynpunkt en viktig fråga.  

Vid stationära anläggningar sker driften av kross/sikt huvudsakligen med el. Detta torde vara 

ett vinnande koncept då påverkan av miljön blir betydligt mindre gentemot en dieseldriven 

anläggning.  

Elektrisk drift ger en högre verkningsgrad och är ”renare” än olja, men elektrisk anslutning 

medför också vissa svårigheter.  

Dels kan anslutning till elnätet vara komplicerad och dyr, dessutom är inte alla mobilkrossar 

idag byggda för elanslutning, en modifiering av maskinerna är inte möjlig utan stora ställverk 

och transformatorstationer. På grund av att elnätet erbjuder växelström och maskinerna 

använder sig av likström (Albertsson, 2016).  

Transportarbeten inom anläggningarna har, oavsett om beställaren själv äger och kör maskiner 

eller om underentreprenörer anlitas, en betydande del av energiförbrukningen. 

 

1.2. Problemställning 

 Hur stor är skillnaden i emissioner mellan diesel-och eldrift? 

 Går det att modifiera den befintliga maskinparken till elektrisk drift? 

 Har berggrundens sammanställning betydelse i energibehov? 

 

1.3. Mål 

 Målet är att få ett bättre underlag för övergång till en miljövänligare krossprocess i 

framtiden – motiv och investeringar.  

 Studera om det är praktiskt möjligt att driva dessa verksamheter på andra drivmedel än 

fossila bränslen, och i vilken grad detta är lönsamt och miljömässigt hållbart. 

 Studera energiförbrukning hos dieseldrivna mobilkrossar. 

 Göra beräkningar av kWh/ton för olika produktionssteg och under olika förhållanden. 

 Göra samma beräkningar med förutsättningen att man kan använda elnätet och driva 

krossning med enbart el. 

 Erhålla geologisk kunskap om bergarterna i de olika bergtäkterna för att avgöra om de 

parametrarna har inverkan på produktionen.   
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1.4. Avgränsningar 

 I detta arbete studeras produktionsmängden och energibehovet vid tre av NCCs 

bergtäkter i mellansverige. 

 Eftersom mobila krossar med integrerad motor drivs med ofärgat bränsle, ett bränsle 

utan tillsatt färgämne, har detta kunnat dokumenteras löpande. 

 Studerade maskiner är mobila bergkrossar, siktar och transportband. Körning med 

hjullastare, grävmaskiner, dumprar etc. ingår inte i uppmätta energimängder. 

 Vid krossar drivna av en extern kraftkälla (generator) har litteraturstudier av 

generatorerna genomförts för att erhålla ett värde på energiförbrukningen. Inga exakta 

värden har erhållits på grund av att denna kraftkälla tankas med ett färgat bränsle, ett 

bränsle som är färgsatt, som förbeställs i bestämd mängd. Därmed kunde inte 

bränsletankarna tankas upp fullt för att sedan tankas igen i slutet av 

produktionsveckan, och utifrån skillnaden beräkna en medelförbrukning. 

 Insamlad data av de externa kraftkällorna (generatorer) kan variera, dessa maskiner har 

behövts vara i bruk vid stillestånd/service av krossar och siktar där diverse mekaniska 

handverktyg som svetsutrustning, rondellkap och kompressorer, har behövt en extern 

energikälla. 

 Svårigheter att insamla data rörande bränsleförbrukning samt energiutvinning har 

medfört att resultaten i denna rapport endast ger en ungefärlig redovisning av dessa 

parametrar. 
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2. Teori 

Utsläpp av växthusgaser kommer från många olika källor. Merparten av utsläppen i Sverige 

kommer från förbränning av bränslen. Ett snabbt och enkelt sätt att beräkna mängden utsläpp 

är att använda emissionsfaktorer. En emissionsfaktor ger en uppskattning av mängden utsläpp 

per använd mängd bränsle, se ekvation 1.  

 
Ekvation 1. Beräkningsekvation för beräkning av utsläppsmängd (Morfeldt, 2017). 

Detta beräkningssätt används till stor del i den svenska nationella beräkningen av växthusgaser 

men på en mer detaljerad nivå. 

Genomsnittliga emissionsfaktorer och värmevärden från industrier i Sverige publiceras årligen, 

baserade på den svenska nationella beräkningen av växthusgaser. Dessa kan användas i en 

förenklad metod för att beräkna utsläppen från bränsleanvändning. 

Beräkningen bygger på en multiplikation av bränsleförbrukningen med bränslets värmevärde 

samt dess emissionsfaktor (Morfeldt, 2017). 
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3. Petrografi 

 

3.1. Eker 

I Ekers bergtäkt bedöms materialet att huvudsakligen utgöras av en magmatisk bergart: - 

Granit (Mats Fehrm 2016). Graniten i sig består till största delen av Kalifältspat (37,5 vikt %), 

Kvarts (29,5 vikt %) och Plagioklas (28,4 vikt %). Denna erhållna information är redovisad i NCCs 

petrografiska beskrivningar för områdena. Värt att nämna är att proven som undersöktes är av 

representativ art och har följt svensk standard (SS EN 932-3) i tillämpliga delar. Beskrivningen 

svarar även mot svensk standard (SS EN 12620). Hänsyn bör tas till sättet att insamla 

provmaterialet och mängden prov som har undersökts. Lokala mineralavvikelser kan 

förekomma. 

 

3.2. Dylta 

I Dyltas bergtäkt bedöms materialet att huvudsakligen utgöras av en metamorf vulkanisk 

bergart: - Leptitgnejs (granodioritisk) (Mats Fehrm 2014). Leptiten i sig består till största delen 

av Kvarts (39,5 vikt %), Plagioklas (25 vikt %) och Kalifältspat (15,2 vikt %).  

Denna erhållna information är redovisad i NCCs petrografiska beskrivningar för områdena. Värt 

att nämna är att proven som undersöktes är av representativ art och har följt svensk standard 

(SS EN 932-3) i tillämpliga delar. Beskrivningen svarar även mot svensk standard (SS EN 12620). 

Hänsyn bör tas till sättet att insamla provmaterialet och mängden prov som har undersökts. 

Lokala mineralavvikelser kan förekomma. 
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3.3. Mörtsjön 

Eftersom geologin i Mörtsjön är av mycket varierande sammansättning, har den bedömts 

under ett flertal petrografiska undersökningar och bergarterna i täkten består till större delen 

av en migmatisk granitoid (Kristy Hillring, muntligt), se även figur 1. Granitoiden består till 

största delen av Kvarts och Kalifältspat, som genomgått omsmältning/uppsmältning av en 

mängd olika bergartsfragment. Detta medför en mycket varierande geologi i området. 

Bergarten är svår att analysera utifrån de små testerna som prövas vid en petrografisk analys 

och ett representativt resultat erhålls inte i samma omfattning som de andra täkterna, Eker 

och Dylta, där bergarten är betydligt mer homogen. Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

har erhållit med en bergartskarta över området där bergtäkten finns, se figur 1. Enligt tolkning 

av bergarterna, den vänstra fliken i figur 1, är större delen av det berörda området en 

metamorf granitoid.  

 

 
Figur 1. Berggrundsbeskrivning vid Mörtsjön bergtäkt, (SGU, 2017). 
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4. Produktionssteg 

En grundläggande förutsättning för en bra produktion är att bergsprängningen sker på ett 

kontrollerat sätt, (Ragén, 2016). Styckefallet från sprängsalvan är viktig för den fortsatta 

processen. 

Skut måste hanteras och blandas in i den övriga bergmassan. Matning till krossen bör ske i 

jämn takt utan avbrott för att garantera bästa resultat. Troligen minimeras dessutom slitage 

och energiförbrukning vid en jämn inmatning i krossprocessen, (Ragén, 2016). 

Stegen i produktionen omfattar sedan processer, där olika anläggningar gör samma jobb men 

erhåller olika fraktioner för vidare framställning av färdiga produkter. Produktionsstegen är 

redovisade i följande illustrationsbild över Eker bergtäkt, se figur 2. Både käft-och spindelkross 

är anläggningar med intern motor som driver dem. Dessa motorer driver även en 

bandtransportör samt larvband för att förflytta anläggningen. Krossarna är monterade i ett 

rakt led, hela ledet förflyttas närmare sprängsalvan allt eftersom salvan har krossats ned. 

Förflyttningen görs för att underlätta lastningen som grävmaskinen utför när anläggningen 

matas med berg från salvan, se figur 2. I figur 3 visas uppställningsplatsen rörande för-och 

mellankross anläggningen, i mitten av figur 3 ses även en lastmaskin vars uppgift är att 

transportera bort de framtagna fraktionerna, 0/32 och 32/90 till rätt upplagsplats. 32/90 

fraktionen lastas sedan från upplagsplatsen för vidare krossning i finkrossanläggningen. För att 

ge vidare förståelse och inblick i hur anläggningen är uppställd illustreras detta i figur 2 nedan. 

Följande illustration, flödesschema vid Eker bergtäkt, är framställd i programmet PlantDesigner 

vilket är ett dataprogram som studerar flöden i bergtäkter. 

 

 

 
Figur 2. Flödesschema Eker bergtäkt (Bergkvist, 2017). 
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4.1. Förkross 

Vid förkrossning lastas det losshållna berget från en sprängsalva ner i en käftkross för att 

krossa ner fraktionerna från 0/1000 till 0/250. Fraktionen >1000 hanteras med skutknackare, i 

vissa fall vid större skut kan dessa behövas bearbetas med hjälp av sprängning för att erhålla 

lämplig fraktion för vidare krossning, se figur 3 förkrossanläggning i Eker bergtäkt. 

   
Figur 3. Förkrossanläggning i Eker bergtäkt, i bakgrunden ses även lastmaskin samt maskin som utför skutknackning. Bild: 
Adam Bergkvist 2016 

4.2. Mellankross 

I direkt sammanbindelse med förkrossen är en spindelkross placerad. Mellan dessa krossar står 

endast ett transportband. Spindelkrossen har kapacitet att krossa fraktioner upp till 250mm. 

Efter att materialet passerat spindelkrossen nås en fraktionsfördelning på 0/90. Denna fraktion 

siktas i en frifall-sikt (freeflow) där fraktionerna 0/32 och 32/90 tas ut. Fraktionen 0/32 tas 

tillvara som färdig produkt och lastas för att transporteras till en upplagshög. 32/90 fraktionen 

transporteras till ett buffertupplag för att sedan processeras i det slutliga produktionssteget. 
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4.3. Finkross 

32/90 fraktionen lastas från buffertupplaget och grovsiktas i en Grizzlysikt. Överkornen är 

mycket få och lastas vanligtvis om för att siktas i Grizzlysikten igen. Materialet transporteras 

sedan på ett transportband som leder till den endäckade sikten, där tas en fraktion på 0/18 

alternativt 0/16 ut. Fraktionen beror på egen efterfrågan samt krav från intressenter. Denna 

fraktion transporteras med bandtransportör rakt ner i VSI-krossen som kubicerar materialet. 

Överkorn från den endäckade sikten transporteras på band till en konkross av Symonstyp, 

denna kross har en yttre mantel som har möjlighet att röra sig om det skulle uppkomma ett 

hinder i krossen. Vid transportbandet som sammanbinder konkrossen med den endäckade 

sikten finns även en magnetisk detektor som stoppar anläggningen om det finns metallskrot på 

bandet. Efter konkrossen transporteras produkten till den endäckade sikten för att siktas 

återigen. I steget efter VSI-krossen siktas materialet i en tre-delad sikt. Vanligtvis erhålls tre 

fraktioner. Dessa färdiga produkter är 0/4, 4/8 och 8/16. I vissa fall tas en fjärde produkt 

tillvara - 16/25, se figur 4 för vidare förståelse av anläggningen och dess olika maskindelar. 

De färdigställda produkterna har bestämda fraktionsfördelningar efter kunders krav och 

företagets egna behov inför både asfalt, ballast- samt betongframställning.  

I tillverkningsrutinerna ingår också en provtagning och en laboratoriekontroll av färdiga 

produkter. Produkterna presenteras i protokoll som finns tillgängliga hos tillverkaren för 

dennes intressenter. 

 

 

 
Figur 4. Finkrossanläggning i Eker bergtäkt, konkross av symonstyp- röd anläggning upp till höger, blå generatorcontainer, 
beigefärgad VSI-krossen samt den blå slutsikten längst ner till vänster. Bild: Adam Bergkvist 2017-03-22 
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5. Metod 
 

Kartering av produktionsrapporter för de olika anläggningarna har utförts i ett räknedokument. 

Dokumentet har programmerats att utföra relevanta beräkningar. Tester har utförts på 

generatorerna i form av elmätning. Dessa mätvärden studeras och sammanställs i 

räknedokumentet. Eftersom de tre bergtäkterna har lika utrusning på en del poster, och olika 

utrustning på andra poster, har mätningar utförts på ett flertal olika maskiner i anläggningarna. 

Produktionsdata har även erhållits via avläsning i kontrollpaneler på de larvburna krossarna för 

att få mätvärden liknande de mätningar som utförts med hjälp av elmätaren. Studier av 

användarmanualer genomfördes för att hitta relevanta data hos de larvburna krossarna.  

 

5.1. Provtagning 

 

Mätning av energiåtgången har genomförts med hjälp av en elmätare modell Kyoritsu 6305. 

Denna mätare har kopplats in på generatorns utgående elkablar av behörig personal. 

Mätningen har utförts under tidsperioder på 3-12h. Ett flertal start-stopp har utförts under 

början av mätperioden för att kunna fastställa att startögonblicket drar mest ström och 

bränsle, se figur 5. 

 
Figur 5. Elmätning generator vid Dylta bergtäkt. 

 
Produktionsstatistik har förts genom analys av produktionsrapporter, i dessa rapporter har 

mängd producerat material/dag, arbetstimmar samt stillestånd/service rapporterats. Erhållet 

resultat har sammanställts i ett dokument där kolumner och rader programmerats att utföra 

relevanta beräkningar för att erhålla representativ data, se flik 7 Resultat. Rapporterna har 

loggförts under en produktionsperiod motsvarande 5-6 produktionsveckor.  

Bränsleåtgången hos de berörda maskinerna har visat sig problematisk att sammanställa. 

Litteraturstudier av utrustningens manualer har således gett ett genomsnittligt värde vid en 

specifik belastning.  

Exempelvis dieselgenerator vid Dylta bergtäkt: i manualen påträffas en bränsleåtgång på 195g 

bränsle/kWh vid 75 % motorbelastning. Vid elmätaren uppmättes en genomsnittlig 

motorbelastning på 73,7%. Skillnaden i förbrukning vid dessa verkningsgrader är mycket liten 

och antas vara obetydlig i det långa loppet.  
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För att avgöra om dessa värden är att förlita sig på har beräkningar gjorts utifrån testrapporter 

erhållna från ett datorprogram som sammanställt alla mätvärden under en produktionsdag. I 

detta datorprogram tillkopplas elmätaren för att ge programmet information från mätningen.  

När mätningen sparats i programmet sammanställs sedan detaljerade testrapporter, se figur 6 

samt 7. 

 

 
Figur 6. Elektrisk konsumtion TAD 1240Ge generator som driver Mulle 3000 och slutsikt i Dylta bergtäkt. 
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Figur 7. Elektrisk konsumtion TAD 1242Ge generator som driver Barmac och slutsikt i Dylta bergtäkt. 

 
Testrapporterna presenterar mängden genererad spänning och annan relevant information. 

Dessa rapporter kan även programmeras att illustrera diagram som redovisar spänningskurvor. 

I diagrammen avläses tydligt olika strömtoppar och dalar, se figur 5. Toppar innebär att 

generatorn producerat en större spänning, eftersom effektuttaget varit större, och dalarna 

innebär att generatorn producerat mindre effekt då effektuttaget varit mindre. Vid större 

effektuttag drar generatorn mer bränsle som ger ett högre utsläppsvärde. 
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Den genererade spänningen beror på belastningen hos en generator. Belastningen i detta fall 

kommer från utrustning som krossar, siktar och transportband däremellan. 

Överbelastas en generator slår en säkerhetsbrytare ifrån och förhindrar skador på 

anläggningen. Ett exempel på överbelastning är kortslutning. 

Eftersom motorn sitter i direkt förbindelse med generatorn anses effektförlusterna däremellan 

obetydliga. För att erhålla mängden utsläpp som orsakas i elnätet för att producera en viss 

mängd ström har litteraturstudier genomförts. Naturvårdsverket har publicerat en stor mängd 

data som sammanställts i ett dokument som kan ses i tabell 1. Erhållen mätdata från 

fältstudierna är sammanställda med relevant information i följande tabell 2. 

Utifrån vidare analys av testrapporterna beräknas ett värde på utsläppsmängd per producerat 

ton. Värdet är representativt för utsläpp av CO2 från denna typ av anläggningar. Dessa värden 

redovisas i tabell 2, 5, 6 samt 7.  

Mängden bränsle som går åt att alstra den önskade spänningen beräknas utifrån vetskapen att 

en liter diesel innehåller en specifik mängd energi. Denna mängd energi producerar både 

spänning och värme i generatorn. Därigenom tas hänsyn till verkningsgraden i största möjliga 

mån.   

Verkningsgraden mäts vid eluttaget på generatorn. Värme går därmed förlorad vid drift av 

både motorn, dess kringutrustning samt generatorn. Verkningsgraden finns att åskåda i figur 6 

samt 7 under fliken ”Power factor”.  

 
Tabell 1. Energi och emissioner för olika drivmedelstyper, (Per Murén 2014) kompletterad med information från 
Naturvårdsverket, 2017. 
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6. Resultat 
Bergtäkterna har undersökts under de veckor som redovisas i tabell 2. Värdena för 

energibehov i kWh/ton är snarlika de värden som erhållits vid en tidigare fältstudie genomförd 

vid Kjula bergtäkt åt NCC, tabell 3 visar värden som anses aktuella vid utförandet. De tidigare 

värdena skiljer sig betydligt från resultaten i denna studie, se tabell 2 och 3. Bergtäkten med 

nyast utrustning, Mörtsjön, visar i tabell 2 att denna utrustning är mer effektiv än vid 

föregående studier av liknande art enligt tabell 3. Tabell 2 visar även att energibehovet på 1,1 -

3,1kWh/ton som skiljer sig från föregående mätresultat redovisat i tabell 3 som visade på 

värden mellan 2,5-4kWh/ton.  

 
Tabell 2. Sammanställning av produktionsparametrar, energiåtgång och emissioner. 

 
 

Tidigare studier av energibehov i bergtäkt har utförts vid Kjula bergtäkt 2009 på uppdrag av 

NCC Ballast AB. Denna analys har sedan använts som mall vid beräkning av energibehov och 

som medhjälp till ekonomiska analyser för uppställningar i nya bergtäkter. Med hjälp av 

resultatet i tabell 2 skall beställaren få en inblick i dagens produktion. Tabell 2 ger även 

uppdaterade värden av energibehov. 
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Tabell 3. Schablonvärden för energibehov i bergtäkt (Murén, 2009). 

 

 
Den uppmätta effekten för de olika anläggningarna skiljer sig också från föregående studier, se 
tabell 4 under rubriken ”mätt effekt” gentemot figur 6 och 7 under rubriken ”Electric power – 
average”. 
 
 
Tabell 4. Ekonomisk analys Kjula bergtäkt (Hane, Murén, 2009). 

 

 

Tabell 5,6 samt 7 redovisar de ingående parametrarna som varit aktuella för utförandet av 

detta arbete. Här har parametern geologi inte inkluderats.  Denna parameter anses ha 

obetydlig inverkan i energibehovet då krossarna i de tre anläggningarna inte märker skillnad på 

olika material utan går lika tungt oavsett bergart (Yngve Albertsson, 2016-04-19).  

Emissionsresultatet redovisas som den svarta-och den blå kolumnen, kg CO2/ton, i tabell 2. 

Resultatet visar på en differens mellan diesel-och eldrift på 2-7 gånger större vid dieseldrift 

gentemot eldrift. 
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Tabell 5. Produktionsdata Dylta bergtäkt under veckorna: 15, 16, 17, 29, och 3 
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Tabell 6. Produktionsdata Eker bergtäkt under veckorna: 15, 17, 18, 19, 20 och 21. 
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Tabell 7. Produktionsdata Mörtsjön bergtäkt under veckorna: 15, 16 och 17. 
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7. Diskussion 
Dieseldrift av mobila krossanläggningar gör dem så pass mobila och produktiva att en viss 

ekonomisk besparing kan göras. Den ekonomiska besparingen innebär att samma utrustning 

kan förflyttas mellan olika bergtäkter allt eftersom behovet av utrustning varierar i takt med 

efterfrågan på den specifika orten. Hade dessa anläggningar haft möjlighet att drivas med hjälp 

av elektrisk drift, via stamnätet, vore detta ett mycket bättre alternativ sett ur miljöperspektiv. 

Utsläppsmängden vid direkt eldrift från elnätet varierar mellan 2-7 gånger mindre än hur stort 

utsläppet skulle varit vid dieseldrift. Kostnader rörande installation av elektrisk utrustning på 

berörda maskiner har inte tagits med i beräkningarna. Att modifiera samtliga delar av 

anläggningarnas utrustning är oftast möjlig men mycket avancerad. Stora investeringar måste 

göras i form av transformatorer och annan relevant utrustning som blir fast monterad i 

bergtäkten. Denna kostnad bör kunna budgeteras vid framtida beställningar av utrustning om 

planerna på nätanslutning fortlöper. Dock bör även en nätanslutning redan finnas att tillgå vid 

några av de undersökta bergtäkterna. Det skulle i sådana fall röra sig om huruvida kablarna 

klarar av att belastas med önskat strömuttag, vilket även detta bör hållas i åtanke vid 

budgeteringsberäkningar.  Vid Gälleråsen bergtäkt, utanför Karlskoga, har produktionen skett 

med en fast bergkross för ett antal år sedan. Denna uppställning finns kvar och borde 

undersökas för att överväga framtida investeringar. Krossen drivs av elektricitet från elnätet 

och bör på detta vis kunna bidra med relevanta mätvärden. I ett flertal mineralfyndigheter i 

norra Lappland har gruvor som Aitik, Malmberget, Kiirunavaara och Svappavaara med flera, 

elektrisk drift på deras krossanläggningar. Detta innebär att både teknik-och utrustning finns 

att tillgå, den är även beprövad och noggranna mätrapporter borde finnas. Denna sort av 

anläggningar är permanent placerad och vid en likande uppställning i de tre bergtäkterna, som 

rapporten behandlar, skulle de mobila krossanläggningarna knappt bli mobila. I större skala, 

som vid de benämnda mineralfyndigheterna, är elektrisk drift av krossarna den enda möjliga 

driftsformen.  Ett annat alternativ vore att driva all utrustning på nätburen el, men behålla 

motordelen i de mobila krossarna som drivmotor till larverna. Om dieselmotorerna endast är i 

drift under flytt av krossarna utesluts hantering av kablage och dylikt i flyttprocessen.  

Vid eldrift av en hel anläggning som skall flyttas finns behovet av en person som har utbildning 

i starkströmslära. Detta är ytterligare en aspekt som bör tas i åtanke vid en potentiell övergång 

från dieseldriven el till el från det lokala elnätet.  Vid elektrisk drift av en mobil anläggning finns 

även en kabel att räkna med i produktionen. Kabeln bör eventuellt grävas ned för att skyddas 

från yttre påverkan av maskiner eller bergmaterial. Vid flytt av anläggningen kan ett problem 

uppstå i och med att kabeln är nedgrävd. Kabeln kan bli för kort och kan behöva grävas upp för 

att förflyttas. Detta problem borde endast beröra för-och mellankrossarna om uppställningen 

planeras som i figur 3.  
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7.1. Felkällor  

Eventuella missvisande värden tas i beaktning då generatorerna körs på tomgång när 

anläggningen står stilla - vid ett oväntat stopp i produktionen producerar generatorn 

fortfarande ström. Detta problem har loggats med hjälp av elmätaren Kyoritsu 6305 och kan 

ses som den plana delen till höger i figur 6. 

8. Slutsatser 
Följande slutsatser har dragits: 

 

 De olika geologiska förhållanden som råder i de olika täkterna har sannolikt liten 

betydelse på både energibehov och emissioner. 

 Vid ca 70-75 % arbetsbelastning arbetar generatormotorerna som bäst och är som mest 

effektiva.  

 Överdimensionering noterades på en del av nuvarande anläggning vid Eker bergtäkt 

som endast nådde upp till ca 49 % verkningsgrad. 

 Det nyaste tillskottet i maskinparken (Larvburen dubbelkross L1208-5500) är optimal 

för denna verksamhet då den arbetar under ”ideala” förhållanden. Konstruktionen gör 

anläggningen mycket flexibel och den har tydliga paneler med relevanta data. 

9. Rekommendationer 

Rekommendationer för framtida studier är: 
 

 En elmätning borde göras på samtliga anläggningar för att erhålla kunskap om både 

effektivitet och energiförbrukning på de olika delarna. Denna information är av stort 

intresse för vidare effektivisering i de olika täktverksamheterna. Med hjälp av att 

kartlägga dessa förbrukningar bör besparingar kunna göras även här. 

Energimyndigheten i Sverige kommer dessutom att kräva en energikartläggning hos 

tyngre industri med start under 2017 och då kommer sannolikt även NCCs mobila 

krossanläggningar att behöva karteras med stöd av en certifierad energikartläggare. 

 Försöka uppnå 70-80% belastning på de olika generatoranläggningarna, för att på detta 

vis hålla högsta möjliga effekt på utrustningen. De flesta generatorer har bäst 

verkningsgrad och är mest miljövänliga vid denna arbetsbelastning. 

 Anslutning mot elnätet och kostnader för eldrift av anläggningar bör undersökas och 

eventuellt studeras i småskaliga tester. Förbrukningstaxor, nätavgifter och 

inkopplingsavgifter måste ingå i den ekonomiska kalkylen. 

 Om kostnaderna för eldrift ligger inom beslutsmarginalen bör även hänsyn tas till 

kostnader för modifiering av utrustning för att denna skall kunna drivas på el. 

 

 



 

20 
 

10. Litteraturförteckning 

 

Albertsson Y. (2016). Muntlig referens 2016-04-19 

 

Morfeldt J. (2017). Beräkning av växthusgaser 

Hämtat från: 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Berakna-utslapp-

av-vaxthusgaser-och-luftfororeninga/  

[Använd 2017-01-23]. 

 

Fehrm M. (2016) Petrografisk analys – Eker 

 

SS-EN 932-3: 1997. Ballast – generella egenskaper – Del 3: petrografisk beskrivning, förenklad metod 

Stockholm: SIS 

 

SS-EN 12620+A1:2008 Ballast för betong 

Stockholm: SIS 

 

Fehrm M. (2014) Petrografisk analys – Dylta 

 

Hillring K. (2016) Muntlig referens 2016-05-18 

 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) beskrivning av berggrund vid Mörtjsön bergtäkt 

Hämtat från:  

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-berggrund-1-miljon.html 

[Använd 2017-03-22]. 

 

Ragén T. (2016). Muntlig referens 2016-04-12 

 

PlantDesigner: Sandvik 

 

  

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Berakna-utslapp-av-vaxthusgaser-och-luftfororeninga/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Berakna-utslapp-av-vaxthusgaser-och-luftfororeninga/
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-berggrund-1-miljon.html


 

21 
 

11. Bilagor 
 
 

 



 

22 
 



 

23 
 



 

24 
 



 

25 
 



 

26 
 



 

27 
 

 


