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Förord  

Examensarbetet utgör den avslutade delen av min utbildning till bergsskoletekniker inom berg- och 

anläggningsindustri vid Bergsskolan i Filipstad, en del av Luleå tekniska universitet. Arbetet omfattar 

7,5 högskolepoäng och har genomförts vid Vikan Kross och fältstudier på Valinges bergtäkt. Dessa 

ägs och drivs av Skanska Asfalt och Betong AB. Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare på 

Skanska, Jonas Jonsson och Anders Grybäck, och ett tack till Carolina Johansson som har visat sitt 

stöd för examensarbetet när jag har varit nere i Valinges bergtäkt och att ni såg till att detta 

examensarbete kom till och all tid ni tagit er. Tack till all övrig personal vid Vikan Kross som har tagit 

emot mig med öppna armar och gett mig de bästa förutsättningarna för att genomföra arbetet. Tack 

till Alf Westerlund som har varit min handledare på Bergsskolan som har visat sitt stöd för mitt 

examensarbete. Tack till alla lärare och all personal på Bergsskolan som har funnits tillhands under 

hela min studietid.  

Jag vill även rikta ett tack till mina föräldrar som har stöttat mig genom hela utbildningen, och mina 

släktingar i Göteborg som har stöttat och hjälpt mig samt låtit mig bo hos dem så att jag kunde utföra 

detta examensarbete. 

Christoffer Rova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om att följa upp skuthanteringen i Vikan Kross. Vikan Kross är en 

bergtäkt som Skanska äger och den ligger i Göteborg. Skut, som är ett bergblock större än 1–3 m3, är 

ett återkommande problem då de orsakar störningar i produktionsflödet. Totalt genomfördes tre 

fältstudier som inriktades på skutknackning, krossning samt laddning/sprängning. 

Målet med examensarbetet är att öka förståelsen för hur skuthanteringen fungerar på Vikan kross. 

Målet är också att ta reda på om det skulle vara mer önskvärt att bidra med en större storlek på 

hydraulhammaren vid skutknackning och vid krossningen. Fältstudierna ska ge mer kunskap och 

bidra med mer förståelse om varför det är problem med skut på Vikan.  

Förutom fältstudierna som gjordes för att undersöka skuthanteringen utfördes även litteraturstudier, 

med avseende på hur skuthanteringen fungerar för Skanska, ifall de har andra 

skutknackningsmetoder eller lösningar. Genom att intervjua sakkunniga hos Skanska ges ökad 

förståelse för hur produktionen fungerar i verksamheten. En nulägesanalys har skrivits som förklarar 

skuthanteringen.  

Resultatet visar att det kan vara lönsamt med en större storlek på sekundära hydraulhammare. En 

större storlek innebär att den är starkare och längre. Hydraulhammaren vid skutknackning kan bli en 

större produktionskostnad. Driftskostnaderna kan bli mindre men styrkan och vikten ökar, där det 

kan utgöra en kraftfullare effekt mot Vikans berg. Uppföljande studier bör ta hänsyn till kostnader för 

stopp i krossning i beräkningar av skut och kostnader vid skutknackning. Fler fältstudier bör utföras 

för att få ett mer tillförlitligt resultat, som kan visa fler lösningar till skuthanteringen på Vikan.  

I ett projekt inom skuthantering finns det många efterföljande led som behöver ta hänsyn till för en 

fungerande skuthantering. Utifrån examensarbetet har det förtydligats att där bergtäkten har 

problem med skut, kan man inte komma ifrån skut men den kan minskas och förebyggas på ett 

bättre sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

This thesis is about to follow up the handling of boulders in Vikan Kross. Vikan Kross is a rock quarry 

owned by Skanska and it´s located in Gothenburg. According to Vikan, a boulder is a rough stone that 

is larger than 1-3 m3, and they are a recurrent problem because boulders cause a disturbance in 

production flow. A total of three field studies were done which focused on rock breaking, crushing 

and loading/blasting. 

The goal of this thesis is to increase knowledge about the handling of boulders at Vikan. The goal is 

also to find out whether it would be more desirable to contribute a larger size of the hydraulic 

hammer at rock breaking and crushing. The field studies should provide more knowledge and more 

understanding of why there is a problem with boulders at Vikan.  

In addition to field studies that were made to investigate the boulder handling were also literary 

studies, with respect to handling of the boulder works for Skanska, in case they have other rock 

breakings methods or solutions. By interviewing experts at Skanska increased knowledge about the 

production at the company. A situation analysis has been written that explains the handling of 

boulders. 

The result shows that it can be profitable with a larger size of secondary hydraulic hammers. A larger 

size means that it´s stronger and longer. The hydraulic hammer at rock breaking can be a major cost 

of production. Operating costs can be less but strength and weight increase, where there may be a 

more powerful effect on Vikans rock. For further studies should consider the costs for stop in 

crushing in calculations of boulders and costs at rock breaking. Also perform more field studies in 

order to get a more reliable result, which can show more solutions to the handlings of boulders at 

Vikan. 

In a project within handling of boulders there are many followings steps needs to consider for a 

working boulder handling. Based on the thesis, it has been clarified that, where the quarry has 

problems with boulder, you can´t get away from boulders but it can be reduced and prevented.  
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1. Inledning 
Examensarbetet beskriver företaget och bakgrunden till problemet i det inledande kapitlet. 

Beskrivning av problemet samt examensarbetets syfte, mål, bergets geologi, avgränsningar och 

målgrupp presenteras. Dessutom sammanfattas och beskrivs rapportens övriga innehåll och struktur. 

1.1.  Bakgrund och Problembeskrivning  
I Sverige driver Skanska olika bergtäkter och en av bergtäkterna är Vikan Kross, en av Skanskas 

största bergtäkter i Sverige med storlek på 70 hektar. Täkten drivs och ägs av Skanska Asfalt och 

Betong AB och belägen på Hisingen i Göteborg. Genomsnittlig produktion är 1,25 miljoner ton/år och 

genomsnittlig försäljningsvolym är 1,1 miljoner ton/år. Täkten producerar bergmaterialprodukter i 

olika fraktioner som huvudsakligen används till betong och asfaltstillverkning samt vägbyggnation.  

I de flesta typer av sprängning av bergmassa erhålls någon form av skut. Skut är ett för stort 

bergblock för de ändamål som eftersöks och måste bearbetas på något sätt för att minska i storlek, 

vilket exempelvis kan ske med knackning eller sprängning visas i bild 1. En av orsakerna vid uppkomst 

av skut är hur bergets geologi ser ut. Om lastningen eller krossningen inte hanterar skut på rätt sätt 

kan det leda till produktionsstörningar, och därefter till haveri. Skut som inte kan lastas hanteras via 

skutknackning där entreprenören använder en hydraulhammare. I närheten av Vikan finns en 

motorväg. Det utgör en nackdel för Skanska, eftersom för stor sprängning kan leda till att skut far 

iväg ut till motorvägen.  

 
Bild 1. Styckefall efter sprängning på Vikans bergtäkt.              Foto: Christoffer Rova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 Syfte och mål  

Examensarbetet syfte är att  

• Utreda hanteringen av skut 

• Undersöka och dokumentera hur det fungerar och hur det kan utnyttjas på ett bättre och 

önskvärt sätt 

• Dokumentera hur entreprenören upplever skuthanteringen samt hur krossningen påverkas 

av skut 

• Undersöka om hydraulhammare utgör en bra kapacitet på krossen 

• Dokumentera hur sprängningen går till på Vikan.  

Målet med examensarbetet är att ge Skanska en uppfattning om hur stor inverkan skut kan ha i 

produktionsprocessen och hur det hanteras. Förslag på en ny hydraulhammare tas fram för att 

hantera skut lättare och ge en bättre hantering vid krossning. 

 

 

1.3 Bergets geologi  

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) består Vikans bergtäkt av en metamorf granitoid som 

är ca 1,5–1,6 miljarder år gammal. Granitoid är en grovkornig djupbergart som liknar granit och som 

består till största delen av kvarts och fältspat. Den petrografiska undersökningen av det material som 

produceras visar att det huvudsakligen består av kvartsdiorit och gabbro men även amfibolit, röd 

granitoid samt metagråvacka förekommer. 

 

 

  1.4    Avgränsningar  

I examensarbetet har följande begränsningar vidtagits: 

• Examensarbetet var begränsat i tio veckor och vistelsen i Vikan Kross var begränsad till 10/4–

19/5 2017. 

 

• Rapporten var avgränsad till 7,5 högskolepoäng, med en annan kurs på sidan av.  

 

• Rapporten är avgränsad till att endast observera hanteringen av skut vid knackning och 

krossning samt undersöka hur mycket skut som bildas vid en sprängning.   

 

   1.5   Målgrupp 

Rapporten riktar sig främst till personer inom berg- och anläggningsbranschen. Förkunskaper inom 

bergmaterial anses fördelaktiga. 

 



2. Metod 

2.1 Utförande  
Utförandet sker i Vikan Kross, ett av Skanskas områden som styrs och ägs av Skanska Asfalt och 

Betong AB. Skanska bildades i Malmö 1887 och hette då Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet. 

Skanska har olika inriktningar mot infrastruktur, väg och anläggning samt bostadsutveckling. Vikan 

Kross leverera grus, sten och bergprodukter, betonggrus, asfaltsmaterial, vägbyggnadsmaterial och 

banverksmakadam (www.skanska.se). 

Arbetet är utfört med följande metoder: 

1. Intervjuer med befintlig personal inom skuthantering 

2. Litteraturer från bibliotek och internet 

3. Fältstudier inom skutknackning, krossning och sprängning 

4. Observationer av operatörens handhavande vid skutknackning 

 2.2 Observationer och intervjuer 

Personal med anknytning till skuthanteringen intervjuades för insamling av information, kartläggning 

för nulägesanalysen och få fram resultat.  

• Kompetens och erfarenhet har samlats in och analyserats. 

• Vid intervjuer med kontorspersonal och operatörer har olika perspektiv mottagits.  

• Intervjuerna har ägt rum inne på kontor och ute på bergtäkten.  

• Intervjuerna har skett löpande genom projektet och för förbättringsförslag vid 

arbetsstationerna har nuläget vid de olika arbetsstationerna kartlagts och beskrivits. 

• Processerna inom skuthanteringen har observerats och analyserats. 

Referensgruppen består av: 

Namn Titel Arbetsplats 

Joakim Käpynen Produktionschef Vikan kross, Göteborg 

Johan Eliasson Produktionschef (Losshållning) Lidköping 

Poul Haumann Arbetsledare Vikan Kross, Göteborg 

Christian Jakobsson Sprängningsgruppen Mariestad 

Andreas Jakobsson Entreprenör skutknackning Vikan Kross, Göteborg 

Peter Waern VD CS Maskin, Göteborg 

 

 

 

 

 



2.3 Fältstudier  
För att ta sig vidare i projektet gjordes tre fältstudier av hur behandling och hantering av skut går till 

och vid laddning/sprängning.  

2.3.1 Skutknackning 
Fältstudien utgjordes av en träff med entreprenören Andreas Jakobsson, som jobbar för CS Maskin 

och utför skutknackning på Vikan Kross.  

Följande antecknades ner: 

• Hantering av skut och dess påverkan 

• Nuvarande hydraulhammare och dess funktion på Vikan  

• Större hydraulhammare på Vikan kross. 

Fältstudien fokusera på att se hur produktionen går till vid skutknackning, när operatören behandlar 

skut och vad operatören anser om hydraulhammarens kapacitet för knackning av skut. Skulle det 

vara önskvärt att byta till en större storlek på hydraulhammare som kan leda till bättre och 

effektivare hantering av skut? Målet med fältbesöket var att bidra med mer kunskap vid hantering av 

skut. Bättre kunskap inom området kan ge nya förslag och få fram en bättre storlek på hammaren 

som klarar av Vikans hårda berg. När produktionen var igång observerades en yta på ca 50 meter för 

att se hur knackningen går till som visas i bild 2. 

 
Bild 2. Skutknackning.           Foto: Christoffer Rova 

 
 
 
 
 
 



2.3.2 Krossning  
 
Fältstudien blev en observation av Sandviks primära käftkross 1511, hur den fungerar ute i 
produktionen och vid hantering av skut.  
 

Följande antecknades ner: 

• Om hydraulhammarens storlek som sitter vid krossen är bra  

• Produktionens påverkan vid produktionsstörningar, på grund av skut eller skador. 

Mobil krossning används på många bergtäkter, den är väldigt effektiv och har kapacitet att 

sönderdela block till mindre bitar. Krossningen klarar inte av hantering där skut är för stort, eftersom 

hydrauliken kan nötas och produktionen kan leda till störningar och därefter haveri. Fältbesöket 

skulle bidra med lösningar på bättre hydraulhammare som sekundärt hjälpmedel. Bild 3 illustrerar att 

den sekundära hydraulhammaren sitter längst upp vid matningen.  

 
Bild 3. Mobil krossanläggning med käftkross. (Källa: Jonsson 2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.3 Sprängning  
Fältstudien utgjordes av ett fältbesök nere i Valinges bergtäkt för att se deras sprängning. Resterande 

fältbesök var på Vikan Kross. Under två dagar fick möjligheten att träffa Christian Jacobsson som 

leder sprängningarna på Vikan.  

Första dagen gick ut på att se laddningen och få möjligheten att hjälpa till. Andra dagen skulle det bli 

sprängning på Vikan. Målet var att se sprängningen utifrån sprängningsgruppens perspektiv och 

utifrån deras regler för sprängning. 

Följande antecknades ner: 

• Hur stor inverkan det har på sprängningen att det kan bildas skut 

• Bästa sättet att få minskad skut. 

Fältbesöket skulle bidra med mer kunskap om varför skut bildas och varför skut har en sådan stor 

påverkan vid deras bildningssätt vid själva sprängningen. Fältbesöket skulle ge bättre inblick i hur 

uppkomsten av skut kommer till. Bättre kunskaper kan leda till nya lösningar eller metoder och få ner 

skutinnehållet. Exempel på hur det kan se ut efter sprängning visas i bild 4. 

 
Bild 4. Styckefall efter sprängning.               Foto: Christoffer Rova  
 

 

 

 



3. Teori 
Hantera skut är kostsamt och att eftersträva så lite skut som möjligt vid sprängning är något man bör 

göra (Olofsson, 2007). Enligt Olofsson (2007) “bör storleken på det största blocket inte vara större än 

75 % av primärkrossöppningens kortaste sida för att man skall få ett problemfritt flöde genom 

krossen” (Olofsson 2007, s. 143).   

Styckefallet i salvan påverkas av:  

• Bergets geologi (sprickor, bergart)  

• Specifika borrningen 

• Specifika laddningen  

• Borrplan  

• Tändplan  

• Hållutning  

• Hålavvikelse  

• Salvstorlek. 

(Olofsson 2007, s. 144). 

För att undvika bildandet av skut i högsta möjliga mån, är det bra och ha dessa faktorer i åtanke vid 

planering och utförande av en sprängning. 

Skanskas definition av skut är det som inte kommer ner i krossen och måste knackas av en 

skutknackare. Storleken kan variera, vissa kan vara upp till 4–5 m. Bild 5 visar ett exempel på hur 

stora skut kan bli efter sprängning.  

 
Bild 5. Storlek på skut                      Foto: Christoffer Rova 

 

 



3.1. Bergets struktur vid brytning 
Det finns många olika faktorer där brytningen kan påverkas och ge en ökad mängd skut. Det kan vara 

bergartens struktur, brytningsprocessen och brottytorna som påverkas av många geologiska faktorer. 

Bild 6 illustrerar hur den geologiska cykeln ser ut. Den viktigaste faktorn är bergets struktur som 

återspeglar bergartens uppkomst och utveckling. Andra faktorer vid påverkning är bl.a. 

mineralsammansättningen, kornstorleken och sprickbildningen. Sprickbildningen inverkar i hög grad 

på hur användbar stenen är. Vid brytning av natursten är det en nackdel, vid brytning av berg som 

sedan förs till krossning kan det istället vara en fördel. 

Bergmaterial som ska krossas kan brytas från mycket spruckna bergväggar. Bergarter med tydlig 

textur, exempelvis olika skiffer och gnejs, härstammar vanligen från sedimenterade stenrester och 

från vulkanutbrott. Dessa material har ofta en mycket synlig lagerstruktur som antingen avspeglar de 

ursprungliga sedimentlagren eller visar en förskiffring som är följden av återkristallisering. Lagren 

eller förskiffringen gör att stenen lätt kan klyvas. Väggar som skär diagonalt genom stenens 

skiffrighet är ofta instabila och brottytan blir splittrad. Djupbergarter som har uppstått djupt nere i 

jordskorpan, exempelvis graniter, granodiorit, dioriter och gabbron, är vanligen kompakta stenarter 

som saknar textur. Mineralsammansättningen är jämn och det förekommer inga större variationer i 

kornstorleken. 

Brottväggarna blir raka och hållbara och åtminstone en del av väggen följer de naturliga sprickytorna. 

Våra största byggnadsstenbrott är belägna i jämna, granitpräglade djupbergförekomster av denna 

typ. Brytnings- och behandlingsmetoderna för natursten och bergkross är mycket olika. Vid brytning 

av natursten tas det ut stora, hela block som ska vara så sprickfria som möjligt. Sedan delas det i 

mindre block av bestämda mått. Stenen måste alltså brytas och delas mycket försiktigt. Vid brytning 

av berg innan krossning är målet att bergmaterialet från början ska söndras till en viss storlek så att 

det är lätt att krossa (material från Skanska). 

 
Bild 6. Geologiska kretsloppet. (Källa: Naturhistoriska riksmuseet) 

 

 



3.2 Skanskas salvcykel  
Skanska jobbar efter denna metod och beskriver deras salvcykel på bästa möjliga sätt. Salvcykel 

består av flera olika delar och beskriver deras sätt hur de påverkar och hur det går till ute i 

produktionen (material från Skanska). 

 Det börjar med en kallad överpall eller förstapall som är indelad i olika kategorier: 

1.     Avbaning av jord  

2.     Borrning av salva 

3.     Inmätning av salva (scanning och inmätning av stuff) 

4.     Laddning av salva 

5.     Sprängning 

6.     Knackning av skuten som blir på ytan av salvan 

7.     Krossning 

8.     Knackning av kvarvarande skut. 

 

Vid kvarvarande skut eller avsökning av området görs en så kallad andrapall/gammal sprängbotten: 

1.     Bergrensning 

2.     Avsökning med dolhundar för att hitta eventuella dolor som komplement till bergrensning om 

det känns befogat 

3.     Borrning av salva 

4.     Inmätning av salva (scanning och inmätning av stuff) 

5.     Laddning av salva 

6.     Sprängning 

7.     Knackning av skuten som blir på ytan av salvan 

8.     Krossning 

9.     Knackning av kvarvarande skut. 

Ett sätt att spara in på etableringskostnaden för knackningen är att lägga sista knackning av skut 

framför salvan som ska skjutas nästa gång och knacka i samband med sprängningen. Det innebär 

alltså att knacken slår kvarvarande skuten från föregående salva under tiden salvan laddas, och när 

knacken är klar så skjuts salvan och knacken går på den nyskjutna salvan direkt. 

 

 

 

 



3.3 Sprängekonomi  
I bergprojekt är det många faktorer som påverkar den totala ekonomin. Ofta stirrar sig blind på 

enbart borrnings- och sprängningskostnaden och försöker minimera dessa kostnader. Risken är stor 

att det blir kostnadsökningar någonstans i de efterföljande leden. Styckefallet är en viktig faktor som 

påverkar efterföljande moment i bergprojekt. Blir styckefallet bra, reduceras kostnaden för lastning, 

transport och krossning. Grövre håldimension ger minskad borrnings- och sprängningskostnader, 

svårlastade berghögar och en högre skutandel. Å andra sidan väljs ofta en grövre håldimension för 

att kunna borra längre och rakare hål. Vid höga pallar bör en kompensation göras för hålavvikelse i 

form av en något tätare borrplan, vilket ökar borrnings- och sprängningskostnaden.  

Det är mycket viktigt att få ett bra flöde i hela processen och oftast är det krossningen som utgör 

flaskhalsen. Mobilkrossarna blir allt effektivare även om de fortfarande är känsliga för skut – kvalitet 

på berguttaget betalar sig. Skonsam sprängning av slutkontur är dyrare än normal sprängning, till 

följd av en tätare hålsättning, dyrare sprängämne och dyrare sprängkapslar (elektroniska 

sprängkapslar). Det betalar sig, då förstärknings- och underhållskostnaden kraftigt reduceras. Det är 

viktigt att ta hänsyn till de geologiska förhållandena vid bergsprängning. Att göra slänterna flackare 

eller utnyttja befintliga slag och strukturer medför en breddning av uttagsområdet och ökade 

kostnader för markinlösen, men reducerade kostnader för långsiktigt underhåll av vägskärningarna. 

(Enligt s. 80 i Trafikverkets handbok om ovan jordsprängning). 

Hela arbetscykeln måste tas i beaktande:  

• Borrning  

• Laddning och sprängning  

• Skutsprängning  

• Lastning  

• Transport  

• Krossning 

(Olofsson s. 173) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3.4 Beskrivning av hydraulhammare Sandvik BR 3288  
Den hydrauliska hammaren är ett effektivt verktyg som oftast är monterat på grävmaskiner. Det 

används för att slå ner stora stenar (kallas även för skutknackning eller skuthantering) och 

betongstrukturer till mindre och mer hanterbara storlekar, för att sedan kunna bearbetas ännu mer i 

till exempel ett krossverk.  

Bild 8 illustrerar hur hydraulhammare ser ut. Andra användningsområden är håltagning med 

markhålsdon och pålning. Vid pålning med hydraulhammare används ofta ett specialdon med en 

diameter anpassad efter den typ av påle som ska slås ner. Hydraulhammare används på de flesta 

bergtäkter och längst fram används en trubbspett. 

Bild 7. Trubbspett. (Källa: Amas 2017). 

 Trubbspettet används för sekundärbrytning i stenbrott, spräckning av stora stenblock, 

betongspräckning samt spräckning av stenplattor.  

 

Fördelar: 

• Väldigt effektiv  

• Rätt maskinist vet hur skutknacknaren ska hanteras  

• Hög kraft  

• Lätta att flytta på samt flexibla.  

Nackdelar: 

• Ställer höga arbetsmiljömässiga mål  

• Hög säkerhet, många risker med skut: kan sticka iväg och skada andra bilar och personal 

• Veta rätt avstånd vid handhavande med skutknackning. 

 
Bild 8. Modell av hydraulhammare BR3288. (Källa Sandvik BR3288. 2017) 
 



3.5 Beskrivning av käftkross Sandvik 1511 
Sandvik 1511 är en av världens största mobila käftkrossar. Krossen är robust byggd, med en 16,5 m 

lång och 1,6 m bred, höj- och sänkbar utlastningstransportör. Sandvik 1511 drivs antingen av ett 455 

kVA generatoraggregat eller av nätström. Transport mellan olika täkter sker med två maskintrailrar 

och inom täkten på egen larv. Den tillverkas i två modeller, en med ficka för direkt matning och en 

utrustad med frekvensstyrd matare med grizzly. Sandvik 1511 käftkross är den enda käftkross som 

kännetecknas av detaljer i både design och tillverkning.  

Stommen består av två sidoplattor av valsat stål plus ihåliga gjutstycken vid framramens ändkant 

som ger rörelsebacken en hög styvhet och bra viktförhållande. Övergångsområdena med stor radie 

minskar spänningskoncentrationerna och svetsarna är placerade vid lågspänningsområden. Fördelen 

med en svetsad ram är att den är lika stark i alla riktningar och säkerställer utmärkt hållbarhet mot 

chockbelastning. Således minimerar man risken för misslyckanden på huvudramen, som är en bultad 

konstruktion. En krossanläggning av Sandvik visas i bild 9. 

Det som utgör att Sandviks käftkross 1511 fungerar bra på Vikan är: 

• Hög kapacitet  

• Hög minskning  

• Lågt slitage vid käkplattan  

• Ökad produktion och bättre kapacitet. 

Utformningen gör att krosskammaren kan maximera matningsstorlek, kapacitet och reduktion. 

Optimerad nypvinkel garanterar att materialet går smidigt ner genom krosskammaren för att 

möjliggöra en hög reduktion, produktivitet och ge bra utnyttjande av käftplattorna. Det är inte bara 

en stor nominell matningsöppning som är nödvändig. Foderanslutningskapaciteten beror på en 

matningsöppning som är effektiv och aktiv. Alla krossar i intervallet har nästan kvadratisk 

matningsöppning, de kan acceptera de största materialklumparna utan blockering. En tjock, utbytbar 

deflektorplatta skyddar toppen av den rörliga käften från matningens inverkan. Stora 

materialklumpar kommer in i krossen och faller rakt in i krosskammarens aktiva område utan att det 

behövs en stationär tvärvägg i matningsområdet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fördelar: 

Krossen utför väldigt bra produktion och Vikan har käftkross, konkross samt spindelkross. Det leder 

till bättre värden och bra produktionskostnad om det kommer ner mindre skut. En lagom stor 

knackare på krossen skulle hanteras bättre och knacka igenom skutet bättre, eftersom Vikan har hårt 

berg.  

Nackdelar:  

Med för mycket skut i produktionen kan käftkrossen bli segare och tappa kraft tills produktionen 

stannar. Hydrauliken slits ju mer skut som kommer in i produktionen och ett arbetsskift kan påverka 

en del av produktionen, ifall det är för mycket skut som krossen inte kan hantera. Mindre block går 

rakt igenom krossningen och gör att krossen inte kan utföra sin bästa möjliga kapacitet och 

kostnaden blir därmed inte bättre. Den sekundära hydraulhammaren på krossen är svag och kan ej 

hantera allt för stora skut. Allt för stor sekundär hydraulhammare kan riskera och skada 

krossanläggningen.  

 

 
Bild 9. Mobil krossanläggning med käftkross. (Källa: Jonsson 2017). 
 
 

 

 

 



En käftkross använder kompressiv kraft för brytning av partiklar. Det mekaniska trycket uppnås 

genom krossens två käftar. En käke eller krosskniv består av en uppsättning vertikala käftar. Käken 

hålls stationär och kallas fast käke, medan den andra käften kallas svängback, och rör sig fram och 

tillbaka med en kam eller pitman-mekanism som agerar som hävarm eller nötknäppare. Volymen 

eller kaviteten mellan de två käftarna kallas krosskammaren. Svängbackens rörelse kan vara ganska 

liten, eftersom komplett krossning inte utförs i ett slag (enligt Wikipedia om käftkross). Trögheten 

som krävs för att krossa materialet tillhandahålls med vägt svänghjul som rör en axel och skapar en 

excentrisk rörelse som orsakar luckans stängning. Käftkrossar är tunga maskiner och måste byggas 

robusta. Ytterramen är generellt gjord av gjutjärn eller stål. Käftarna är vanligtvis gjorda av gjutstål, 

och utrustade med utbytbara fodrar som är gjorda av manganstål eller Ni-hard (ett legerat gjutjärn 

av Ni-Cr-legering). Käftkrossar är vanligtvis konstruerade i sektioner för att underlätta 

processtransporten. Hur käftkrossen är uppbyggd illustreras i bild 10.  

 

 

 
Bild 10. Modell av en käftkross. (Källa Bestjawcrusher, 2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     4. Resultat och Analys 
Resultatkapitlet är indelat i resultat och nulägesanalys med två huvuddelar och var sin underrubrik. 

Första delen behandlar den insamlade datan via intervjuer och observationer via fältundersökningar, 

som beskriver hur skuthanteringen fungerar på Vikan Kross. Andra delen av resultatet utgör förslag 

på nya hydraulhammare, om de fungerar på bättre sätt ute i produktionen och varför dessa förslag 

väljs.  

 

4.1 Observationer, fältstudier och intervjuer  
Olika delmoment för skuthantering har observerats samt gjorts i mer djupgående fältstudier. Målet 

var att erhålla mer kunskap och förståelse om varje delmoment inom skuthantering och utföra en 

korrekt uppdelning av arbetsmoment. Intervjuer har ägt rum vid fortsättning av arbetet för att kunna 

få bättre uppfattning vad skuthantering innebär. Hur processerna inom hela skuthanteringen 

fungerar på Vikan Kross redovisas i nästa stycke.  

4.2. Nulägesanalys skuthantering  

4.2.1 Utsättning 
Första steget inom skuthantering börjar med en metod som heter utsättning. Utsättning är grunden 

för planering, kartering och projektering. Valet av metod har stor betydelse för kostnadsbilden och 

kan delas in i terrester mätning, fotogrammetrisk mätning och skanning. För att uppnå optimalt 

resultat föreslås alltid den mest kostnadseffektiva metoden för användning. Utsättning på Vikan 

fungerar där stuffer och höjdskillnaden mäts in. Det är ett hjälpmedel för borrning och för att kunna 

se var borrningen ska utföras.  

 4.2.2 Borrning 
Borrningen utförs där utsättningen har gjorts och vid en täktsprängning används normalt en 

hållutning på 10–15 grader – Vikan använder 11 graders hållutning. Viktigt att tänka på vid grövre hål 

är att det betyder att det blir mer sprängämne per laddmeter. Djup och höjd måste tas fram och 

mäta in fixpunkter uppe på berget på ett antal ställen. Det fungerar att använda samma 

utgångspunkter under hela produktionstiden. 

 

   4.2.3 Laddning 
När borrningen är klar börjar laddningen. Laddning kan kallas för förladdning, som innebär att 

borrhålet fylls med emulsion, placering av sprängkapslar och avslutar med proppgrus i hålet. 

Proppgrus används för att minska ljudet av knallskott, och även för att skydda sprängningen. När 

förladdningen är klar påbörjas salvkopplingen. Detta görs helst samma dag som sprängningen, annars 

måste det finnas en salvvakt under natten. När allt är klart är det dags för sprängning. 

 

 

 



   4.2.4 Sprängning och skrotning  
Innan sprängningen utförs görs en genomsökning. Det innebär att all personal ska ut från området 

innan det sprängs för en bättre säkerhet. Vikan har motorväg i närheten som måste stängas av för att 

förhindra att andra personer ska komma i skada, om det blir skut som far iväg till motorvägen efter 

sprängningen. När all säkerhet är ordnad och klar kan sprängningen utföras. Alla sprängningar laddas 

med olika mängd sprängmedel, vid ett tillfälle var det omkring 65–70 ton sprängmedel.  

Efter sprängningen är klar utförs ett sprängmöte. Sprängmötet undersöker om det blev en bra 

sprängning och om det har uppstått eventuella risker. Det kan även bestämmas om det behövs göras 

en lättare skrotning, om risken har tillkommit att skut kan hänga lös på vissa ställen. Skrotning kan 

även innebära att sprängmedel finns kvar i skut och kan sprängas, om skutknackaren missar att 

utföra knackning mot själva skutet. Det kallas för odetonerade sprängämnen, eller dolor med ett 

annat namn. Bästa sättet är att ha med sig dolhundar som kan hitta dessa dolor, eftersom de kan 

utgöra en fara mot anläggningen. 

    4.2.5 Skutknackning och krossning  
Efter sprängningen uppstår det skut och för att det ska gå igenom krossen ska det kunna utföras 

genom knackning. Operatören sitter i en grävmaskin med en knackare som är installerad. Operatören 

använder sig av en hydraulhammare som kallas för BR3288 och väger omkring 26–42 ton. 

Skutknackarens uppgift är att knacka igenom skut innan det går igenom krossning. Grävmaskinen 

som utför skutknackningen ska ha fullgott dolskydd framför hytten, t.ex. genomskinligt plastmaterial 

tillverkat av polykarbonat av tillräcklig tjocklek.  

Knackning av skut ska ske på särskild skyddad plats, belägen från stensplitter som bildas vid anslaget 

där skutflisor kan fara iväg och träffa andra människor (Arbetsmiljöverket har föreskrifterna om berg- 

och gruvarbete, AFS 2010:1). Vid krossning används en Sandvik primär käftkross 1511, en mobil kross 

som fungerar bra ute på bergtäkter. Sekundär hydraulhammare finns installerad och kan knacka 

igenom skut till mindre bitar. För mycket skut kan påverka käftkrossens kapacitet. Därefter tar 

lastning och transport över. Flödesschemat på Vikan Kross illustreras i bild 11. 

 



 
Bild 11. Flödesschema av skuthanteringen på Vikan Kross. Av Christoffer Rova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 Val av hydraulhammare  
För att välja rätt sort och modell av hydraulhammare gäller det att den klarar av det som krävs i varje 

specifikt fall. I detta fall har valet av hydraulhammare fallit på en modell som heter BR 4099 (se bild 

12). Valet gjordes för att Skanska och CS Maskin är öppna för en nyare och säkrare metod av ny 

hydraulhammare på Vikan. BR 4099 är en storlek större än BR 3288, som används på Vikan Kross.  

BR 4099 ska:  

• Hantera bättre steg mot den föregående 

• Bättre hantera skut 

• Vara mindre riskfarlig 

• Utgöra en högre belastning mot skut 

• Ha en högre kapacitet att sönderdela skut enklare 

• Minska farliga situationer, där skut far iväg som pistolskott och utgör en fara för 

anläggningen 

• Skulle kunna visa en mer kraftfull effekt. 

För sekundära hydraulhammare för användning på mobila krossen, föll valet på en modell som heter 

Rammer C350. Det gjordes för att hydraulhammaren som sitter på mobila krossen är en dålig 

hydraulhammare och klarar ej hanteringen av skut, den heter C250 kallas även för Z250. C350 är en 

modell där hanteringen av skut blir lättare och två storlekar större (se bild 13). Valet gjordes för att 

minimera riskerna att krossanläggningen kan ta skada, eftersom skutknackaren har fått åka med sin 

maskin och knacka sönder – ett riskfyllt moment som kan utgöra skador. C350 ska vara en effektivare 

och starkare hydraulhammare samt sönderdela skut lättare när det kommer i krossen. Tabell 1 visar 

vad det är för vikt och typ av hydraulhammare. 

 

Typ av 
Hydraulhammare  

       Modell Vikt 

C-seriens bommar C350  2500 kg 

Tunga klassen BR 4099 2800 kg  

Tabell 1. Typ av Hydraulhammare  

Skillnaden mellan de två modellerna, är att ena modellen är en C-seriens bom och den andra är en 

tung klass. C-seriens bommar har många olika användningsområden, vanligtvis används den i 

bergtäkter, i anslutning till eller på primärkrossar och på mobila krossar. Deras uppgift är att rensa 

berg och sten för att hjälpa krossen att det blir till mindre bitar. Tyngre klassen tillhör de tyngre 

hydraulhammarna BR4099 med mer avancerad hydraulik, slagfrekvens. Den är väldigt kraftfull, 

hållbar och kostnadseffektiv. Den passar bra mot skut och den kan kombinera slaglängd, slagenergi 

och skydd mot tomslag, vilket gör att den kan vara bättre mot verkningsgrad och säkerhet. Tabell 2 

visar en jämförelse mellan C250 och C350. Tabell 3 visar en jämförelse mellan BR3288 och BR4099. 

 

 

 



 

C250  C350 
Vikt: 1100 kg Vikt: 2500 kg  

Ingångseffekt: 18,5 kW Ingångseffekt: 30 kW 

Maximal räckvidd: 3,9 m  Maximal räckvidd: 5,4 m  

Nominell horisontell räckvidd: 2,7 m  Nominell horisontell räckvidd: 3,9 m 

Nominell vertikal räckvidd: 0,9 m  Nominell vertikal räckvidd: 0,9 m  

Sväng: 360 grader Sväng: 170 grader 

Basdiameter: 0,65 m  Basdiameter: 0,93 x 0,96 m  

Tabell 2. Jämförelse på sekundära hydraulhammaren.        

 

BR3288 BR4099 
Minsta arbetsvikt: 2 400 kg Minsta arbetsvikt: 3 380 kg 

Hammarvikt: 2 040 kg Hammarvikt: 2 800 kg 

Minsta arbetsvikt primär brytning: 2 500 kg Minsta arbetsvikt primär brytning: 2540 kg 

Hammarvikt primär brytning: 2 150 kg Hammarvikt primär brytning: 3000 kg  

Slagfrekvens, lång slaglängd: 370–650 bpm Slagfrekvens, lång slaglängd: 400–560 bpm 

Slagfrekvens, kort slaglängd: 460–740 bpm Slagfrekvens, kort slaglängd: 520–720 bpm 

Driftstryck: 150–160 bar Driftstryck: 150–160 bar 

Driftstryck primär brytning: 140–150 bar Driftstryck primär brytning: 140–150 bar  

Returventil min: 220 bar Returventil min: 210 bar  

Returventil max: 240 bar Returventil max: 230 bar 

Oljeflöde: 160–250 i/ min Oljeflöde: 250–350 I/min 

Mottryck, max: 10 bar Mottryck, max: 12 bar 

Ineffekt hård stenbrytning: 67 kW Ineffekt hård stenbrytning: 93 kW 

Ineffekt primär brytning: 63 kW Ineffekt primär brytning: 88 kW 

Trubbspett:  Trubbspett: 

Längd: 1 050 mm  Längd: 1 265 mm  

Vikt: 124 kg Vikt: 208 kg 

Diameter: 142 mm  Diameter: 166 mm  

Tabell 3. Jämförelse på Hydraulhammaren vid skutknackning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Modell  

4.4.1 Modell 1 BR4099 
 Modell 1 visar vilken modell som kommer att användas ute i bergtäkten.  

 

 
Bild 12. Hydraulhammaren BR4099. (Rammer BR4099, 2017). 
 

4.4.2 Modell 2 C350 
Modell 2 visar vilken sekundär hydraulhammare som kommer att användas ute i produktionen och 

kunna hjälpa lite extra mot skut.  

 
Bild 13. Sekundära hydraulhammaren C350. (Rammer C350, 2017). 
 



5. Diskussion 
Examensarbetets syfte var att följa upp hur skuthanteringen fungerar på Skanska och hur de hanterar 

skut. Det finns många orsaker till dålig skuthantering. Det kan uppstå vid utsättning, borrning, 

sprängning, skutknackning eller krossning. Andra orsaker kan vara också bergets geologi, bergarter, 

sprickzoner samt svaghetszoner.  

 

5.1 Sprängning 
För en lyckad sprängning krävs det en bra borrning. Hålen ska borras på rätt sätt, till rätt djup, med 

rätt lutning och rätt hålsättning. En sprängning ger bäst styckefall om sprängämnet är jämt fördelat i 

hela salvan. Det finns orsaker till dålig sprängning som slarv och stress, dit hör dålig avtäckning, 

borrning, mätning av hålavvikelser, laddning och koppling av salvor. Vid laddning och förberedning 

inför en sprängning ska det kunna ske säkert och med bra kvalitet, det måste göras med omsorg och 

utan tidspress. Det är inte alltid det går, eftersom minst 800 hål ska utföras inför sprängning. Det är 

viktigt efter salvan utförs säkert och på rätt sätt. I många fall lämnas ansvaret för den sprängda 

salvan över alltför hastigt och otydligt. Missförstånd eller dåligt överlämnad information kan leda till 

olyckor och incidenter. Efter sprängning kan det vara bra att vara vaksam över dolor som kan vara 

kvar i skut, risken är stor att skutknackaren kan komma i kontakt med dessa. Dolor är odetonerade 

sprängkapslar eller sprängämnen som ligger i det kvarvarande berget. 

 

5.2 Skutknackning 
Skanska har många bergtäkter. Det kan vara allt från stora bergtäkter till små, och den ena är inte 

den andra lik. Olika företag har olika rutiner när det gäller hantering av skut. Det är oftast ekonomin 

som styr verksamheten, bland annat leder det till att de vill flytta runt material som skut så lite som 

möjligt. På det viset väljer många företag, bland annat Skanska, att skut hanteras direkt efter salvan, 

genom att låta skutknackaren gå över den nysprängda salvan innan materialet går till krossning. De 

flesta skut hamnar överst i salvan, vilket gör dem lätta att komma åt för skutknackaren. Skut som 

påträffas längre ner i salvan bör släpas iväg till den plats där nästa salva hamnar. Skutknackare 

knackar dem strax innan salvan skjuts, de lägger sig över de sönderdelade skuten och blir en del av 

den nya salvan.  

Processen upprepas för varje gång och skut som hamnar på överytan i nya salvan knackas, och de 

som påträffas senare släpas iväg till nästa salva. Det är bra att lägga skuten i sträng på ett sådant sätt 

där skut kan knackas på ett effektivt sätt, utan att skutknackaren är beroende av hjullastaren eller 

annan hjälp. När skut läggs på rad kan knackningen knacka över 100 ton per timme. Ligger skut i en 

hög och inte på något sätt sorteras för att underlätta arbetet, halveras produktionshastigheten. Vid 

skutknackningen används en hydraulhammare som kallas för BR3288.  

Det är en effektiv hammare som fungerar bra på Vikans bergtäkt och andra bergtäkter runt omkring i 

Sverige. BR3288 är en farlig hammare när den kommer i kontakt med hårt berg eftersom skut kan bli 

pistolskott och fara iväg och skada närliggande produktion eller personal. Det skulle vara intressant 

utveckling och bygga upp skyddsväggar eller liknande som kan förhindra skut att fara iväg mot 

personal. Utveckling av en större modell av skutknackare skulle kunna fungera, om det skulle bättre 

hantera skut. Det kan bli en större produktionskostnad, men en bättre hantering av skut.  



  5.3. Krossning 
Företag som håller på med sprängning ute i bergtäkter eller i gruvor stöter på problemet att det 

bildas skut vid sprängning. Skut är bland de orsakerna som måste minskas för att undvika onödiga 

stopp. Skut leder även till att krossningen kan gå sämre och att hydrauliken för käftkrossen börjar 

nötas och leder till problem. Det kan leda till allvarliga produktionsstörningar som t.ex. haverier eller 

stora produktionskostnader.  

Stopp på grund av skut är något som teoretiskt skulle kunna minskas relativt lätt, om alla operatörer 

som lastar får en god insikt och förståelse för hur stor inverkan skut kan ha i produktionsflödet och 

vilka förluster eller kostnader de kan medföra. Ett bra exempel är att krossmaskinisterna får följa 

sprängningsgruppen och se hela processen och får en genomgång för att förklara vad skut är. Det 

finns andra orsaker som kan leda till fel i krossningen, t.ex. att operatören ibland får åka med sin 

skutknackare och hjälpa till att krossa skut. Detta kan leda till skador i krossen eftersom 

hydraulhammaren är väldigt svag – den sitter vid krossningen som en sekundär hammare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Slutsats 
Dålig skuthantering kan bero på många olika faktorer. Vid hantering av skut är det alltid svårt att få 

en uppfattning om hur det kommer att ske. Krossmaskinisterna kan ha haft svårt att bedöma 

storleken av skut som kan ge mer arbete till skutknackaren som får sönderdela ännu mer av skutet. 

Detta kan leda till högre produktionskostnader och samtidigt inte ge något bra värde för krossningen. 

Skut ska vara i lagom storlek när den hamnar i krossen. Det är då den skapar högre värde och krossen 

kan utföra en bra produktion. Stora skut kan utgöra skador och leda till haveri vid krossningen, 

produktionsstopp eller stora produktionskostnader.  

Skutknackning kan vara riskfyllt moment och risker kan uppstå när skut far iväg som ett pistolskott 

och utgör en fara för anläggningen. För en säkrare arbetsplats och bättre produktion har det 

framkommit att modell BR4099 och modell C350 ska vara bra alternativ och leda till färre farliga 

situationer som kan uppstå. De ska också kunna vara till extra hjälp vid mobila krossningar där det 

har uppstått onödiga stopp, eftersom dagens sekundära hydraulhammare inte klarar Vikans berg 

tillräckligt bra.  

Modell C350 visar att den har en större vikt än C250 och högre ingångseffekt, den är även längre, har 

en större räckvidd och är kraftfullare än C250. BR4099 ska ersätta den förra modellen BR3288. 

BR4099 är en storlek större och har större arbetsvikt och hammarvikten blir större. Trubbspett som 

används längst fram ökar också i vikt. Den kan bli stabilare ute på bergtäkten. 

Produktionskostnaderna kan bli högre men driftskostnaderna blir mindre. Produktionstiden kan 

minimeras och skut kan sönderdelas lättare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6.1 Förslag till förbättringar  
1. Bättre uppfattning till krossmaskinisterna angående skuthantering 

För en bättre skuthantering krävs bättre kommunikation. Att ha en bra dialog med varandra behövs, 

annars kan det leda till att alla skyller på alla och av det blir det ingen bra skuthantering. 

Rekommendationen är att ta med krossmaskinisterna på berget och visa dem hur hela laddningen 

och sprängningen går till. Kan leda till ett bättre samförstånd mellan operatören vid skutknackning 

och krossmaskinisterna. Där operatören får hålla på med block som redan är i lagom storlek, ger 

inget värde för krossningen – för krossningen ska ha lagom stora block för att få ett bättre 

kapacitetsvärde. Block som får hanteras flera gånger ger ökad produktionskostnad och onödig tid.  

2. Bättre hantering av proppgrus 

När laddningen håller på utföras inför en sprängning, hanteras även proppgrus. Proppgrus är ett sätt 

att skydda sprängningen från att låta som ett rejält knallskott samt minimera riskerna för att få en 

okontrollerad sprängning. Gör upp en studie och se om hanteringen av proppgruset kan bli bättre. 

Dagens arbete med proppgrus blir väldigt tungt och svårt att hantera uppe på en bergtäkt. 

Sprängningsgruppen är intresserad av om det finns ett nytt sätt att hantera proppgruset på.  

3. Nya metoder för skutknackning 

På bergtäkter finns det olika metoder för skutknackning och den intressanta metoden är en 

hydraulhammare. Hur skulle det se ut om hydraulhammaren skulle ersättas med en ny 

skutknackningsmetod, där sönderdelning av skut kan bli bättre eller om produktionen blir starkare? 

Gör upp en studie och se om det finns andra metoder som hade kunnat fungera på Vikans bergtäkt. 
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8. Bilagor   

Bilaga 1 utdrag av några intervjufrågor  
 

• Vad är det som påverkar styckefallet generellt? 

• Hur stor påverkan har skuthanteringen på produktionen generellt? 

                           Hydraulhammaren 

                           Käftkross 1511 

• Ni använder en hydraulhammare på Vikan, hur påverkas produktionen av det? 

- Hydraulhammare sägs ju vara vanligaste metoden för knackningen, men vad skulle 

ni säga om hydraulhammaren och har det varit en positiv metod på Vikan?  

- Fördelar och nackdelar? 

- Vad för sorts hydraulhammare använder ni på Vikan? Varför använder ni just den 

metoden? 

 

Bilaga 2 Intervjudel 
Produktionschefen heter Joakim Käpynen, varit produktionschef i fyra år och har ansvar för hela 

verksamheten på Vikan Kross. Joakim tycker att skuthanteringen har fungerat bra och alla steg inom 

hanteringsprocessen har fungerat utan något större problem. Det som är bra att tänka på är att det 

är flera områden som kan påverka skut t.ex. bergets geologi, borrning eller sprängning. 

Kostnadsbilden är tyvärr för hög p.g.a. att det är en balansgång för skutknackningen och att det kan 

bli en del stopp i produktionen vid krossningen för att stora skut kommer ner i produktionen. Joakim 

tycker att hydraulhammaren är en effektiv och bra metod som kan hantera skut bra på Vikan 

eftersom det är hårt berg, men anser ändå att det kan vara en farlig metod eftersom det dyker upp 

en del tillbud som kan påverka andra delar av produktionen som t.ex. skut som har farit iväg mot 

bilar eller traktorer samt även mot hytten där operatören sitter. Joakim är öppen för att testa nya 

metoder som kan fungera på Vikan, men eftersom kostnadsbilden är rätt hög kan det leda till större 

produktionskostnader. Om lämplig metod hittas som kan fungera bättre med dagens 

hydraulhammare kan ett försök göras. En fördel med skutknackning är att produktionen inte 

påverkas om det skulle bli något haveri, eftersom knackning är på sidan av produktionen, men de 

utför underhåll på skutknackningen för att minska haverier eller skador.  

Arbetsledaren heter Poul Haumann, varit som arbetsledare i sex år men totalt 18 år på Vikan Kross. 

Poul sa ungefär samma som Joakim Käpynen om skuthantering.  

 

 

 

 



Operatören heter Andreas Jakobsson, anställd för CS Maskin som skutknackare, jobbar på olika 

bergtäkter men mest på Vikans bergtäkt. Intervjun blev också ett fältbesök samtidigt. Andreas tycker 

att hydraulhammaren som används på Vikan är en väldigt bra metod, men anser själv att det är en 

farlig metod. Säkerhetsavståndet är 200 meter, eftersom bitar från skut kan fara iväg som pistolskott 

mot andra i området eller mot honom själv. Andreas har även tidigare fått hjälpa krossmaskinisterna 

att knacka igenom skut vid själva krossen, eftersom krossens knackare är väldigt svag och inte klarar 

av Vikans berg. Andreas anser att en ny hydraulhammare på krossen skulle behövas med minst två 

storlekar större, som hade kunnat klara av skutets kapacitet.   

Peter Waern är chef på CS Maskin, har jobbat inom den positionen i tio år och är utbildad som 

civilekonom. Angående skuthanteringen har det fungerat dåligt på Vikan förut på grund av bristande 

internorganisation med ej kunnande personer som inte har kunnat utföra skutknackningen på ett bra 

sätt. Dagens läge har blivit mycket bättre och har en utpekad personal som helst ska vara på Vikan 

och har mer kunskap för att kunna utföra dessa jobb. Dagens hydraulhammare som används är en 

effektiv metod som fungerar bra på Vikan, men det finns nackdelar eftersom skut kan fara iväg och 

skada anläggningen runt omkring. Peter är positiv till att se om det skulle fungera med en storlek 

större på hydraulhammaren och se om den blir säkrare och bättre hanterar hårt berg. Inom 

ekonomin kan det kosta upp till en halv miljon att köpa in en skutknackare samt en del kostnader för 

service.  

Christian Jacobsson är delansvarig för hur sprängningen går till. Arbetskamraterna nämnde att vid en 

sprängning när det flyger skut upp mot luften är en orsak till en bildande av skut, men de anser att 

det leder till en lyckad sprängning. Vid en sprängning där skut inte flyger upp luften anser de att det 

inte blir en lyckad sprängning som leder till en mer kostnad  

 


