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Förord 
Detta arbete är utfört som det sista momentet av min utbildning till 

högskoleingenjör inom berg- och anläggning vid Bergsskolan. Examensarbetet 

är utfört på begäran av NCC Industry AB. Undersökningen tillkom i diskussion 

med Per Murén på NCC som hjälpte mig att formulera undersökningen och 

frågeställningen. Andreas Hirscher har varit huvudansvarig handledare för 

arbetet och hjälpt till att skaffa fram de uppgifter som behövdes för 

beräkningarna. Jag vill tacka dessa båda för all hjälp som de bistått med under 

arbetets gång. Jag vill också tacka Tomas Ragén som är platschef vid Eker samt 

Kristoffer Hofling på NCC för den hjälp de givit mig. Sist vill jag även tacka de 

underentreprenörer vid bergtäkten som tagit fram nödvändig information för 

arbetet. 
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Markus Gustafsson 
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Sammanfattning 
På grund av nya lagar och företagets egna initiativ om uppföljning av energier 

och utsläpp har NCC påbörjat kartläggning av dessa faktorer i bergtäkter. För 

deras bergtäkter av mindre storlek har de önskat framställa en metod med 

vilken platscheferna själva ska kunna utföra detta arbete. Detta har föranlett till 

den undersökning som redovisas i denna rapport. Målet med arbetet var att 

undersöka hur mycket information som finns tillgänglig om energier vid Eker 

bergtäkt. Sedan ska den informationen användas för att utveckla en metod 

som förenklar arbetet för platschefer på mindre bergtäkter samt att kartlägga 

energi och koldioxidutsläpp per ton vid Eker under produktionsåret 2018. I 

slutändan skapades en excel-fil som beräknar och fördelar energier och utsläpp 

om information om förbrukat bränsle och el tas fram och matas in. Nyckeltalen 

som beräknades för energier var 10,03 kWh/ton för totalen, 4,82 kWh/ton för 

produkter efter krossteg 1, 7,74 för produkter efter krossteg 2 och 14,25 

kWh/ton för produkter efter krossteg 3. Nyckeltalen för koldioxid var 2,39 kg 

CO2/ton för totalen, 1,05 kg CO2/ton för produkter efter krossteg 1, 1,80 för 

produkter efter krossteg 2 och 3,49 kg CO2/ton för produkter efter krossteg 3. 

Resultaten visar på att det går att utföra denna typ av undersökningar med den 

framtagna metoden. Undersökningen avgränsades vid det förberedande arbete 

med losshållning av berg fram tills lastning på kunds lastbil. Endast de större 

påverkande faktorerna diesel och el undersöktes. 
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Abstract 
Due to new laws and the company’s own initiative concerning tracking of 

energies and emissions in quarries, NCC has begun surveying these factors. For 

their smaller quarries they mean to produce a method for local site managers, 

with which they themselves can perform this task. Because of these reasons 

the study in this rapport has been done. The end goal was to study the amount 

of available informtion about the energies at Eker quarry. Then Using this 

information to create a method for site managers to simplify their work as well 

as performing a survey in Eker concerning energies and emissions per ton of 

produced materials during 2018. The end product was an excel-file that 

calculates och distributes energies and emissions as long as data about used 

diesel and electricity is entered into the file. The survey produced the key 

figures for energies, 10,03 kWh/ton for the total 4,82 kWh/ton for products 

after the first crusher stage, 7,74 for products after the second and 14,25 

kWh/ton for products after the third crusher stage. The key figures for 

emissions are 2,39 kg CO2/ton for the total, 1,05 kg CO2/ton for products after 

the first crusher stage, 1,80 for products after the second and 3,49 kg CO2/ton 

for products after the third crusher stage. The results show the possibilities to 

perform this type of survey with the produced method. The survey’s limitations 

were at the preliminary work with salvoes and ended when the product was 

loaded to a customer. Only the major factors of diesel and electricity was 

studied. 
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1 Inledning 
Denna inledande del av rapporten går igenom bakomliggande information som 

kan hjälpa till att skapa en förståelse för arbetet, om läsaren är bekant med 

tidigare arbeten och motivationen bakom rapporten kan denna del hoppas 

över. Det som kommer att beskrivas är bakgrunden till varför arbetet utförts, 

den lag och NCC:s egna initiativ gällande miljön som resulterat i dessa 

undersökningar. Även syftet och frågeställningen som arbetet är baserat på 

samt avgränsningar kommer att behandlas i detta kapitel. 

1.1 Bakgrund 
Lag 2014:266 om energikartläggning i stora företag, som trädde i kraft 2014-06-

01 är utformad med syftet att stödja stora företag i deras arbete med att 

förbättra energieffektivitet i industriprocesser. Lagen ämnar fastställa hur 

arbetet med energikartläggningar hos stora företag ska utföras för bland annat 

deras byggnader, industriprocesser eller industrianläggningar. Innefattat i lagen 

finns också ett antal paragrafer gällande när kartläggningar ska utföras, samt 

hur längde den data som är grunden för kartläggningarna ska sparas. (Lag 

2014:266) 

NCC är enligt de definitioner som gäller i lagen ett företag som ska utföra 

energikartläggningar för anläggningar och industrier de driver. Grunden för 

denna rapport är arbetet med kartläggning av bergtäkter som redan har 

färdigställts på två av företagets större täkter har undersökts, dessa är 

Tagenekrossen i Göteborg och anläggningen i Stenungssund. Undersökningarna 

och rapporterna är utförda av inhyrda konsulter och därmed är de också 

kostsamma och komplicerade att utföra vid mindre täkter. På grund av 

kostnaderna är de inte lämpade för att användas på alla de mindre bergtäkter 

NCC driver, vilket inte ändrar det faktum att det nu är lagkrav på att utföra 

denna typ av undersökningar. NCC söker därmed en metod som kan utföras av 

platschefer eller andra ansvariga på täkter, utan att behöva ta in konsulter för 

alla mindre bergtäkter vilka ska undersökas. Eker bergtäkt norr om Örebro är 

den bergtäkt som valts som grund för denna undersökning. 

NCC har utöver denna lag valt att följa ett antal standarder gällande 

livscykelanalyser (LCA) och environmental product declarations (EPD), dessa är 

ISO 14040 Miljöledning, ISO 14044 Miljöledning och EN 15804 Hållbarhet hos 

byggverk. Med dessa som grund har företaget valt att undersöka produktionen 
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inom bergmaterial med avseende på de miljömässiga aspekterna. Det är för att 

ligga i framkant med vad som kommer att i framtiden vara en viktig del av att 

minska NCC:s totala påverkan på miljön, på grund av bland annat utsläpp och 

andra faktorer. LCA och EPD analyser är även de väldigt tidskrävande arbeten 

som inte platschefer kan utföra i dagsläget. En metod söks därför även för 

detta att skapa en metod för platscheferna att undersöka miljöpåverkan i 

avseende på utsläpp av CO2 vid deras täkter. 

1.2 Syfte 
Detta arbete har då som syfte att undersöka möjligheterna att utföra en 

kartläggning av energierna som flödar genom en bergtäkt och beräkna den 

kostnad i energi och utsläpp som produktionen ger. Både för produktionen som 

helhet samt för varje produkt som produceras och säljs på täkten. Viktigt för 

detta är att den data som används som grund för beräkningar är verifierbar och 

går att bekräfta vilket blir viktigt för att i slutändan producera ett korrekt 

resultat för det som undersöks. Fokus för denna undersökning är även delvis 

att avgöra hur tillgänglig den informationen som behövs för att beräkna dessa 

aspekter utöver att beräkna dem för Eker bergtäkt. Målet blir då att framställa 

lättanvända metoder för att beräkna och få fram den data som krävs för 

beräkningarna.  

I slutändan ska en metod som är tillämpbar för platschefer gällande 

undersökningar av EKL på grundläggande nivå samt CO2 utsläpp framställas, i 

kombination med en guide över vad som måste samlas in på täkten för att den 

ska gå att använda. 

1.3 Avgränsningar 

• Undersökningen avgränsas vid starten av produktionen till där 

avtäckningen av berget påbörjas 

• Undersökningen avgränsas i slutet där produkten lastas på kundens 

transport 

• Undersökningen gäller endast för el och dieselförbrukning av maskiner 

och krossar samt sprängmedel 

• Undersökningen av dieselförbrukning begränsas till den som används av 

maskiner i täkten, krossarna samt diesel för transport av krossar mellan 

bergtäkter 

• Undersökningen kommer att begränsas till att bestämma energiåtgång 

samt miljöpåverkan av CO2 
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1.4 Problemställning 

Problemställningen sammanfattas som följande. 

• Bestämma energiåtgång samt miljöpåverkan för produktion av 

krossprodukter för Eker bergtäkt i enlighet med EKL (Energikartläggning). 

• Utveckla en förenklad allmänt tillämpbar metod för mindre bergtäkter 

att undersöka energi och miljöpåverkan baserat på uppmätt och 

verifierbar resursförbrukning. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Denna del behandlar den teoretiska bakgrund som varit den grund som arbetet 

är baserad på. Det kommer att täcka dels den historiska utvecklingen av att 

krossat bergmaterial samt de undersökningar och rapporter som NCC redan 

utfört på de täkter som företaget driver vilka är en del av grunden för detta 

arbete. Dessa är energikartläggningen som utförts på Stenungssund, 

energikartläggningen utförd på Tagenekrossen, Environmental Product 

Declaration (EPD) rapporten utförd på anläggningen vid Ramnaslätt samt EPD-

rapporten utförd på mobila krossanläggningen vid Bjurholm. 

2.1 Produktion av ballastprodukter 
Användning av stenprodukter inom konstruktion och anläggning har skett 

under väldigt lång tid i historien. I modern tid är det ett av de viktigaste 

materialen inom dessa områden i Sverige och ca 80 miljoner ton produceras 

årligen med en kurva som går uppåt (Svensk Ballastproduktion, SGU 2019). 

Under nyskriven historia i slutet av 1900-talet var naturgrus det material som 

utvanns mest i Sverige. 1984 stod det för ca 80% av den totala mängd uttaget 

material (Svensk Ballastproduktion, SGU 2019). Utvinningen av naturgrus 

noterades runt denna tid påverka grundvattennivåer negativt. Naturgruset är 

en ändlig resurs som står för ca 50% av tätorters vattenförsörjning, alltså 

riskerar utvinning av stora mängder naturgrus försätta dessa områden i 

vattenbrist (SBMI, 2019). På grund av detta har naturgrus fasats ut där det går 

under längre tid och ersatts med krossat berg som största andel i 

ballastproduktionen till den grad att berg nu står för ca 80% av totala mängden. 

Förändringen mellan 1985 och 2017 ser ut enligt figur 1. 
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Figur 1: Fördelning av bergprodukter 1985-2017 (Produktion av ballast ökade ytterligare under 2017, SGU 
2019) 

  

Tillverkning av krossprodukter från berg är bättre för grundvattennivåerna i 

Sverige, men på grund av den mer komplicerade tillverkningsprocessen finns 

det negativa effekter på miljön. Arbetet sker vanligtvis i följande steg 

(SBMI,2019). 

 

• Losshållning där först överliggande jordlager och växtlighet tas bort, följt 

av sprängning och skuthantering av berget 

• Matning där materialet transporteras till första krossteg och matas in i 

detta 

• Krossning där vanligtvis ett antal krossar används för att producera ett 

antal olika produkter 

• Siktning där ovannämnda produkter separeras för försäljning eller vidare 

hantering 

• Lagring, alltså att materialet läggs på förvar inför försäljning 

Produktionen följer vad som kallas för ett flödesschema vilket materialet 

”flödar” igenom de olika stegen, ett exempel på flödesschema finns bland 

annat i figur 2 senare i rapporten.  
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Det förbrukas stora kvantiteter av bland annat el, diesel och sprängämnen för 

att producera krossat bergmaterial vilket har negativa konsekvenser för miljön. 

Beroende på om anläggningar använder fasta eller mobila krossar blir 

fördelningen av diesel och elanvändning olika. Mobila krossar använder ofta 

generatorer drivna av diesel för sin el medan fasta krossar vanligen kopplas in i 

existerande elnät. I fasta täkter är det också vanligare med eldrivna 

transportband vilket minskar diesel till transporter. Sprängmedel används i 

båda typerna av täkter, det enda som varierar är skalan på salvorna då fasta 

täkter vanligtvis står för större produktion. Sedan påverkar också typen av 

dieseln och elen som används, helt förnybar el påverkar till exempel miljön än 

el som ej är förnybar. Liknande fall finns för diesel där flera sorter finns att 

använda, vanligast är färgad diesel för generatorer och blank diesel för 

hjullastare och andra maskiner men det kan variera. 

Som kontroll och hjälpmedel för företag att effektivisera sin produktion 

gällande energier och miljöpåverkan har, som redan nämnts det tagits fram 

lagar och standarder för att främja miljöförbättring inom industrin. Detta har 

medfört att arbeten har börjat utföras inom området, NCC har utfört fyra 

stycken av två olika typer av undersökning inom EKL och EPD. 

2.2 NCC:s tidigare arbeten 
NCC har som tidigare nämnt redan påbörjat undersökningar av energi och 

utsläpp på fyra av deras större täkter. De är uppdelade i två olika metoder, 

energikartläggningar och EPD-undersökningar av täkter.  

Två av rapporterna som är utförda är då energikartläggningar och de är utförda 

vid två fasta anläggningar, en vid Stenungssund kross och en vid Tagenekrossen 

i strax utanför Göteborg. De andra två rapporterna behandlar EPD-

undersökningar av dels en fast kross vid anläggningen i Ramnaslätt vid Borås 

och en mobil krossanläggning vid Bjurholm väster om Umeå. 

2.2.1 Energikartläggning: Stenungssund och Tagenekrossen 
Energikartläggningarna på dessa täkter utfördes av Energy Concept in Sweden 

AB (ECiS), vilka är certifierade att utföra denna typ av studier för stora företag. 

Avgränsningarna som användes ursprungligen för båda täkterna fastställde att 

enbart de processer i täkten som NCC hade rådighet över undersöktes. På 

grund av det antal underentreprenörer som arbetade på de båda täkterna gav 

detta inte en bild av hur hela produktionen påverkade miljön då stora delar av 

förbrukade resurser bortsågs ifrån. Därmed har båda dessa rapporter 
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kompletterats med ytterligare undersökningar över hur underentreprenörernas 

arbete påverkar slutresultatet. Dock undersöktes aldrig påverkan från arbetet 

runt sprängningen av berg vid någon av täkterna. 

Metoden som använts för dessa båda rapporter var att göra elloggningar under 

en kort tid på olika delar av produktionen som var eldrivna. Den datan 

användes sedan för att skala upp den totala förbrukningen för de enskilda 

stegen för hela året som undersöktes. Även dieselförbrukningen i täkten 

undersöktes för året, majoriteten av denna var fördelad på 

underentreprenörerna som alltså undersöktes i tilläggsrapporten. Utöver 

kartläggningen täcker dessa båda rapporter även energieffektivisering för båda 

anläggningarna. 

2.2.1.1 Stenungssund  

Krossanläggningen vid Stenungssund är en fast anläggning som drivs av NCC 
och producerade under 2017 ca 442 000 ton produkter för försäljning. Täkten 
energikartläggdes under 2018 med 2017 års produktionssiffror. Drift på platsen 
startades upp 1975, maskiner har dock uppgraderats kontinuerligt under årens 
gång. Nuvarande krossar har installerats mellan 2003–2012, siktarna i 
produktionsflödet har installerats mellan 1986–1992 och transportbanden som 
används idag har installerats mellan 1975–2013. Flödesschemat för 
produktionen ser ut enligt Figur 2, med ett tillägg av en industrihamn som 
ligger i anslutning till området från vilken 30% av totala mängden material 
transporteras vidare (Energikartläggningen av Steunungssundskrossen, ECiS 
2018). 

 

 

Figur 2: Operatörsbild för flödesschemat, (Energikartläggningen av Stenungssundskrossen, ECiS 2018) 
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Slutresultatet redovisas i formen av kWh/ton för totala produktionen och har 

inte undersökt den påverkan olika produkter har på använda resurser. För den 

verksamhet i täkten som NCC var rådiga över beräknades nyckeltalet till 3,8 

kWh/ton. Nyckeltalen för verksamheten bedriven av underentreprenörerna i 

täkten var 3,53 kWh/ton för borrning, rensning, skutknackning samt transport 

till första krossen och 2,21 för interna transporter samt kundlastning vilket gav 

en total förbrukning på 9,54 kWh/ton (EKL-slutrapport Stenungssund) (EKL- 

Slutrapport Tilläggsuppdrag Stenungssund). 

2.2.1.2 Tagenekrossen 

Tagenekrossen i Göteborg är även den en fast krossanläggning som drivs av 

NCC, undersökningen av denna färdigställdes under 2018 med 2017 års 

produktionssiffror. Drift på Tagenekrossen påbörjades under 50-talet och har 

pågått sedan med en större uppgradering under 70-talet och har fortsatt 

modifierats i takt med att produktionen har ökat. Produktionen under 2017 

uppgick till 649 000 ton material till försäljning (Energikartläggningen av 

Tagenekrossen, ECiS). Flödesschemat för anläggningen sammanfattas Figur 3, 

Figur 4 och Figur 5. 

 

Figur 3: Del 1 av flödesschema i Tagene (Energikartläggningen av Tagenekrossen, ECiS) 
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Figur 4: Del 2 av flödesschemat i Tagene (Energikartläggningen av Tagenekrossen, ECiS)  

 

 

Figur 5: Del 3 av flödesschemat för Tagene (Energikartläggningen av Tagenekrossen, ECiS) 
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Nyckeltalen som beräknas fram gäller den totala mängden som produceras och 

inte heller i denna rapport för de enskilda produkterna. Det nyckeltal som 

undersökningen beräknade fram var 7,9 kWh/ton för anläggningen när bara 

NCC:s arbete undersöktes. Nyckeltalet för underentreprenörernas arbete i 

anläggningen var 2,75 kWh/ton vilket gav en total på 10,55 kWh/ton (EKL- 

Slutrapport Tagenekrossen) (EKL- Slutrapport Tilläggsuppdrag Tagenekrossen). 

2.2.2 Environmental Product Declaration: Ramnaslätt och Bjurholmen 
Rapporterna på anläggningarna är utförda av International EPD® System åt NCC 

för att utföra ”cradle to gate” undersökningar av dessa två täkter. Metoden 

enligt vilken undersökningarna utförts är inte redovisad i dessa rapporter utan 

finns beskriven i en bakgrundsrapport som ej har studerats inför detta arbete.  

Resultaten är dock redovisade och täcker en rad olika miljöpåverkningar som 

produktionen på de båda täkterna skapar. Den är även redovisad för olika 

produktgrupper, alltså produkter som följer samma flöde i processerna. 

2.2.2.1 Ramnaslätt 

Ramnaslätt är en fast krossanläggning som ligger utanför Borås som drivs av 

NCC. Produktionen har en kapacitet på ca 470 000 ton material per år, där den 

specifika åtgången av el och diesel per producerat ton är ca 20% lägre 

respektive högre än NCC:s nationella genomsnitt (EPD för Ramnaslätt, 

International EPD Systems 2017). Arbetet utfördes under 2016 med 2014 års 

siffror. Syftet var att undersöka både energiåtgång vid Ramnaslätt men även 

miljöpåverkan av produktionen gällande en stor mängd faktorer för att uppnå 

en certifierad deklaration för produktionen. Flödesschemat för produktionen 

ser ut enligt figur 6. 
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Figur 6: Flödesschema för Ramnaslätt anläggning (EPD för Ramnaslätt, International EPD Systems 2017) 

  

Det går att se alla de produkter som produceras samt de grupper av produkter 

som tar samma väg genom flödet. En stor mängd nyckeltal för alla olika 

aspekter av varje produktgrupp och de enskilda produkterna är det slutgiltiga 

resultatet för arbetet, dessa kommer ej att redovisas i denna rapport då det 

viktigaste med dem är att de delas upp för olika produkter och inte värdena. 

2.2.2.2 Bjurholmen 

Bjurholmen är en krossanläggning 60 km väster om Umeå driven av NCC som 

använder mobila krossar för produktionen där. Upplägget för undersökningen 

följer samma mönster som ovanstående utfört vid Ramnaslätt. Flödesschemat 

är den stora skillnaden då det används mobila krossar på anläggningen och ser 

ut enligt figur 7. 
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Figur 7: Flödesschemat för Bjurholmens anläggning, (EPD för Ramnaslätt, International EPD Systems 2017) 

Resultatet för denna undersökningen går också in på enskilda produkters och 

produktgruppers påverkan istället för att beräkna ett nyckeltal för den totala 

produktionen. Dessa resultat precis som för rapporten vid Ramnaslätt kommer 

inte att redovisas i denna rapport. 

2.3 Eker bergtäkt 
Eker bergtäkt är en bergtäkt som ligger norr om Örebro driven av NCC för 

vilken Tomas Ragén är platschef. Täkten startades upp under 60-talet och 

producerade från början enbart material av naturgrus i stora mängder, under 

70-talet prövades som alternativ bergmaterial i produktionen och en total 

övergång till det skedde i Eker under mitten av 80-talet (Ragén, 2019).  Eker har 

en genomsnittlig produktion mellan 150 000 och 200 000 ton stenmaterial per 

år som krossas uteslutande av mobila krossar, år 2018 nådde produktionen upp 

till ca 223 000 ton.  

Materialet har tidigare använts till betongproduktion och vägbyggnation men 

på grund av att materialet ej uppfyller de krav gällande strålning har det 

övergått till enbart produkter för väg under 2019 (Ragén, 2019). I täkten är den 

enda maskinen som används en hjullastare av modell Volvo 180 G som sköter 

anläggningens egna ansvarsområden så som lastning till kunder, alltså går all 

diesel som täkten använder till den. Utöver det går en viss mängd el till 

uppvärmning av byggnader samt en vattenpump. Flödesschemat för täkten 

under 2018 såg ut enligt figur 8. 
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Figur 8: Grundläggande flödesschema, Eker 2018/2019 

Flödesschemat representerar väldigt grundligt det schema som följdes vid 

produktion under 2018. 

2.3.1 Borrning, sprängning och skuthantering 
NCC har en egen avdelning som sköter sprängningar och arbeten runt om på 

sina täkter. Denna avdelning arbetar med förberedelserna för salvan, laddning 

och skjutning och därefter att producera en storlek av material som är redo att 

matas in i första krossteget. Ansvarig för detta är Mathias Moilanen som är Site 

manager för denna avdelning. Utfört arbete i Eker under de salvor som sköts 

under 2018 samt den sista salvan skjuten under 2017 är begränsat till borrning, 

salvan och skuthantering. Ingen avtäckning för salvorna var nödvändig under 

denna tiden på grund av att områden som sprängdes ej var överklädda med 

jord och vegetation. Sprängmedelstypen som används varierar och presenteras 

i avsnittet metod. Skuthanteringen på Eker har utförts av en Volvo EC 380C på 

43 000 kg med en Furukawa Fx 475 3500 kg hammare vid de salvor som ingår i 

denna undersökning (Moilanen, 2019). 

2.3.2 Krossuppställningar 
Det material som producerades under 2018 följde det gamla flödesschemat 

som gällde innan täkten övergick till enbart produktion av vägmaterial (se figur 

8), alltså krossning med tre huvudsteg. Ett antal olika mobila krossanläggningar 

användes under produktionen för året. Övergripande ansvar för organisation av 

krossar för NCC:s krossanläggningar i mellan-Sverige ansvarar Andreas Hirscher 

för. Det finns ett antal olika krossar som placeras ut vid täkter de behövs, 

krossarna är antingen NCC:s egna eller underentreprenörers. Det är ett antal 

olika underentreprenörer som arbetet på Eker utöver NCC:s egna, alla med 

olika krossar och annan utrustning som används. Det är totalt fem olika 
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krossuppställningar som har varit på Eker under året 2018 enligt data för 

produktionen (Hirscher, 2019). 

2.3.2.1  Krossuppställning 1 

Uppställning 1 var i Eker mellan vecka 1 och 19 och producerade under denna 

tiden ca 166 000 ton material. Krossuppställningen fungerade som det första 

samt andra krossteget och består av en Metso Lokotrack LT125 kross samt en 

Sandvik H6800 kross. Utöver det används en hjullastare Cat 982 och en 

grävmaskin Cat 374 (Hirscher, 2019) 

2.3.2.2 Krossuppställning 2 

Uppställningen var i Eker mellan vecka 40 och vecka 43 och producerade under 

den tiden ca 58 000 ton. Maskinerna som användes var en Metso Lt140 kross, 

en Metso HP500 kross, en Volvo L350 hjullastare samt en Volvo EC 750 

grävmaskin. Uppställningen arbetat som ett första och andra krossteg i Eker 

bergtäkt (Hirscher, 2019) 

2.3.2.3 Krossuppställning 3 

Krossen var i Eker mellan vecka 5 och vecka 15 och producerade under den 

tiden totalt ca 50 000 ton. Uppställningen består av Cat C-18 generator som 

producerar energin för krossverken som är ett Sandvik H4800 och ett Jonsson 

VSI/340 kombinerat kross och sorteringsverk. Denna uppställning fungerar som 

ett tredje krossteg där materialet krossas först i H4800 och sedan behandlas i 

VSI-verket, därefter siktas materialet för försäljning. Utöver dessa har de även 

en egen hjullastare av modellen Volvo L180 som matar krossarna (Hirscher, 

2019) 

2.3.2.4 Krossuppställning 4 

Detta är en av NCC:s egna krossuppställningar som var i Eker mellan vecka 26 

och vecka 32: Det producerades ca 15 000 ton materia under denna tid. 

Uppställningen består av elverk av modell Volvo Penta 500kva som driver en 

Sandvik H4800 kross samt en VSI-kross av modellen Metso Lokotrack L7150. 

Även ett sorteringsverk av modell Jonsson 3-18 WLB och en hjullastare av 

modell Volvo L180H används i kombination av uppställningen (Hirscher,2019) 

2.3.2.5 Krossuppställning 5 

Samma underentreprenör som för krossuppställning 2, de använder här en 

Sandvik H4800 samt en Barmac 9000 som krossar och en Maskinmekano LS 

1203 som sorteringsverk som drivs av ett elverk Scania SG600 och 
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uppställningen fungerar som tredje krossteg. Även en lastare från Volvo av 

modellen L220G används (Hirscher, 2019). 
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3 Metod 
Detta kapitel kommer att behandla de metoder som har använts under 

projektet. Det kommer även täcka arbetet för att skapa en beräkningsmodell 

för platschefer att använda för att beräkna energiåtgång och miljöpåverkan för 

sina produkter. Arbetet är i praktiken uppdelat i två delar som utförts parallellt, 

den ena är en undersökning av vilken data som finns tillgänglig vid Eker 

bergtäkt om de energier som förbrukats och produkter som tillverkats under 

2018. Den andra delen är tillverkningen av modellen för bruk av platschefer för 

att förenkla deras arbete med EKL och miljöfrågor. 

 

3.1 Datainsamling 
Ett av delmålen med detta arbete var att identifiera och använda verifierbar 

data för beräkning av energier och CO2 utsläpp vid Eker. På grund av att 

krossarna som används är inhyrda av underentreprenörer samt att ansvaret 

över olika delar av processen faller på olika entreprenörer var tillgänglig 

information väldigt spridd. Insamling av data gick därmed igenom de som är 

huvudansvariga för olika delar av produktionen.  

Tomas Ragén som är platschef för Eker har tillhandahållit informationen om 

täktens egna förbrukning. Andreas Hirscher ansvarar för organisation av NCC:s 

mobila krossar och har vidarebefordrat den information från 

underentreprenörer som de var villiga att delge gällande deras förbrukning. 

Mathias Moilanen har ansvaret över borrning, sprängning och skutknackning 

och har stått för de siffror som tagits fram för dessa delar. 

De framtagna siffrorna har sedan omvandlats till en total förbrukning för 

delprocesserna för hela år 2018.  

3.1.1 Eker bergtäkt 
Information om täktens produktionssiffror, el och dieselinköp fanns tillgängliga 

hos platschefen Tomas Ragén, dessa togs direkt ifrån dels fakturor för diesel 

och inköpt el samt uppskattade produktionssiffror. Fakturorna som källor är 

helt verifierbara och uppfyller därmed det kravet, de fanns även i format av 

liter för diesel och total kWh för elen vilket betyder att de inte behövde 

omräknas inför beräkningarna av energier per produkt eller koldioxidutsläpp.  

Produktionssiffrorna som var tillgängliga är uppskattningar som görs under 

produktionens gång, de anses dock av både Tomas Ragén och Andreas Hirscher 
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stämma väl överens med verkligheten även om de ej är helt exakta (Ragén, 

2019 samt Hirscher, 2019). Den totala mängd el som förbrukades var 173 538 

kWh för året 2018 och den köptes av Vattenfall. Mängden inköpt Diesel under 

året var 36 100 liter för täkten egna behov. Produktionssiffrorna sammanfattas 

i tabell 1. Viktigt att notera att det producerades totalt ca 125 000 ton 32-90 

varav 12 800 ton gick till försäljning, resten till nästa krossteg. Detta 

representeras i tabell 1 av raden ”Mängd* (ton)”. 

Tabell 1: Produktionssiffror för eker 2018 (Ragén, 2019) 

 

Total uppgick produktionen till 223 171 ton bergprodukter under 2018 fördelat 

enligt tabell 1. 

3.1.2 Borrning, sprängning och skuthantering 
Information gällande mängd sprängämne gavs av Mathias Moilanen som är 

ansvarig för detta arbete. Även data om förbrukad diesel för borrigg och 

skutslagare stod han för under detta arbetet. Datan kom i formen av antalet 

borrmeter samt en genomsnittlig förbrukning per borrmeter som uppskattats 

av den maskinansvariga. För skutslagaren gavs information i formen av totala 

antalet arbetstimmar som gått åt till detta. Det omvandlades sedan till total 

mängd liter med en uppskattning gjord av maskinansvarig. Informationen gäller 

för sista salvan skjuten under 2017 samt de tre som utfördes under 2018. 

Mängden förbrukade sprängämnen redovisas i tabell 2. 

Tabell 2: Mängd och typ av förbrukat sprängämne Eker (Moilanen, 2019) 

 

Pentex 1000 har en vikt på ca 0,97 kg per primer vilket betyder att 97 kg av den 

typen användes (Booster: Pentex 250-1700).  

Dieselförbrukningen för Borriggen redovisas i tabell 3, med antal borrmeter och 

förbrukning per meter för omvandling till liter. 
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Tabell 3: Förbrukning av diesel för borrning i Eker (Moilanen, 2019), samt beräkning av förbrukning 

 

Dieselförbrukningen för skutslagaren redovisas i tabell 4, med antal 

arbetstimmar och förbrukning per timme för omvandling till liter. 

Tabell 4: Dieselförbrukning för skutknackare i Eker (Moilanen, 2019), samt beräkning av förbrukning 

 

Raderna markerade med * i tabell 2,3 och 4 är förbrukade resurser vid sista 

salvan 2017. Totalt uppgick den salvan till 42 641 ton av vilka enbart 4 300 ton 

gick igenom det första krossteget under 2017. På grund av den lilla mängden 

som gick vidare i produktionen efter salvan under 2017 beräknas hela den 

salvans energiförbrukning fördelas under 2018. För den sista salvan 2018 

beräknas hela salvan ha krossats fullständigt under året de den skedde tidigare 

på året (Ragén, 2019). 

3.1.3 Mobil krossning och transport i täkt 
Information för förbrukningen av de underentreprenörer som arbetat 

införskaffades via Andreas Hirscher från respektive ägare. Även siffrorna för 

NCC:s egna krossuppställningar har samma ursprung.  

3.1.3.1 Krossuppställning 1 

Endast färgat diesel har köpts in av företaget under den tid de var i Eker, den 

totala summan uppgick till 75 250 liter. Det fördelades baserad på information 

om den uppskattade förbrukningen. Till första krossen beräknades att det gick 

16 772 L, till andra 25 759 l samt 32 719 till transport som delades jämnt för 

båda krosstegen. För beräkningar se bilaga 1. 

3.1.3.2 Krossuppställning 2 

En total summa av 23 619 liter diesel förbrukades av uppställningen. Den 

summan fördelades baserad på uppskattningar från företages ansvarig. Till 

första krossen beräknades att det gick 5 432 L, till den andra 8 503 L och till 

transport 9 684 som delades upp jämnt mellan båda krosstegen enligt 

beräkningar utförda i samråd med Andreas Hirscher. 
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3.1.3.3 Krossuppställning 3 

Två typer av bränsle har använts, Färgad diesel är den typ som använts i 

generatorn för krossarna och blank diesel har använts för den hjullastare de 

ansvarar för. Total mängd av förbrukat för respektive maskin redovisas i tabell 

5 (Hirscher, 2019). 

Tabell 5: Dieselförbrukning uppställning 3 vid Eker 2018 (Hirscher, 2019)  

 

Den diesel som generatorn förbrukar skapar energi åt de båda elmotorer som 

sitter på respektive kross, då båda ingår i samma krossteg behöver ej värdet 

delas upp för respektive kross. 

3.1.3.4 Krossuppställning 4 

Data för inköpt diesel för uppställningen är uppdelad på tre delar, generator för 

krossen, hjullastaren och VSI-krossen. Den sammanfattas i tabell 6. 

Tabell 6: Förbrukad diesel för uppställning 4 kross (Hirscher, 2019) 

 

Då båda krossarna är i samma krossteg kommer de att beräknas för samma 

steg om än separat på grund av de olika typerna av diesel 

3.1.3.5 Krossuppställning 5 

Totalt förbrukades 20 142 liter av denna kross. Ca 70% går enligt uppgifter från 

företagets ansvarig till krossarna och resterande 30% till det som klassas som 

transport i täkten. Alltså går 14 099 blank diesel liter till krossarna samt 6043 

liter blank diesel till transport. 

3.2 Beräkningsmodell 
Nästa steg i energikartläggningen var att identifiera dels flödesschemat för 

Ekers produktion, men även att skapa en generell modell som kunde vara 

tillämpbar på fler täkter. Flödet på Eker var endast en trestegskrossning med 

mobila krossar som gick i ett direkt flöde och därmed relativt simpelt. I 

diskussion med Per Murén fastställdes modellen som skulle skapas måste klara 

av beräkningar för krossflöden med 3 krossteg samt extra steg så som 

tvättning, kubicering och vindsiktning bland annat (Murén, 2019). Detta för att 
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metoden ska kunna användas på mer komplicerade bergtäkter. Beräkningarna 

bortser också från två viktiga faktorer som bedömts för komplicerade för att 

beräkna. Detta är dels material som går igenom krosstegen flera gånger och 

inköpt material som tagits från en annan täkt. På grund av svårighetsgraden i 

att säkra bra information om dessa och även att korrekt fördela energier i 

beräkningsfilen har dessa försummats. 

Då metodiken för beräkningarna av fördelningen av energier och utsläpp av kg 

CO2 är densamma oavsett antalet krossteg kommer enbart metoden för Ekers 

flödesschema att redovisas enligt figur 8.  

Då målet var att dela upp energier längs med flödet bestämdes att 

uppdelningen av energier skulle ske vid varje nytt krossteg för att ej komplicera 

utförandet av beräkningarna för mycket. I denna rapport definieras ett krossteg 

som den kross eller krossar som finns i flödet innan materialet siktas ut till olika 

produkter. Även energier för till exempel transport och siktning i energierna vid 

krossteget ska tas med. För Eker blir uppdelningen enligt följande.  

3.2.1.1 Del 1: arbete innan första krossteg 

Arbetet innan krossning är generellt detsamma för alla täkter och här ingår 

avtäckning av berg, borrning av berg, sprängarbete på berget, skuthantering 

samt transport av krossuppställningen till täkten. Just för Eker har under 2018 

ingen avtäckning utförts på grund av att området i täkten som bearbetades 

under året ej täcktes av jord eller vegetation. Utöver det har det under arbetet 

framgått att ingen data om förbrukningen för transporten av krossar och 

maskiner till täkten sparats tidigare år. Därmed har detta inte beräknats i 

denna undersökning. Dessa energier fördelas jämnt för den totala mängd 

material som producerats. Beräkningen sker enligt följande formel. 

𝑘𝑊ℎ

𝑡𝑜𝑛
=  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑓ö𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
 (Formel 1) 

Där den förbrukade energin mäts i kWh för delprocesserna avtäckning, 

borrning, sprängning, skutknackning och transport till första krossen. Då 

dieselförbrukningen fås i liter omvandlas energin till kWh med 

omvandlingsfaktorn 9,81 vilket ger värdet i kWh. Sprängmedlets kemiska energi 

beräknas genom att ta mängden använt sprängämne och omvandla med en 

faktor från sprängämnets tekniska data, denna varierar för olika sprängämnen. 

Omvandlingen till kWh är baserad på information tillgänglig i ”sprängarens lilla 

röda” för alla använda sprängämnen (Sprängarens Lilla Röda, 2012). På grund 

av brister i vissa tekniska beskrivningar har omvandlingarna till utsläpp CO2 
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baserats på data för de sprängämnen som hade den informationen tillgänglig, 

specifikt Centa Gold och Eurodyn. De är därmed uppskattningar.  

 

Formeln för beräkning av kg CO2 blir likadan förutom att kWh ersätts med CO2. 

𝐶𝑂2

𝑡𝑜𝑛
=  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑎𝑣 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑓ö𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
 (Formel 2) 

Där mängden kg CO2 som blivit utsläppt under processerna av både diesel och 

tillverkningen av elen är det som påverkar. För diesel används värdet 2,54 kg/L 

av NCC när de beräknar CO2 omvandlingar (NCC Industry AB, 2019). När det 

gället elen från Vattenfall anger de att deras elmix producerar ca 0,006 kg CO2 

per producerad kWh, vilket har använts för att omvandla värdena i denna 

rapport (Ursprungsmärkning och miljöpåverkan på vår el, Vattenfall 2019). 

 

3.2.1.2 Del 2: första krossteget 

Det första krossteget i anläggningen går allt material som produceras igenom 

generellt, undantag är vissa material som tas direkt ifrån salvan. För Eker 

bergtäkt under 2018 gick allt material igenom denna kross, alltså alla 223 172 

ton. Under detta steg fördelas också för Eker den diesel som gått till interna 

transporter både av deras egna hjullastare samt underentreprenörernas. 

Eftersom det inte har gått att avgöra om någon produkt eller krossteg har krävt 

mer transporter fördelas all transport i täkten vid detta krossteg då det blir 

jämnt fördelat för alla produkter. Det är dock en separat punkt från dieseln 

som gått till krossarna men beräknas på samma sätt enligt följande formel. 

𝑘𝑊ℎ

𝑡𝑜𝑛
=  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑟𝑜𝑠𝑠𝑡𝑒𝑔𝑒𝑡 

𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑖 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑔𝑒𝑡
  (Formel 3) 

Där mängden förbrukad diesel av krossar respektive hjullastare inom täkten 

omvandlas till kWh. 

Formeln blir snarlik för beräkningen av CO2 utsläpp för krossteg 1. 

𝐶𝑂2

𝑡𝑜𝑛
=  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑎𝑣 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑟𝑜𝑠𝑠𝑡𝑒𝑔𝑒𝑡

𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑖 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑔𝑒𝑡
 (Formel 4) 

Värdena givna i diesel omvandlas med samma värden som nämnts tidigare i 

rapporten för respektive formel. 
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3.2.1.3 Del 3: andra krossteget 

I andra krossteget fördelas energierna som förbrukades av de krossar ingick i 

detta steg, totalt krossade de 186 437 ton material under 2018. Formlerna ser 

ut enligt följande. 

𝑘𝑊ℎ

𝑡𝑜𝑛
=  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑 𝑓ö𝑟 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑘𝑟𝑜𝑠𝑠𝑡𝑒𝑔𝑒𝑡

𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑖 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑔𝑒𝑡
  (Formel 5) 

För CO2 utsläpp följer beräkningarna samma mönster. 

𝐶𝑂2

𝑡𝑜𝑛
=  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑎𝑣 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑘𝑟𝑜𝑠𝑠𝑡𝑒𝑔𝑒𝑡

𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑖 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑔𝑒𝑡
 (Formel 6) 

Värdena givna i diesel omvandlas med samma värden som nämnts tidigare i 

rapporten för respektive formel. 

3.2.1.4 Del 4: tredje krossteget 

I tredje krossteget fördelas energierna som förbrukades av de krossar ingick i 

detta steg, totalt krossade de 112 443 ton material under 2018. Formlerna ser 

ut enligt följande. 

𝑘𝑊ℎ

𝑡𝑜𝑛
=  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑 𝑓ö𝑟 𝑡𝑟𝑒𝑑𝑗𝑒 𝑘𝑟𝑜𝑠𝑠𝑡𝑒𝑔𝑒𝑡

𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑖 𝑡𝑟𝑒𝑑𝑗𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑔𝑒𝑡
  (Formel 7) 

För CO2 utsläpp följer beräkningarna samma mönster. 

𝐶𝑂2

𝑡𝑜𝑛
=  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑎𝑣 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑒𝑑𝑗𝑒 𝑘𝑟𝑜𝑠𝑠𝑡𝑒𝑔𝑒𝑡

𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑖 𝑡𝑟𝑒𝑑𝑗𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑔𝑒𝑡
 (Formel 8) 

Värdena givna i diesel omvandlas med samma värden som nämnts tidigare i 

rapporten för respektive formel. 
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4 Resultat 
Resultatet för denna undersökning blir två delar, dels den fil som ska kunna 

beräkna resultatet och fördela energier samt det resultat som den skapat. Då 

den skapade metoden och filen skapats å NCC:s vägnar kommer inte den att 

presenteras i denna rapport. Dock kommer det resultat som den producerade 

att redovisas.  

Sex stycken nyckeltal blev slutresultatet för beräkningarna, det handlar då om 

kWh/ton samt CO2 för total produktion, samt uppdelad för produkter som 

såldes efter krossteg 1, 2 respektive 3. Värdena för kWh/ton var 10,03 för 

totala produktionen, 4,82 för produkter efter krossteg 1, 7,24 för produkter 

efter andra krossteget och slutligen 14,25 och för produkter som följde hela 

flödesschemat genom krossteg 2. Se Tabell 7 för det kompletta resultatet 

energierna. 

Tabell 7: Resultat kWh/ton för produktionen vid Eker 2018 

 

När det gäller kg CO2/ton blev nyckeltalen, 2,34 för totala produktionen, 1,05 

för produkter efter krossteg 1, 1,80 för produkter efter krossteg 2 samt 3,49 för 

de produkter som togs ut efter krossteg 3. I tabell 8 finns resultatet för 

utsläppen av CO2. 

Tabell 8: Resultatet för undersökningen av CO2 utsläpp i Eker 2018 
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5 Diskussion 
Om resultaten med denna undersökning jämförs med de två tidigare 

kartläggningar NCC fått utförda blir den total förbrukningen i samma 

storleksordning per ton. Alltså stämmer resultaten någorlunda med redan känd 

information, när det gäller indelning för olika produkter finns det inget att 

jämföra med. Dock så bör även det resultatet vara bra då det enbart är ett sätt 

att fördela över olika produkter, och totalen stämmer väl överens med tidigare 

undersökningar. Den data som användes för ett visst krossteg har placerats vid 

det steget i metoden, därmed bör inte någon energi fördelats fel. Liknande 

tolkning gäller för utsläpp av CO2. Det slutresultat som skapats bedöms därmed 

vara tillförlitligt. 

5.1 Tillgänglig verifierbar information 
Målet med detta arbete var att identifiera verifierbar data och använda den till 

att undersöka täkten med ett miljömässigt perspektiv. Informationen från Eker 

kan vara svår att säkerställa helt och hållet då det är många 

underentreprenörer involverade. Förhoppningen blir att om denna typen av 

data samlas in årligen blir det möjligt med bättre kontroll av både NCC:s egna 

data samt underentreprenörernas data. Det finns alltså stora möjligheter till 

förbättring inom detta område om datainsamlingen sker samtidigt som 

produktionsåret är igång, istället för året efter som för denna rapport. Om 

detta sker kommer all data som matas in vara helt verifierbar och därmed bir 

resultatet korrekt. 

Om metoden används bör då alla ansvariga meddelas innan årsproduktionen 

påbörjas för bästa möjliga resultat. Det bedöms inte bli ett stort problem till att 

samla in data i den form som metoden kräver, alltså absoluta belopp för hela 

året eller perioden som undersöks. 

5.2 Beräkningsmodellen 
Beräkningsmodellen som framställts delar upp energier på ett relativt 

grundläggande sätt och bortser från bland annat material som går igenom 

samma krossteg flera gånger. Det är dock inget negativt, dels då den ska vara 

användbar för platschefer och även att det är i stort sett omöjligt att 

kontrollera vilket material som krossas flera gånger i samma steg. 

Metoden bedöms vara flexibel i dess användning om den tas i bruk av NCC, 

åtminstone för täkter som använder mobila krossar. Simplaste tekniken skulle 

vara att använda generella värden för alla omvandlingar av energier och 
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utsläpp och enbart använda indata av mängden energier från de enskilda 

täkterna. Detta skulle medföra mindre arbete för platscheferna men skulle 

visserligen försämra resultatet en liten bit. Hur viktig denna skillnad i resultat 

blir beror på hur noggrann data som används för energierna.  

Alternativt kan den metod som brukats i denna rapport användas, där 

förändringsfaktorerna tagits fram för den enskilda täkten och just de bränslen 

och resurser som används i den. För täkter med större variation i använda 

material kan detta vara väldigt tidskrävande beroende på hur detta arbete 

utförs. 

Oavsett vilken metod som brukas är modellen användbar, den kan hantera 

både den mest grundläggande informationen från täkter utan data om resurser 

för olika krossteg, men även vid täkter där noggranna värden för förbrukade 

resurser i olika krossteg, både drivna av dieselgeneratorer och el. 

5.3 Slutsats 
Den metod som skapats bör om korrekt information samlas in under ett 

produktionsår hjälpa platschefer att kartlägga energier och utsläpp i bergtäkter. 

Resultaten för kartläggningen av produktionsår bedöms vara ett bra resultat, 

även om resultatet kunde varit bättre fördelat om informationen som 

användes var insamlad på ett sätt bättre lämpat för metoden från början. 

Resultatet för fördelningen av energier och utsläpp visar att det går åt mycket 

mer resurser för att krossa mindre produkter, vilket stämmer överens med 

verkligheten. För att kunna minska avtrycket som produktion i bergtäkter gör 

på miljön bör alltså arbetet med att förbättra detta börja i den delen av de 

flödesscheman som finns. Störst effekt bör fås om förbrukningen av material 

från senare krossteg kan minskas. 
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6 Förslag för användning av metoden 
Om metoden skall användas för täkter inom NCC bör ansvaret för insamling av 

data om använda resurser fördelas på respektive ansvarig över de olika 

delprocesserna under produktionen. Under arbetets gång i Eker har det 

framkommit att underentreprenörer och NCC själva har tillgång till relativt bra 

information. Vidare om det delges att informationen ska samlas in, innan årets 

produktion påbörjas finns det bättre möjligheter att säkerställa kvalitén på 

datan och därmed skapa bättre slutresultat. 

Det som kan komplicera metoden är den data som sprängansvariga står för. 

Dels behövde dieselförbrukningen omvandlas från uppskattningar om 

förbrukning, vilket bör kunna förbättras till kontinuerlig kontroll av total åtgång 

om det sätts i bruk under ett år. Sedan kan även informationen om 

sprängmedel bli tidskrävande för platschefer att omvandla beroende på vilka 

sprängmedel som används. Det saknas som tidigare nämnt lätt tillgänglig 

information om energiinnehåll och CO2-utsläpp för vissa sprängmedel.  

Förslaget för detta blir att NCC bestämmer genomsnittliga omvandlingar för 

olika typer av sprängmedel som till exempel bulk och patronerat oavsett 

märke. Den lilla data som hittades inom området för denna rapport tyder på att 

respektive typ av sprängämne har liknande värden oavsett vilka som 

producerar dem, dock bör detta bedömas av någon mer insatt i området. Om 

dessa kan användas som standard i filen behöver då sprängansvariga enbart stå 

för mängden av olika typer av sprängämnen och inte exakt för varje märke som 

används. 

Om dessa förslag följs bör metoden vara användbar vid denna typ av 

undersökningar av anläggningar med mobila krossar. 

 
 

 

7 Källor och referenser 

7.1 Onlinekällor 
Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer - Produktspecifika regler 
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https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-

byggnader/byggnadsindustrin/ovriga-aspekter/ssen158042012a12013/ (Acc 

2019-05-12) 

Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer - Produktspecifika regler 

https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-

byggnader/byggnadsindustrin/ovriga-aspekter/ssen158042012a12013/ (Acc 

2019-05-12) 

Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2014266-om-energikartlaggning-i-stora_sfs-2014-266 

(Acc 2019-04-02) 

Miljöledning - Livscykelanalys - Krav och vägledning (ISO 14044:2006) 

https://www.sis.se/produkter/ledningssystem-e07b0fe8/ledningssystem-for-

miljo/sseniso140442006/ (Acc 2019-05-12) 

Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur (ISO 14040:2006) 

https://www.sis.se/produkter/ledningssystem-e07b0fe8/ledningssystem-for-

miljo/sseniso140402006/ (Acc 2019-05-12) 

Om bergmaterialindustrin (SBMI, 2019) 

https://www.sverigesbergmaterialindustri.se/sbmi-och-

bergmaterialindustrin/om-bergmaterialindustrin (Acc 2019-04-05) 

Om bergmaterialindustrin (SBMI, 2019) 

https://www.sverigesbergmaterialindustri.se/sbmi-och-

bergmaterialindustrin/om-bergmaterialindustrin (Acc 2019-04-05) 

Produktion av ballast ökade ytterligare under 2017 (SGU,2019) 

https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2018/oktober/produktion-av-ballast-

okade-ytterligare-under-2017/ (Acc 2019-04-05) 

Svensk Ballastproduktion (SGU, 2019) 

https://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/svensk-

ballastproduktion/ (Acc 2019-04-05) 

Ursprungsmärkning och miljöpåverkan på vår el 

https://www.vattenfall.se/elavtal/energikallor/elens-ursprung/ (Acc 2019-04-

15) 
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7.2 Dokument 
 

Booster: Pentex 250-1700 

http://www.oricaminingservices.com/se/sv/product/products_and_services/ini

tiating_systems/page_initiating_systems/pentex_250-1700/510 (Acc 2019-04-

15) 

Energikartläggningen av Stenungsundskrossen, ECiS 2018 

Energikartläggningen av Tagenekrossen, ECiS 2018 

EPD för Bjurholm, International EPD System 2017 

EPD för Ramnaslätt, International EPD System 2017 

Eurodyn 2000 

http://www.oricaminingservices.com/se/sv/product/products_and_services/p

ackaged_explosives/page_packaged_explosives/eurodyn_2000/319 (Acc 2019-

04-15) 

Tilläggsuppdrag till Energikartläggningen av Stenungsundskrossen, ECiS 2018 

Tilläggsuppdrag till Energikartläggningen av Tagenekrossen, ECiS 2018 
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