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 I 

Förord 
 

Rapporten är ett resultat från en studie, vars syfte bland andra har varit att ge en helhetsbild av 
bergmaterialproduktion samt länka samman de i bergmaterialkedjans ingående delprocesserna. 
Begreppet hållbar utveckling är för mig av stor betydelse, eftersom min tro på framtiden och 
dess utveckling är stark. För att nå denna hållbara utveckling är helhetssyn och långsiktigt 
tänkande två fundamentala förutsättningar såväl i smått som i stort. 
 

Projektets styrgrupp har utgjorts av Per-Arne Lindqvist (Luleå tekniska universitet), 
C. Magnus Evertsson (Chalmers tekniska högskola), Henrik Lövgren (Sveriges 
Bergmaterialindustri), Pär Johnning (NCC Roads AB/SBUF) samt Lennart Persson 
(SBUF/Skanska Sverige AB). 
 

Arbetet har finansierats av Sveriges Bergmaterialindustri, vilka även har bistått med 
handledning, stöd och uppmuntrade ord. Tack! Ett varmt tack riktas här även till min handledare 
Per-Arne Lindqvist, projektets styrgrupp, den lilla handledargrupp som bildades efter rådande 
omständigheter (C. Magnus Evertsson, Jan Bida och Per Murén) och inte minst till alla personer 
som under arbetets gång har intervjuats vid olika företag och anläggningar, ingen nämnd, men 
ingen glömd. Slutligen vill jag speciellt tacka projektets upphovsman Per Murén för ovärderlig 
hjälp, uppbackning samt ett outtröttligt engagemang. Arbetet tillägnas min älskade dotter Kim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luleå, januari 2003 
 
Eva Johansson 
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Sammanfattning 
 

Inom bergmaterialindustrin har en rad forskningsresultat och andra hjälpmedel presenterats 
med avsikt att effektivisera och optimera produktionen. Många av dessa verktyg har ännu inte 
kommit till praktisk användning i den omfattning som är önskvärd i syfte att förbättra företagens 
och branschens lönsamhet, höja produktkvaliteten och stödja en långsiktig, hållbar utveckling. 
 

Projektets målsättning har varit att göra en övergripande kartering över ny teknik och senaste 
forskningsresultat samt befintlig praxis. Ett andra mål har varit att lämna rekommendationer för 
snabbare införande av nya tekniska rön. 
 

Utredningen baseras på litteraturstudier och intervjuer med erfarna människor från branschen, 
konsulter och leverantörer inom alla ingående delprocesser samt studiebesök vid utvalda 
referensanläggningar. För att möjliggöra en schematisk framställning och en systematisk 
arbetsgång har studien utgått ifrån bergmaterialkedjans processflöde, vilket har indelats i 
följande sju teknikområden: 
• prospektering av nya täkter 
• losshållning inklusive planering av täktverksamhet 
• krossnings- och siktningsprocessen 
• lastning och transport i täkt, upplagshantering samt provtagning och provning 
• transport till kund 
• användningsområden, produktutveckling och restprodukter 
• kunskapsöverföring mellan processtegen. 
 

Arbetet redogör för verktyg och hjälpmedel, befintlig praxis, svensk aktuell forskning och 
senaste forskningsresultat samt relevant litteratur inom varje delprocess. Ny teknik faller under 
begreppen verktyg och hjälpmedel och med befintlig praxis avses en beskrivning av graden för 
tillämpning. 
 

Bland ändamålsenliga hjälpmedel, vars användning ännu inte är vedertagen, kan nämnas 
MWD-teknik, geofysiska metoder, bildanalys, automatisk processtyrning, laserscanning samt 
trådlös kommunikation. Införandet av modern teknik kan förefalla gå långsamt, men eftersom 
branschens investeringar är stora och avskrivningstiderna är långa måste den låga 
förnyelsehastigheten ges viss förståelse. Därtill måste investeringarna vara kostnadseffektiva i 
förhållande till anläggningens produktionsvolym, vilken i sin tur är relaterad till avsättning. 
 

Forskningsresultat upplevs många gånger vara komplicerade att tolka och det akademiska 
språket i kombination med avancerade beräkningar möts av tvivel om huruvida resultatet är 
tillämpbart i praktiken. Innan forskningsresultat ska implementeras bör de följaktligen dels 
anpassas till rådande produktionsförutsättningar, dels förmedlas med ett tydligt, enkelt 
branschspråk. Det innebär att teoretiska hypoteser och belägg måste översättas till praktisk 
verksamhet när de presenteras för branschen. 
 

Andra angelägenheter av mer allmän karaktär som har framkommit under studien är bland 
annat efterlysning av ett tydligt geologiskt språk, en enhetlig tolkning av regelverk, ett relativt 
stort rekryteringsbehov under kommande år, större krav på omfattningen av återvinning och 
återanvändning samt allmänhetens bristande kunskaper om bergmaterialets betydelse för 
samhälle och infrastruktur. 
 

En sammanfattning av arbetets alla diskussioner samt rekommendationer lämnas i rapportens 
sista kapitel. 
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1  Inledning 

 
 
 
1.1 Bakgrund 
 

Inom bergmaterialindustrin har en rad forskningsresultat och andra hjälpmedel presenterats 
med avsikt att effektivisera och optimera produktionen. Många av dessa verktyg har ännu inte 
kommit till praktisk användning i den omfattning som är önskvärd i syfte att förbättra företagens 
och branschens lönsamhet, höja produktkvaliteten och stödja en långsiktig, hållbar utveckling. 
 
 
1.2 Mål 
 

Projektets målsättning har varit att göra en övergripande kartering över ny teknik och senaste 
forskningsresultat samt befintlig praxis. Ett andra mål har varit att lämna rekommendationer för 
snabbare införande av nya tekniska rön. 
 
 
1.3 Omfattning och avgränsning 
 

Projektarbetet omfattar bergmaterialproduktion från prospektering av nya täkter till 
användning av slutprodukten. Eftersom huvuddelen av nya täkter öppnas i berg, är det främst 
bergtäktverksamhet som behandlas. Kapitel 4-8 gäller dock även för anläggningar med 
grusutvinning. På grund av att transport till kund inte faller under produktion av bergmaterial är 
sjätte kapitlet är inte av samma omfattning som de övriga. Området har emellertid ansetts vara 
angeläget att behandla med tanke på bergmaterialkedjans helhetsbild. 
 

Som intressenter avses i första hand bergmaterialproducenter, men alla med beröring till 
branschen kan anses vara avnämare exempelvis beställare och myndigheter. 
 

För att kartlägga befintlig praxis har studier genomförts vid referensanläggningar som har valts 
ut för att motsvara ”typanläggningar”. Både stationära och mobila anläggningar av varierande 
storlekar har inbegripits. 
 

Rapportens litteraturhänvisningar syftar främst till att ge en överskådlig bild av litteratur som 
finns till verksamhetens förfogande. En fullständig förteckning över alla skrifter som kan 
hänföras bergmaterialproduktion har inte ansetts vara möjlig att upprätta, emedan området är 
stort och litteraturtillgången i det närmaste obegränsad. 
 

Arbetet gör inte anspråk på att vara fullständigt, varför endast en del organisationer, 
myndigheter, företag och varumärken nämns vid namn i texten. 
 

Dokumentet avses att fungera som en praktisk handledning för direkt användning i 
bergmaterialbranschen. 

 



2 Kartläggning av teknologi och ingenjörshjälpmedel för bergmaterialproduktion 

1.4 Metodik 
 

Utredningen baseras på litteraturstudier, intervjuer med erfarna människor från branschen 
(bilaga A), konsulter och leverantörer inom alla ingående delprocesser (bilaga B) samt 
studiebesök vid utvalda referensanläggningar (bilaga C). Insamlad data har dokumenterats, 
sammanställts, sorterats efter områden och rangordnats efter betydelse. 
 

För att möjliggöra en schematisk framställning och en systematisk arbetsgång har studien 
utgått ifrån bergmaterialkedjans processflöde, se figur 1.1. Flödet har indelats i följande sju 
teknikområden: 
• prospektering av nya täkter 
• losshållning inklusive planering av täktverksamhet 
• krossnings- och siktningsprocessen 
• lastning och transport i täkt, upplagshantering samt provtagning och provning 
• transport till kund 
• användningsområden, produktutveckling och restprodukter 
• kunskapsöverföring mellan processtegen. 

Inom varje område har verktyg och hjälpmedel, befintlig praxis, forskning samt litteratur 
översiktligt kartlagts. För identifiering av kunskapsöverföring har gränssnitten mellan de olika 
teknikområdena beaktats. 
 
 
1.5 Disposition 
 

Rapportens uppläggning följer flödet i bergmaterialkedjan och kapitlen 2-7 utgör kedjans 
länkar. Varje kapitel indelas i likadana avsnitt som redogör för tillgängliga verktyg och 
hjälpmedel, befintlig praxis i produktionen, svensk aktuell forskning och senaste 
forskningsresultat, hänvisning till litteratur, användbara hemsidor och/eller andra anvisningar 
samt en avslutande diskussion. 
 

Kapitel 8 beskriver erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan de olika processtegen 
och kedjan sluts vid utgångspunkten, det vill säga vid prospektering av nya täkter. Även detta 
kapitel avslutas med en diskussion. 
 

I kapitel 9 framställs en diskussion kring hela studien samt slutsatser och i sista kapitlet lämnas 
rekommendationer utifrån de definierade slutsatserna. Referenser som nämns i löpande text 
återfinns listade sist i rapporten under rubriken ”Referenser”. Figur 1.2 ger en schematisk 
framställning över dispositionen. 
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Figur 1.1 Schematisk framställning över bergmaterialproduktionens flöde och indelning av 

teknikområden. 
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2  Prospektering av nya täkter 

 
 
 
2.1 Verktyg och hjälpmedel 
 

Det finns åtskilliga verktyg och hjälpmedel som är tillgängliga för prospektering av nya täkter. 
En del är tekniska eller ingenjörsmässiga såsom mätning under borrning och simuleringsprogram 
medan andra är strategiska till exempel geografiska informationssystem. I följande underavsnitt 
ges en kort beskrivning av de för branschen mest användbara verktygen. 
 
2.1.1 Kartor 
 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) ger ut en mängd kartor som med fördel kan användas 
i första skedet av prospektering. Till dessa kan nämnas berg- och jordartskartor, 
strukturgeologiska/tektoniska kartor, flygmagnetiska kartor och för vissa geografiska områden 
även bergkvalitetskartor. SGU tillhandahåller dessutom information om exempelvis 
elektromagnetism, gammastrålning och tyngdkraft samt digitala databaser med geologiska data. 
 

Lantmäteriet levererar fastighetskartor och topografiska kartor i olika skalor. De distribuerar 
också flygbilder och ortofoto, vilka utgör förträffliga hjälpmedel för prospektering. De flesta 
produkterna finns tillgängliga i både tryckt och digital form. Geografiska Sverigedata (GSD) är 
ett samlingsnamn på geografisk information som lagras i databaser. Lantmäteriets mål är att 
utforma dem så att viktiga samhällsbehov tillgodoses. Fastighetsregistret, vilket uppdateras av 
både Lantmäteriet och andra myndigheter, innehåller information om fastigheter, 
gemensamhetsanläggningar, samfälligheter samt planer och bestämmelser. Tillgång till aktuella 
uppgifter om landets samtliga fastigheter erbjuds bland annat via direktuppkoppling mot 
registret. För abonnemang av informationen krävs avtal om anslutning. 
 

Inom områdena meteorologi och hydrologi verkar Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI). De samlar in och lagrar data om luft, sjöar, vattendrag och hav. SMHI 
tillhandahåller databaser och kartor över till exempel avrinningsområden, avdunstning och 
nederbörd. 
 
2.1.2 Geografiska informationssystem (GIS) 
 

GIS är en vedertagen förkortning av geografiska informationssystem och definieras enligt 
Eklundh et al. (2001): ”Ett datoriserat informationssystem för hantering och analys av 
geografiska data.” I korthet innebär det att data med koordinatangivelser samlas in och lagras i 
databaser. Efter bearbetning och tolkning erhålls lägesbunden information. För branschens 
vidkommande kan GIS komma till stor användning både vid prospektering och för planering av 
täktverksamhet, transportvägar eller annat med geografisk position. 
 

2.1.3 Global positioning system (GPS) 
 

Global positioning system förenklas till GPS i dagligt tal. GPS är ett satellitbaserat 
navigations- och positionsbestämningssystem som används för både militära och civila ändamål. 
Noggrannheten för systemet är hög, i synnerhet om relativ mätning tillämpas. Insamling av 
GIS-data, inmätning av punkter och volymberäkning är exempel på användningsområden för 
GPS i prospekteringssammanhang. 
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2.1.4 Mätning under borrning (MWD) 
 

Mätning under borrning förkortas MWD efter engelskans Measurement while drilling. 
Tekniken bygger på att borrparametrar mäts under borrning och loggas till anslutande datorer. 
Parametrarna kan vara borrsjunkning, rotationshastighet, vridmoment, matningskraft, tid samt 
håldjup. Bearbetad och tolkad data ger information om bergets beskaffenhet såsom sprickzoner, 
vattenflöde och mekaniska egenskaper. Inom bergmaterialbranschen kan MWD nyttjas för 
prospektering jämte produktionsstyrning och optimering (underavsnitt 3.1.6). 
 

2.1.5 Geofysiska metoder 
 

Geofysiska undersökningsmetoder stödjer sig på att mineral, luft och vatten har olika 
egenskaper av fysikalisk karaktär. Det medför att elementen kan skiljas från varandra och 
berggrunden kan karteras med avseende på geologi. Nedan ges exempel på metoder som är 
användbara för att skapa en geologisk modell. Fakta om geofysiska metoder är till stor del 
hämtade från Stanfors et al. (2001) samt Triumf (1992). Referenserna ger även en 
sammanställning över de olika geofysiska metodernas tillämpbarhet. 
 

Seismik 
 

Principen för seismik baserar sig i korthet på bestämning av elastiska vågors hastighet och 
utbredning, vilka varierar med det geologiska materialets elastiska egenskaper samt densitet. 
Utbredningshastigheten i en sprickrik berggrund är hög i förhållande till en sprickfattig, varför 
metoden ger en uppfattning om bergets natur. En mindre sprängladdning eller ibland ett 
hammarslag utgör källan till vågornas uppkomst. På markytan placerade geofoner registrerar 
vågutbredningen som i sin tur åskådliggörs i ett seismogram. Tolkning av seismogrammet ger 
information om djup till berggrundsyta och bergkvalitet. Det är främst två typer av seismik som 
nyttjas i samband med bergbyggande, refraktions- och reflektionsseismik. Ytvågsseismik är 
under utveckling inom svensk geoteknik. 
 

Georadar (GPR) 
 

Georadar benämns även GPR (Ground penetrating radar). Radarsystemet sänder högfrekventa 
elektromagnetiska vågor. Radarvågorna reflekteras samt refrakteras i gränsskikten mellan objekt 
med olika elektriska och magnetiska egenskaper bland andra bergyta och sprickor. Reflekterade, 
återvändande vågor registreras och lagras i ett inbyggt minne eller i en fältdator, varefter de 
framställs i ett radargram. I radargrammet är volymer såväl som strukturer möjliga att urskilja 
och en tolkning kan presenteras i geologiska termer. Figur 2.1 visar grundprincipen för ett 
GPR-system. 
 
 

sändare mottagare 

volym 2 

volym 1 

 
huvudenhet dator 

reflekterad våg 

 
 

markyta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 Schematisk framställning över ett GPR-system, efter Institutionen för 

Samhällsbyggnadsteknik, Luleå tekniska universitet. 
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Elektriska resistivitetsmetoder 
 

Markens elektriska motståndsförmåga, resistivitet, varierar med sammansättningen, varvid 
bestämning av resistiviteten ger en bild av geologiska förhållanden. Vid resistivitetsmätningar 
sker utsändning av likström ner i marken via två strömelektroder. Strömmen alstrar ett 
spänningsfält i vilket två potentialelektroder placeras för mätning, se figur 2.2. Bra 
ledningsförmåga ger litet motstånd och dålig ledningsförmåga ger stort motstånd. Mättekniken är 
integrerad med datorer och mätdata kan visas för vidare tolkning i såväl vertikal som horisontell 
riktning. Företeelser som ger hög resistivitet kan vara kristallina bergarter medan sprick- och 
vittringszoner ofta är lågresistiva. Det är dock inte möjligt att entydigt hänföra en bergart eller ett 
mineral en bestämd resistivitet och variationerna är många gånger större inom en och samma 
grupp än mellan olika grupper (Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik, Luleå tekniska 
universitet). 
 

Magnetiska metoder 
 

Magnetiska mineral finns i de flesta bergarter, men halt och fördelning växlar. Denna 
magnetism ger förändringar i det omgivande jordmagnetiska fältet, varför mätning av variationer 
i fältet ger upplysning om fördelningen av magnetiska mineral i berggrund och jord. Med en 
magnetometer registreras det magnetiska fältet i olika mätpunkter samt i en baspunkt med vars 
hjälp variationer under tiden för mätning kan visas. Mätdata lagras och överförs sedan till en 
dator och med stöd av datorn kan uppgifterna bearbetas, tolkas samt presenteras. Magnetiska 
mätningar kan utföras från mark och från luft. 
 

Elektromagnetiska metoder 
 

Elektromagnetiska metoder drar nytta av elektromagnetiska växelfält, vilka genereras antingen 
i bärbar utrustning eller av fasta, avlägsna radiosändare. Ett växlande magnetiskt fält inducerar 
ett elektriskt fält som driver elektriska strömmar, vars styrka beror av markens ledningsförmåga. 
Med en mottagare på markytan kan strömmarnas styrka indirekt bestämmas tack vare att de i sin 
tur alstrar ett nytt magnetiskt fält. Genom mätning av det resulterande magnetfältets egenskaper 
erhålls information om fördelningen av markens elektriska ledningsförmåga. Data bearbetas 
jämte tolkas med hjälp av tabeller och diagram eller vanligen med datorprogram. Exempel på 
elektromagnetiska metoder är Very low frequency (VLF) som utnyttjar fasta sändare och 
slingram, vilken omfattar både sändare och mottagare. Mätningar kan genomföras från mark och 
från luft. 
 
 

strömelektroder

I 
 
 

markyta 

U

potentialelektroder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2 Schematisk framställning över principen för mätning med elektriska 

resistivitetsmetoder, efter Triumf (1992). 
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Borrhålsmätningar 
 

Seismik, radar och resistivitetsmetoder är tekniker som även kan användas för mätning i 
borrhål. Grundprinciperna är desamma som för mätning från mark. Andra borrhålsmetoder är 
Borehole image processing system (BIPS), spinnermätning samt olika typer av sondmätningar. 
BIPS innebär att en TV-kamera sänks ner i borrhålet och ger en bild av hålväggen. Spinner är ett 
slags flödesmätning som ger information om borrhålsvätskans strömning. Med sonder finns det 
möjligheter att mäta till exempel temperatur, diameter, gammastrålning och densitet för att få 
upplysningar om bergarter, sprickor, vattenförande zoner et cetera. 
 
2.1.6 Provborrning, provsprängning, provkrossning och materialanalys 
 

Med avsikt att analysera bergets geologi och mekaniska egenskaper kan provborrning 
genomföras. Kärn- och hammarborrning är de användbara metoderna. Kärnborrning tillämpas 
när geologin är komplicerad och de ingående bergarterna är svåra att särskilja. Borrkärnorna 
nyttjas även till provkrossning för vidare mekaniska undersökningar. Hammarborrning genererar 
borrkax som används för att identifiera enklare geologi och tekniken är tillämpbar även för 
uppskattning av materialvolymer (djup). Hammarborrning är en billigare metod än kärnborrning. 
 

Provsprängning utförs i syfte att nå färskt berg. Ett alternativt förfarande är användning av 
slägga. Fördelen med slägga är att mikrosprickor inte uppkommer, vilket är en potentiell risk om 
sprängning utförs. Sprängningsinducerade mikrosprickor kan ge missvisande resultat vid 
mekaniska analyser. 
 

Losshållet berg provkrossas i laboratoriekrossar för att åstadkomma klenare sorteringar till 
erforderliga materialanalyser. Krossar på laboratorium är av betydligt mindre storlek än 
produktionskrossar. 
 

I prospekteringsskedet bör bergmaterialet analyseras med avseende på mineralinnehåll och 
kvalitet. Petrografisk analys genomförs för att identifiera mineral, bergarter, struktur, textur samt 
för att bestämma till exempel kvarts- och glimmerhalt. Mekaniska analyser görs med hänsyn till 
vad bergmaterialet ska användas till eller för bedömning av materialets lämplighet till olika 
ändamål. Kulkvarnsvärde, sprödhetstal, flisighetstal, LT-index och Los Angeles-tal är vanliga 
parametrar som fastställs vid mekaniska undersökningar. Andra företeelser som kan vara 
nödvändiga att kontrollera är förekomst av magnetiska mineral, halt av organiskt material, 
gamma- och radiumindex, fuktkänslighet samt frostbeständighet. Micro Deval-metoden kommer 
att ersätta/komplettera kulkvarnstestet och genomförandet planeras ske under år 2003, 
Vägverket (2003). Mer information om provning finns i underavsnitt 5.1.11. 
 

Klassificering av bergarter kan vara ett verktyg för ungefärlig bedömning av mekaniska 
egenskaper. Den huvudsakliga mineralsammansättningen erhålls från bergartsnamnet och en 
beskrivning av de strukturella och texturella egenskaperna ger information om bergets 
mekaniska egenskaper. Något förgnejsad, medel- och jämnkornig granit är exempel på 
bergartsklassificering. 
 
2.1.7 Kvalitetskrav, metodbeskrivningar och standarder 
 

Beroende av vad bergmaterialet ska användas till finns olika normer i vilka krav på kvalitet 
anges. ATB Väg 2003, BVF 585.52  Makadamballast för järnväg, BBK 94 samt 
Anläggnings-AMA 98 är exempel på dokument som ställer kvalitetskrav på 
bergmaterialprodukter. ATB står för allmän teknisk beskrivning (Vägverket), BVF för 
Banverkets föreskrift, BBK för Boverkets handbok för betongkonstruktioner och AMA för 
allmänna material- och arbetsbeskrivningar (AB Svensk Byggtjänst). 
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En metodbeskrivning framställer detaljerat tillvägagångssättet för en viss analys eller för 
kalibrering av utrustning. Metodbeskrivningar för material- och produktanalyser ges ut av bland 
andra Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB (SP), Vägverket samt Föreningen för 
asfaltbeläggningar i Sverige (FAS). 
 

Det finns en rad nationella och internationella standarder för bergmaterial. En del behandlar 
bestämning av egenskaper samt provningsmetoder inklusive provtagningsmetoder för leverans- 
och produktionsprov. Beträffande provtagning och provning, se underavsnitt 5.1.10 samt 5.1.11. 
Andra inbegriper produkter och för närvarande är ett antal produktstandarder fastställda 
europastandarder. De för branschen mest betydande listas i tabell 7.1, kapitel 7. Dessa är ännu 
inte översatta till svenska, men engelska versioner finns att köpa hos Swedish Standards 
Institute (SIS). Ytterligare viktiga produktstandarder är under bearbetning eller aktuella som 
förslag. Den 1 juni år 2004 ska hela det europeiska standardpaketet, vilket omfattar både 
produkter och provningsmetoder, träda i kraft. Standarderna är baserade på EU:s 
byggproduktdirektiv och avsikten med standardisering är att skapa ett enhetligt förfarande för 
beskrivning av till exempel materialegenskaper, produkter eller måttenheter och toleranser samt 
att i ett större tidsperspektiv underlätta för handel. I Europa utarbetas standarder av European 
Committee for Standardization (CEN) i samarbete med International Standardization 
Organization (ISO). För svensk översättning och distribution svarar SIS. Den överordnade 
europeiska kommittén och den svenska kommittén för bergmaterialprodukter benämns 
CEN/TC 154 respektive SIS/TK 187. Standarder behandlas även i kapitlen 5, 6 och 7. 
 

Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) tillhandahåller branschstandarder i syfte att åstadkomma 
en tydlig produktdefinition i samband med leverans. Ytterligare upplysningar om SBMI:s 
branschstandarder återfinns i kapitlen 5, 6 och 7. 
 

2.1.8 Checklistor och mallar 
 

Tillståndsprövning för täktverksamhet regleras, förutom i miljöbalkens gemensamma regler för 
prövning, enligt 12 kap. miljöbalken samt tillhörande förordningar. Vid täkttillståndsansökan och 
upprättande av miljökonsekvensbeskrivning finns checklistor och mallar som användbara 
verktyg i syfte att utforma dokumenten efter den planerade täkten samt länsstyrelsens önskemål. 
De flesta länsstyrelser tillhandahåller dessa verktyg vid förfrågan. Om Internet används för 
informationssökning bör det uppmärksammas att många länsstyrelser endast ger en kort 
beskrivning av täktverksamhet och upplysningar beträffande ansökan jämte prövning gäller ofta 
generellt för alla tillståndsärenden enligt miljöbalken. På hemsidan för länsstyrelsen i Dalarna 
finns både blankett för täkttillståndsansökan, checklista för miljökonsekvensbeskrivning samt 
bra information om sådant som specifikt berör täkter. Dock kan övriga länsstyrelser ställa andra 
krav, varför det är viktigt att tidigt öppna en dialog med berörd myndighet. 
 

SBMI har gett ut en handledning för miljökonsekvensbeskrivningar. Handledningen är 
anpassad till bergmaterialindustrin och innehåller även exempel på checklistor som underlättar 
arbetet. 
 

Bilaga D omfattar en sammanfattning samt en kort redogörelse av miljörelaterade lagar och 
förordningar som bergtäktverksamhet berörs av, efter Johansson (2001). 
 
2.1.9 Simuleringsprogram och mjukvara 
 

Simuleringsprogram och mjukvaror är hjälpmedel med möjligheter att bland annat skapa 
modeller för geologi, terräng, fyndighetsvärdering, brytningsplanering et cetera. Här ges 
exempel på två system med stora potentialer. 
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Rocklog1 är ett system för produktions- och undersökningsborrning utvecklat av Rockma 
System AB. Konceptet bygger på MWD-teknik integrerad med GPS. Loggning, tolkning samt 
presentation av bergets egenskaper sker direkt för operatören och systemet möjliggör 
karaktärisering liksom tredimensionell visualisering av uppborrad bergmassa. 
 

Prorok AB har utarbetat ProPack som är ett tredimensionellt system med integrerade 
programmoduler för prospektering, gruvbrytning samt mineral- och anläggningsindustri. 
Systemet är flexibelt och kan anpassas utifrån kundens behov med hjälp av olika moduler 
till exempel karteringsprogram, presentationsprogram och program för lägesbunden information. 
ProPack kan också kombineras med andra system. 
 
 
2.2 Befintlig praxis 
 

I prospekteringsskedet följer branschen i allmänhet en viss metodik. När typ av täkt (mobil 
eller stationär, slutprodukter et cetera) har identifierats inleds processen med studier av planer 
(översiktliga, regionala, lokala), kartor av olika slag samt miljörelaterade betingelser. Då det 
geografiska området är fastställt analyseras geologi, volymer, mark- och ägarförhållanden, mer 
preciserade miljöfrågor, transportmöjligheter med mera. En tidig kontakt med myndigheter och 
markägare är vanlig. Utifrån de resultat som framkommer vid undersökningarna, utformas 
tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för den planerade verksamheten. Beroende av 
vem som ska öppna täkten och vilken typ av täkt det handlar om väljs teknik för ovan skildrat 
utförande. 
 

Av de hjälpmedel och verktyg som har beskrivits i avsnitt 2.1 används alla, men i varierande 
omfattning. Mest utnyttjade är kartor, GPS, provborrning, provsprängning, provkrossning, 
materialanalys, kvalitetskrav, metodbeskrivningar, standarder, checklistor och mallar. Dessa är 
vedertagna metoder som lägger grunden till täktprospektering. GIS inklusive databaser samt 
simuleringsprogram och mjukvara brukas i relativt stor utsträckning medan MWD-teknik och 
geofysiska metoder endast används av ett fåtal. Programvaror nyttjas till största del för 
uppföljning samt brytnings- jämte produktionsplanering och programmen är i regel av enklare 
slag. I de fall där MWD-teknik tillämpas är ändamålet oftare produktionsborrning än 
undersökningsborrning. 
 
 
2.3 Forskning 
 

I detta avsnitt framställs kortfattat en del pågående eller avslutade forskningsprojekt inom 
området för prospektering av nya täkter. 
 

Bildanalys av mikrostrukturer vid kristallina bergarter är ett doktorandprojekt vid Göteborgs 
universitet, vilket avser att styrka hypoteserna i den föregående licentiatuppsatsen (Numerical 
description of rock texture by using image analysis and quantitative microscopy2). I syfte att 
identifiera parametrar som styr kvaliteten på bergmaterial och som avgör materialets lämplighet 
till olika ändamål, används bildanalys för studier av bergarters mikrostruktur. 
 

Deformationens inverkan på bergmaterialegenskaper benämns ett pågående projekt som drivs 
av SGU. Det omfattar en undersökning av förändringen i den tekniska kvaliteten på några 
utvalda homogena/massformiga samt intilliggande bergarter som har genomgått olika grad av 
deformation och omvandling. I deformationszoner sker provtagning för petrografisk, kemisk 
samt teknisk analys och bergarterna beskrivs vid de fastställda lokalerna. 

                                                 
1 Rocklog är ett registrerat varumärke. 
2 Se sidan 11 och tabell 2.2. 
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Kulkvarns-, Los Angeles-, sprödhets- och ASR- (alkalikiselreaktivitet) test är exempel på 
analyser som ska genomföras. Projektet är kopplat till ett annat arbete som genomförs vid 
Göteborgs universitet och som behandlar foliationens inverkan på granitens mekaniska 
egenskaper. 
 

Glimmerhaltens inverkan på ett obundet vägmaterials deformationsegenskaper inbegriper ett 
arbete vid Statens geotekniska institut (SGI) och Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) där 
glimrets effekter på deformationer i vägkonstruktioner granskas. Även vattenmättnadskvotens 
betydelse kommer att undersökas. Såväl laboratorie- som fältförsök genomförs. Resultaten från 
projektet ska ge underlag för en eventuell begränsning av tillåten glimmerhalt i obundna 
överbyggnadsmaterial samt kunna användas i ATB Väg. 
 

Granulära stenmaterials mekaniska egenskaper är en licentiatuppsats från Chalmers tekniska 
högskola. I den har spänningsfördelning jämte deformationers beteende i granulära stenmaterial 
undersökts och studerats. Några modeller för spänning har utarbetats samt kompletterats av 
laboratorieförsök med spänningsfördelning och deformationsprocesser. 
 

Numerical description of rock texture by using image analysis and quantitative microscopy 
heter en licentiatuppsats från Göteborgs universitet. Testresultaten från projektet indikerar att 
texturen är en avgörande parameter för bergmaterials mekaniska egenskaper och att bildanalys 
kan vara en lämplig metod att bestämma bergmaterialkvaliteten, eftersom den jämförelsevis ger 
mer information om materialets egenskaper och de geologiska villkoren än traditionell mekanisk 
provning. 
 

Rock fragmentation design är ett forskningsprogram som pågår vid Luleå tekniska universitet. 
Bergmaterialforskningen inom ramarna för programmet är dels inriktad på att utvärdera 
bergmaterialets betydelse för vägkonstruktioner, dels avsedd att skapa ett system för 
klassificering av inom bergmaterialindustrin använda bergmaterial. Systemet baseras på 
bergarternas strukturella, texturella samt mineralogiska egenskaper jämte mekaniska egenskaper. 
Klassificeringssystemet kommer bland annat att nyttjas som basinformation vid teoretiska 
fragmenteringsberäkningar för optimering av borrning, sprängning och krossning. 
 
 
2.4 Litteratur och hänvisning 
 
2.4.1 Lättläst 
 

I tabell 2.1 listas ett urval av användbar litteratur med relevans för prospektering av nya täkter. 
Litteraturen är av lättläst karaktär. 
 
Tabell 2.1 Lättläst litteratur 
 

Titel Kategori Utgivning och utgivningsår 

Ansökan om täkttillstånd samt 
kvalitetssäkring av täkt 

Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Bergteknik, 2001 

Berg för byggande Introduktionsbok Byggförlaget, SBMI, 2001 

Bergmaterial Introduktionsbok Liber AB, SBMI, 2000 

En enskild bergtäkts miljöpåverkan Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vatten byggnad, 
Avdelningen för Bergteknik, 2001 

Geofysik för bergbyggare Skrift SveBeFo, 2001 
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Tabell 2.1 Lättläst litteratur, fortsättning från föregående sida 
 

Titel Kategori Utgivning och utgivningsår 

Kartplan 2002 Översikt Lantmäteriet, Sjöfartsverket, SMHI, SGU

Kompendium i geovetenskap Kompendium Geoprospekt Nord AB, 1998 

Kärnborrning med MWD vid LKAB Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Bergmekanik, 1999 

Materialförsörjning Handbok Vägverket, 1987 

MKB för bergmaterialindustrin Handledning SBMI, 2000 

Naturgrus eller morän Rapport SGU, 2000 

Terrängmodeller för bergtäkter Rapport Linköpings universitet, Institutionen för 
Teknik och naturvetenskap, 2000 

 
2.4.2 Fördjupning 
 

Med avseende på fördjupning inom något av kapitlets områden rekommenderas litteratur i 
tabell 2.2. 
 
Tabell 2.2 Fördjupningslitteratur 
 

Titel Kategori Utgivning och utgivningsår 

Aggregates Handbok A. A. Balkema, 2000 

Aggregates – Sand, gravel and crushed 
rock aggregates for construction 
purposes 

Handbok The Geological Society, 2001 

Bergrum och tunnlar – Byggnads-
geologisk uppföljning och kartering 

Rapport Byggforskningsrådet (Formas), 1978 

Drill process monitoring in percussive 
drilling for location of structural 
features, lithological boundaries and 
rock properties, and for drill 
productivity evaluation 

Doktorsavhandling Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Samhällsbyggnadsteknik, 
Avdelningen för Tillämpad geologi, 1997

Geofysik för geotekniker – Metoder och 
tillämpningar 

Fördjupningsbok Byggforskningsrådet (Formas), 1992 

Geografisk informationsbehandling –
 Metoder och tillämpningar 

Fördjupningsbok Byggforskningsrådet (Formas), 2001 

Geologi – Material, processer och 
Sveriges berggrund 

Fördjupningsbok Bokförlaget Prisma, 1999 

Geomätteknik – Tillämpad geoteknik Kurslitteratur Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Samhällsbyggnadsteknik 

Granulära stenmaterials mekaniska 
egenskaper 

Licentiatavhandling Chalmers tekniska högskola, Sektionen 
för Väg- och vattenbyggnad, Geologiska 
institutionen, 1998 
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Tabell 2.2 Fördjupningslitteratur, fortsättning från föregående sida 
 

Titel Kategori Utgivning och utgivningsår 

Numerical description of rock texture 
by using image analysis and 
quantitative microscopy 

Licentiatavhandling Göteborgs universitet, Geovetarcentrum, 
Avdelningen för Geologi, 2001 

Ore and rock mass characterization 
using borehole geophysics 

Doktorsavhandling Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Bergteknik, 1997 

Rock excavation handbook Handbok Sandvik Tamrock, 1999 
 
2.4.3 Övrigt 
 

I detta underavsnitt presenteras i tabell 2.3 ett antal praktiska webbadresser för informations-
sökning eller för vidare kontakt med organisationer, myndigheter och företag. 
 
Tabell 2.3 Webbadresser 
 

Adress Kommentar 

http://geoblock.sourceforge.net Geoblock: applikation för tredimensionell modellering, 
databashantering och visualisering av geovetenskapliga 
data 

http://swepos.lmv.lm.se Swepos: tillhandahåller data från GPS-satelliter för 
olika tillämpningar 

http://www.3dlasermapping.com 3D Laser Mapping Ltd.: hård- och mjukvara för 
laserscanning (t.ex. för insamling av GIS-data) 

http://www.abem.se ABEM Instrument AB: geofysiska instrument 

Hemsida för geologi, användbara länkar 

http://www.banverket.se Banverket 

http://www.boverket.se Boverket 

http://www.byggtjanst.se AB Svensk Byggtjänst 

http://www.bfr.se Byggforskningsrådet (Formas) 

http://www.cami2003.com Internationell konferens för datorapplikationer, 
mineralindustrin, 2003 

http://www.chalmers.se Chalmers tekniska högskola (CTH) 

http://www.digpro.se Digpro AB: geografisk IT, GIS 

http://www.fas.se Föreningen för asfaltbeläggningar i Sverige (FAS) 

http://www.geosigma.se Geosigma AB: geovetenskaplig konsulting 

http://www.gis.lst.se GIS-data från länsstyrelserna, 
StrateGIS utbildningstittskåp 

http://www.gu.se Göteborgs universitet (GU) 

http://www.kth.se Kungliga tekniska högskolan (KTH) 

http://www.acc.umu.se/widmark/lwgeologi.html

 

http://geoblock.sourceforge.net/
http://swepos.lmv.lm.se/
http://www.3dlasermapping.com/
http://www.abem.se/
http://www.banverket.se/
http://www.boverket.se/
http://www.byggtjanst.se/
http://www.bfr.se/
http://www.cami2003.com/
http://www.chalmers.se/
http://www.digpro.se/
http://www.fas.se/
http://www.geosigma.se/
http://www.gis.lst.se/
http://www.gu.se/
http://www.kth.se/
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Tabell 2.3 Webbadresser, fortsättning från föregående sida 
 

Adress Kommentar 

http://www.lantmateriet.se Lantmäteriet 

http://www.liu.se Linköpings universitet 

http://www.lst.se Länsstyrelserna i Sverige med länkar till varje enskild 
länsstyrelse 

http://www.luth.se Luleå tekniska universitet (LTU) 

http://www.mrm.se MRM Konsult AB: inventeringar och 
kvalitetsundersökningar av berg- och 
naturgrusfyndigheter 

http://www.naturvardsverket.se Naturvårdsverket 

http://www.notisum.se Rättsnätet: svensk författningssamling som omfattar 
lagar och förordningar, länkar till myndigheter med 
specificerade föreskrifter 

http://www.prorok.se Prorok AB: programapplikationer för beräkning, 
modellering, visualisering och produktionsstöd 

http://www.rockma.se Rockma System AB: tolknings- och 
presentationssystem med MWD-teknik 

http://www.sbmi.org Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) 

http://www.sgf.net Svenska geotekniska föreningen (SGF) 

http://www.sgu.se Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

http://www.sis.se Swedish Standards Institute (SIS) 

http://www.sjofartsverket.se Sjöfartsverket 

http://www.smhi.se Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI) 

http://www.sp.se Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB (SP) 

http://www.svebefo.se Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning (SveBeFo) 

http://www.swedgeo.se Statens geotekniska institut (SGI) 

http://www.terrasolid.fi Terrasolid: geoteknisk mjukvara 

http://www.vti.se Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) 

http://www.vv.se Vägverket 

http://www.wsp.se WSP Sverige, f.d. J&W Energi och miljö: geologisk 
miljöinriktad konsulthjälp 

 
 
2.5 Diskussion 
 

Utöver de hjälpmedel och verktyg som beskrivs i avsnitt 2.1 fordrar prospektering dels 
geologiska kunskaper, dels kännedom om myndigheters och kunders krav samt känsla för 
kommande marknadsbehov. Branschen efterlyser ett geologiskt klarspråk, eftersom terminologin 

 

http://www.lantmateriet.se/
http://www.liu.se/
http://www.lst.se/
http://www.luth.se/
http://www.mrm.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.notisum.se/
http://www.prorok.se/
http://www.rockma.se/
http://www.sbmi.org/
http://www.sgf.net/
http://www.sgu.se/
http://www.sis.se/
http://www.sjofartsverket.se/
http://www.smhi.se/
http://www.sp.se/
http://www.svebefo.se/
http://www.swedgeo.se/
http://www.terrasolid.fi/
http://www.vti.se/
http://www.vv.se/
http://www.jw.se/
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är svårtolkad och föga informativ beträffande materialets användarkrav. Täktansvariges 
kännedom om bergets geologi är ibland begränsad till resultat från mekaniska analyser såsom 
kulkvarnsvärde och flisighet. Klassificering av bergarter är en möjlighet att få ett tydligt 
branschspråk med avseende på geologi och den ger även vägledning för bedömning av 
mekaniska egenskaper. Den huvudsakliga mineralsammansättningen erhålls från bergartsnamnet 
och en beskrivning av de strukturella och texturella egenskaperna ger information om bergets 
mekaniska egenskaper. Något förgnejsad, medel- och jämnkornig granit är exempel på 
bergartsklassificering. Forskning pågår i syfte att skapa ett klassificeringssystem för inom 
bergmaterialindustrin använda bergarter, se avsnitt 2.3. 
Många upplever att tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningar är komplicerade 
processer som fördröjer igångsättande av planerad verksamhet. ”Allmänna råd om prövning av 
täkter” samt ”Handbok för allmänna råd om prövning av täkter” har kommit som remissutgåva 
från Naturvårdsverket. Efter fastställande ska anvisningarna bidra till att prövningsförfarandet 
blir enhetligt för Sveriges alla länsstyrelser samt påskynda handläggningstiden. En tidig kontakt 
med berörda myndigheter och en ömsesidig förståelse mellan parterna är viktig för att underlätta 
tillståndsprövningen. Det kan också vara rådligt att hålla sig uppdaterad med lagar och 
förordningar som berör ärendet i synnerhet miljöbalkens tolfte kapitel, vilket är av största vikt 
för täktverksamhet, se även bilaga D. 
 

Geofysiska metoder är användbara verktyg och bra komplement till andra hjälpmedel. Dock 
kan de vara svåra att tillämpa för den oinvigde, eftersom specialutrustningar och ingående 
kunskaper är erforderliga. Metoderna är också indirekta, vilket kan medföra att de inte alltid är 
möjliga att använda kostnadseffektivt i en täkt av svensk ”normalstorlek”. MWD-teknik bör 
lämpligen vara ett verktyg som i allt större utsträckning kommer att nyttjas i 
bergmaterialbranschen. Även om MWD för närvarande uppfattas som en kostsam metod kan 
tekniken bli aktuell till exempel i samband med inköp av en ny borrigg. Marknadsföring mot 
beställare torde kunna medverka till ett snabbare införande. 
 

I prospekteringsskedet när bergmaterialets kvalitet undersöks och analyseras finns vissa risker 
som bör uppmärksammas. Provsprängning kan ge upphov till mikrosprickor, vilka i sin tur kan 
generera högre sprödhetstal. Bergarter som är känsliga för mikrosprickor är främst granit (högt 
fältspatsinnehåll), porfyr, kvartsit samt sur och basisk vulkanit3. Kärnborrning kan ge 
missvisande resultat på bland annat kulkvarnsvärde, eftersom borrkärnorna ger en delvis rundad 
liksom nött kornform och kulkvarnsvärden för material från laboratoriekrossning respektive 
produktionskrossning är inte alltid överensstämmande. Petrografisk analys ska inte underskattas 
då den utgör grunden för identifiering av kvaliteten. 
 

Många hemsidor som listas i tabell 2.3 är mycket användbara för informationssökning. Att 
rekommendera är exempelvis ”Notisum Rättsnätet” som länkar samman lagar och förordningar 
med föreskrifter. Föreskrifter fungerar som en förlängning av svensk författningssamling (SFS) 
och de utarbetas av myndigheter inom olika ansvarsområden exempelvis Arbetsmiljöverket, 
Naturvårdsverket, Socialstyrelsen samt Statens räddningsverk. 

                                                 
3 Vulkaniter är ytbergarter, det vill säga på jordytan stelnad magma. 
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3  Losshållning inklusive planering av täktverksamhet 

 
 
 
3.1 Verktyg och hjälpmedel 
 

Med losshållning avses i allmänhet att fast berg lösgörs och fragmenteras genom sprängning 
som föregåtts av borrning. Brytning med hydraulhammare kan utgöra ett alternativt förfarande 
om bergets beskaffenhet tillåter. Kommande underavsnitt ger en summering av modern teknik 
och andra lämpliga verktyg inom delprocessen losshållning inklusive planering av 
täktverksamhet. I begreppet losshållning behandlas här även skuthantering och efterbehandling 
av täkter sorteras inom gränserna för täktverksamhet. 
 
3.1.1 Borriggar och borrmaskiner 
 

Atlas Copco har utvecklat en helt datorstyrd borrigg för ovanjordsborrning. Riggen har en 
mängd inbyggda små datorer, vilka ansluts tillsammans i ett nätverk. Rig Control System (RCS) 
är programpaketet som driver hela datorprocessen. RCS ombesörjer kontroll av riggens alla 
system och inkluderar program för exempelvis automatisk stånghantering, hålinriktning och 
borrhålslängd, fastborrningsautomatik samt loggning av MWD-parametrar. En roterande laser 
garanterar samma djup på alla borrhål. Borroperatören övervakar samt styr riggen via menyer 
och programfönster som visas på displayen i hytten. RCS ersätter det konventionella hydrauliska 
kontrollsystemet (HCS). Som tillbehör finns en mjukvara (Roc Manager, underavsnitt 3.1.14) för 
planering och analys av sprängoperationer. 
 

Wassara4 Water-Powered Drilling System är ett system för sänkhammarborrning (Down The 
Hole, DTH) med vattendrift. Vatten ersätter borrmaskinens konventionella pneumatiska drivning 
och pumpas med högt tryck fram genom borrsträngen. En avancerad teknisk lösning 
åstadkommer hammarens slag nere i borrhålet. Samma vatten som driver maskinen utnyttjas för 
flera ändamål, eftersom det även fungerar som spol- och kylmedium. Systemet är utvecklat av 
Wassara AB och applicerbart på borrning såväl under som ovan jord. 
 
3.1.2 Tillbehör för raka hål 
 

Raka hål är en strävan vid nästan all bergborrning. Borrstålsleverantörer utvecklar 
kontinuerligt utrustning för att höja hålkvaliteten och därmed effektivisera hela losshållningen. 
Coprod5 heter Atlas Copcos system för rak borrning, vilket innefattar både borrstänger och 
borrör i samma sektion. Sandvik Tamrocks borrverktyg för raka hål benämns Sandvik Coromant 
och består av styrrör samt styrborrkronor som kombineras utifrån rådande förutsättningar och 
önskat resultat. 
 
3.1.3 Instrument för avvikelsemätning 
 

Mätning av borrhålsavvikelse syftar till att definiera borrhålets verkliga läge i förhållande till 
det avsedda läget i tre dimensioner. Faktorer som påverkar den totala hålavvikelsen är främst 
utsättning, påhugg, inriktning jämte hålkrökning. Tekniken för avvikelsemätning baserar sig på 
bland annat optiska eller magnetiska/gravimetriska principer och instrument av slagen teodolit, 
laser samt olika inklinometrar tillämpas. Mätning kan genomföras med sonder eller lampa i 

                                                 
4 Wassara är ett registrerat varumärke. 
5 Coprod är ett registrerat varumärke. 
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borrhålet och/eller under borrning med MWD-teknik. Exempel på leverantörer av instrument och 
system för avvikelsemätning är Reflex Instrument AB, Transtronic AB, 3D Laser Mapping Ltd 
samt Robertsson Geologging Ltd. 
 

Ytterligare en aspekt på avvikelsemätning är säkerheten, eftersom stensprut kan uppstå vid 
sprängning av felriktade hål. Stensprut utgör fara för både människor och omgivande byggnader, 
maskiner eller annan utrustning. 
 
3.1.4 Bullerdämpande utrustning 
 

Normalt är dagens borriggar med hytt relativt väl isolerade i syfte att minska ljudnivån för 
borrmaskinisten och därmed få en acceptabel arbetsmiljö. 
 

Sandvik Tamrock har konstruerat en teknisk lösning för dämpning av det yttre bullret från 
borriggar. Hela matarbalken på en standardmaskin byggs in och isoleras, varvid ljudnivån kan 
sänkas med drygt 9 dB (decibel). 
 

Borrning med sänkborrutrustning (DTH) ger också en dämpning av ljudnivån, eftersom ljudet 
från borrhammarens slag försvinner ner i hålet allt eftersom håldjupet ökar och endast buller från 
påhugget har samma intensitet som vid topphammarborrning. Metoden är dock begränsad till 
grövre håldimensioner (> 89 mm). 
 
3.1.5 Dammbekämpande hjälpmedel 
 

De flesta borriggar är utrustade med dammavskiljare för uppsamling i säckar. En annan 
dammbindningsmetod bygger på att dammbindningsmedel och vatten tillsätts i spolsystemet, 
varefter blandningen följer med spolluften ner i borrhålet. På väg upp binds dammet samman till 
större aggregat. Emellertid fryser systemet vid temperaturer under noll, varför det inte är 
brukbart året runt på breddgrader där Sverige är beläget. 
 
3.1.6 Mätning under borrning (MWD) 
 

Genom att tillämpa MWD vid produktionsborrning kan produktionen styras och borrningen 
optimeras. Exempel på produktionsstyrning respektive optimering är selektiv borrning, 
minimerad hålavvikelse och analys av kulkvarnsvärde samt nyttjande av produktionsstatistik och 
data om maskinens verkningsgrad, Persson (1999). Eftersom ansenliga mängder information kan 
erhållas från uppborrad bergmassa, är MWD-teknologi även lämpad för brytningsplanering. 
Grunderna för tekniken är kort beskrivna i underavsnitt 2.1.4 och figur 3.1 visar exempel på 
praktisk tillämpning. 
 
3.1.7 Borrplaner 
 

När borrplaner formuleras bestäms borrtekniska faktorer såsom hålsättning och håldiameter 
utifrån önskat fragmenteringsresultat, bergets beskaffenhet, tillgänglig borrutrustning samt 
vidare brytningsplanering. Borrplaner nyttjas före, under och efter borrning som verktyg för 
planering, hjälp till utförande samt i uppföljningssyfte. Upprättande av borrplaner kan ske både 
manuellt eller med stöd av datorprogram, se även underavsnitt 3.1.12 och 3.1.14. 
 

3.1.8 Tändmedel 
 

Elektroniksprängkapseln är ett tändmedel med förprogrammerbar elektronisk tidsstyrning, 
vilken möjliggör exakt bestämning av detonationen för den enskilda laddningen. Därmed har 
spridningen inom intervallnumren i stort sett eliminerats och varje kapsel kan programmeras 
med 1 ms (millisekund) intervall. Sprängkapseln är främst användbar vid sprängning av kontur 
samt i vibrationskänsliga områden, emedan vibrationsnivåerna sjunker avsevärt. En del 
undersökningar pekar även på att styckefallet kan styras på ett tillfredsställande sätt vid 
tillämpning av elektroniska sprängkapslar. 
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3.1.9 Sprängämnen 
 

Användning av pumpbara emulsionssprängmedel i bulkform kan effektivisera 
laddningsförfarandet. Emulsion pumpas från tankbilar direkt i borrhålet och känsliggörs till 
sprängämne först i samband med laddningen. Emulsionssprängämnen har hög förmåga att 
motstå väta, varför de kan pumpas i vattenfyllda hål. Följaktligen blir laddningsprocessen 
säkrare, mer rationell samt skonsammare för både inre och yttre miljö. Spillet kan minskas, men 
efter sprängning kvarstående sprängmedelsrester är desamma som för andra sprängämnen. 
 

3.1.10 Mätning av vibrationer och luftstötvåg 
 

Gränsvärden för vibrationer och luftstötvåg regleras i villkoren för täkttillståndet. Vid 
sprängning bör mätningar genomföras av en tredje part för att få ett objektivt utlåtande med 
juridisk hållbarhet. Egna mätningar kan utföras för att få underlag till planering och uppföljning. 
 
 
 
 
 
 
 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 Exempel på användningsområde för MWD-teknik. Här har Rocklog6 tillämpats för 

analys och visualisering av kulkvarnsvärde. Hargshamn, NCC Roads AB 
 a) tre dimensioner b) två dimensioner 

 

                                                 
6 Rocklog är ett registrerat varumärke. 
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3.1.11 Bildanalys 
 

Principen för bildanalys baserar sig på att en kamera fotograferar det fragmenterade materialet 
och information från bilden om partiklarnas konturer jämte geometri beräknas samt tolkas med 
datorprogram. Därefter kan resultatet presenteras som exempelvis kornstorleksfördelnings-
kurvor. Genom att studera kornstorlek i sprängsalvor kan skutfrekvensen minskas med avsikt att 
effektivisera lastning, transport och krossning, Boman (2001). Bildanalys kan även användas till 
processövervakning, som en del i ett provtagningssystem vid krossning för produktionsprover 
(underavsnitt 5.1.12) samt med avseende på avancerad bergmaterialanalys (avsnitt 2.3). 
 
3.1.12 Övriga verktyg för sprängning 
 

Digitala sprängningssystem 
 

Orica har lanserat ett digitalt system för sprängning, i-kon7 Digital Energy Control System. 
Konceptet består av tre elektroniska hårdvaror (Detonator, Logger och Blaster) samt en 
mjukvara. Med den så kallade Loggern programmeras fördröjningen av sprängkapslarna 
(Detonators) och för initiering av salvan används Blastern. Mjukvaran nyttjas till design av 
sprängsalvor. 
 

Salvplanering och uppföljning av salvresultat 
 

Vid salvplanering upprättas ladd-, tänd- samt sprängplaner i syfte att planera brytningen och 
fastställa sprängtekniska parametrar exempelvis val av sprängämne och specifik laddning. 
Planerna kan framställas på manuell väg eller med hjälp av datorprogram. 
 

Uppföljning av salvresultat innebär att resultaten från en sprängning dokumenteras och 
analyseras i största möjliga utsträckning utifrån aktuella omständigheter. Avsikten är att jämföra 
salvor där teknik och/eller produkter varierar eller att studera en viss del av resultatet såsom skut- 
och finandel, kontur eller vibrationer. Exempel på aktiviteter som kan ingå i en uppföljning är 
inmätning av borrhålsavvikelse och salvprofil, skuträkning, mätning av detonationshastighet, 
höghastighetsfilmning samt visuell bedömning, Bergqvist (2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

Bild 3.1 Losshållning med hjälp av hammarmetoden. Åstorp, Skånska Makadam AB 

 

 
7 i-kon är ett registrerat varumärke. 
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3.1.13 Brytning med hydraulhammare 
 

Med hjälp av en hydraulhammare kan fast berg knackas isär för vidare förädling. Tekniken 
bygger på att utnyttja det naturliga spricksystemet och genom att knacka på blocken (inte i 
sprickorna) faller de ut som en liten ”sprängsalva”. Förfarandet kräver dock att berget har ett 
gynnsamt sprickmönster och en relativt hög sprickfrekvens. Metoden påverkar losshållet berg 
betydligt mindre än sprängning, eftersom förekomst av sprängninginducerade mikrosprickor 
elimineras. Emedan inga sprängmedelsrester uppstår och vibrationer samt luftstötvåg uteblir, är 
hammarmetoden fördelaktig ur miljösynpunkt. Emellertid uppkommer buller när 
hydraulhammaren arbetar. Bild 3.1 visar hur berg knackas loss med hydraulhammare. 
 
3.1.14 Simuleringsprogram och mjukvara 
 

Det finns en mängd mjukvaror och simuleringsprogram som är användbara för losshållning 
och planering av täktverksamhet. Nedan följer några exempel och en översikt av 
användningsområden. 
 

Dyno Nobel har framställt ett datorprogram, Blastec, för att underlätta olika slag av 
sprängningsberäkningar. Blastec hanterar bland annat borrning, laddning, kostnadkalkylering, 
sprängsalvans kornstorleksfördelning, tändplaner, skadezonsberäkningar samt vibrationer. 
 

ProPack är som tidigare nämnts i underavsnitt 2.1.9 ett av Prorok AB utvecklat system med 
integrerade programmoduler. Tack vare systemets flexibilitet kan exempelvis modellering, 
koordinatberäkningar samt visualisering genomföras och tillämpas för brytningsplanering jämte 
efterbehandling. 
 

Roc Manager heter Atlas Copcos mjukvara för planering jämte analys av borr- och 
sprängoperationer. Programmet ger möjligheter att designa borrplaner, logga avvikelsedata samt 
analysera MWD-resultat. Borrplaner kan överföras till den datorstyrda borriggens RCS-system 
(underavsnitt 3.1.1) och loggad information från borrhål kan överföras tillbaka till programmet. 
 

Rockma System AB:s program Rocklog8 kan med fördel användas för produktionsborrning. 
Eftersom systemet ger grundlig information om bergets geologiska och mekaniska egenskaper 
samt om borrhålskvaliteten, erbjuds tillfälle att optimera borrning såväl som efterkommande 
processer. Mer information om programmet finns i underavsnitt 2.1.9. 
 

Split-Desktop9 är en mjukvara för bildanalys från Split Engineering LLC. Sedan digitala bilder 
från fält har inhämtats och överförts till datorn, kan till exempel kornstorleksfördelningskurvor 
från sprängsalvor beräknas samt presenteras med datorprogrammets hjälp. 
 
3.1.15 Skuthantering 
 

Sprängning, knackning med hydraulhammare samt stålkula är de tre huvudsakliga metoderna 
för fragmentering av skut. Sprängning kan vara att föredra om skuten är väldigt stora medan 
knackning med hydraulhammare är tillämpbart i de flesta fall. Att fragmentera skut med stålkula 
är ett förfarande som går ut på att ett tungt klot av stål släpps ner på stenblocket, varvid det 
spräcks, se figur 3.2. Kulan släpps från lastmaskinen och föraren kan därför åtgärda skut direkt 
vid lastning av sprängsalvan samt utan störningar i arbetsgången. Hantering av stålkula kräver 
viss övning med avseende på träffsäkerhet och ett klots egenskap att rulla. Som hjälpmedel kan 
en gripklo monteras på lastmaskinen. 

                                                 
8 Rocklog är ett registrerat varumärke. 
9 Split-Desktop är ett registrerat varumärke. 
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3.1.16 Efterbehandling 
 

Vid avslutad täktverksamhet är en återställning till det ursprungliga landskapet inte 
genomförbart. Ofta har täktområdet undergått stora fysiska förändringar och de nya formerna 
måste efterbehandlas så att de smälter in i omgivningen. En noggrann, långsiktig planering 
erfordras och successiv efterbehandling är att föredra såväl ur ekonomisk synpunkt som med 
hänsyn till vegetation. Kostnaderna kan följaktligen spridas över flera år och växtligheten får 
möjlighet att etablera sig. Snedsprängning och/eller anläggning av fallhyllor är i de flesta fall 
nödvändigt i syfte att sörja för säkerheten. Att i terrängen skapa avvikelser som förvarnar om en 
brant är ett alternativ till stängsel, vilket kräver underhåll. Täktsjöar, konsert- eller teaterarenor 
och rekreationsområden utgör exempel på vad en efterbehandlad täkt kan användas till. Även 
djurlivet kan gynnas och rovfåglar såsom berguv trivs i branta bergväggar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a) b) c)
 
Figur 3.2 Schematisk framställning över principen för fragmentering av skut med stålkula. 
 a) kulan släpps b) kulan träffar skutet som spricker c) skutet faller sönder 
 
 
3.2 Befintlig praxis 
 

Omfattningen av nyttjandegraden för de verktyg som har beskrivits i avsnitt 3.1 varierar 
kraftigt. Tillbehör för raka hål, avvikelsemätning, borr-, ladd-, tänd- och sprängplaner, 
emulsionssprängmedel samt mätning av vibrationer och luftstötvåg är vedertagna hjälpmedel. 
Buller- och dammbekämpning är inbyggd i moderna borriggar, varför det ur arbetsmiljösynpunkt 
inte längre anses vara något problem. Sandvik Tamrocks lösning för dämpning av externt buller 
finns ännu bara monterad på en aktiv borrigg (NCC Roads AB Sverige Syd i Södra Sandby) och 
den datorstyrda riggen förekommer i två exemplar, hos Sollefteå Sprängtjänst AB samt NCC 
Roads AB Sverige Nord. MWD-teknik tillämpas av ett fåtal och främst av dem som borrar 
datorstyrt. Elektroniska sprängkapslar jämte bildanalys nyttjas inte regelbundet utan har endast 
ingått i projekt eller utvärderingsförsök. Oricas digitala sprängningssystem liksom Wassara AB:s 
vattendrivna borrningssystem är i princip helt okända i branschen. Simuleringsprogram och 
mjukvara används till viss del, men sällan kontinuerligt eller rutinmässigt. 
 

Brytning av berg med hjälp av hydraulhammare förekommer i en täkt som drivs av Skånska 
Makadam AB (Åstorp). 
 

Fragmentering av skut utförs normalt genom knackning med hydraulhammare eller sprängning 
i de fall där skuten är alltför stora för att knackas sönder. Stålkula används vid NCC Roads AB 
Sverige Syd i Södra Sandby. Dock är metoden vanligt förekommande i Norge. 
 

När det gäller efterbehandling väljer de flesta att genomföra successiv efterbehandling för att 
sprida kostnaderna över lång tid. 
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3.3 Forskning 
 

I detta avsnitt framställs kortfattat en del pågående eller avslutade forskningsprojekt inom 
området för losshållning inklusive planering av täktverksamhet. 
 

Aktiv kontroll av vibrationer från sprängning är ett projekt som genomförs vid Luleå tekniska 
universitet på uppdrag av SveBeFo och LKAB. Efter inledande fältförsök i ett dagbrott på 
Gotland har en förstudie utförts angående möjligheter att kontrollera vibrationer från sprängning 
genom anpassning av intervalltider mellan närliggande hål så att interferens och utsläckning av 
vibrationer uppnås vid vissa platser. Lovande försök genomfördes under våren 2002 i 
Malmberggruvan och ytterligare försök kommer att utföras under vintern 2002/2003. 
 

Efterbehandling av täkter, främst markskiktets betydelse för grundvattenskydd benämns ett 
pågående licentiatarbete vid Kungliga tekniska högskolan, vilket bland annat syftar till att 
förbättra metoderna för efterbehandling, prova grundvattenmodeller för optimal utformning av 
täktsjöar samt skapa underlag till anvisningar för efterbehandling. 
 

Fragmentering i bergtäkter är ett forskningsprojekt vid Chalmers tekniska högskola i 
samarbete med SveBeFo. Målsättningen är dels att fastställa olika källors bidrag till finandelen 
vid sprängning, dels att minska mängden finandel. Både modell- och fältförsök kommer att 
genomföras och resultat från fältundersökningar där ett antal salvor har utvärderats visar att 
finandelen ökar med minskad håldimension. 
 

Less fines production in aggregate and industrial mineral industry heter ett EU-projekt, vars 
mål är att väsentligt minska den osäljbara finandelen som produceras i bergtäkter och dagbrott. I 
arbetet deltar industrier och forskningsorganisationer från Frankrike, Spanien, Skandinavien 
samt Österrike. Från skandinavisk sida medverkar Partek Nordkalk, Dyno Nobel och SveBeFo. 
Projektet avslutas under år 2004. 
 

Optimering av fragmentering i stora dagbrott är ett pågående projekt, vilket genomförs av en 
industridoktorand som är anställd vid Boliden Mineral AB samt knuten till Luleå tekniska 
universitet. Arbetet är inriktat på fragmentering av malm i Aitikgruvan och avser besvara 
följande tre frågor. 
1. Hur inverkar salvans egenskaper (styckefall, form, packning) på slutresultatet i de 

efterföljande processerna såsom lastning, krossning, malning och lakning? 
2. Hur kan man mäta de parametrar som påverkar resultatet? 
3. Hur påverkar design (geometri, sprängämnen, tändföljd med mera) och geologi dessa 

parametrar och slutresultatet? 
 

Rock fragmentation design är ett forskningsprogram som bedrivs vid Luleå tekniska 
universitet. Det syftar till att utveckla en ny materialmodell och ett simuleringsprogram för 
bergfragmentering. Materialmodellen bygger på bergets struktur, textur jämte 
mineralsammansättning, se även avsnitt 2.3, och i arbetet ingår även att förbättra metoder för 
mikroskopiundersökning av slipprover. Tillämpningar utvecklas för optimering av borrning, 
sprängning och krossning samt för kvalitetskontroll av bergmaterial. 
 

Spicktektonikens betydelse för ballastproduktion heter ett projekt som bedrivs vid Chalmers 
tekniska högskola och som omfattar implementering av en tidigare utvecklad modell för 
bestämning av bergmassors blockstorleksfördelning in situ10. Syftet är att anpassa modellen till 
det regionala tektoniska sprickmönstret och ta fram in situfördelningar i bergmassans blockighet. 
Arbetet avses leda till bättre styrning av sprängningsförloppet, reducerad användning av 
sprängämnesmängden samt ökad andel försäljningsbar stenfraktion och minskad finandel. 

                                                 
10 Se tabell 3.2. 
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Undersökning av styrande faktorer vid pallsprängning är en licentiatavhandling från Chalmers 
tekniska högskola som behandlar geologins och sprängteknikens betydelse för sprängsalvans 
kvalitet främst med avseende på fin- och skutandel. Projektet har genomförts i nära samverkan 
med SveBeFo. Fältförsöken indikerar att geologiska faktorer samt i viss mån specifik laddning 
och detonationshastighet har en styrande effekt på fragmenteringsresultatet. Emellertid har 
detonationshastighet, specifik laddning och kopplingsgrad en underordnad betydelse i de 
undersökta bergtäkterna. SveBeFo har bearbetat avhandlingen och den finns även tillgänglig som 
en SveBeFo-rapport (Fragmentering i bergtäkter - Inverkan av geologi och sprängteknik11). 
 
 
3.4 Litteratur och hänvisning 
 
3.4.1 Lättläst 
 

I tabell 3.1 listas ett urval av användbar litteratur med relevans för losshållning inklusive 
planering av täktverksamhet. Litteraturen är av lättläst karaktär. 
 
Tabell 3.1 Lättläst litteratur 
 

Titel Kategori Utgivning och utgivningsår 

Aktiv kvalitetsberoende 
produktionsstyrning vid losshållning 

Examensarbete Bergsskolan i Filipstad, 2001 

Berg för byggande Introduktionsbok Byggförlaget, SBMI, 2001 

Bergmaterial Introduktionsbok Liber AB, SBMI, 2000 

Bättre borrningskvalitet i bergtäkter Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Bergteknik, 1997 

Fragmentering i bergtäkter - Inverkan 
av geologi och sprängteknik 

Rapport SveBeFo, 1999 

Fragmentering i skivras Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Bergteknik, 2002 

Kvalitetsbestämning av sprängsalvor 
med hjälp av bildanalys 

Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Bergteknik, 2001 

Kvävelakning från LKAB:s 
gråbergsdeponier 

Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Samhällsbyggnadsteknik, 
Avdelningen för Tillämpad geologi, 2001

Kväveläckage från sprängstensmassor Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Samhällsbyggnadsteknik, 
Avdelningen för Tillämpad geologi, 1997

Känslighet och skyddsvärde: en 
bedömningsgrund vid val av material i 
vägbyggande? 

Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Geoteknik, 2002 

                                                 
11 Se tabell 3.1. 
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Tabell 3.1 Lättläst litteratur, fortsättning från föregående sida 
 

Titel Kategori Utgivning och utgivningsår 

Kärnborrning med MWD vid LKAB Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Bergmekanik, 1999 

Modern bergsprängningsteknik Handbok Applied Explosives Technology 
(APPLEX), 1999 

Påverka finkornsandelen vid 
losshållning av berg i bergtäkt 

Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Bergteknik, 2001 

Råd och tips om efterbehandling av 
täkter i Norrland 

Skrift Länsstyrelsen i Västerbottens län, 2000 

Sprängteknik Handbok Vägverket, 1991 

Utvärdering av bildanalys i Aitik Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Bergteknik, 1999 

 
3.4.2 Fördjupning 
 

Med avseende på fördjupning inom något av kapitlets områden rekommenderas litteratur i 
tabell 3.2. 
 
Tabell 3.2 Fördjupningslitteratur 
 

Titel Kategori Utgivning och utgivningsår 

Active control of blasting vibrations Rapport SveBeFo, 2002 

Aggregates Handbok A. A. Balkema, 2000 

Aggregates – Sand, gravel and crushed 
rock aggregates for construction 
purposes 

Handbok The Geological Society, 2001 

Bestämning av bergmassors 
blockstorleksfördelning 

Rapport Chalmers tekniska högskola, Sektionen 
för Väg- och vattenbyggnad, Geologiska 
institutionen, 1999 

Determination of the damaged zone in 
quarries, related to aggregate 
production 

Artikel Bulletin of engineering geology and the 
environment (2001) 60:157-166 

Diggability studies of electric shovel in 
open pit mining 

Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Bergteknik, 1998 

Driftsäkerhets- och underhållsanalys 
av ett borraggregat 

Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Bergteknik, 1997 

Kväve och sprängämnesrester i 
LKAB:s malm-, gråbergs- och 
produktflöden 

Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Samhällsbyggnadsteknik, 
Avdelningen för Tillämpad geologi, 1999
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Tabell 3.2 Fördjupningslitteratur, fortsättning från föregående sida 
 

Titel Kategori Utgivning och utgivningsår 

Raise boring optimization Licentiatavhandling Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Bergteknik, 2001 

Resultat från fältprov angående 
oönskad sprickutbredning och exempel 
på borrhålsavvikelse 

Rapport/notat Ingvar Bergqvist, Dyno Nobel, 1999 

Rock excavation handbook Handbok Sandvik Tamrock, 1999 

Undersökning av styrande faktorer vid 
pallsprängning 

Licentiatavhandling Chalmers tekniska högskola, Sektionen 
för Väg- och vattenbyggnad, Geologiska 
institutionen, 1997 

Utilisation of Measurement While 
Drilling to optimise blasting in large 
open pit mining 

Licentiatavhandling Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Bergteknik, 2001 

 
3.4.3 Övrigt 
 

I detta underavsnitt presenteras i tabell 3.3 ett antal praktiska webbadresser för informations-
sökning eller för vidare kontakt med organisationer, myndigheter och företag. 
 
Tabell 3.3 Webbadresser 
 

Adress Kommentar 

http://link.springer.de Artiklar m.m. 
http://www.atlascopco.com/rde Atlas Copco Rock Drillning Equipment 
http://www.av.se Arbetsmiljöverket 
http://www.chalmers.se Chalmers tekniska högskola (CTH) 
http://www.dynonobel.com Dyno Nobel: besökvärt bibliotek med dokumentation på engelska 
http://www.flairbase.com Flairbase Inc.: simuleringsprogram och mjukvara med inriktning mot 

gruvindustrin 
http://www.geologging.com Robertson Geologgning Ltd.: instrument för bl.a. avvikelsemätning 
http://www.i-konsystem.com i-kon12 Digital Energy Control: digitalt system för sprängning 
http://www.jkmrc.uq.edu.au Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC) 
http://www.kimit.se Kimit AB 
http://www.lst.se Länsstyrelserna i Sverige med länkar till varje enskild lässtyrelse, 

efterbehandling 
http://www.luth.se Luleå tekniska universitet (LTU) 
http://www.nitroconsult.se Nitro Consult AB: berg-, spräng- och vibrationsteknik 
http://www.orica-explosives.com Orica Explosives 

                                                 
12 i-kon är ett registrerat varumärke. 
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http://www.orica-explosives.com/


 3 Losshållning inklusive planering av täktverksamhet 27 

Tabell 3.3 Webbadresser, fortsättning från föregående sida 
 

Adress Kommentar 

http://www.prorok.se Prorok AB: programapplikationer för beräkning, modellering, 
visualisering och produktionsstöd 

http://www.reflex.se Reflex Instrument AB: utveckling och försäljning av instrument för 
avvikelsemätning i borrhål, användbara länkar 

http://www.rockma.se Rockma System AB: tolknings- och presentationssystem med 
MWD-teknik 

http://www.sbuf.se Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) 
http://www.smc.sandvik.com Sandvik Mining and Construction Sandvik Tamrock 
http://www.spliteng.com Split Engineering LLC: mjukvara för bildanalys 
http://www.srv.se Statens räddningsverk (SRV): omfattar numera även f.d. 

Sprängämnesinspektionen 
http://www.svebefo.se Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning (SveBeFo): omfattande 

litteraturlista 
http://www.tbirdpac.com Thunderbird Pacific Corp.: design, produktion och distribution av 

elektroniska instrument och mjukvarusystem för gruvindustrin 

http://www.terrasolid.fi Terrasolid: geoteknisk mjukvara 
http://www.transtronic.se Transtronic AB: utveckling och försäljning av instrument och system 

för borrhålsmätning 
http://www.wassara.com Wassara AB: vattendrivet system för borrning 
 
 
3.5 Diskussion 
 

Framtidens borrning kommer i stor utsträckning att vara fjärrstyrd där laddstället styrs från 
kontrollrum med hjälp av avancerad teknik. GPS-baserade system och elektroniska kompasser 
ligger i spetsen för utveckling av borrmetoderna. Instrumenten ska underlätta för borrning av så 
exakta borrhål som möjligt, både till djup och till riktning, Andefors (2002). 
 

Dagens förfarande med upphandling av inom losshållning nästan alla ingående operationer 
med olika entreprenörer tenderar till att suboptimera processen. Krav på lägsta möjliga pris är en 
möjlig orsak till exempelvis borrning med hård matning och stor hålkrökning till följd eller 
sprängning som har genererat hög andel skut. 
 

MWD-teknik är ett kraftfullt verktyg som i allt större utsträckning torde komma att utnyttjas i 
bergmaterialbranschen. Även om MWD för närvarande uppfattas som en kostsam metod kan 
tekniken bli aktuell till exempel i samband med inköp av ny borrigg. Marknadsföring mot 
beställare skulle kunna medverka till snabbare införande. 
 

De elektroniska sprängkapslarnas förmåga att sänka vibrationsnivåer medför att användningen 
främst kommer till gagn vid sprängning i vibrationskänsliga områden. Trots att produkten har 
funnits på marknaden en tid, har den ännu inte etablerats i bergmaterialbranschen. 
 

Bildanalys är ett bra verktyg för att studera fragmenteringsresultatet efter sprängning. Genom 
att studera kornstorlek i sprängsalvor kan skutfrekvensen minskas med avsikt att effektivisera 
följande steg i förädlingsprocessen. Tekniken har utvecklats, men ännu är den benägen att  

 

http://www.prorok.se/
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http://www.wassara.com/
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underskatta finandelen (< 100 mm). Möjligen är det en anledning till att bildanalys hittills inte 
har haft någon större framgång i branschen. Sannolikt anses även metodens mindre 
automatiserade alternativ vara alltför tidsödande och därmed kostsam för att få en given plats i 
det dagliga arbetet. Bildanalysteknik kan även användas för processövervakning, som en del i ett 
provtagningssystem vid krossning för produktionsprover (underavsnitt 5.1.12) samt med 
avseende på avancerad bergmaterialanalys (avsnitt 2.3). 
 

Vid sprängning med emulsionssprängmedel har dödpressning av pipor blivit en allt oftare 
uppträdande företeelse. Dödpressning uppstår av övertryck från närliggande pipor, varvid 
sprängämnet inte förmår detonera utan brinner upp. Dessa erfarenheter har medfört att 
sprängningsbranschen är tveksam till sprängämnets funktion vid vissa applikationer: klena hål, 
täta hål och stor andel prills. För närvarande finns emellertid inga officiella utredningar som har 
analyserat problemet, men branschen hyser förhoppningar om att sprängmedelstillverkarna kan 
lämna rekommendationer för tillämpning och användning. 
 

Vibrationer är också ett omdiskuterat ämne, eftersom det råder en del oklarheter om huruvida 
gränsvärden är satta till rimliga nivåer med hänsyn till rådande förutsättningar samt om det är 
komfortvärden eller husets prestanda som styr bedömningen. Vibrationsmätningar vid hus som 
har byggts på berg ger fyra gånger högre resultat än om mätningar genomförs vid hus som är 
placerade på lera. Leran har en dämpande effekt på vibrationsvågorna. 
 

En annan miljörelaterad frågeställning i samband med losshållning är kväveföroreningar och 
då främst urlakning. Kväve är viktig näring för växtlighet och ett betydande grundämne i 
naturen. Ett exempel är luft som till 78 % består av kväve. Balanserna i kvävets kretslopp och i 
naturens processer rubbas om alltför stora mängder av ämnet tillförs från mänsklig aktivitet. 
Konsekvenserna blir exempelvis eutrofiering (övergödning) som kan drabba både mark och 
vatten. I Sverige påträffas problemet huvudsakligen i söder medan företeelsen är ovanlig norr om 
Dalälven. Största bidragande källor till eutrofiering är jordbruk och avloppsreningsverk, Svensk 
Energiförsörjning (2000). Sammansättningen av ämnen som frigörs vid sprängning består i 
första hand av vatten (H2O), kvävgas (N2), koloxid (CO), koldioxid (CO2), vätgas (H2), 
syrgas (O2), metan (CH4), kväveoxider (NOx) samt ammoniak (NH3), Sjölund (1997). 
Kväverester från sprängt berg kan frigöras och lakas ur till marken. Kväve avges främst genom 
sin lättlöslighet i vatten. Regn respektive dammbekämpning bidrar till urlakning om inte 
upplagen är täckta. Enligt Sjölund (1997) är val av sprängämne jämte säker 
sprängämneshantering och laddning (spill undviks) insatser som kan begränsa kväveutsläppets 
storlek avsevärt. Mängden kväve i sprängstensmassor varierar inom vida gränser, volymen av 
losshållet berg beror av täktens produktion, upplagens lagringstid växlar och recipienternas 
sensibilitet är olika, varför miljöbelastningen bör bedömas i varje enskilt fall. I Sverige förbrukas 
årligen 45 000 ton sprängämnen motsvarande cirka 15 000 ton kväve eller ungefär 3 % av 
mängden använd gödsel (Holmberg, 1997 och Sjölund, 1997). Det bör emellertid 
uppmärksammas att användningen sker inom tämligen begränsade områden, varvid höga 
koncentrationer av kväveföroreningar kan uppkomma. En studie av kväveläckage från 
sprängstensmassor (Sjölund, 1997) visar att kväveinnehållet i sprängsten från en viss uttagen 
materialmängd i en bestämd bergtäkt uppgick till omkring 1 g/ton (gram per ton), vilket 
motsvarar ungefär 1 % av laddningsmängden. Enligt samma referens utgör urlakning av denna 
kvävemängd 1-7 gånger bakgrundsbelastningen under förutsättning att hela mängden kväve 
lakas ur. Det högre värdet erhålls om urlakningen sker under ett år och det lägre gäller för tio år. 
Bakgrundsbelastningen återger kvävetillskott från atmosfärisk deposition samt naturlig 
kväveförlust från åkermark, en total massa om 2,3 g/m2 år (gram per kvadratmeter och år). I 
samma projekt jämförs nämnda uppgifter med motsvarande resultat från tunnelberg. 
Tunnelmassorna antas ha ett kväveinnehåll på 30 g/ton och vid urlakning utgör kväveläckaget 
20-200 gånger bakgrundsbelastningen. 
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Uppgifterna ska tolkas som ett stickprovsresultat från ett underlag med okänd fördelning, 
eftersom vissa svagheter finns inbyggda i undersökningen och en del beräkningar bygger på 
antaganden. Tabell 3.4 redovisar årlig urlakning av kväve (N) från tunnelberg samt bergtäkt och 
förutsättningarna för beräkningar klargörs under tabellen, efter Sjölund (1997). 
 
Tabell 3.4 Beräknad kväveurlakning från upplag 
 

 Tunnelberg Ytligt sprängt berg 

Antaget kväveinnehåll  480 g/m2  16 g/m2 

Urlakning under 1 år  480 g N/m2 år  16 g N/m2 år 

Urlakning under 5 år  96 g  N/m2 år  3,2 g N/m2 år 

Urlakning under 10 år  48 g N/m2 år  1,6 g N/m2 år 

Förutsättningar: • Bakgrundsbelastning = 2,3 g N/m2 (0,8 g N/m2 i atmosfärisk deposition plus 
1,5 g N/m2 i naturlig kväveförlust från åkermark). 

 • Materialets densitet = 1,6 ton/m3. 
 • Upplagets höjd = 10 m. 
 • Kväveinnehåll i tunnelberg = 30 g/ton. Uppgifterna grundar sig på Sjölunds 

analysresultat från laktester. 
 • Kväveinnehåll i material från ytligt sprängt berg = 1 g/ton. Uppgifterna 

grundar sig på Sjölunds analysresultat från laktester. 
 • Jämförelsen görs vid antagande av att allt kväve i materialet urlakas på 

1, 5 respektive 10 år. 
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4  Krossnings- och siktningsprocessen 

 
 
 
4.1 Verktyg och hjälpmedel 
 

Krossning och siktning är sista steget vid förädling av bergmaterial. Där tillverkas 
slutprodukter som sedan används dels i befintligt skick, dels som beståndsdel i någon annan 
produkt såsom betong, asfalt eller murbruk. Följande underavsnitt sammanfattar processens 
verktyg och ny teknik inom området. 
 
4.1.1 Automatisk processtyrning 
 

Vid automatisk processtyrning styrs hela tillverkningsprocessen av en överordnad dator. Ett 
antal mindre datorer reglerar i sin tur varje maskinenhet. Var och en av dessa datorer har 
programmerats för en viss produkt och med stöd av kontinuerligt inkommande mätdata justerar 
de maskininställningarna i syfte att uppnå avsedd produkt. Mätningen är automatiserad och sker 
på både in- och utgående material, det vill säga både före och efter bearbetning. Den 
överordnade datorn, vilken styr de mindre datorerna, är programmerad för slutprodukten. 
Figur 4.1 visar principen för automatisk processtyrning. 
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Figur 4.1 Schematisk framställning över principen för automatisk processtyrning. 
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4.1.2 Maskinstyrning 
 

Till skillnad från automatisk processtyrning finns vid maskinstyrning ingen överordnad dator 
utan varje maskinenhet styrs av en mindre dator. Mätningen är vanligtvis manuell och utifrån 
mätdata och önskad produkt eller kapacitet, programmeras var och en av dessa datorer att ställa 
in maskinen. Med avsikt att övervaka processen kopplas varje maskindator till en större dator 
som åskådliggör flöde och maskininställningar. Automatisk spaltreglering är en form av 
maskinstyrning med vars hjälp varje enskild kross i en anläggning kan styras individuellt med 
hänsyn till produkt och/eller kapacitet. Via kontrollrummets PLC (Programmable Logical 
Control) kan hela krossnings- och siktningsförloppet övervakas. Exempel på system för 
automatisk spaltreglering är Nordberg A2020 (uppdaterad version av Lokoset) som saluförs av 
Metso Minerals och ASR Plus från Sandvik Rock Processing. Figur 4.2 visar principen för 
maskinstyrning. 
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Figur 4.2 Schematisk framställning över principen för maskinstyrning. 
 
4.1.3 Matare 
 

Råmaterial tippas med hjullastare, lastbil eller truck till matningsenhetens tråg/ficka. Matarens 
uppgift är att föra materialet vidare till nästa processenhet och beroende av vilken sorts material 
som ska behandlas, används olika sorters matare av vilka de vanligast förekommande är 
lamellmatare, vibrerande matare samt bordmatare. För bedömning av lämplig typ bör 
anläggningar för täkt i berg och naturgrusanläggningar särskiljas. 

 



 4 Krossnings- och siktningsprocessen 33 

Tabell 4.1 rangordnar de tre matartypernas lämplighet för bergmaterial- respektive 
naturgrusanläggningar. Efter tabellen följer översiktliga beskrivningar av olika matare och deras 
tillämpning. Huvuddelen av faktauppgifterna härrör från Svensson (2002), Vägverket (1987) och 
Hultkvist (2001). 
 
Tabell 4.1 Tillämpningsområde och matartyp 
 

Nr Anläggning för täkt i berg Anläggning för täkt i naturgrus 

1. Lamellmatare Vibrerande matare 

2. Vibrerande matare Bordmatare 

3. Bordmatare Lamellmatare 
 
Lamellmatare 
 

Lamellmataren kan liknas vid en bandtransportör där banden utgörs av kedjor med kraftiga 
lameller av plåt eller gjutgods. I syfte att motstå slag och stötar, vilka uppkommer från 
storstyckigt gods som tippas i matningsenheten, är konstruktionen robust. Vanligtvis placeras 
den med lutning uppåt, varvid matarbordet drar ut godset från den nedre delen av mataren. 
Materialbädden blir därmed inte så tjock mot utloppet, vilket underlättar överblick och kontroll 
av stora block. Lamellmataren tillämpas främst för matning till förkross. 
 

Vibrerande matare 
 

Vibrerande matare får en siktande funktion om de utrustas med grizzly (för bergkross) eller 
gallerstav (för naturgrus), men kombinationen är endast tillämpbar när rensiktningskraven är små 
exempelvis för avskiljning av gratismaterial eller sand. De täcker ett stort arbetsområde, varför 
uppbyggnaden varierar beroende av vilket material som ska hanteras. Vibrerande matares 
huvudgrupper utgörs av horisontalmatare, matare med obalansmotorer samt elektromagnetiska 
matare. Horisontalmatare byggs i olika bredder och längder för hantering av grovstyckigt 
bergmaterial och de arbetar vanligtvis horisontellt eller i svag lutning. Rörelsen som är linjär och 
riktad snett uppåt/framåt åstadkoms av en vibratormekanism med två motroterande axlar, vilka 
är försedda med obalanser. Vid behov av steglös kapacitetsreglering kan variatordrift eller 
hydraulisk drift tillämpas. Matare med obalansmotorer kan användas för naturgrus samt inte 
alltför grovt bergmaterial. Slaget (rörelsen) är linjärt uppåtriktat och frambringas av 
obalansmotorer. Om steglös matning önskas kan motorernas varvtalet ändras inom vissa gränser 
med hjälp av en frekvensomvandlare. Elektromagnetiska matare ger möjligheter till noggrann 
dosering och steglös matning under drift, varför de är lämpliga i anläggningar för automatiserade 
processer med styrda flöden. 
 

Bordmatare 
 

Även bordmatare täcker ett stort arbetsområde och liksom lamellmatarna kan de konstrueras 
robusta med avsikt att uppfylla kraven för hantering av grova bergmassor. Drivningen är 
antingen mekanisk via elmotor, kuggväxel samt excenteranordning eller hydraulisk, vilken 
medger enkel förändring av såväl slaglängd som slagfrekvens. Steglös kapacitetsreglering erhålls 
med hjälp av variator- eller likströmsdrift. 
 

Övriga matare, tillbehör och teknik 
 

Rörmatare och konstantvolymmatare är exempel på andra matartyper. Eftersom rörmatarens 
konstruktion är helt tillsluten, tillämpas den främst för dammalstrande material samt vid matning 
eller transport i över- eller undertryck. Exempel på användning är matning ur fickor, av 
kontinuerliga närtransportdon och av kvarnar, påfyllning respektive tömning av vågkärl jämte 
lastutrustningar samt fyllning av behållare och transportfordon. 
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Konstantvolymmatare nyttjas för noggrann dosering av finkorniga material exempelvis vid 
betong- och asfalttillverkning. Konstruktionen utgörs i princip av en bandtransportör med plant 
band av gummi som genom reglering av utmatad bäddtjocklek och bandhastighet erbjuder 
mycket exakt matning med stora inställningsmöjligheter. 
 

Som tidigare nämnts kan matare få en siktande funktion med hjälp av speciella utrustningar 
såsom grizzly (roster), gallerstav och spaltsorterare. Grizzlyn kan utnyttjas för grov avskiljning 
vid bergkrossning och gallerstav för grov avskiljning vid krossning av naturgrus. Spaltsorterare 
utgör ett komplement till matare som utrustats med grizzly eller gallerstav. 
 

För att motverka fastfrysning i trågsidor och matarbotten finns olika sorters 
uppvärmningsanordningar för matare. De kan vara utanpåliggande kanaler, eluppvärmda slingor 
eller gasol. 
 

I mobila anläggningar är matare ofta fjärrstyrda för att snabbt och enkelt kunna stanna flödet 
vid oförutsedda händelser. Vanligen utgörs krossmaskinist samt lastmaskinförare av en och 
samma person, varför lösningen med fjärrkontroll är praktisk såväl som resurssparande. 
 

Ett krav för användning av maskinstyrning är steglös matning, eftersom maskinstyrning 
innebär förändring av flödet och inte endast till- eller frånslag. 
 

4.1.4 Krossar 
 

Krossning av bergmaterial sker i flera steg och med hänsyn till ett givet råmaterial samt en 
önskad slutprodukt, väljs antal krossningssteg och maskintyp enligt tabell 4.2. En kort 
redogörelse av olika krossar och deras tillämpning följer efter tabellen. Huvuddelen av 
faktauppgifterna härrör från Svensson (2002), Vägverket (1987) och Hultkvist (2001). 
 
Tabell 4.2 Tillämpningsområde och maskintyp 
 

Nr Tillämpningsområde Maskintyp 

1. Förkrossning Käft- eller spindelkross 

2. Mellankrossning Käft-, spindel- eller konkross 

3. Efterkrossning Kon-, slag- eller centrifugalkross 

4. Finkrossning Kon-, slag- eller centrifugalkross 
 
Käftkrossar 
 

I käftkrossar fragmenteras bergmaterial mellan en fast och en rörlig krossplatta, se figur 4.3. 
Den rörliga plattan sitter på en käke, vilken ges en tuggande rörelse av en excenteranordning. 
Krossning av materialet sker när käken rör sig mot den fasta krossplattan. I förhållande till sin 
volym och vikt har käftkrossen stor intagsöppning, men relativt liten yta för utloppsöppning och 
krossproduktens storlek bestäms av utloppsspalten. Det finns två typer av käftkrossar nämligen 
rotations- och pendelkrossar. Rotationskrossen har en roterande käkrörelse som leder till att 
jämförelsevis stora stenar kan krossas. Dock uppstår hårt slitage på plattorna på grund av den 
roterande, gnidande rörelsen. Rotationskrossar benämns även enbrickskrossar, eftersom de har 
en brytbricka. Pendelkrossar har två brytbrickor och följaktligen kallas de också för 
tvåbrickskrossar. Deras käkrörelse är pendlande, varvid krossplatteslitaget blir mindre än hos 
rotationskrossar. Vid krossning av storstyckigt material har pendelkrossen lägre kapacitet. 
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Gyratoriska krossar 
 

Principen för gyratoriska krossar bygger på att materialet krossas mellan en yttre fast mantel 
och en inre gyrerande, se figur 4.3. Den inre mantelns rörelse frambringas av en 
excentermekanism, vilken är lagrad i krosstativets nedre del. Variation av utloppsöppningen, 
spalten, mellan mantlarna ger möjlighet att bestämma krossproduktens storlek. Justering av 
spalten sker hos en del krossar genom höjning eller sänkning av yttermanteln, hos andra genom 
lyftning eller sänkning av den inre manteln. Krossarna har hög kapacitet samt god 
nedkrossningsförmåga i förhållande till sin vikt och de kan utrustas med ett flertal olika 
krosskammare för anpassning till aktuell arbetsuppgift. Gyratoriska krossar finns i två varianter: 
spindel- eller konkrossar. Spindelkrossens krosskammare är konstruerad för att ta emot ett i 
förhållande till innermantelns diameter storstyckigt material och den har jämfört med konkrossen 
en spetsigare inre mantel samt mer lodrät lutad krosskammare. Konkrossar kan i sin tur indelas i 
två grupper: topplagrade och icke topplagrade. De topplagrade har ett överbelastningsskydd som 
på hydraulisk väg medger sänkning såväl som höjning av innermanteln, varvid exempelvis 
mindre järnskrot kan frigöras. Systemet tjänar även till inställning och kontroll av spalten. I icke 
topplagrade krossar är krosshuvudet lagrat undertill, vilket leder till lättare inmatning. Godsets 
utmatning underlättas av den stora slaglängden som ökar mot utloppet. Kraftiga fjäderpaket 
håller yttermanteln tryckt mot stativet och vid skrotgenomgång avlastas krosskrafterna genom att 
fjäderpaketen komprimeras och krossen öppnas. En hydraulisk utrustning för lyftning, vridning 
och låsning ger möjlighet till justering av spalten under pågående krossning. 
 

Slagkrossar 
 

Med slagkrossar sönderdelas krossgodset genom slagpåverkan och deras huvudsakliga 
användningsområden är nedkrossning samt kubisering. Konstruktionen är relativt enkel med få 
rörliga delar. Den principiella uppbyggnaden består av en horisontell rotor med fasta slagor som 
är monterad i ett plåthölje. Höljet är klätt med plattor samt slagplåtar. Krossningsförloppet är 
snabbt i jämförelse med det som uppträder i käftkrossar eller i gyratoriska krossar och metoden 
bygger på att åstadkomma sönderdelning främst i materialets svagaste zoner. 
Nedkrossningsgraden ökar med rotorns hastighet och en kubisk kornform erhålls redan vid låga 
hastigheter. Slitaget är stort när hårda bergarter krossas. 
 

Centrifugalslagkrossar 
 

Centrifugalslagkrossen (figur 4.3) kan kort beskrivas som en på sidan liggande slagkross och 
fragmentering sker genom att material krossas mot material efter att ha slungats från en rotor 
med hög hastighet. Krossen saknar slagor, krosstavar och malbryggor, varvid slitaget reduceras. 
Ändring av rotorhastighet medför variation av kapacitet och slutprodukt. 
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Figur 4.3 Schematisk framställning över olika krossar, efter Hultkvist (2001). 
 a) käftkross b) gyratorisk kross c) centrifugalslagkross 
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Övriga krossar samt kvarnar 
 

En annan typ av kross är valskrossen i vilken två mot varandra roterande valsar krossar det 
mellan valsarna passerande materialet. Valsarna kan vara släta eller försedda med tänder. 
Normalt förekommer inte valskrossar inom området för väg- och järnvägsbyggnad.  
 

Den så kallade Citykrossen är en liten mobil kross som i första hand är avsedd för återvinning, 
se bild 4.1. Maskintypen är vanligtvis en käftkross, men den finns även tillgänglig med 
slagkross. 
 

Övrig utrustning för fragmentering av bergmaterial är kvarnar såsom stång-, kul- och 
hammarkvarnar. Kvarnar nyttjas i regel inte inom området för väg- och järnvägsbyggnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4.1 Exempel på tillämpning av Citykrossen vid återvinning. 
 

4.1.5 Slitgods för krossar 
 

En majoritet av svenskt bergmaterial föranleder relativt hårt slitage på krossars mantlar såväl 
som plattor och det är av största vikt att slitdelarna har lång livslängd. Det i slitgodset ingående 
materialet förbättras kontinuerligt i syfte att åstadkomma en slitstark, hård yta, men samtidigt en 
seg kärna som förmår ta upp stötar utan att spricka. Slitgodsets geometri är också en väsentlig 
parameter, varför den ständigt utvecklas för bästa möjliga hållbarhet. 
 
4.1.6 Siktar 
 

Siktar kan sägas ha tre olika funktioner: 
1. Skalpering (grovsiktning) som vanligtvis förekommer i samband med förkrossning och i 

syfte att avskilja finmaterial före nästa kross. Här ställs inga krav på uppdelningens 
noggrannhet. 

2. Siktning i sluten krets med en kross, där uppdelningskravens noggrannhet beror av 
siktningsuppgiften. 

3. Fraktionsuppdelning som innebär rensiktning med stora krav på uppdelningen. Rensiktnings-
graden mäts som mängden under- och överkorn i sorteringarna. 

Indelningen av siktar utgörs av tre huvudgrupper: frisvängande siktar, resonanssiktar och 
tvångsstyrda siktar. En grov fördelning av sikttyper efter tillämpningsområde ges i tabell 4.3 och 
sammanfattande beskrivningar av olika siktar samt deras tillämpning följer efter tabellen. 
Figur 4.4 visar en schematisk framställning över sikttyper. 
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Det bör dock påpekas att en del sikttyper successivt är på väg att försvinna från marknaden, 
vilken i dagsläget domineras av frisvängande siktar med cirkulär och linjär rörelse samt 
sizersiktar. Huvuddelen av faktauppgifterna härrör från Svensson (2002), Vägverket (1987) och 
Hultkvist (2001). 
 
Tabell 4.3 Tillämpningsområde och sikttyp 
 

Nr Tillämpningsområde Sikttyp 

1. Grovsiktning Frisvängande eller tvångsstyrda 

2. Mellansiktning Frisvängande eller tvångsstyrda 

3. Finsiktning Frisvängande, sizer eller resonans 
 
Frisvängande siktar 
 

De frisvängande siktarna grupperas efter rörelsemönstret, det vill säga cirkulärt, elliptiskt eller 
linjärt. Frisvängande sikt med cirkulär rörelse är den enklaste och vanligaste sikten. Den kan 
anpassas till varierande uppgifter och tillverkningen sker i en mängd storlekar och utföranden, 
från kraftiga försiktar till lätta finsiktar. Frisvängande sikt med elliptisk rörelse är en betydligt 
mer komplicerad sikt som dock inte längre används i någon större omfattning. Frisvängande sikt 
med linjär rörelse kallas vanligen horisontalsikt och dess största fördelar är främst god 
rensiktningsförmåga och låg bygghöjd. 
 

Resonanssiktar 
 

Resonanssikt med linjär rörelse är en utpräglad finsikt. Den karaktäriseras av driftsäkerhet och 
låg bygghöjd. 
 

Tvångsstyrda siktar 
 

Tvångsstyrda siktar med cirkulär rörelse finns i två utföranden: tvåaxlade och enaxlade. Den 
tvåaxlade sikten är helt tvångsstyrd och väl lämpad för hantering av storstyckigt material samt 
höga kapaciteter, eftersom siktrörelsen är stabil. Emellertid saknas fjädring, vilket medför stora 
belastningar på lager och fundament. Den enaxlade är en blandning mellan de frisvängande och 
den tvångsstyrda, tvåaxlade. Relativt de frisvängande siktarna har denna typ en stabilare 
siktrörelse, men inte i samma utsträckning som de tvåaxlade. 
 

Frifallssiktar 
 

Frifallssiktar separerar siktgodset utan uppkomst av materialbädd. Kombinationen av ett övre 
skalperingsdäck och ett brant lutande lägre däck ger tillsammans med ett stort linjärt slag en 
garanti för att siktduken alltid är tillgänglig för nytt material och varje partikel erbjuds möjlighet 
att passera i ett tidigt skede. 
 

Övriga siktar 
 

Sizern är en sikt som består av ett antal lutande dukar inspända ovanför varandra i en 
vibrerande ram. Den har hög kapacitet och är mindre fuktkänslig än konventionella siktar. Sizern 
lämpar sig väl för finsiktning och den har under senare tid blivit allt mer vanlig. 
 

Andra mer sällsynta sikttyper är massbalanserade siktar, stjärnsiktar och trumsiktar. Stjärn- och 
trumsiktar nyttjas till främst återvinning och sortering av jordmassor. Även sorteringsutrustning 
såsom fristående spaltsorterare och moränsorterare av harptyp förekommer inom 
bergmaterialindustrin. 
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Figur 4.4 Schematisk framställning över sikttyper, efter Svensson (2002). 
 a) frisvängande med cirkulär rörelse b) frisvängande med elliptisk rörelse 
 c) frisvängande med linjär rörelse d) resonanssikt 
 e) enaxlad, tvångsstyrd f) tvåaxlad, tvångsstyrd 
 g) massbalanserad h) trumsikt 
 i) sizer  
 
4.1.7 Siktelement 
 

Siktelement kan huvudsakligen indelas i fem grupper. 
1. Tråddukar, vars håltyper sträcker sig från kvadratiska och rektangulära till i vissa fall 

påfallande långmaskiga. Kvadratiska hål ger mest noggrann uppdelning med små mängder 
över- och underkorn. 

2. Sållplåt har i stort sett samma egenskaper som trådduk. Den används dock främst vid 
siktning med större hålstorlekar. 

3. Gummidukar finns i utföranden från kraftiga, självbärande som är ämnade för försiktning och 
siktning i sluten krets, till tunna dukar med små hål för finsiktning. Gummidukar har längre 
livslängd än tråddukar, men ger vanligen sämre siktningsresultat vid små hålstorlekar. 

4. Plastdukar (polyuretan) kan ses som ett alternativ till gummidukar vid siktning med små och 
medelstora hålstorlekar, eftersom siktningsegenskaperna under nämnda förutsättningar är 
bättre än för gummidukar. 

5. Stavgaller används vid försiktning där kraven i första hand är att sikta grovt material och 
ändå bibehålla lång livslängd på siktelementen. 
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4.1.8 Transportörer 
 

I syfte att transportera material inom anläggningen och till upplag används olika sorters 
maskiner såväl som redskap. I detta underavsnitt behandlas endast bandtransportörer, elevatorer 
samt transportskruvar, emedan kapitel 5 omfattar lastmaskiner, truckar jämte 
materialförflyttning. Val av transportredskap bestäms med hänsyn till transportsträckans längd 
och vilken stigande transportörriktning som gäller. 
 

Bandtransportörer 
 

Bandtransportörers användningsområden i en krossanläggning är dels transport av material 
mellan processtegen och till upplag, dels utlastning till lastbil, båt eller järnväg. Transportband 
består av en drivande del samt en av- och pålastningsände, emellan vilka material förflyttas på 
band med hjälp av roterande rullar. Med transportörens längd avses avståndet mellan vändrullens 
och drivrullens centrum. Erforderlig längd bestäms av lyfthöjd och lutningsvinkel. De 
kapacitetsbegränsande faktorerna är bandbredd och i viss mån bandhastighet, trågningsvinkel, 
transportörlutning samt materialets volymvikt. Bandtransportörer kan vara höj- och sänkbara 
samt förflyttningsbara på räls jämte hjul. En del transportband är fjärrstyrda och det finns även 
teleskopiska modeller som med hänsyn till separation och degradation har visat sig ge goda 
resultat vid upplagsbyggande, Woodward et al. (2002). 
 

Lokolink (LL) heter en serie bandtransportörer från Metso Minerals som är utvecklad för att 
länkas mellan primärkross och nästa steg i processen, antingen via ytterligare en transportör eller 
direkt till andra krossteget. Transportörerna är teleskopiska och de kan fjärrstyras samt förflyttas 
individuellt eller i kombination med varandra till önskad uppställning. Den delade 
konstruktionen medger en vridrörelse i valfri riktning inom en radie av transportörens längd, se 
figur 4.5. 
 

Elevatorer 
 

Elevatorn är uppbyggd av en drivsektion med motor, en mellansektion samt längst ner en 
ändsektion. I den drivs skopor monterade på rem eller kedjor. Systemen för tömning respektive 
fyllning skiljer sig mellan olika utföranden. 
 

Transportskruvar 
 

En skruv är en axel på vilken en kam är spiralmonterad. Axeln är placerad i ett rör och tack 
vare den skruvande rörelsen förs materialet framåt. 
 
 
 
 
 

annan 
transportör 

stuff 

 
 
 Lokolink 

transportörer  
 
 
 
 
 
 primärkross

 
Figur 4.5 Schematisk framställning över principen för Lokolink sedd ur fågelperspektiv. 

 



40 Kartläggning av teknologi och ingenjörshjälpmedel för bergmaterialproduktion 

4.1.9 Bandvågar 
 

Bandvågar kan ha antingen en rådgivande eller en styrande uppgift i krossnings- och 
siktningsprocessen. Med rådgivande åsyftas att vågen används för produktionskontroll samt 
uppföljning och anger vikten av passerat material per tidsenhet. I fall vågen får en styrande 
funktion erbjuds andra användningsområden och exempel på möjligheter är: 
- styrning av flödet till mataren och genom hela anläggningen samt jämnt flöde 
- blandning av två fraktioner till en i sista processteget 
- inblandning av tillsats såsom salt i halkstopp, varvid saltmängden regleras med en bandvåg 

som stänger flödet när rätt andel salt har uppnåtts 
- utlastning via bandvåg direkt till lastbil 
- koppling till betalningssystem. 
 
4.1.10 Dammbekämpande hjälpmedel 
 

Vid krossning av bergmaterial genereras damm, vars spridning bör elimineras med hänsyn till 
både inre och yttre miljö. Verktyg för dammbekämpning är bevattning, dammsugare, 
dammbindningsmedel, täckning och kapsling av transportband samt kjolar. Bevattning kan ske 
vid temperaturer ned till –10°C tack vare att bevattningsutrustningen är försedd med en 
värmekabel som förhindrar frysning. En alternativ åtgärd är kombinationen av vatten och 
dammsugning. Dammbindningsmedel har till uppgift att binda samman det mycket finkorniga 
dammet till större aggregat. Viss försiktighet bör iakttas vid all bevattning, eftersom 
siktningsresultatet kan påverkas. Genom täckning och kapsling av transportbanden reduceras 
dammspridning under materialtransport och genom användning av kjol som fästs vid 
bandtransportörens utmatningshuv minskas spridning till följd av sidvind. 
 

Ett alternativt tillvägagångssätt för dammbekämpning är att bygga in hela anläggningen och 
sätta undertryck i systemet. Följaktligen förhindras dammet att komma ut när luckor öppnas med 
avseende på till exempel provtagning. Kontroll och bevakning av produktionen sker via kameror. 
 
4.1.11 Övriga verktyg för krossnings- och siktningsprocessen 
 

Nivåvakter 
 

Nivåvakters tillämpning är exempelvis i fickor, silos och krossar där överfyllnadsskydd samt 
nivåövervakning är erforderlig. De har en brytarfunktion som kan vara mekanisk eller bygga på 
principen för fotoceller, ultraljud respektive mikrovågor. Både hängande och sidomonterade 
utföranden finns tillgängliga. Ekolod är vanligt förekommande i egenskap av nivåvakter. De 
kräver litet underhåll och är viktiga för styrning av flöden samt automatisering. 
 

Verktyg för skuthantering 
 

För att hantera block som är alltför stora för krossens intagsöppning nyttjas hydraulkran eller 
hydraulhammare. Med hydraulkranen kan skuten lyftas ut och med hydraulhammaren knackas 
de sönder. Både kranen och hammaren kan fjärrmanövreras. 
 

Metallregistrerande instrument 
 

I syfte att förhindra metallföremål såsom skoptänder att förorsaka skador i gyratoriska krossar 
bör metallregistrerande instrument användas. En separationsmagnet drar till sig magnetiska 
föremål som fastnar på magneten. Materialsträngen får inte vara alltför tjock om effektiv 
avskiljning ska vara möjlig. Metalldetektorer registrerar metallföremål i materialströmmen och 
stoppar transportören så att skrotet kan avlägsnas. 
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Tvättutrustning 
 

För vissa bergmaterialprodukter ställs höga krav på renhet, varför tvättning är nödvändig med 
avsikt att avlägsna finmaterial och/eller föroreningar. Tvättning under siktning tillämpas när 
materialet är lättvättat. Sikten förses då med tvättutrustning och materialytorna spolas under 
tryck samtidigt som det siktas. På grund av den slipande effekten ger våtsiktning avsevärt större 
slitage på siktelementen än torrsiktning. Om materialet är svårtvättat krävs hårdare bearbetning 
än vad som åstadkoms vid tvätt under siktning. I dylika fall kan tvättrumma, scrubber eller 
log washer användas. 
 

Övrig utrustning 
 

Vid arbete med krossning och siktning i fält krävs även utrustning för elförsörjning, belysning, 
bevattning, reparation och underhåll samt laboratorieutrustning för produktionskontroll. 
 

4.1.12 Simuleringsprogram och mjukvara 
 

Marknaden erbjuder ett stort utbud av simuleringsprogram och mjukvaror som kan utnyttjas 
för krossnings- och siktningsprocessen. Tabell 4.4 listar exempel på en del simuleringsprogram 
samt leverantörer utan inbördes rangordning. Några är av enklare sort medan andra ger en mer 
avancerad simulering av processen under olika förutsättningar och en del är direkt anpassade till 
krossning inklusive siktning under det att övriga är flexibla för många slags industrier (process- 
och flödessimulering). Mer information om simulering och optimering av krossanläggningar kan 
erhållas från Svedensten (2002) eller från respektive leverantör. 
 
Tabell 4.4 Simuleringsprogram och leverantörer 
 

Simuleringsprogram Leverantör 

AggFlow Bedrock Software Inc. 

AutoMod Önnerlöv Consulting AB 

Bruno Metso Minerals 

Crushex Algosys 

JK SimQuarry Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre 

Lucie S.I.T.I.A. 

Modsim13 Mineral Technologies Inc. 

Plant Design Sandvik Rock Processing 

Rockworks14 Johnson Crushers International Inc. 

SolidSim Technical University Hamburg-Harburg 
 
 
4.2 Befintlig praxis 
 

Av de verktyg som har beskrivits i avsnitt 4.1 är åtskilliga uppenbara för krossnings- och 
siktningsprocessen, det vill säga matare, krossar, slitgods, siktar, siktelement, transportörer, 
bandvågar, olika slags nivåvakter, dammbekämpning med mera är nödvändiga för att produktion 
överhuvudtaget ska kunna bedrivas. 

                                                 
13 Modsim är ett registrerat varumärke. 
14 Rockworks är ett registrerat varumärke. 
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Automatisk processtyrning tillämpas inte till fullo i bergmaterialbranschen, men däremot är 
maskinstyrning ett mycket vanligt hjälpmedel vid anläggningarna. Metso Minerals transportörer 
Lokolink används endast av ett fåtal och bandvågar utnyttjas framförallt i rådgivande syfte, 
emellertid ibland även som styrande enheter. NCC Roads AB Sverige Syds anläggning i Södra 
Sandby utgörs av en bergtäkt i kvartsit. Med hänsyn till damning har hela kross- och 
siktprocessen byggts in och systemet är satt i undertryck för att förebygga dammets spridning. 
Simuleringsprogram och mjukvara brukas till största del för produktionsplanering samt 
uppföljning och programmen är i regel av enklare slag. Ett verktyg som tidigare inte har nämnts, 
men som inte desto mindre får förringas, är den erfarenhet, vilken branschen har byggt upp under 
mångårigt utövande. Erfarenheter utgör en ovärderlig källa till medvetenhet och kompetens. 
 
 
4.3 Forskning 
 

I detta avsnitt framställs kortfattat en del pågående eller avslutade forskningsprojekt inom 
området för krossnings- och siktningsprocessen. 
 

Cone crusher performance (Konkrossprestanda) är ett avslutat doktorandprojekt vid Chalmers 
tekniska högskola. Avhandlingen presenterar en beräkningsmetod för prediktering av 
konkrossars utfall. Modellen kan utnyttjas som ett simuleringshjälpmedel vid konstruktion av 
konkrossar och överensstämmelsen mellan simuleringar och fullskaleförsök är god. För 
optimering av en given krossuppgift utförs upprepade simuleringar. 
 

Prediktering av geometri hos nött kross är ett pågående arbete vid Chalmers tekniska högskola, 
vars syfte är att förutsäga geometrin i en nött krosskammare och därigenom möjliggöra 
krossmantelkonstruktion för optimal prestanda under hela mantelsetets livslängd. 
 

Screening of crushed rock material (Siktning av krossat ballastmaterial) är ett avslutat projekt 
vid Chalmers tekniska högskola som har genererat en doktorsavhandlig i vilken en modell för 
siktning har utvecklats. Genom att implementera modellen i ett datorprogram blev det möjligt att 
simulera siktprocessen. Metoden är verifierad med ett stort antal fullskaleexperiment. Vid 
simulering kan siktens frekvens, slag, lutning, längd, bredd, hålstorlek, antal siktplan samt 
påmatningshastighet och storleksfördelning för det ingående materialet varieras. För optimering 
av en given siktuppgift utförs upprepade simuleringar. 
 

Utformning och drift av krossanläggningar - Modellbyggande för optimering är ett pågående 
doktorandprojekt vid Chalmers tekniska högskola som syftar till att ge riktlinjer samt 
anvisningar för hur en krossanläggning på bästa sätt kan utformas och drivas för att möta en 
varierande kundefterfrågan. Utbytet av färdigt material förväntas öka samtidigt som 
energiåtgången minskas. Därmed minskar produktionskostnaden. Ett av projektets delmål är att 
skapa en programvara för optimering genom simulering. 
 
 
4.4 Litteratur och hänvisning 
 
4.4.1 Lättläst 
 

I tabell 4.5 listas ett urval av användbar litteratur med relevans för krossnings- och 
siktningsprocessen. Litteraturen är av lättläst karaktär. 
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Tabell 4.5 Lättläst litteratur 
 

Titel Kategori Utgivning och utgivningsår 

Berg för byggande Introduktionsbok Byggförlaget, SBMI, 2001 

Bergmaterial Introduktionsbok Liber AB, SBMI, 2000 

Bättre kornform för bergkross, 
bildanalysstudier av kubiserat 
stenmateial < 8 mm 

Rapport SBUF, 2001 

Generering av finandel vid krossning Examensarbete Chalmers tekniska högskola, Sektionen 
för Väg- och vattenbyggnad, Geologiska 
institutionen, 2001 

Materialförsörjning Handbok Vägverket, 1987 

Materialproduktion – Produktions-
påverkande faktorer i kross och 
sorteringsanläggningar 

Kurskompendium Göran Svensson, Råsjö Kross AB, 2002 

Optimering av asfaltballast med 
inriktning på sorteringarna 0-2 och 
8-11 

Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Bergteknik, 2001 

Produktion I 
Produktion II 

Kurskompendier 
(erhålles vid kurs) 

SBMI 

 
4.4.2 Fördjupning 
 

Med avseende på fördjupning inom något av kapitlets områden rekommenderas litteratur i 
tabell 4.6. 
 
Tabell 4.6 Fördjupningslitteratur 
 

Titel Kategori Utgivning och utgivningsår 

Aggregates Handbok A. A. Balkema, 2000 

Aggregates – Sand, gravel and crushed 
rock aggregates for construction 
purposes 

Handbok The Geological Society, 2001 

Cone crusher performance Doktorsavhandling Chalmers tekniska högskola, Sektionen 
för Maskinteknik, Institutionen för 
Maskin- och fordonssystem, 2000 

Crushing and screening Handbok The Institute of Quarrying, 2002 

Influence of crushing process variables 
on the product quality of crushed rock 

Doktorsavhandling Tampere University of Technology, 
Tampere, Finland, 1995 

Screening of crushed rock material Doktorsavhandling Chalmers tekniska högskola, Sektionen 
för Maskinteknik, Institutionen för 
Maskin- och fordonssystem, 2002 

Rock excavation handbook Handbok Sandvik Tamrock, 1999 
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4.4.3 Övrigt 
 

I detta underavsnitt presenteras i tabell 4.7 ett antal praktiska webbadresser för informations-
sökning eller för vidare kontakt med organisationer, myndigheter och företag. 
 
Tabell 4.7 Webbadresser 
 

Adress Kommentar 

http://www.algosys.com Algosys: simuleringsprogram och mjukvara 
http://www.aggman.com Aggman: branschtidning, länkar 
http://www.bedrocksoftware.com Bedrock Software Inc.: simulering och mjukvara 
http://www.bmhkellve.se BMH Kellve AB: transportband och transportörtillbehör 
http://www.chalmers.se Chalmers tekniska högskola (CTH) 
http://www.jcieug.com Johnson Crushers International Inc.: simuleringsprogram m.m. 
http://www.jkmrc.uq.edu.au Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC) 
http://www.luth.se Luleå tekniska universitet (LTU) 
http://www.metsominerals.com Metso Minerals (Sweden) AB 
http://www.mineraltech.com Mineral Technologies Inc.: konsultföretag för mineral- och 

metallurgiindustrin med tonvikt på mätning, analys, modellering samt 
simulering 

http://www.minpro.se Minpro AB: processutveckling 
http://www.mogensen.net Fredrik Mogensen AB: siktar 
http://www.onnerlov.com Önnerlövs Consulting AB: flödessimulering 
http://www.quarrying.org The Institute of Quarrying: bra bibliotek 
http://www.rockprocessing.com Sandvik Rock Processing AB 
http://www.rubberco.se Rubber Company AB: bandtransportörer m.m. 
http://www.sbuf.se Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) 
http://www.scana.no Scana Steel Stavanger as: slitgods för krossindustrin 
http://www.s-e-g.com SEG Svenska AB: bandvågar m.m. 
http://www.sitia.fr S.I.T.I.A.: simuleringsprogram 
http://www.spgab.se Stockholms Plåt och Gummiperforering SPG AB: siktelement 
http://www.tidbecks.se JH Tidbeck AB: siktelement 
http://www.wesmar.se Wesmar AB: bandvågar, nivåkontroller m.m. 
 
 
4.5 Diskussion 
 

Automatisk processtyrning och maskinstyrning är två begrepp som kan vara svåra att särskilja 
och skillnaderna är inte alltid uppenbara. Vid automatisk processtyrning styrs hela 
tillverkningsprocessen av en överordnad dator medan maskinstyrning sker med hjälp av mindre 
datorer som styr var sin maskinenhet. Dessa maskindatorer kan kopplas till en större dator,  

 

http://www.algosys.com/
http://www.aggman.com/
http://www.bedrocksoftware.com/
http://www.bmhkellve.se/
http://www.chalmers.se/
http://www.jcieug.com/
http://www.jkmrc.uq.edu.au/
http://www.luth.se/
http://www.metsominerals.com/
http://www.mineraltech.com/
http://www.minpro.se/
http://www.mogensen.net/
http://www.onnerlov.com/
http://www.quarrying.org/
http://www.rockprocessing.com/
http://www.rubberco.se/
http://www.sbuf.se/
http://www.scana.no/
http://www.s-e-g.com/
http://www.sitia.fr/
http://www.spgab.se/
http://www.tidbecks.se/
http://www.wesmar.se/
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vilken i sin tur åskådliggör flöde samt maskininställningar och därmed kan processen övervakas. 
Den automatiska processtyrningen omfattar automatiserade mätningar under det att 
mätningsförfarandet vid maskinstyrning vanligtvis är manuellt. Begreppen reglering samt 
styrning innebär i sammanhanget inte liktydighet. Reglering ger en återkoppling av styrning och 
kan med en bildlig jämförelse beskrivas som att köra bil med öppna ögon respektive att köra 
blundande. Ett representativt exempel på maskinstyrning är automatisk spaltreglering, en 
avancerad teknik som är allmänt förekommande på anläggningarna. 
 

Ju fler krossningssteg bergmaterialet passerar under förädlingsprocessen, desto mer kubisk 
kornform erhålls på slutprodukten. Ett kubicerat material är i relativt många avseenden mer 
högkvalitativt än ett flisigt. Emellertid innebär varje krossteg en ökad produktionskostnad, varför 
bergmaterialproducenterna inte kan förväntas krossa fler gånger än att produkten klarar 
beställarens kvalitetskrav. Inte heller beställarna är beredda att betala merkostnader för ett 
”överkvalificerat” material även om det innebär en kvalitetshöjning för konstruktionen. 
 

Vid krossanläggningar är många utrustningar mycket driftsäkra samt möjliga att övervaka 
och/eller styra på distans, varigenom det krävs att minimum av personal. Detta harmonierar väl 
med en modern betraktelse av effektivisering och optimering. 
 

Den praktiska erfarenhet som branschen har byggt upp besitts främst av äldre medarbetare 
som, ur ett längre tidsperspektiv sett, kommer att gå i pension inom kort. Övergången i samband 
med generationsskiftet måste utfalla väl fungerande för att inte viktig praktisk kunskap ska gå 
förlorad. Den yngre generationen tillför i stället god utbildning och teoretiska lärdomar. 
Kombinationen av praktisk jämte teoretisk kunskap är sannolikt det mest kompletta alternativet 
för ett optimalt kunnande. Bilaga E omfattar en resultatet från en enkätundersökning beträffande 
bergmaterialindustrins rekryteringsbehov. 
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5  Lastning och transport i täkt, upplagshantering samt 

provtagning och provning 
 
 
 
5.1 Verktyg och hjälpmedel 
 

Lastning och transport i täkt kan ske både med transportörer av olika slag eller med fordon, det 
vill säga hjullastare, grävmaskin, truckar samt lastbilar. Lagerhållning inklusive mellanlagring 
kan variera mellan silos, fickor jämte upplag utomhus. Provtagning förekommer under samt efter 
produktionen och den egentliga provningen utförs i såväl fältlaboratorier som centrala 
laboratorier. Nedanstående underavsnitt omfattar de i kapitlet ingående tre delområdenas 
viktigaste verktyg och aktuell teknik. 
 
5.1.1 Styrning av lastning och transporter 
 

När en anläggning med fast uppställning av utrustning projekteras ska täktplanering utföras på 
sådant sätt att interna transporter minimeras under hela anläggningens livslängd. Höjdskillnader i 
täkten bör utnyttjas i syfte att minska lyftarbetet vid produktionen. 
 

Lastning och transport genomförs i arbetscykler med många delmoment. Lastnings- och 
transportcykeln kan enligt Johansson (1998) indelas i: 
• positionering av truck vid lastmaskin 
• lastning 
• transport av lastat material 
• positionering och tippning av material 
• returkörning till lastområdet. 
För att optimera systemet måste ovanstående moment samt maskinflottans sammansättning 
studeras. Tidsbelastningar i form av väntetid och fördröjning tillkommer varje cykel. Insamling 
av information om lastvikt, lastningstid, transportsträcka, transporttid, ståtid, total cykeltid, 
produktionsdata et cetera kan ske via datorsystem i truckar och det finns även datoriserade 
tanksystem, vars syfte är att minska svinn såväl som ståtid samt underlätta uppföljning av 
bränsleförbrukning. Med hjälp av datorprogram (se underavsnitt 5.1.14) kan sedan lastnings- och 
transportprocessen simuleras och användas för logistik, planering och uppföljning. 
 

Hjälpmedel för utveckling av logistik i täkter är till exempel truck- och handdatorer, GPS, GIS, 
fjärrstyrning, GSM- och GPRS-telefoni, trådlösa nätverk, kommunikationsradios samt mjukvara 
och simuleringsprogram. Vilka verktyg som kan användas och hur de ska utnyttjas bör granskas 
utifrån varje enskild anläggning under rådande förutsättningar. Exempel på leverantörer för 
nämnd utrustning är Bygginvest Scandinavia AB, Caterpillar15, Intermec Technologies AB, 
IT Instrument Teknik AB samt Tamtron OY. 
 
5.1.2 Hjullastarvågar 
 

Med hjullastarvågar kan material vägas under pågående lastning, varvid de utgör en alternativ 
utrustning vid bland annat obemannade vågstationer. Kombinationen av våginstrument samt 
hård- och mjukvara möjliggör att data från vägningen kan sparas i minnen och sedan trådlöst 

                                                 
15 Caterpillar är ett registrerat varumärke. 
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överföras till kontoret eller till en dator i maskinhytten. Därefter kan vågsedlar och rapporter 
skrivas ut med avseende på fakturering, statistik, uppföljning med mera. Moderna hjullastarvågar 
kan krönas. Leverantörer är bland andra Tamtron OY samt Bygginvest Scandinavia AB. 
 
5.1.3 Materialförflyttning 
 

Det finns två system för förflyttning av material inom täktområdet: fordon samt transportörer. 
Vanligen är en kombination av båda systemen lämplig och utifrån maskiner, fordon jämte 
avstånd, kan den mest praktiska lösningen med hänsyn till ekonomi, effektivitet samt produktion 
väljas. Det är främst vid lastning till förkross och/eller till andra krossteget samt till upplag som 
möjlighet till variationer uppstår. Mellan andra och sista krossteget är i regel bandtransportörer 
mest passande. Materialförflyttning med transportband är ett betydligt billigare alternativ än 
förflyttning via fordon. 
 

5.1.4 Lastbarhet 
 

Lastbarhet är ett begrepp som förklarar huruvida materialet (ofta sprängsalvan) är lätt- eller 
svårlastat. Den beror av många faktorer exempelvis geotekniska parametrar såsom 
kornstorleksfördelning och maskinparametrar. Kornstorleksfördelningen är av betydande vikt 
liksom vilken sorts lastmaskin som utför arbetet. En hjullastare är känsligare för bergmassor än 
en grävmaskin som klarar dem bra. Inom gruvindustrin har ibland lasthastighet, det vill säga 
antal lastat ton per tidsenhet (ton/sekund), använts för att definiera lastbarheten, Wiik (1999). 
Öhrvall (1998) har genom beräkning av så kallade grävbarhetsindex möjliggjort bestämning 
sprängsalvors grävbarhet i dagbrott. Dock finns ingen enkel och entydig definition, varför 
lastmaskinistens erfarenhet samt bedömning ofta blir avgörande i sammanhanget. Jordarter 
indelas enligt Vägverket (1987) i olika schaktbarhetsklasser där schaktbarhetsklass 1 innebär litet 
motstånd mot losstagning samt hög skopfyllnadsgrad och schaktbarhetsklass 5 medför stort 
motstånd mot losstagning samt låg skopfyllnadsgrad, se tabell 5.1. 
 
5.1.5 Teknik på fordon 
 

Fordon som nyttjas för lastning och transport i täkt är i första hand hjullastare, grävmaskiner, 
truckar och lastbilar. Under de senaste åren har utvecklingen av dessa framför allt varit inriktad 
på servicevänlighet samt inre och yttre miljö. Det har medfört att moderna maskiner har längre 
serviceintervaller med snabbare felsökning och mer lättåtkomliga servicepunkter än tidigare 
modeller. Arbetsmiljön har förbättrats med avseende på bland annat minskad ljudnivå samt ökad 
komfort. Möjligheter till reducerad bränsleförbrukning såväl som användning av biologiskt 
nedbrytbara oljor är en del av arbetet för en bättre yttre miljö och en långsiktig, hållbar 
utveckling. Vidare information om fordon kan erhållas från tillverkare och leverantörer. 
 

Elektronik är en viktig del av dagens maskiner. Exempelvis kan hydraulik styras på elektronisk 
väg och i förarhytten är instrumentpanelen digital med displayer för visning av maskinens status. 
 

Fjärrstyrda och förarlösa transporter är ur tekniska aspekter fullt genomförbara, dock är 
metoden främst utvecklad för gruvor under jord. Ett led i automatiseringsprocessen är 
självnavigerande truckar som baserar sig på att GPS-, laser- och datorteknik integreras i 
transportsystemet. 
 
5.1.6 Övriga verktyg för lastning och transport 
 

Trådlösa nätverk och truckdatorer 
 

Företaget IT Instrument Teknik AB har utformat ett koncept som bygger på tekniken för 
trådlösa nätverk. Genom montering av truckdatorer i lastmaskiner och placering av ett antal så 
kallade accesspunkter i täkten, möjliggörs trådlös kommunikation i ett nätverk. Lastmaskinisten 
registrerar inkommande fordon, förare samt produkt och efter lastning kör lastbilschauffören till 
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fordonsvågen där lastvikten läggs till indata och truckdatorn uppdateras. Om lastbilschauffören 
inte väger ut får lastmaskinisten larm, varvid vägningen kan åtgärdas direkt eller vid nästa 
lastning. Via datorn sänds sedan informationen vidare för administrativ hantering exempelvis 
fakturering och uppföljning. Tekniken erbjuder många variationer av lösningar. 
 

Nivåvakter och fjärrstyrning 
 

Som tidigare nämnts i underavsnitt 4.1.11 tillämpas nivåvakter där överfyllnadsskydd och 
nivåövervakning är erforderlig. Med hjälp av nivåvakter underlättas kontroll av lastning, 
eftersom de registrerar fyllnadsgraden i fickan, silon eller krossen. Leverantörer är till exempel 
SEG Svenska AB och Wesmar AB. Genom fjärrmanövrering av silos kan lastbilschaufförerna 
själva lasta utan assistans av lastmaskiner.  
 

GPS och laser 
 

Kombinationen av GPS och laser är ett verktyg för markplanering, vilket är ett viktigt inslag i 
täktverksamhet. Tekniken är applicerbar på grävmaskiner såväl som på hjullastare, men i 
dagsläget är den emellertid vanligast på grävmaskiner. Scanlaser AB är exempel på en leverantör 
av funktionslösningar med nämnda verktyg. 
 
 
 
 
 
 
Tabell 5.1 Jordarters klassificering av schaktbarhet, efter Vägverket (1987) 
 

Schaktbarhets- 
klass 

 

Stenhalt 
(60-600 mm) 

vikt% 

Blockhalt 
(> 600 mm)

vikt% 

Jordart 
 

Lera 

Silt 

 
1 
 

 
 
 

 
 
 Sand 

Lera 

Silt 

 
2 
 

 
10 

 

 
 
 Sand 

Grus, stenigt 

Sandig siltmorän, stenig 

 
3 
 

 
10-20 

 

 
5 
 Grusig sandmorän, stenig 

Sandig grusmorän, mycket stenig, blockig 

Siltmorän, mycket stenig, blockig 

Lermorän 

 
4 
 

 
20-30 

 

 
5-10 

 

Grusig siltig sandmorän, mycket stenig, blockig 

Grusig sandig siltmorän, mycket stenig, blockig 

Sandig grusmorän, mycket stenig, blockig 

 
5 
 

 
30-40 

 

 
10-20 

 Block- och stenmoräner 
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5.1.7 Lagerhållning samt metodik för byggande av upplag 
 

Lagerhållning av färdiga bergmaterialprodukter förekommer i silos eller i öppna upplag. 
Mellanlagring av icke färdigproducerade produkter sker i tillfälliga upplag och i fickor. Risk för 
separation, damning, klimatpåverkan jämte underlagets bärighet är viktiga faktorer som bör 
beaktas vid lagring. Separationsrisken ökar med ökande kornstorlek och kornstorleksspann 
(långa sorteringar). Naturgrus är på grund av den rundade partikelformen mer separationsbenäget 
än krossat material. Rasvinkeln är därmed mindre för naturgrus än för bergkross, cirka 30° 
respektive 35°. Hos fuktigt material ökar rasvinkeln med minskande kornstorlek beroende av 
klibbning mellan partiklarna. Lagerlagt material som utsätts för regn, snö och kyla kan förorsaka 
problem med ökade kostnader till följd, varför det är rådligt med exempelvis täckplast eller 
presenningar som skydd. Upplagens underlag bör ha en fast samt ren yta och materialhögarna får 
inte placeras så tätt att de rinner ihop och blandas. Olika sorteringar markeras med skyltar. 
 

Placering av upplag kräver god täktplanering, eftersom upplag är utrymmeskrävande samtidigt 
som de ska vara lättillgängliga för lastning. Upplagsbyggandet kan ske på flera olika sätt och 
nedan beskrivs fem metoder. 
1. Materialet tippas från ett fordon nedför en slänt och lägger sig i sneda skikt som motsvarar 

rasvinkeln, se figur 5.1 a. 
2. Materialet faller fritt från en transportör eller släpps från en gripskopa över samma punkt. 

Det bildade upplagets form är konisk, se figur 5.1 b. 
3. Materialet sprids i ett tämligen tunt, horisontellt skikt från ett rullande fordon eller en 

svängande transportör/gripskopa, se figur 5.1 c. 
4. Materialet tippas från fordon lassvis bredvid varandra i ett eller flera lager och med hänsyn 

till den naturliga rasvinkeln, se figur 5.1 d och figur 5.2. För att bygga flera lager krävs att en 
uppkörningsramp anläggs i takt med ökande antal lager. 

5. Materialet sprids i horisontella lager med hjälp av svängande, teleskopiska transportörer. 
Denna metod har visat sig ge goda resultat med avseende på separation och degradation, 
Woodward et al. (2002). 

Metod 1 och 2 ger stora separationseffekter, varför de är mest lämpade vid lagring av korta 
sorteringar. Metod 4 rekommenderas av de flesta och den är också mest vedertagen i branschen. 
 

Lagring i silos är dyrbar, men tillvägagångssättet medför nedanstående fördelar framför 
markupplag. 
- Silos är självtömmande och inga lastmaskiner erfordras. 
- Silos medför mindre dammproblem. 
- Silos skyddar för nederbörd och om de är försedda med uppvärmningsanordning skyddar de 

även för kyla. 
- Silos är nödvändiga för lagring av filler. 
Stora delar av faktauppgifterna i underavsnittet härrör från FBB (1980) samt Vägverket (1987). 
 
5.1.8 Global positioning system (GPS) 
 

Global positioning system förkortas vanligen till GPS. GPS är ett satellitbaserat navigations- 
och positionsbestämningssystem med hög noggrannhet, varför det med fördel kan användas för 
volymbestämning av till exempel upplag. Den relativt exakta mätningen medger god kontroll 
över lagermängder i försäljnings- och uppföljningssyfte. GPS beskrivs även i underavsnitt 2.1.3. 
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 a) b) 

 c) d) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 5.1 Schematisk framställning över fyra metoder för upplagsbyggande, efter 

FBB (1980). 
 a) tippning från fordon nedför en slänt b) fritt fallande material 
 c) spridning i tunt, horisontellt skikt d) lassvis tippning 
 
 
 
 a) b) 
 
 
 
 
 
Figur 5.2 Schematisk framställning över metoden för lassvis tippning i flera lager, efter 

Hultkvist (2001). 
 a) lassvis tippning b) utplanering av tippade lass 
 
5.1.9 Laserscanning 
 

Som namnet antyder baserar sig laserscanning på tekniken för laser. Metoden har hög 
noggrannhet, går fort och är mycket användbar i situationer där mätobjektet är svårtillgängligt. 
En kombination av hård- och mjukvara medger kartläggning samt visualisering av exempelvis 
volymer och släntförhållanden i tredimensionella modeller eller tvådimensionella ritningar. 
Exempel på leverantörer för utrustning är Scanlaser AB samt 3D Laser Mapping Ltd. 
 
5.1.10 Provtagning 
 

Provtagning och provning genomförs på råmaterialet i täkten (se underavsnitt 2.1.6), under 
produktion samt efter produktion. Syftet är att kontrollera tillverkningsprocessen och 
produktkvaliteten så att bergmaterialet uppfyller ställda krav. Under produktionen sker 
provtagning från transportband, band- och tömningsluckor eller fickor. Efter produktionen tas 
prover i upplag eller från järnvägsvagnar, lastbil samt fartyg. Neddelning av proverna kan utföras 
genom kvarteringsmetoden eller med hjälp av neddelningsapparat. Vid all provtagning är det av 
största vikt att ta ut representativa prover om provningsresultatet ska ha något värde för den 
större mängd material som provet representerar. Metoder för provtagning och neddelning finns 
beskrivna i den europeiska standarden SS-EN 932-1. I den rekommenderas att prov tas från 
stationära transportband eller från materialströmmen. 
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Standarden redogör för bland annat hur och var prover tas ut, vilken utrustning som bör 
användas, neddelningsmetoder, märkning, emballage, slumptal, provtagningsplan och 
provtagningsrapport. Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) ger en självstudiekurs via CD om 
metoder för provtagning enligt SS-EN 932-1. 
 
5.1.11 Provning 
 

Provning i fältlaboratorier består i allmänhet av siktanalys, vilken genererar en 
kornstorleksfördelningskurva. Kurvan utgör en grund till kontroll av produktionsprocessen och 
åtgärder kan omgående vidtas för korrigering mot exempelvis en krävd kornstorleksfördelning. 
 

Vid provning i centrala laboratorier analyseras bergmaterialprodukter med avseende på 
mineralinnehåll och kvalitet. Petrografisk analys genomförs för att identifiera mineral, bergarter, 
struktur, textur samt för att bestämma till exempel kvarts- och glimmerhalt. Olika mekaniska 
analyser görs för kontroll av produktkvaliteten. Kornstorleksfördelning, kulkvarnsvärde, 
flisighetstal, LT-index, sprödhetstal och Los Angeles-tal är vanliga parametrar som fastställs vid 
mekaniska undersökningar. Andra företeelser som kan vara nödvändiga att kontrollera är 
förekomst av magnetiska mineral, halt av organiskt material, gamma- och radiumindex, 
fuktkänslighet samt frostbeständighet. Micro Deval-metoden kommer att ersätta/komplettera 
kulkvarnstestet och genomförandet planeras ske under år 2003, Vägverket (2003). Utöver 
kornstorleksfördelning definieras genom mekaniska analyser även egenskaper såsom 
nötningsmotstånd, kornform (stänglighet/flisighet) och hållfasthet. Provning och kalibrering av 
utrustning genomförs noggrant enligt en mängd metodbeskrivningar jämte standarder, se 
underavsnitt 5.1.13. 
 
5.1.12 Bildanalys 
 

Principen för bildanalys baserar sig på att en kamera fotograferar det fragmenterade materialet 
och information från bilden om partiklarnas konturer jämte geometri beräknas samt tolkas med 
datorprogram, se figur 5.3. Därefter kan resultatet presenteras som exempelvis 
kornstorleksfördelningskurvor och LT-index. Mätningar (fotografering) kan utföras på 
bandtransportör eller på fritt fallande material. Metoden har hög kapacitet och den är ett 
alternativ till manuell provtagning inklusive provning främst när det gäller flödesstyrning samt 
den kontinuerliga produktionskontrollen som kräver snabba åtgärder. Bildanalys kan även 
användas för analys av sprängsalvor (underavsnitt 3.1.11) eller med avseende på avancerad 
bergmaterialanalys (avsnitt 2.3). 
 

material in  
 
 
 
 
 dator 

 matare 

 
lampa kamera 

 
 
 
 
 
Figur 5.3 Schematisk framställning över principen för bildanalyssystem med mätning på fritt 

fallande material, efter Thorsenius (1999). 
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5.1.13 Kvalitetskrav, metodbeskrivningar och standarder 
 

Beroende av vad bergmaterialet ska användas till finns olika normer i vilka krav på kvalitet 
anges. ATB Väg 2003, BVF 585.52  Makadamballast för järnväg, BBK 94 och 
Anläggnings-AMA 98 är exempel på dokument som ställer kvalitetskrav på 
bergmaterialprodukter. Kraven ställs utifrån produktens tillämpning och anges bland annat i 
form av högsta tillåtna värden på kulkvarnsvärde, flisighet, LT-index, sprödhetstal, 
Los Angeles-tal et cetera. ATB står för allmän teknisk beskrivning (Vägverket), BVF för 
Banverkets föreskrift, BBK för Boverkets handbok för betongkonstruktioner och AMA för 
allmänna material- och arbetsbeskrivningar (AB Svensk Byggtjänst). 
 

En metodbeskrivning framställer detaljerat tillvägagångssättet för en viss analys eller för 
kalibrering av utrustning. Metodbeskrivningar för material- och produktanalyser ges ut av bland 
andra Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB (SP), Vägverket samt Föreningen för 
asfaltbeläggningar i Sverige (FAS). 
 

Det finns en rad nationella och internationella standarder för bergmaterial. En del behandlar 
bestämning av egenskaper samt provningsmetoder inklusive provtagningsmetoder för leverans- 
och produktionsprov. Beträffande provtagning och provning, se underavsnitt 5.1.10 samt 5.1.11. 
Andra inbegriper produkter och för närvarande är ett antal produktstandarder fastställda 
europastandarder. De för branschen mest betydande listas i tabell 7.1, kapitel 7. Dessa är ännu 
inte översatta till svenska, men engelska versioner finns att köpa hos Swedish Standards 
Institute (SIS). Ytterligare viktiga produktstandarder är under bearbetning eller aktuella som 
förslag. Den 1 juni år 2004 ska hela det europeiska standardpaketet, vilket omfattar både 
produkter och provningsmetoder, träda i kraft. Standarderna är baserade på EU:s 
byggproduktdirektiv och avsikten med standardisering är att skapa ett enhetligt förfarande för 
beskrivning av till exempel materialegenskaper, produkter eller måttenheter och toleranser samt 
att i ett större tidsperspektiv underlätta för handel. I Europa utarbetas standarder av European 
Committee for Standardization (CEN) i samarbete med International Standardization 
Organization (ISO). För svensk översättning och distribution svarar SIS. Den överordnade 
europeiska kommittén och den svenska kommittén för bergmaterialprodukter benämns 
CEN/TC 154 respektive SIS/TK 187. Standarder behandlas även i kapitlen 2, 6 och 7. 
 

Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) tillhandahåller branschstandarder i syfte att åstadkomma 
en tydlig produktdefinition i samband med leverans. I dessa deklareras materialparametrar 
utifrån användningsområde samt sortering och därmed blir den färdiga produktens kvalitet 
väldefinierad för slutanvändaren. Information om SBMI:s branschstandarder återfinns även i 
kapitlen 2, 6 och 7. 
 
5.1.14 Simuleringsprogram och mjukvara 
 

Simuleringsprogram och mjukvara som faller under kapitlets delområden finns tillgängliga i 
relativt stor omfattning. Här ges några exempel med en kort beskrivning. 
 

AutoMod är en programvara för flödessimulering, vilken omfattar tredimensionell 
visualisering samt simulerings- och analysmjukvara. Programmet nyttjas av Önnerlövs 
Consulting AB som bland annat skräddarsyr företagsunika lösningar genom flödesstudier och 
flödessimulering för exempelvis transporter. 
 

Fleet Production and Cost Analysis (FPC) heter ett simulerings- och analysprogram från 
Caterpillar16. Programmet är tillämpbart inom många områden där lastning och transport av 
material ingår. FPC simulerar realistiska värden av produktion och kostnader för olika 
maskinflottor i syfte att finna bästa lösningen, Johansson (1998). 

                                                 
16 Caterpillar är ett registrerat varumärke. 
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Mineral and Metallurgical Image Analysis (MMIA) är en applikation för bildanalys från 
Mineral Technologies Inc. MMIA är utformad för noggrann mätning av egenskaper hos material 
inom mineral- och metallurgiindustrin. 
 

OLGA är ett system för kornstorleksanalys bestående av en kamera och en mikrodator. 
Kameran fotograferar materialet på ett transportband, varefter datorn bearbetar bilderna som 
presenteras i form av kornstorlekskurvor. Systemet är utvecklat av S.I.T.I.A. 
 

Split-Desktop17 är en mjukvara för bildanalys från Split Engineering LLC. Sedan digitala 
bilder har inhämtats och överförts till datorn, kan kornstorleksfördelningskurvor från 
provtagningen beräknas och framställas med programmets hjälp. 
 
 
5.2 Befintlig praxis 
 

Lastning och transport utförs många gånger av underentreprenörer och samarbetet mellan 
dessa och krossentreprenörerna fungerar mycket väl. Logistiken i täkter är vanligtvis relativt 
god, även om den sannolikt går att vidareutveckla och effektivisera ytterligare. Hjullastarvågar 
nyttjas emellanåt, i synnerhet vid mindre täkter där mobil krossning tillämpas. 
Materialförflyttning vid de senare krossningsstegen sker med transportband medan förflyttning 
till upplag samt till första och andra krossteget varierar mellan fordon och transportörer. Val av 
alternativ beror av huruvida förkrossen är självgående eller stationär, avstånd, fordon och övrig 
tillgänglig utrustning. Den mest praktiska lösningen fastställs med hänsyn till ekonomi, 
effektivitet samt produktion. Lastbarheten bestäms främst av lastmaskinistens bedömning och 
erfarenhet, eftersom begreppet inte är enhetligt definierat. Nya maskiner levereras med modern 
teknik, men enligt leverantörer satsas utvecklingspengarna mest på miljötekniska förbättringar 
såsom minskad bränsleförbrukning och servicevänlighet. Branschen har inte utvecklat 
tillämpningar av trådlös kommunikation i kombination med truckdatorer, men nivåvakter och 
fjärrstyrning är en självklarhet vid anläggningarna. GPS och laser är verktyg som hittills i första 
hand har varit tillgängliga på grävmaskiner. Dock blir applikationen alltmer vanlig även på 
hjullastare. 
 

Vanligaste metoden för upplagsbyggande är lassvis tippning i flera lager under det att 
uppkörningsramp anläggs i takt med ökande antal skikt. Kör- och lagerytor tenderar att 
överlagras med stora mängder spillmaterial som slutligen bildar en sylta av upp till en meter 
tjocka avlagringar. Syltan måste behandlas på nytt och de stora volymerna medför tämligen höga 
kostnader för åtgärden. Volymmätning av upplag med GPS-teknik förekommer, emedan 
laserscanning är okänd i sammanhanget. 
 

Vid provtagning uppträder stora variationer beroende av var i produktionen och var i täkten 
provtagning sker samt vem som tar proven. Vanligtvis tas proverna ut från transportband eller 
ibland från upplag och ofta är det samma personal som utför provtagningen regelbundet. 
Kvalitetskrav, metodbeskrivningar och standarder är frekvent nyttjade verktyg för både 
provtagning och provningsförfarandet. Bildanalys har installerats för produktionsprovning vid en 
anläggning (Kållered, Sabema Material AB/Sand och grus AB, Jehander). Emellertid har 
leverantören inte justerat tekniken i den utsträckning att den fungerar tillfredsställande ännu. 
Därmed har heller ingen utvärdering genomförts. 
 

Simuleringsprogram och mjukvara är hjälpmedel som inom kapitlets ramar i första hand 
används för provning på laboratorier. I övrig verksamhet tillämpas datorprogram av enklare slag 
och i mindre omfattning. 

                                                 
17 Split-Desktop är ett registrerat varumärke. 
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5.3 Forskning 
 

I detta avsnitt framställs kortfattat en del avslutade forskningsprojekt inom området för 
upplagshantering samt provtagning och provning. 
 

3-D Characterization and degradation analysis of rock aggregates heter en doktorsavhandling 
från Kungliga tekniska högskolan. I arbetet har en tredimensionell metod för karaktärisering av 
ballast med hjälp av laserscanningsteknik utvecklats och provats. Den detaljerade bild som 
metoden ger kan användas för analys av storlek, form samt ytegenskaper hos scannade partiklar. 
 

Computer vision for rock aggregates är en doktorsavhandling från Kungliga tekniska 
högskolan, vilken ger en sammanfattning av forskning om bildanalys för bergmaterial. 
Avhandlingen beskriver även två system för bildanalys, ger en litteraturöversikt samt innefattar 
applikationer och tillämpningsområden. 
 

Foto-optisk utrustning för snabb analys av stenmaterials kornfördelning och kornform 
benämns ett arbete som har genomförts vid Skanska Sverige AB Vägtekniskt Centrum Väst 
(VTC Väst). Syftet var bland annat att undersöka om bildanalystekniken uppfyller de krav som 
branschen ställer på analys av kornstorlek och kornform. Resultaten från studiens analyser visar 
att förutsättningarna för användning av bildanalyssystem som instrument för produktionskontroll 
och processtyrning är goda. 
 

Klassificering av bergarter med Los Angeles-trumma är ett projekt vid Skanska Sverige AB 
Vägtekniskt Centrum Nord (VTC Nord), vars primära målsättning har varit att avgöra om 
Los Angeles-metoden är lämplig för bestämning av slaghållfasthet hos svensk makadam grövre 
än 16 mm. Det visar sig att metoden fungerar för klassning av grova material i svenska bergarter. 
Indelningen är inte en ren slaghållfasthetsklassning, men det är den egenskap som bäst förklarar 
Los Angelestalen. 
 

Los Angelestalets beroende av kornformen på makadamballast heter en studie som har utförts 
vid Skanska Sverige AB VTC Nord. Syftet var att visa hur Los Angelestalet varierar med 
kornformen för vanligt förekommande makadamballast och resultatet påvisar att kornformens 
inverkan på Los Angelestalet är marginellt för makadamballast, vars kornform faller inom 
gränserna för gällande krav. Vid avvikande kornform erhålls däremot kraftigt höjda 
Los Angelestal. 
 

Utvärdering av micro-Devalmetoden är ytterligare ett projekt som har bedrivits vid Skanska 
Sverige AB VTC Nord. En jämförelse mellan micro-Devalvärden från såväl torr som våt 
provning, kulkvarnsvärden samt Los Angelestal visar att endast våt provning är meningsfull och 
att micro-Devalmetoden klassar material på likartat sätt som kulkvarnsmetoden. 
Överensstämmelsen med Los Angeles metoden är betydligt sämre, vilket förklaras av att det är 
två olika egenskaper som provas, nötning och slaghållfasthet. 
 

Variation hos materialparametrar inom ballasttillverkningen är en licentiatavhandling från 
Kungliga tekniska högskolan. I den framkommer det att: 
- krossens drifttid bör optimeras, eftersom förbättring och accepterad variation av Los Angeles-

värdet och flisighetsindex minskar med ökad drifttid 
- flisighetsindex försämras påtagligt för finkorniga slutprodukter vid inblandning av material 

som inte har passerat det sista krossteget 
- bildanalys kan vara ett effektivt verktyg för kontroll och uppföljning i en tillverkningsprocess 
- roterande neddelare bör övervägas för användning på laboratorier, då metoden ger den minsta 

spridningen i analysresultaten. 
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5.4 Litteratur och hänvisning 
 
5.4.1 Lättläst 
 

I tabell 5.2 listas ett urval av användbar litteratur med relevans för lastning och transport i täkt, 
upplagshantering samt provtagning och provning. Litteraturen är av lättläst karaktär. 
 
Tabell 5.2 Lättläst litteratur 
 

Titel Kategori Utgivning och utgivningsår 

Berg för byggande Introduktionsbok Byggförlaget, SBMI, 2001 

Bergmaterial Introduktionsbok Liber AB, SBMI, 2000 

Bildanalys av spårballastens nötning i 
LA-trumman 

Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Bergteknik, 2001 

Foto-optisk utrustning för snabb analys 
av stenmaterials kornfördelning och 
kornform 

SBUF-rapport SBUF, 1999 

FPC som planeringsverktyg vid 
utlastning av berg i Björkdalsgruvan 

Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Bergteknik, 1998 

Klassificering av bergarter med 
Los Angeles-trumma 

SBUF-rapport Skanska Sverige AB, VTC Nord, 1996 

Los Angelestalets beroende av 
kornformen på makadamballast 

SBUF-rapport Skanska Sverige AB VTC Nord, 2002 

Materialförsörjning Handbok Vägverket, 1987 

Provning och kontroll av stenmaterial, 
allmän kurs 

Kurskompendium 
(erhålles vid kurs) 

SBMI 

Provtagning SS-EN 932-1, 
självstudiekurs 

CD-rom 
(erhålles vid kurs) 

SBMI 

Utvärdering av bildanalys i Aitik Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Bergteknik, 1999 

Utvärdering av micro-Devalmetoden SBUF-rapport Skanska Sverige AB VTC Nord, 2000 
 
5.4.2 Fördjupning 
 

Med avseende på fördjupning inom något av kapitlets områden rekommenderas litteratur i 
tabell 5.3. 
 
Tabell 5.3 Fördjupningslitteratur 
 

Titel Kategori Utgivning och utgivningsår 

3-D Characterization and degradation 
analysis of rock aggregates 

Doktorsavhandling Kungliga tekniska högskolan, 
Institutionen för Mark- och vattenteknik, 
Avdelningen för Teknisk geologi, 2001 
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Tabell 5.3 Fördjupningslitteratur, fortsättning från föregående sida 
 

Titel Kategori Utgivning och utgivningsår 

Aggregates Handbok A. A. Balkema, 2000 

Aggregates – Sand, gravel and crushed 
rock aggregates for construction 
purposes 

Handbok The Geological Society, 2001 

Computer vision for rock aggregate Doktorsavhandling Kungliga tekniska högskolan, 
Institutionen för Mark- och vattenteknik, 
Avdelningen för Teknisk geologi, 1997 

Diggability studies of electric shovel in 
open pit mining 

Examensarbete Luleå tekniska universitet, Institutionen 
för Väg- och vattenbyggnad, 
Avdelningen för Bergteknik, 1998 

Image analysis applied to engineering 
geology, a literature review 

Artikel Bulletin of engineering geology and the 
environment (2001) 60:117-122 

Rock excavation handbook Handbok Sandvik Tamrock, 1999 

Variation hos materialparametrar inom 
ballasttillverkningen 

Licentiatavhandling Kungliga tekniska högskolan, 
Institutionen för Mark- och vattenteknik, 
Avdelningen för Teknisk geologi, 2001 

 
5.4.3 Övrigt 
 

I detta underavsnitt presenteras i tabell 5.4 ett antal praktiska webbadresser för informations-
sökning eller för vidare kontakt med organisationer, myndigheter och företag. 
 
Tabell 5.4 Webbadresser 
 

Adress Kommentar 

http://link.springer.de Artiklar m.m. 
http://www.3dlasermapping.com 3D Laser Mapping Ltd.: hård- och mjukvara för laserscanning 
http://www.banverket.se Banverket 
http://www.boverket.se Boverket 
http://www.bygginvest.se Bygginvest Scandinavia AB (VågAB): hjullastarvågar, 

datahantering/-överföring 
http://www.byggtjanst.se AB Svensk Byggtjänst 
http://www.cat.com Caterpillar18 
http://www.chalmers.se Chalmers tekniska högskola (CTH) 
http://www.engson.se Engson Maskin AB: anläggningsmaskiner 
http://www.fas.se Föreningen för asfaltbeläggningar i Sverige (FAS) 
http://www.hitachi.com Hitachi: anläggningsmaskiner 

                                                 
18 Caterpillar är ett registrerat varumärke. 

 

http://link.springer.de/
http://www.3dlasermapping.com/
http://www.banverket.se/
http://www.boverket.se/
http://www.bygginvest.se/
http://www.byggtjanst.se/
http://www.cat.com/
http://www.chalmers.se/
http://www.engson.se/
http://www.fas.se/
http://www.hitachi.com/
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Tabell 5.4 Webbadresser, fortsättning från föregående sida 
 

Adress Kommentar 

http://www.intermec.se Intermec Technologies AB: utveckling, tillverkning och integrering av 
system för automatisk datainsamling, mobil databehandling samt 
nätverks- och radiokommunikationslösningar 

http://www.it-teknik.se IT Instrument Teknik AB: funktionslösningar för all slags industri 
http://www.kth.se Kungliga tekniska högskolan (KTH) 
http://www.kumatsu.com Kumatsu: anläggningsmaskiner 
http://www.liebherr.com Leibherr: anläggningsmaskiner 
http://www.luth.se Luleå tekniska universitet (LTU) 
http://www.mineraltech.com Mineral Technologies Inc.: konsultföretag för mineral- och 

metallurgiindustrin med tonvikt på mätning, analys, modellering samt 
simulering 

http://www.onnerlov.com Önnerlövs Consulting AB: flödessimulering 
http://www.sbmi.org Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) 
http://www.sbuf.se Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) 
http://www.scanlaser.se Scanlaser AB: produkter och lösningar för laserteknik 
http://www.s-e-g.com SEG Svenska AB: nivåmätning m.m. 
http://www.sis.se Swedish Standards Institute (SIS) 
http://www.sp.se Sveriges Provnings- och forskningsinstitut AB (SP) 
http://www.spliteng.com Split Engineering LLC: mjukvara för bildanalys 
http://www.swecon.se Swecon Anläggningsmaskiner HB: anläggningsmaskiner 
http://www.sitia.fr S.I.T.I.A.: bildanalyssystem 
http://www.tamtron.fi Tamtron OY: fordons- och hjullastarvågar, datahanteringssystem 
http://www.volvoce.com Volvo Construction Equipment 
http://www.vv.se Vägverket 
http://www.wesmar.se Wesmar AB: nivåkontroller m.m. 
 
 
5.5 Diskussion 
 

Lastning och transport är ett område som skulle kunna vidareutvecklas med avseende på 
effektivisering och optimering. Utredningar, studier samt identifiering av de ingående momenten 
jämte maskinflottans sammansättning kan vara till hjälp för ett effektivare lastnings- och 
transportsystem. Även provtagningen är möjlig att automatisera i större omfattning och modern 
teknik för bildanalys utgör ett betydande led i processarbetet. Metoden har emellertid visat sig ha 
vissa begränsningar gällande finfraktioner samt långa sorteringar och därtill kommer de höga 
kostnaderna för installation vid anläggningar inom den vanligast förekommande 
storleksordningen. 

 

http://www.intermec.se/
http://www.it-teknik.se/
http://www.kth.se/
http://www.kumatsu.com/
http://www.liebherr.com/
http://www.luth.se/
http://www.mineraltech.com/
http://www.onnerlov.com/
http://www.sbmi.org/
http://www.sbuf.se/
http://www.scanlaser.se/
http://www.s-e-g.com/
http://www.sis.se/
http://www.sp.se/
http://www.spliteng.com/
http://www.swecon.se/
http://www.sitia.fr/
http://www.tamtron.fi/
http://www.volvoce.com/
http://www.vv.se/
http://www.wesmar.se/
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Såväl representativ provtagning som provningsförfarandet är grundläggande moment för god 
kvalitetskontroll och säkerställande av högkvalitativa produkter utan reklamationer. Med korrekt 
provtagning för avsett ändamål samt med hjälp av laboratoriernas insatser kan produkternas 
kvalitet tydligt preciseras och kunden erhåller en väldefinierad vara. Laboratoriernas prestationer 
får inte undervärderas, eftersom deras betydelse för bergmaterialbranschen är större än många 
inser. De hanterar samt analyserar prover med stor noggrannhet utifrån standarder och 
metodbeskrivningar. Huruvida provresultatet sedan är representativt för den materialmängd som 
provet tagits ur, kan inte laboratoriepersonalen garantera. 
 

En enkätundersökning som genomfördes av SBMI år 2000 visar att branschen även anser sig 
behöva ny laboratoriepersonal. Under åren 2001-2005 är rekryteringsbehovet bedömt till 30 nya 
personer och ytterligare 25 personer erfordras mellan åren 2006 och 2010, se bilaga E. Således 
torde motiverade och välutbildade laboratorietekniker vara en god investering för framtiden. 
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6  Transport till kund 

 
 
 
6.1 Verktyg och hjälpmedel 
 

Transport till kund sker när bergmaterialet har förädlats till slutprodukt och lagts på lager för 
försäljning. Det innebär att produktionsprocessen har slutförts, men för att fullborda 
bergmaterialkedjan beskrivs kort i detta avsnitt några verktyg och hjälpmedel som är användbara 
inom området. Eftersom lastbil är det huvudsakliga transportmedlet, behandlas bara 
lastbilstransporter. Dock förekommer både järnvägs- och sjöfrakter. 
 
6.1.1 Styrning av transporter/logistik 
 

Modern logistik bygger på flödestänkande där försörjningskedja och efterfrågeflöde är centrala 
begrepp. För att försörjningskedjan ska fungera inkluderar den ofta tredje eller fjärde parter som 
tillhandahåller transporter och service. I bergmaterialbranschen utförs vanligen transporter till 
kund av underentreprenörer eller av kunden själv. Liksom för utveckling av logistik i täkter finns 
för transport till kund en mängd hjälpmedel tillgängliga. Truck- och handdatorer, GPS, GIS, 
fjärrstyrning, GSM- och GPRS-telefoni, trådlösa nätverk, kommunikationsradios samt mjukvara 
och simuleringsprogram är exempel på konkret tillämpbar teknik. Andra faktorer som påverkar 
transporters effektivitet är täktens/kundens lokalisering, omfattning av samordning, fyllnadsgrad, 
ruttplanering et cetera. 
 
6.1.2 Teknik på fordon 
 

Under de senaste åren är det främst motorerna i lastbilar som har utvecklats. De har blivit mer 
kraftfulla och effektiva under det att bränsleförbrukning såväl som utsläpp har minskat. 
Arbetsmiljön för förarna är avsevärt förbättrad med avseende på till exempel ergonomi, komfort 
och ljudnivå. Moderna fordon kräver mindre underhåll, är mer servicevänliga samt har högre 
kapacitet gällande lastmängd än tidigare modeller. Till viss del är hydrauliksystemen elektroniskt 
styrda och instrumentpanelen digital. Ytterligare information om fordon kan erhållas från 
tillverkare och leverantörer. 
 
6.1.3 Fordonsvågar 
 

Fordonsvågen används för att erhålla uppgift på inkommande och/eller utgående 
materialmängd. Den är kopplad till en terminal i vilken vägningen registreras. Om en 
programvara ansluts till vågterminalen kan vägningsrutinen automatiseras och information lagras 
i centrala datasystem. Data kan sedan importeras eller exporteras från respektive till andra 
system för vidare administrativ hantering exempelvis order och fakturering. Vågstationer kan 
vara antingen bemannade eller obemannade. Vid obemannade stationer ombesörjer 
lastbilschauffören registrering av vägningen via utomhusterminaler. Fordonsvågar och 
mjukvaror levereras av bland andra Flintab AB, Mettler Toledo, Tamtron Oy och Pivotex Oy. 
 

IT Instrumentteknik AB saluför en mobil fordonsvåg som kan flyttas utan omverifiering inom 
kontrollzon som Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) fastställer. Vågen är 
lämplig i mindre täkter där produktionen inte är kontinuerlig. 
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6.1.4 Produkt- och branschstandarder 
 

Det finns en rad nationella och internationella standarder för bergmaterial. En del behandlar 
bestämning av egenskaper samt provningsmetoder inklusive provtagningsmetoder för leverans- 
och produktionsprov. Beträffande provtagning och provning, se underavsnitt 5.1.10 samt 5.1.11. 
Andra inbegriper produkter och för närvarande är ett antal produktstandarder fastställda 
europastandarder. De för branschen mest betydande listas i tabell 7.1, kapitel 7. Dessa är ännu 
inte översatta till svenska, men engelska versioner finns att köpa hos Swedish Standards 
Institute (SIS). Ytterligare viktiga produktstandarder är under bearbetning eller aktuella som 
förslag. Den 1 juni år 2004 ska hela det europeiska standardpaketet, vilket omfattar både 
produkter och provningsmetoder, träda i kraft. Standarderna är baserade på EU:s 
byggproduktdirektiv och avsikten med standardisering är att skapa ett enhetligt förfarande för 
beskrivning av till exempel materialegenskaper, produkter eller måttenheter och toleranser samt 
att i ett större tidsperspektiv underlätta för handel. I Europa utarbetas standarder av European 
Committee for Standardization (CEN) i samarbete med International Standardization 
Organization (ISO). För svensk översättning och distribution svarar SIS. Den överordnade 
europeiska kommittén och den svenska kommittén för bergmaterialprodukter benämns 
CEN/TC 154 respektive SIS/TK 187. Standarder behandlas även i kapitlen 2, 5 och 7. 
 

Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) tillhandahåller branschstandarder i syfte att åstadkomma 
en tydlig produktdefinition i samband med leverans. I dessa deklareras materialparametrar 
utifrån användningsområde samt sortering och därmed blir den färdiga produktens kvalitet 
väldefinierad för slutanvändaren. Information om SBMI:s branschstandarder återfinns även i 
kapitlen 2, 5 och 7. 
 

6.1.5 Allmänna bestämmelser och leveransklausuler 
 

AB 92 
 

AB 92, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsbranschen, är ett 
dokument som omfattar branschens vedertagna praxis och det nyttjas vid upphandling samt avtal 
om entreprenader. 
 

ABM 92 
 

ABM 92, Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet, innebär 
att leverantörens ansvar har anpassats till reglerna i entreprenadkontrakt som baserar sig på 
AB 92. För att ABM 92 ska gälla måste det anges i kontraktet. 
 

ABM 92 Ballast 
 

ABM 92 Ballast är branschspecifika tillägg till ABM 92 för leverans av ballast. När 
bestämmelserna tillämpas vid avtal måste leveransklausuler för byggbranschen bifogas för att 
klargöra övergången av ansvar mellan säljare och köpare. 
 

Leveransklausuler för byggbranschen 
 

En leveransklausul som har skrivits in i ett avtal reglerar varans avlämnande. 
Leveransklausuler för byggbranchen är ordnade i två grupper där parternas skyldigheter anges 
efter ett enhetligt system och de är avsedda för alla transportsätt. Dokumentet innehåller 
nedanstående fem klausuler: 
- HOS (Hämtat Olastat Säljaren) 
- HLS (Hämtat Lastat Säljaren) 
- LOK (Levererat Olossat Köparen) 
- LLK (Levererat Lossat Köparen) 
- LIK (Levererat Inburet Köparen) 
Figur 6.1 illustrerar åtagande samt risk- och kostnadsövergång mellan säljare och köpare. 
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 SÄLJAREN  KÖPAREN 
       
 olastat lastat  olossat lossat inburet 
       
HOS       
       
HLS       
       
LOK       
       
LLK       
       
LIK       
 
Figur 6.1 Schematisk framställning över åtagande samt risk- och kostnadsövergång, efter 

Entreprenörföreningen et al. (1994). 
 
6.1.6 Simuleringsprogram och mjukvara 
 

Inom området för transport till kund ges här exempel på simuleringsprogram och mjukvara för 
flödessimulering samt för automatisering av vägning. 
 

AutoMod är en programvara för flödessimulering, vilken omfattar tredimensionell 
visualisering samt simulerings- och analysmjukvara. Programmet nyttjas av Önnerlövs 
Consulting AB som bland annat skräddarsyr företagsunika lösningar genom flödesstudier och 
flödessimulering för exempelvis transporter. 
 

OverDrive19 är en mjukvara som kan styra flera fordonsvågar, trafikljus, grindar samt annan 
utrustning. Data från vikttransaktioner lagras i en databas, varefter de kan användas för kvitton, 
order, rapporter med mera. Programmet är kompatibelt med andra system och genom påbyggnad 
med moduler kan systemet utökas. IT-Instrumentteknik AB och Mettler Toledo är exempel på 
leverantörer. 
 

Viktoria heter ett datorprogram med vars hjälp vägningsprocessen kan automatiseras. 
Programmet ger även möjligheter att bevaka och fjärrstyra vägningen, skriva ut kopior av 
vågsedlar och kvitton, bygga upp ett artikelregister, skapa rapporter et cetera. Flintab AB har 
utvecklat programvaran. 
 
 
6.2 Befintlig praxis 
 

Transport till kund utförs vanligtvis av underentreprenörer eller av kunden själv, varvid 
bergmaterialproducenterna sällan deltar i momentet annat än eventuellt för lastning. 
Lastbilstransporter är mest brukligt, men även järnvägs- och sjöfrakter förekommer. 
Tomkörningar är inte ovanliga, eftersom det i allmänhet inte finns gods som behöver 
transporteras in till täkten. Största andelen vågstationer är obemannade och lastbilschauffören 
ombesörjer vägningsrutinen via utomhusterminaler samt kort. Produkt- jämte branschstandarder 
liksom allmänna bestämmelser inklusive leveransklausuler är användbara verktyg för många 
medan datorprogram mest nyttjas för administrativa rutiner beträffande vägning, det vill säga 
vågsedlar, kvitton, fakturering med mera. 

 

                                                 
19 OverDrive är ett registrerat varumärke. 
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6.3 Forskning 
 

I detta avsnitt preciseras inga specifika forskningsprojekt. Forskning inom logistik/transporter 
pågår på i princip landets alla högskolor och universitet. Information om projekt kan erhållas 
bland annat från högskolornas/universitetens hemsidor. Även Institutet för transportforskning 
(TFK) arbetar med forskningsprojekt inom området för godstransporter och logistik. Tabell 8.3 i 
kapitel 8 ger en sammanställning över Sveriges högskolor och universitet inklusive 
webbadresser. 
 
 
6.4 Litteratur och hänvisning 
 
6.4.1 Lättläst 
 

I tabell 6.1 listas ett urval av användbar litteratur med relevans för transport till kund. 
Litteraturen är av lättläst karaktär. 
 
Tabell 6.1 Lättläst litteratur 
 

Titel Kategori Utgivning och utgivningsår 

Berg för byggande Introduktionsbok Byggförlaget, SBMI, 2001 

Bergmaterial Introduktionsbok Liber AB, SBMI, 2000 

Materialförsörjning Handbok Vägverket, 1987 

Systemkonceptet MDR800 
Godstransporter 
GPS och logistik 

Artikel Nordisk Infrastruktur, nr 5, 1999 

 
6.4.2 Fördjupning 
 

Med avseende på fördjupning inom något av kapitlets områden rekommenderas litteratur i 
tabell 6.2. 
 
Tabell 6.2 Fördjupningslitteratur 
 

Titel Kategori Utgivning och utgivningsår 

ABM 92, Allmänna bestämmelser för 
köp av varor till yrkesmässig 
byggverksamhet 

Allmänna 
bestämmelser 

Entreprenörföreningen, 
Industrins Byggmaterialgrupp 

ABM 92 - Ballast Branschspecifika 
tillägg till ABM 92 

Banverket, Byggentreprenörerna, 
Sveriges Bergmaterialindustri, Svenska 
Kommunförbundet, Svenska 
Åkeriförbundet, Vägverket 

Leveransklausuler för byggbranschen Leveransklausuler Entreprenörföreningen, 
Industrins Byggmaterialgrupp 

 
6.4.3 Övrigt 
 

I detta underavsnitt presenteras i tabell 6.3 ett antal praktiska webbadresser för informations-
sökning eller för vidare kontakt med organisationer, myndigheter och företag. 
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Tabell 6.3 Webbadresser 
 

Adress Kommentar 

http://transguide.org Databaser: transporter och kommunikation 
http://www.akeri.se Svenska Åkeriförbundet 
http://www.asg.se Danzas ASG Solutions: transport och tredjepartslogistik (3PL) 
http://www.catlogistics.com Caterpillar20 Logistics Services Inc.: logistik 
http://www.dhl.se DHL Worldwide Express: transport och logistik 
http://www.flintab.se Flintab AB: fordonsvågar, programvara 
http://www.intermec.se Intermec Technologies AB: utveckling, tillverkning och integrering av 

system för automatisk datainsamling, mobil databehandling samt 
nätverks- och radiokommunikationslösningar 

http://www.it-teknik.se IT Instrument Teknik AB: mobil fordonsvåg 
http://www.mobione.com MobiOne: mobila applikationer för logistik/styrning 
http://www.mt.com Mettler Toledo: fordonsvågar 
http://www.onnerlov.com Önnerlövs Consulting AB: flödessimulering 
http://www.pivotex.com Pivotex Oy: fordonsvågar, programvara 
http://www.scania.com Scania 
http://www.sonat.se Sonat AB: fjärdepartslogistik (4PL) 
http://www.tamtron.fi Tamtron Oy: fordons- och hjullastarvågar, datahantering/-överföring 
http://www.tfk.se Institutet för transportforskning (TFK) 
http://www.volvo.com Volvo 
http://www.uae.se UAE Gruppen: logistik och transportlösningar 
 
 
6.5 Diskussion 
 

Andelen tomkörningar måste i en framtid minimeras. Allt eftersom återvinningstänkandet 
vinner mark och tillämpas i större omfattning är det sannolikt att merparten av problematiken 
med tomkörningar löses. Återvinningsmassor som inte är möjliga att omhänderta direkt ute vid 
bygg- och anläggningsplatser måste fraktas till kross- eller siktanläggningar för att genomgå 
någon form av bearbetning. Effektivare transporter kan även innebära en positiv ekonomisk 
utveckling, emedan en betydande andel av branschens omsatta penningbelopp utgörs av 
transporttjänster. Ibland kan transporterna vara dyrare är varuvärdet. 
 

Administrativ verksamhet i samband med försäljning och leverans kan med modern teknologi 
automatiseras till fullo. En vision är att fakturering ska genomföras utan någon pappershantering 
överhuvudtaget. Vid utvägning, vilken sker med kort, registreras all information om vägningen 
och med datateknikens hjälp samt genom trådlös kommunikation visar sig fakturan på kundens 
datorskärm. Kunden i sin tur betalar fakturan via Internet och banken bekräftar på leverantörens 
dator att betalningen är fullgjord. 

                                                 
20 Caterpillar är ett registrerat varumärke. 
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En än mer avancerad utveckling är att utvägningen äger rum medelst radiofrekventa 
identifieringssystem och automatisk datafångst (ADF). I korthet innebär tekniken att data hämtas 
trådlöst från speciella programmerade ”taggar” eller etiketter. Från en sådan etikett på lastbilen 
skulle nödvändig information från vägningen hämtas upp och sedan registreras samt överföras 
till datasystem. Därigenom kunde papperslös fakturering och betalning fullföljas. 
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7  Användningsområden, produktutveckling och restprodukter 

 
 
 
7.1 Verktyg och hjälpmedel 
 

Användning, produktutveckling och restprodukter är tre starkt förbundna delområden, varför 
de behandlas i ett kapitel. Produkter utvecklas utifrån behov och nya applikationer samt med 
minsta möjliga restprodukter. Även krav på kvalitet och väldefinierade produkter samt hållbar 
utveckling inklusive återvinning och återanvändning är betydelsefulla begrepp som utgör 
avsnittet om verktyg och hjälpmedel. 
 
 
7.1.1 Kvalitetskrav, metodbeskrivningar och standarder 
 

Beroende av vad bergmaterialet ska användas till finns olika normer i vilka krav på kvalitet 
anges. ATB Väg 2003, BVF 585.52  Makadamballast för järnväg, BBK 94 och 
Anläggnings-AMA 98 är exempel på dokument som ställer kvalitetskrav på 
bergmaterialprodukter. Kraven ställs utifrån produktens tillämpning och anges bland annat i 
form av högsta tillåtna värden på kulkvarnsvärde, flisighet, LT-index, sprödhetstal, 
Los Angeles-tal et cetera. ATB står för allmän teknisk beskrivning (Vägverket), BVF för 
Banverkets föreskrift, BBK för Boverkets handbok för betongkonstruktioner och AMA för 
allmänna material- och arbetsbeskrivningar (AB Svensk Byggtjänst). 
 

En metodbeskrivning framställer detaljerat tillvägagångssättet för en viss analys eller för 
kalibrering av utrustning. Metodbeskrivningar för material- och produktanalyser ges ut av bland 
andra Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB (SP), Vägverket samt Föreningen för 
asfaltbeläggningar i Sverige (FAS). 
 

Kvalitetssäkring genom certifiering innebär att antingen produkten eller företagets 
ledningssystem godkänns av ett certifieringsorgan. Certifiering av bergmaterialprodukter kan 
erhållas av Betong och Ballast Certifiering AB (BBC) och företagets ledningssystem för kvalitet 
kan certifieras enligt standardserien ISO 9000. 
 

Det finns en rad nationella och internationella standarder för bergmaterial. En del behandlar 
bestämning av egenskaper samt provningsmetoder inklusive provtagningsmetoder för leverans- 
och produktionsprov. Beträffande provtagning och provning, se underavsnitt 5.1.10 samt 5.1.11. 
Andra inbegriper produkter och för närvarande är ett antal produktstandarder fastställda 
europastandarder. De för branschen mest betydande listas i tabell 7.1. Dessa är ännu inte 
översatta till svenska, men engelska versioner finns att köpa hos Swedish Standards 
Institute (SIS). Ytterligare viktiga produktstandarder är under bearbetning eller aktuella som 
förslag. Den 1 juni år 2004 ska hela det europeiska standardpaketet, vilket omfattar både 
produkter och provningsmetoder, träda i kraft. Standarderna är baserade på EU:s 
byggproduktdirektiv och avsikten med standardisering är att skapa ett enhetligt förfarande för 
beskrivning av till exempel materialegenskaper, produkter eller måttenheter och toleranser samt 
att i ett större tidsperspektiv underlätta för handel. I Europa utarbetas standarder av European 
Committee for Standardization (CEN) i samarbete med International Standardization 
Organization (ISO). För svensk översättning och distribution svarar SIS. Den överordnade 
europeiska kommittén och den svenska kommittén för bergmaterialprodukter benämns 
CEN/TC 154 respektive SIS/TK 187. Standarder behandlas även i kapitlen 2, 5 och 6. 
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Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) tillhandahåller branschstandarder i syfte att åstadkomma 
en tydlig produktdefinition i samband med leverans. I dessa deklareras materialparametrar 
utifrån användningsområde samt sortering och därmed blir den färdiga produktens kvalitet 
väldefinierad för slutanvändaren. Information om SBMI:s branschstandarder återfinns även i 
kapitlen 2, 5 och 6. 
 

Förslag till produktspecifikationer (branschstandarder) för återvunnen ballast av krossad 
betong finns publicerade i ett notat från Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI), 
”Återvägen” VTI notat 67-1999, första reviderade utgåvan 2000. Specifikationerna är framtagna 
för olika användning samt för olika kvalitetsklasser i enlighet med SBMI:s branschstandarder 
och syftar till att kvalitetssäkra den färdiga produkten vid leverans. 
 
Tabell 7.1 Fastställda europeiska produktstandarder med stor betydelse för 

bergmaterialbranschen 
 

Beteckning Namn 

EN 12620 Ballast för betong 

EN 13043 Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar… 

EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg och anläggning 

EN 13450 Makadamballast för järnväg 
 
7.1.2 Användningsområden, produktutveckling och restprodukter 
 

Avsikten med att finna nya applikationer för bergmaterial samt sekundära material är främst att 
minska andelen restprodukter och följaktligen också mängden avfall. Exempel på 
användningsområden som har aktualiserats är bergkross eller andra restprodukter i betong, 
anläggning av upplagsplatser och planer, tätskikt i mark, rörgravs- och bankfyllning jämte annan 
fyllning med relativt låga kvalitetskrav vid bygg-, mark- och anläggningsarbeten. 
 

Bergmaterialprodukters utveckling går mot förädling av specialprodukter inom snäva, 
specifika användningsområden. För att tillgodose kunders krav och behov, men även i syfte att få 
avsättning för restprodukter, vanligtvis finare material, har specialprodukter såsom 
kapillärbrytande material, golfbanesand, leksand, jordförbättringsmedel och Makadrain21 
kommit ut på marknaden. Makadrain är en kapillärbrytande makadam som Skånska 
Makadam AB har utvecklat och patentsökt. 
 

7.1.3 Återvinning och återanvändning 
 

Svenska riksdagens beslut om nationella miljömål innebär bland annat att år 2010 ska 15 % av 
den totala bergmaterialanvändningen bestå av återanvänt material. De för branschen aktuella 
materialen för återvinning och återanvändning är förhållandevis många, men en förutsättning för 
att de ska komma till användning är att tekniska specifikationer, provningsmetoder och 
kravnivåer på eventuella miljöfarliga komponenter formuleras. Tabell 7.2 ger en 
sammanställning över en del restprodukter samt deras ursprung och eventuella 
användningsområden, enligt Johansson (1997). 
 

Restprodukter som hittills har uppvisat goda egenskaper som obundet vägbyggnadsmaterial är 
framför allt betong samt olika sorts slagger. Tegel har lägre bärighet än betong, varför det inte 

                                                 
21 Makadrain är ett registrerat varumärke. 
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rekommenderas för bär- eller förstärkningslager. Bland slaggerna är hyttsten det material som 
regelbundet och i relativt stor mängd tillvaratas för återvinning, Arell (1997). Återanvändning av 
obundna vägmaterial är ett alternativ i de fall som kvalitetskraven kan uppfyllas. 
 

Återvinning och återanvändning av asfalt är i dag ett vedertaget förfarande som utförs direkt på 
väg, med utläggare eller vid blandning i asfaltverk. 
 

Betong, tegel och finmaterial från krossning är möjliga restprodukter för betongtillverkning. 
Eftersom naturgrusanvändningen är begränsad, har betongindustrin utöver återanvändning 
ytterligare krav att finna alternativ ballast och intensiv forskning pågår om huruvida krossat 
bergmaterial kan ersätta eller komplettera naturgrus i betong. 
 

Restprodukters innehåll och urlakningsegenskaper av miljöfarliga beståndsdelar såsom 
tungmetaller, tjära och föroreningar från exempelvis fordonstrafik är viktiga faktorer att ta 
hänsyn till vid återvinning och återanvändning. Även transportavstånd måste beaktas, emedan 
återbruk lämpligen bör vara såväl ekonomiskt rimligt som miljömässigt försvarbart. Alternativa 
material måste även uppfylla de krav på funktion och mekaniska egenskaper som ställs utifrån 
nyttjande, det vill säga vara tekniskt möjliga att använda. 
 
Tabell 7.2 Restprodukter samt deras ursprung och eventuell tillämpning, efter 

Johansson (1997) 
 

Restprodukt Ursprung Eventuell tillämpning 

Finkornigt natur- och bergmaterial Ballastproduktion Bygg- och anläggningsindustri, 
specialprodukter, betongballast 

Skrotsten Stenbrott Krossas för vägbyggnad 

Gråberg Gruvindustri Vägbyggnad 

Obundna vägbyggnadsmaterial 

Asfalt 

Vägbyggnad Vägbyggnad 

Hyttsten (masugnsslagg) 

Stålslagg 

Metallurgisk industri Vägbyggnad 

Slaggrus Avfallsförbränning Vägbyggnad, bankfyllning 

Bottenaska Kolförbränning Vägbyggnad, bankfyllning 

Gjuterisand Gjuterinäring Asfaltbeläggning 

Betong 

Tegel 

Rivningsavfall Vägbyggnad, betongballast 

Gummi Däck Asfaltbeläggning 

Glas 

Plast 

Avfall Asfaltballast 

 
7.1.4 Hållbar utveckling 
 

Hållbar utveckling är ett begrepp som används inom många områden och det har kommit att 
gälla som ledstjärna i miljösammanhang. Miljöbalkens mål är att främja hållbar utveckling, 
Agenda 21 är en världsomfattande handlingsplan för att nå global hållbar utveckling och 
standarden ISO 14001 är ett internationellt styrsystem för organisationers arbete som genom 
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ständig förbättring strävar efter hållbar utveckling. Uttrycket definieras enligt 
Brundtlandrapporten som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Brundtlandrapporten låg till 
grund för den stora miljökonferensen i Rio de Janeiro år 1992 och resultatet från 
Rio-konferensen utgör grunderna för FN:s nuvarande miljöarbete. 
 

Användning av bergmaterial och naturgrus innebär förbrukning av icke förnyelsebar 
naturresurs. Miljöbalkens fyra första kapitel (balkens mål, allmänna hänsynsregler samt 
grundläggande och särskilda bestämmelser för hushållning av mark och vatten) syftar till att 
hållbar utveckling främjas genom bland annat effektiv resursanvändning och tillämpat nyttjande 
av mark- och vattenområden. För bergmaterialbranschens vidkommande innebär det främst att 
övergå från naturgrus till berg. Även bergmaterialets kvalitet, utveckling av nya 
användningsområden och produkter samt återvinning och återanvändning är faktorer som är av 
avsevärd betydelse i sammanhanget. 
 
 
7.2 Befintlig praxis 
 

Vid landets alla länsstyrelser genomfördes år 1997 en undersökning beträffande alternativa 
materials användning. Resultaten sammanfattas i nedanstående punkter, efter Johansson (1997). 
- Asfalt återvinns och återanvänds i stort sett över hela landet. 
- Överbyggnadsmaterial (obundna vägbyggnadsmaterial) återanvänds i relativt liten 

utsträckning. 
- Restprodukter från förbränning anses inte vara tillräckligt analyserade för att oreserverat kunna 

användas som vägbyggnadsmaterial. I några fall har dock askorna använts i transportvägar 
inom deponiområden samt i provvägar. 

- Betong och tegel används i liten omfattning, men materialen anses vara mycket intressanta som 
alternativ eller komplement till konventionell ballast. 

- Skrotsten krossas och används som ballast i allt större utsträckning, främst längs västkusten där 
gamla stenbrott är vanligt förekommande. 

- Användningen av slagger är numera relativt utbredd, framför allt i län med stålindustri. 
Hyttsten är den mest nyttjade produkten. 

- Plast liksom rivna eller pulvriserade däck i blandning med bitumen till asfalt har provats på 
vägar i några län. 

Undersökningen är för närvarande inte helt aktuell, men den ger en uppfattning om utbredningen 
av återvinning och återanvändning. Granskningen indikerar även avsevärda regionala olikheter 
beträffande tillämpningsgraden. Skillnaderna kan med största sannolikhet tillskrivas tillgång och 
efterfrågan. 
 

Både i branschen och bland allmänheten möter återvinningsförfarandet en viss skepsis. 
Osäkerheten antas härröra från att kunskapsnivån om restprodukter ännu är för låg, 
huvudsakligen gällande miljömässiga och funktionella egenskaper. Bergmaterialbranschen är 
dock väl förberedd med både maskiner och utrustning, upplagsytor samt kunnande. 
 

Återvinning och återanvändning kräver mycket forskning om alternativa material. Många 
forskningsprojekt har genomförts och många pågår i syfte att höja kompetensen om materialens 
egenskaper samt finna alternativa provningsmetoder, se även avsnitt 7.3. Möjligheterna för ökad 
tillämpning kan därmed utredas. 
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7.3 Forskning 
 

I detta avsnitt framställs kortfattat en del pågående eller avslutade forskningsprojekt inom 
området för användning, produktutveckling och restprodukter. 
 

Användning av industriella restmaterial och filler vid betongbyggande är ett pågående projekt 
som inrymmer tre mindre arbeten vid Chalmers tekniska högskola samt Lunds tekniska 
högskola. Syftet är att skapa förutsättningar för en tillförlitlig och ökad användning av 
mineraliska restmaterial vid betongtillverkning. De tre ingående projekten behandlar var sitt 
område; inverkan på den färska och unga betongens egenskaper, inverkan på den tidiga 
hållfasthetsutvecklingen med speciell inriktning på vinterförhållanden samt inverkan på 
långtidsegenskaper/beständighet. 
 

Egenskaper hos alternativa vägmaterial heter ett doktorandprojekt vid Kungliga tekniska 
högskolan i vilket krossad betong, masugnsslagg och bottenaska från sopförbränning studeras 
speciellt som alternativa produkter i obundna vägbyggnadslager. Resultatet förväntas kunna ge 
underlag för revidering av nationella regelverk såsom ATB Väg och AMA. Egenskaper som 
undersöks är styvhet och stabilitet, tjällyftningsbenägenhet, beständighet mot mekanisk påverkan 
och klimatpåverkan, hållfasthetsökning på grund av kemiska reaktioner samt miljöpåverkan. 
Nedanstående resultat har hittills framkommit. 
- Dynamiskt triaxialförsök är en lämplig laboratoriemetod för bedömning av alternativa 

materials deformationsegenskaper. 
- Med nuvarande regler samt ur hållfasthetssynpunkt kan krossad betong och hyttsten nyttjas 

som fyllnadsmaterial av materialtyp 2, skyddslager och förstärkningslager. Krossad betong av 
hög kvalitet kan även användas till bärlager i vägar med tillräckligt tjock beläggning 
(cirka 15 cm). Slaggrus kan brukas som fyllnadsmaterial av materialtyp 2 samt skyddslager 
och i vägar med tillräckligt tjock beläggning (cirka 15 cm) till förstärkningslager. 

- Om det ska vara möjligt att utnyttja krossad rivningsbetong till högkvalitativa ändamål är en 
långt gången selektiv rivning av byggnader och anläggningar nödvändig. 

 

Kornform och reologi hos betong tillverkad av helkrossand är ett pågående samprojekt mellan 
Cement- och betonginstitutet (CBI) och Kungliga tekniska högskolan. Arbetet syftar till att: 
- hitta en undersökningsmetod för att kvantifiera hur krossballast påverkar betongs rörlighet 
- hitta ett sätt att optimera ballastkurvor med krossand för rörlighet 
- identifiera en metod för kornformsbestämning 
- utreda sambanden mellan kornform och reologi. 
 

Krossad betong som obundna överbyggnadsmaterial är ett avslutat projekt vid Chalmers 
tekniska högskola, vars målsättning har varit att avgöra huruvida krossad betong kan utgöra ett 
fullgott alternativ till konventionella material eller om dess användningsområde i vägkroppen 
måste begränsas. Följande punkter redovisar slutsatserna från studien. 
- Försöken visar att krossad betong har likvärdiga funktionella egenskaper som konventionella 

material. Om materialets självbindande förmåga kan beaktas under projekteringsfasen erhålls 
till och med en bättre slutprodukt. Bärigheten ökar tydligt med tiden medan den förefaller 
påverkas obetydligt av trafikbelastningen. 

- Krav som ställs på ett konventionellt material behöver nödvändigtvis inte överensstämma med 
krav som bör ställas på material av krossad betong. Obundna material av krossad betong ska 
sannolikt vara relativt välgraderade, dels för stabilitet, dels för att öka materialets 
självbindande förmåga. Val av kornstorleksfördelning måste dock vägas mot till exempel 
packningsbarhet och tjälfarlighet. 
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- Eventuellt måste utförandet förändras, eftersom packningen av det övre skiktet förefaller bryta 
ner det underliggande lagrets tidigare uppbyggda bärighet. Packning av tunna lager ska 
sannolikt utföras skonsamt i syfte att reducera belastningen på underliggande lager. 

- Försiktighet bör iakttas avseende krossad betong som bärlager, emedan resultaten indikerar att 
om ökningen av bärighet till följd av självbindning inte kan utnyttjas erhålls en bättre 
slutprodukt om bärlagret består av krossat berg. 

 

Maskinsand från bergkrossmaterial för betongtillverkning är ett licentiatarbete vid Chalmers 
tekniska högskola, vars syfte är att studera hur maskinsand påverkar betongkvaliteten i pressade 
betongprodukter och i gjutbara massor. Studien avser dessutom en kartläggning av 
mineralkemins betydelse för reaktivitet och hållfasthet hos produkter som är framställda med 
olika typer av bergarter. 
 

Mekanistisk dimensioneringsmodell för vägkonstruktioner är ett forskningsprogram inom 
Vägverket som bygger på att identifiera en modell för beräkning av vägars framtida funktion och 
nedbrytning. Dimensioneringsmodellen ska enligt programmet bestå av en central huvudmodell 
samt nio delmodeller där delmodellernas funktionsområden är bärighet, tjäle, fuktvandring, 
nötning, friktion, buller, fordon-däck-väg, klimat och designprocess. Framtagandet av de 
ingående modellerna sker i nära samarbete med Kungliga tekniska högskolan, Lunds tekniska 
högskola, Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, Väg- och 
transportforskningsinstitutet samt Cement- och betonginstitutet. Även forskare som finansieras 
av andra forskningsfinansiärer deltar i samarbetet. 
 

Obundna material för bär- och förstärkningslager är en fortsättning av ett tidigare arbete vid 
Kungliga tekniska högskolan, vilket har mynnat i en doktorsavhandling (Resilient and permanent 
deformation behaviour of unbound aggregates under repeated loading22). Det pågående 
doktorandprojektet avser att öka kunskaperna om obundna materials funktionella egenskaper 
genom experimentella undersökningar och modellering av beteende vid trafik- och 
klimatbelastning. 
 

Obundna materials bärförmåga är ett projekt vid SGI som avser utveckling av en metod för 
bedömning av obundna materials lämplighet att ingå i en vägkonstruktion. Bedömningen ska 
grunda sig på materialets förmåga att motstå permanenta deformationer. 
 

Sekundära ballastmaterial heter en licentiatavhandling från Kungliga tekniska högskolan. Den 
har ämnat bidra till kunskapsuppbyggnaden och ge underlag till val av styrmedel för ökad 
användning av sekundära ballastmaterial. De material som har studerats med avseende på 
funktion är krossad betong, krossat tegel samt slaggrus och det fortsatta kunskapsuppbyggandet 
föreslås ha en inriktning mot bestämning av materialens permanenta deformationer. Ur 
miljösynpunkt rekommenderas att användningen regleras utifrån naturgeografiska förutsättningar 
på aktuell plats. Även ett förslag till handlingsplan för ökad återvinning presenteras i uppsatsen. 
 

Utmattning av obundet material i en vägkropp är en licentiatavhandling från Chalmers 
tekniska högskola, vars syfte har varit att förbättra kunskaperna om kristallina bergarters 
hållfasthetsegenskaper med avseende på utmattning samt att bestämma 
utmattningsegenskapernas betydelse för tillväxt av permanenta deformationer i obundna 
stenmaterial. Resultaten från undersökningarna visar bland annat att: 
- utmattning av de undersökta bergmaterialen inträffade, men ingen utmattningsgräns där en 

utmattningshållfasthet kunde konstateras infann sig 
- en större andel av kontaktpunkterna hos ett grovkornigt material riskerar att utmattas jämfört 

med ett finkornigt 

                                                 
22 Se tabell 7.4. 
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- en relativt stor andel av kontaktpunkterna i ett material med kornstorleken 11-16 mm riskerar 
att brytas ned i översta delen av det obundna lagret, men andelen nedbrutna kontaktpunkter är 
mindre i ett finkornigt material än i ett grovkornigt. 

 
 
7.4 Litteratur och hänvisning 
 
7.4.1 Lättläst 
 

I tabell 7.3 listas ett urval av användbar litteratur med relevans för användningsområden, 
produktutveckling och restprodukter. Litteraturen är av lättläst karaktär. 
 
Tabell 7.3 Lättläst litteratur 
 

Titel Kategori Utgivning och utgivningsår 

Asfaltboken Handbok FAS, 1995 

Berg för byggande Introduktionsbok Byggförlaget, SBMI, 2001 

Bergmaterial Introduktionsbok Liber AB, SBMI, 2000 

Grus, sand och krossberg – Produktion 
och tillgångar 

Rapport SGU, 2001 

Handbok för återvinning av asfalt Handbok Vägverket, 2000 

Hållfasthetstillväxt hos ballast i 
krossad betong 

Notat VTI, 2000 

Inverkan av ballastens sammansättning 
och kvalitet på betongs 
frostbeständighet 

Rapport SP, 1990 

Kall och halvvarm återvinning av asfalt 
i verk, del 1 och 2 

Notat VTI, 2001 

Lastfördelning i vägens obundna 
material 

Examensarbete Chalmers tekniska högskola, Sektionen 
för Väg- och vattenbyggnad, Geologiska 
institutionen, 1999 

Miljöpåverkan vid kall och halvvarm 
återvinning av tjärhaltiga 
beläggningsmassor 

Notat VTI, 2002 

Prov med krossad betong på 
Stenebyvägen i Göteborg 

Notat VTI, 2001 

Provningsmetoder för alternativa 
vägmaterial till vägunderbyggnad 

Rapport Vägverket, 2001 

Treaxiell provning av hyttsten och 
granulerad hyttsand 

Notat VTI, 2001 

Återanvändning av restprodukter, 
vägbyggnadsmaterial och sekundära 
mineraliska material i vägar och gator 

Rapport VTI, 1997 

Återanvändning av sekundära material 
inom anläggningsområdet 

AFR-rapport Avfallsforskningsrådet, 
Naturvårdsverket, 1999 

Återvägen Notat/Handbok VTI, SBMI, 1999 
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7.4.2 Fördjupning 
 

Med avseende på fördjupning inom något av kapitlets områden rekommenderas litteratur i 
tabell 7.4. 
 
Tabell 7.4 Fördjupningslitteratur 
 

Titel Kategori Utgivning och utgivningsår 

A field index to determine the strength 
characteristics of crushed aggregate 

Artikel Bulletin of engineering geology and the 
environment (2001) 60:193-200 

Egenskaper hos alternativa 
ballastmaterial – speciellt slaggrus, 
krossad betong och hyttsten 

Licentiatavhandling Kungliga tekniska högskolan, 
Institutionen för Anläggning och miljö, 
Avdelningen för Mark- och 
vattenresurslära, 2000 

Fine crushed rocks as aggregate in 
concrete 

Examensarbete Chalmers tekniska högskola, Sektionen 
för Väg- och vattenbyggnad, Geologiska 
institutionen, 2000 

Mechanics of rock 
fragmentation - Static and dynamic 
laboratory testing applied to aggregate 
production 

Doktorsavhandling Chalmers tekniska högskola, Sektionen 
för Väg och vattenbyggnad, Geologiska 
institutionen, 2001 

Quality characteristics of fine 
aggregates and controlling their effects 
on concrete 

Doktorsavhandling Helsinki University of Technology, 
Department of Materials Science and 
Rock Engineering, Laboratory of 
Mechanical Process- and Recycling 
Technology, 2001 

Resilient and permanent deformation 
behaviour of unbound aggregates 
under repeated loading 

Doktorsavhandling Kungliga tekniska högskolan, 
Institutionen för Byggvetenskap, 
Avdelningen för Vägteknik, 1999 

Sekundära ballastmaterial Licentiatavhandling Kungliga tekniska högskolan, 
Institutionen för Anläggning och miljö, 
Avdelningen för mark- och 
vattenresurser, 1997 

The use of fine crushed aggregates in 
concrete plates 

Examensarbete Chalmers tekniska högskola, Sektionen 
för Väg- och vattenbyggnad, Geologiska 
institutionen, 1997 

Tätskikt i mark SGF-rapport 
vägledning/handbok

SGF, 1999 

Utmattning av obundet material i en 
vägkropp 

Licentiatavhandling Chalmers tekniska högskola, Sektionen 
för Väg- och vattenbyggnad, Geologiska 
institutionen, 2002 
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7.4.3 Övrigt 
 

I detta underavsnitt presenteras i tabell 7.5 ett antal praktiska webbadresser för informations-
sökning eller för vidare kontakt med organisationer, myndigheter och företag. 
 
Tabell 7.5 Webbadresser 
 

Adress Kommentar 

http://link.springer.de Artiklar m.m. 
http://transguide.org Databaser för informationssökning 
http://www.banverket.se Banverket 
http://www.cbi.se Cement- och betonginstitutet (CBI) 
http://www.chalmers.se Chalmers tekniska högskola (CTH) 
http://www.energiaskor.se Svenska Energiaskor AB: bibliotek med rapporter 
http://www.kth.se Kungliga tekniska högskolan (KTH) 
http://www.lth.se Lunds tekniska högskola (LTH) 
http://www.sbmi.org Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) 
http://www.sbuf.se Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) 
http://www.sis.se Swedish Standards Institute (SIS) 
http://www.sp.se Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB (SP) 
http://www.vti.se Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) 
http://www.vv.se Vägverket 
 
 
7.5 Diskussion 
 

Funktionsupphandling är sannolikt en möjlighet att främja produktutvecklingen och i ett längre 
tidsperspektiv även utöka användningsområdena. Konstruktionens och följaktligen också 
produktens funktion sätts härigenom i fokus, varvid branschen nödgas finna ändamålsenliga 
lösningar och utvecklingen drivs framåt. Det finns flera goda exempel i näringslivet där företag 
och branscher på egna initiativ har hittat nya svar på problem och således föregått till exempel 
lagstiftning. 
 

Användningsområden för finmaterial från bergmaterialtillverkningsprocessen är exempelvis 
fyllning, upplagsplaner eller vägar där kvalitetskraven inte ställs särdeles höga. Emellertid kan 
det vara rådligt att analysera materialet bland annat med avseende på glimmerhalt, eftersom fritt 
glimmer har en tendens att anrikas i fina fraktioner. Glimmerhalten kan följaktligen vara 
tämligen hög i dessa restprodukter, vilket bör uppmärksammas emedan fritt glimmer kan ha 
menlig inverkan på konstruktionen. 
 

Sverige har till skillnad från många andra länder varit gynnat med avseende på tillgång till 
naturgrus och berg samt mark för deponi. Detta har medfört att kraven på återvinning och 
återanvändning har skärpts först efter den stora miljökonferensen i Rio de Janeiro år 1992. 
Politiska styrmedel, vilka bland annat innebär strängare regler och förändrade ekonomiska 
villkor för exploatering, har tillkommit i syfte att hushålla med samt effektivt nyttja 
naturresurser. Omfattande forskning, utredningar och tester om restprodukter har genomförts,  

 

http://link.springer.de/
http://transguide.org/
http://www.banverket.se/
http://cbi.se/
http://www.chalmers.se/
http://www.energiaskor.se/
http://www.kth.se/
http://www.lth.se/
http://www.sbmi.org/
http://www.sbuf.se/
http://www.sis.se/
http://www.sp.se/
http://www.vti.se/
http://www.vv.se/
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men innan alternativa material förbehållslöst kan användas krävs ännu vissa insatser såsom att 
kartlägga olika egenskaper, utreda möjliga användningsområden, definiera alternativa 
provningsmetoder, kvalitets-/funktionskrav, tekniska specifikationer samt kravnivåer för 
eventuella miljöfarliga beståndsdelar, granska byggnadstekniska utföranden och värdera 
ekonomiska aspekter. I takt med att nämnda åtgärder vidtas kommer kunskapsnivån att höjas. Ett 
gott samarbete mellan producenter, användare samt myndigheter är nödvändigt om målen för 
ökat materialutnyttjande ska nås. 
 

I syfte att belysa skillnaden mellan återvinning och återanvändning definieras begreppen nedan 
enligt Ydrevik (1999). 
Återvinning: Tillvaratagande och förnyad användning i ursprunglig eller annat än 

ursprunglig funktion efter tillverknings- eller förädlingsprocess. 
Återanvändning: Tillvaratagande och förnyad användning i ursprunglig funktion utan 

mellanliggande tillverknings- eller förädlingsprocess. 
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8  Kunskapsöverföring mellan processtegen 

 
 
 
8.1 Prospektering av nya täkter 
 

Prospektering kan utföras i syfte att inneha en täkt i beredskap inför kommande 
infrastrukturella ny- eller ombyggnationer. Den kan även genomföras mot produkter och 
användningsområden till exempel med hänsyn till ett bestämt kulkvarnsvärde eller en 
specificerad bergart. 
 

Det är inte ovanligt att prospektering av nya täkter utförs med hjälp av konsulter. Stora delar av 
informationen som vidarebefordras till täktansvarige är geologiska termer. Denna terminologi är 
svårtolkad för den oinvigde och många gånger är täktansvariges kännedom om bergets geologi 
begränsad till resultat från mekaniska analyser såsom kulkvarnsvärde och flisighet. Det är 
följaktligen inte självklart att bergartsnamn samt strukturella och texturella egenskaper är kända. 
Branschen efterlyser ett geologiskt klarspråk, eftersom det råder stor begreppsförvirring som kan 
leda till att informationen till efterföljande steg i produktionsprocessen blir bristfällig. 
 
 
8.2 Losshållning inklusive planering av täktverksamhet 
 

Inom området för losshållning är upplysningar om bergets geologi nödvändiga. Den svårtydda 
terminologin medför att delar av informationen från prospektering tenderar att förbli kvar på 
papperet. Borrmaskinist och sprängare behöver även information om önskat styckefall samt 
slutprodukt för att kunna planera brytningen. 
 

Vid många större anläggningar genomförs losshållning, krossning, lastning samt provtagning 
kontinuerligt. Kommunikationen mellan operationerna sker ofta direkt efter avslutat och inför 
förestående moment, varvid det är möjligt att vidta omedelbara åtgärder. Vid mindre 
anläggningar där mobil krossning är vanlig försvåras kommunikationen av att olika 
underentreprenörer utför de ingående processerna och att borrning, sprängning, lastning samt 
krossning inte alltid är genast efter varandra följande. 
 
 
8.3 Krossnings- och siktningsprocessen 
 

Ingående data till krossnings- och siktningsprocessen är utöver uppgifter gällande mängder och 
slutprodukt information från losshållningen om till exempel styckefall och skut, eftersom en 
jämn kvalitet på sprängsalvan är viktig samt bergets hårdhet, varmed materialets 
slitagebenägenhet kan bedömas. 
 

Vid många större anläggningar genomförs losshållning, krossning, lastning samt provtagning 
kontinuerligt. Kommunikationen mellan operationerna sker ofta direkt efter avslutat och inför 
förestående moment, varvid det är möjligt att vidta omedelbara åtgärder. Vid mindre 
anläggningar där mobil krossning är vanlig försvåras kommunikationen av att olika 
underentreprenörer utför de ingående processerna och att borrning, sprängning, lastning samt 
krossning inte alltid är genast efter varandra följande. 
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8.4 Lastning och transport i täkt, upplagshantering samt 
 provtagning och provning 
 

Inför lastning och transport kan upplysningar om sprängsalvans och producerat materials 
egenskaper, det vill säga lastbarhet, fordras i syfte att bedöma tidsåtgång, fordonstyp, antal 
fordon et cetera. Lastmaskinisternas erfarenhet är en värdefull källa till denna information likväl 
som den är oskattbar vid upplagshantering. Upplagsbyggnad ska ske så att separation minimeras 
och material får inte blandas med följden att bra produkter fördärvas. 
 

Provtagning ska generera representativa prover för vidare analys, varför den bör utföras av 
rutinerad personal med kännedom om materialet. Provningen genomförs i enlighet med 
standarder samt metodbeskrivningar på både fältlaboratorier och centrala laboratorier. 
 

Vid många större anläggningar genomförs losshållning, krossning, lastning samt provtagning 
kontinuerligt. Kommunikationen mellan operationerna sker ofta direkt efter avslutat och inför 
förestående moment, varvid det är möjligt att vidta omedelbara åtgärder. Vid mindre 
anläggningar där mobil krossning är vanlig försvåras kommunikationen av att olika 
underentreprenörer utför de ingående processerna och att borrning, sprängning, lastning samt 
krossning inte alltid är genast efter varandra följande. 
 
 
8.5 Transport till kund 
 

Transport till kund sker oftast av en tredje part, varmed informationsutväxlingen och 
kommunikationen kompliceras och kan bli ofullständig. Tydliga följesedlar, väl märkta upplag, 
god logistik i täkten samt enkel utvägning är exempel på insatser som underlättar för uttransport 
och leder till färre felexpedieringar. Den direkta kontakten med kunden sker vid leverans och en 
god service innebär rätt leveransplats, rätt leveranssätt, rätt leveranstid samt rätt hanterad 
produkt. 
 

Val av fordonstyp är också av stor betydelse, eftersom det ofta finns begränsningar i form av 
maximalt tillåten last, trånga vägpartier och infarter, krav på tippning et cetera. 
 
 
8.6 Användningsområden, produktutveckling och restprodukter 
 

Om produkten är specificerad i en produktstandard blir dess kvalitet väldefinierad för 
slutanvändaren. I branschstandarder, vilka kan erhållas från Sveriges Bergmaterialindustri 
(SBMI), deklareras materialparametrar med hänsyn till användningsområde och sortering. 
 

I enlighet med de nationella miljömålen ökar andelen återvunnet och återanvänt material. 
Syftet är dels att minska mängden avfall, dels att effektivisera resursanvändningen och det 
gemensamma målet är långsiktig, hållbar utveckling. EU:s avfallshierarki betyder att avfallets 
uppkomst i första hand ska förebyggas och om det trots allt uppkommer ska det vara så ofarligt 
som möjligt. Uppkommet avfall ska återvinnas, återanvändas eller nyttjas för energiproduktion i 
högsta rimliga grad. I sista hand ska avfallet bortskaffas på ett säkert sätt. Ökat återbruk medför 
att fler produkter och nya användningsområden utvecklas. Med avseende på effektiv 
resursanvändning krävs att rätt produkt används för därmed avsett ändamål, det vill säga att ett 
högkvalitativt material nyttjas där det erfordras och inte som exempelvis halkstopp eller 
rörgravsfyllning. Detta inbegriper även alternativa material som inte har precis likadana 
egenskaper som konventionell ballast, men som fyller funktionen i tillämpningen. Hållbar 
utveckling innebär också att kvalitetsfaktorer inkluderas. En konstruktion av hög kvalitet har 
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lång livslängd, vilket leder till minimerat underhåll och få reparationer. I ett långtidsperspektiv 
sammanfaller kvalitet väl med effektivt resursutnyttjande. 
 

Formulering av kvalitetsnormer, provningsmetoder, tekniska specifikationer samt kravnivåer 
för eventuella miljöfarliga beståndsdelar är en förutsättning för att alternativa material ska 
komma till regelmässig användning. En klassificering av materialen som kompletteras med råd, 
anvisningar och beskrivningar beträffande hantering såväl som byggande är att eftersträva, 
Johansson (1997), och i fall införandeprocessen ska påskyndas bör sannolikt forskning samt 
utredning om restprodukternas kemiska, fysikaliska, mekaniska och funktionella egenskaper 
intensifieras. Många material är emellertid redan väl utredda. 

 

I prospekteringsskedet är bergmaterialets användning ledord. Oavsett om den nya täkten avser 
en framtida satsning eller en specificerad bergart med ett bestämt kulkvarnsvärde är 
applikationen det primära. Därmed har bergmaterialkedjans sista länk slutits vid den första. 
 
 
8.7 Litteratur och hänvisning 
 
8.7.1 Lättläst 
 

För rekommenderad litteratur av lättläst karaktär hänvisas läsaren till underavsnittet ”Lättläst” 
i vart och ett av kapitlen 2-7. 
 

8.7.2 Fördjupning 
 

För rekommenderad fördjupningslitteratur hänvisas läsaren till underavsnittet ”Fördjupning” i 
vart och ett av kapitlen 2-7. 
 

8.7.3 Övrigt 
 

I detta underavsnitt presenteras i tabell 8.1 ett antal praktiska webbadresser för informations-
sökning eller för vidare kontakt med organisationer, myndigheter och företag. Fler webbadresser 
återfinns i underavsnittet ”Övrigt” i vart och ett av kapitlen 2-7. Tabell 8.2 och tabell 8.3 
redovisar externa utbildningar inom en del av de områden som projektet omfattar respektive 
webbadresser till svenska högskolor och universitet. 
 
Tabell 8.1 Webbadresser 
 

Adress Kommentar 

http://www.akademibokhandeln.se Akademibokhandeln: Internetbokhandel 

BK Bergsprängningskommittén: BK:s diskussionsmöte 
år 2003 

http://www.bergsskolan.se Bergsskolan i Filipstad: Berg- och anläggningsteknik 
http://www.boverket.se Boverket: Internetbokhandel 
http://www.byggbokhandeln.com Byggbokhandeln: bygglitteratur på Internet 
http://www.byggforlaget.se Byggförlaget: Internetbokhandel 
http://www.earthsciswinfo.com Earth Science Computer Applications: tidskrift för 

datorapplikationer 
http://www.industrilitteratur.se Industrilitteratur: Internetbokhandel 
http://www.jkmrc.uq.edu.au Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC) 

http://www.bergsprangningskommitten.a.se

 

http://www.akademibokhandeln.se/
http://www.bergsskolan.se/
http://www.boverket.se/
http://www.byggbokhandeln.com/
http://byggforlaget.se/
http://www.earthsciswinfo.com/
http://www.industrilitteratur.se/
http://www.jkmrc.uq.edu.au/


80 Kartläggning av teknologi och ingenjörshjälpmedel för bergmaterialproduktion 

Tabell 8.1 Webbadresser, fortsättning från föregående sida 
 

Adress Kommentar 

http://www.liber.se Liber AB: Internetbokhandel 
http://www.luth.se Luleå tekniska universitet (LTU): Bergmaterialingenjör 
http://www.qmj.co.uk Quarry Managers Journal Ltd.: branschtidning 
http://www.quarrying.org The Institute of Quarrying: Internetbokhandel 
http://www.sandviktamrock.se Sandvik Tamrock AB: Quarry Academy23 
http://www.sbmi.org Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI): utbildningar/kurser 
http://www.svebefo.se Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning (SveBeFo): 

Bergmekanikdagen år 2003 
 
Tabell 8.2 Utbildningar 
 

Utbildning Ansvarig organisation 

Berg- och anläggningsteknik 
Inriktning ballast och industrimineralteknik 

Bergsskolan, Filipstad 

Bergmaterialingenjörsprogrammet Luleå tekniska universitet 

CEN-produktstandarder och provningsmetoder Sveriges Bergmaterialindustri 

Produktionsteknik Sveriges Bergmaterialindustri 

Produktkunskap, kvalitetssäkring och 
CEN-standarder 

Sveriges Bergmaterialindustri 

Provning och kontroll av stenmaterial Sveriges Bergmaterialindustri 

Provtagning Sveriges Bergmaterialindustri 

Quarry Academy Sandvik Tamrock 

Bergutbildarna AB 

Dyno Nobel Sweden AB 

Sveriges Bergmaterialindustri 

Skräddarsydda specialkurser 
Utbildningspaket 

Vägsektorns utbildningscentrum 

Stenmaterial i vägkonstruktioner, betong och 
banvallar 

Sveriges Bergmaterialindustri/Geoprospekt Nord AB 

                                                 
23 Quarry Academy är ett registrerat varumärke. 

 

http://www.liber.se/
http://www.luth.se/
http://www.qmj.co.uk/
http://www.quarrying.org/
http://www.sandviktamrock.se/
http://www.sbmi.org/
http://www.svebefo.se/
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Tabell 8.3 Högskolor och universitet 
 

Adress Högskola/universitet 

http://www.bth.se Blekinge tekniska högskola 
http://www.hb.se Högskolan i Borås 
http://www.chalmers.se Chalmers tekniska högskola 
http://www.du.se Högskolan i Dalarna 
http://www.hig.se Högskolan i Gävle 
http://www.gu.se Göteborgs universitet 
http://www.hh.se Högskolan i Halmstad 
http://www.hj.se Högskolan i Jönköping 
http://www.hik.se Högskolan i Kalmar 
http://www.kau.se Karlstads universitet 
http://www.hkr.se Högskolan i Kristianstad 
http://www.kth.se Kungliga tekniska högskolan 
http://www.liu.se Linköpings universitet 
http://www.luth.se Luleå tekniska universitet 
http://www.lth.se Lunds tekniska högskola 
http://www.mah.se Malmö högskola 
http://www.mh.se Mitthögskolan 
http://www.mdh.se Mälardalens högskola 
http://www.his.se Högskolan i Skövde 
http://www.sh.se Södertörns högskola 
http://www.htu.se Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 
http://www.umu.se Umeå universitet 
http://www.uu.se Uppsala universitet 
http://www.cfl.se Nationellt centrum för flexibelt lärande 
http://www.csn.se Centrala studiestödsnämnden 
http://www.forskning.se forskning.se: vägvisare om forskning, publikationer och tidskrifter 
http://www.hgur.se Rådet för högre utbildning 
http://www.hsv.se Högskoleverket 
http://www.studera.nu Högskoleverkets webbtjänst för studieinformation 
http://www.vhs.se Verket för högskoleservice 

 

http://www.bth.se/
http://www.hb.se/
http://www.chalmers.se/
http://www.du.se/
http://www.hig.se/
http://www.gu.se/
http://www.hh.se/
http://www.hj.se/
http://www.hik.se/
http://www.kau.se/
http://www.hkr.se/
http://www.kth.se/
http://www.liu.se/
http://www.luth.se/
http://www.lth.se/
http://www.mah.se/
http://www.mh.se/
http://www.mdh.se/
http://www.his.se/
http://www.sh.se/
http://www.htu.se/
http://www.umu.se/
http://www.uu.se/
http://www.cfl.se/
http://www.csn.se/
http://www.forskning.se/
http://www.hgur.se/
http://www.hsv.se/
http://www.studera.nu/
http://www.vhs.se/


82 Kartläggning av teknologi och ingenjörshjälpmedel för bergmaterialproduktion 

8.8 Diskussion 
 

Behovet av ingående data till alla delprocesser är stort. Allt eftersom materialet förädlas har 
informationen om föregående operationer en benägenhet att avklinga. I de senare leden är det få 
som vet något om råmaterialet, vilket utgör den mest styrande faktorn för hela produktionen. 
 

Vid anläggningar där många operationer utförs av egen personal och i ett kontinuerligt flöde 
sker kommunikationen vanligtvis direkt efter avslutat och inför förestående moment. Därigenom 
är det möjligt att vidta omedelbara åtgärder samt delge erfarenheter och aktuella upplysningar. 
Under sådana förutsättningar ökar såväl kunskapsöverföringen som informationsutbytet mellan 
processtegen. Vid anläggningar där många olika underentreprenörer utför de ingående 
operationerna och där momenten inte alltid är genast efter varandra följande kompliceras 
kommunikationen liksom erfarenhetsutväxlingen. Krav på tydlig samt noggrann dokumentation 
under och efter genomfört arbete kan i dessa fall underlätta överföringen av nödvändiga 
uppgifter angående utförandet. Erfarenhetsutbytet som uppstår mellan två nära medarbetare kan 
emellertid inte i någon högre grad ersättas av dokumentationen. 
 

Medarbetare som förfogar över en helhetsbild av verksamheten kan enkelt vidarebefordra 
korrekt information om produktionsprocessens alla ingående moment. För att ge personalen 
möjlighet att erhålla nämnda helhetsbild kan utbildning exempelvis i form av kortare kurser 
inom något eller några områden vara ett alternativ. Ökad medvetenhet bidrar även till större 
insikt och intresse samt en höjning av kompetensnivån i företaget. 
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9  Diskussion och slutsatser 

 
 
 
9.1 Diskussion 
 

Det råder stor begreppsförvirring beträffande geologiska termer och bergmaterialets 
användarkrav, varigenom det är uppenbart att geologer och tekniker inte använder samma 
terminologi. Klassificering av bergarter är en möjlighet att få ett tydligt geologiskt branschspråk 
och den ger även vägledning för bedömning av mekaniska egenskaper. Den huvudsakliga 
mineralsammansättningen erhålls från bergartsnamnet och en beskrivning av de strukturella och 
texturella egenskaperna ger information om bergets mekaniska egenskaper. Något förgnejsad, 
medel- och jämnkornig granit är exempel på bergartsklassificering. Forskning pågår i syfte att 
skapa ett klassificeringssystem för branschens bergarter. 
 

Många upplever att tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningar är komplicerade 
processer som fördröjer igångsättande av planerad verksamhet. ”Allmänna råd om prövning av 
täkter” samt ”Handbok för allmänna råd om prövning av täkter” har kommit som remissutgåva 
från Naturvårdsverket. Efter fastställande ska anvisningarna bidra till att prövningsförfarandet 
blir enhetligt för Sveriges alla länsstyrelser samt påskynda handläggningstiden. En tidig kontakt 
med berörda myndigheter och en ömsesidig förståelse mellan parterna är viktig för att underlätta 
tillståndsprövningen. Det kan också vara rådligt att hålla sig uppdaterad med lagar och 
förordningar som berör ärendet i synnerhet miljöbalkens tolfte kapitel, vilket är av största vikt 
för täktverksamhet. 
 

Användbara tekniska hjälpmedel med låg nyttjandegrad i bergmaterialbranschen är främst 
geofysiska metoder, MWD-teknik och bildanalys. Geofysiska metoder är tillämpbara vid 
prospektering och bra komplement till andra hjälpmedel. Dock är de indirekta metoder som 
kanske inte alltid kan utnyttjas kostnadseffektivt för den storleksordning som normal täktdrift 
innebär och för den oinvigde är de komplicerade att använda såväl som att tolka, eftersom 
specialutrustningar samt ingående kunskaper är erforderliga. MWD är ett kraftfullt verktyg som i 
allt större utsträckning torde komma att utnyttjas. Även om tekniken för närvarande uppfattas 
som en dyr investering kan den bli aktuell till exempel i samband med inköp av ny borrigg. 
Marknadsföring mot beställare skulle kunna medverka till snabbare införande. Bildanalys är en 
metod för att studera fragmenteringsresultatet efter sprängning och automatisera provtagningen. 
Modern teknik för bildanalys kan vara ändamålsenlig för branschens behov, men den har vissa 
svagheter beträffande finandelen i sprängsalvor samt finfraktioner och långa sorteringar vid 
provtagning under produktion. De förhållandevis höga kostnaderna för installation bidrar också 
till att metoden inte har rönt någon större framgång. Andra verktyg som sannolikt kommer att få 
allt större betydelse är GIS, GPS och laser. Sofistikerad datateknik och trådlös kommunikation 
innebär i framtiden mindre pappershantering för administrativa göromål. 
 

Vid jämförelse med exempelvis gruvnäringen kan bergmaterialindustrin tyckas ligga långt 
efter främst beträffande processinriktad utveckling där gruvindustrin är långt framskriden. 
Förutsättningarna för de olika branscherna är dock vitt åtskilda, emedan gruvnäringen 
konkurrerar på världsmarknaden och bergmaterialindustrin om de lokala eller regionala 
kunderna. Det innebär att ballastbranschen måste anpassa produktionen med hänsyn till 
marknaden, varvid kapital och stordriftsfördelar inte kan utnyttjas på liknande sätt som inom 
gruvbranschen. Mobil krossning är en utveckling av rådande konkurrensförhållanden och 
eftersom det inte är rimligt att öppna en stor anläggning i ett område med liten avsättning, är 

 



84 Kartläggning av teknologi och ingenjörshjälpmedel för bergmaterialproduktion 

förfarandet är en mycket kostnadseffektiv lösning samtidigt som transportavstånden minimeras 
och branschen kommer närmare kunden. En processintegrering i mindre, branschanpassat format 
är emellertid att eftersträva då många delprocesser i bergmaterialkedjan har förutsättningar att 
vidareutvecklas med processteknik. Tack vare avancerad maskinstyrning har krossverksamheten 
gjort stora framsteg och borrmetodernas utveckling mot fjärrstyrning kan antas resultera i att 
även losshållningen automatiseras i allt större omfattning. 
 

Det finns en tendens till att bergmaterialproduktionen suboptimeras, det vill säga att var och en 
av de ingående operationerna optimeras utan hänsyn till föregående eller nästkommande steg i 
processen. Suboptimering kan vara en konsekvens av att upphandling sker med krav på lägsta 
pris och utan kvalitetsbegäran samt med olika entreprenörer. Detta är en möjlig orsak till 
exempelvis borrning med hård matning och stor hålkrökning till följd eller sprängning som har 
genererat hög andel skut. Skicklig styrning av underentreprenörer och bra kravspecifikationer 
vid upphandling bör medverka till totaloptimering av produktionsprocessen. Gott samarbete med 
och mellan entreprenörerna är också av stor betydelse liksom nödvändigheten av goda kunskaper 
om alla ingående operationer. 
 

En enkätundersökning (Bilaga E) som genomfördes av SBMI år 2000 visar att branschen anser 
sig behöva nästan 360 nya medarbetare under åren 2001-2005. Mellan åren 2006 och 2010 är 
rekryteringsbehovet bedömt till ytterligare cirka 390 personer. Undersökningen redovisar att av 
totalt 1 694 personer på varierande befattningsnivåer utgörs 28 % (480 stycken) av 
ålderskategorin över 55 år och knappt 3 % av kvinnor. Den praktiska erfarenhet som branschen 
har byggt upp besitts främst av äldre manliga medarbetare som kommer att pensioneras inom 
denna tioårsperiod. Övergången i samband med generationsskiftet måste utfalla väl fungerande 
för att inte viktig praktisk kunskap ska gå förlorad. Den yngre generationen tillför i stället god 
utbildning, teoretiska lärdomar, modern teknik och förhoppningsvis en jämnare könsfördelning. 
 

Även om behovet av ny personal till synes är relativt stort, försvåras rekryteringsarbetet av att 
bergmaterialbranschens popularitet främst bland yngre inte är särdeles diger. Borrning, 
sprängning och krossning betraktas ofta inte som arbeten med högsta prioritet vid yrkesval. 
 

Återvinning och återanvändning blir en allt mer aktuell fråga. Såväl nationella som 
internationella miljömål innebär att avfallsmängden ska minimeras och resurserna utnyttjas så 
effektivt som möjligt. Till följd därav har politiska styrmedel i form av strängare regler och 
förändrade ekonomiska villkor tillkommit. Skatt på naturgrus och avfall är kännbara exempel, 
vilka förväntas bidra till ökad användning av alternativa material. 
 

Behovet av ingående data till alla delprocesser är stort. Allt eftersom materialet förädlas har 
informationen om föregående operationer en benägenhet att avklinga. I de senare leden är det få 
som vet något om råmaterialet, vilket utgör den mest styrande faktorn för hela produktionen. 
Kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan processtegen är viktigt för att få en helhetsbild 
av verksamheten och även öka det långsiktiga tänkandet. Utbildning förslagsvis i form av kortare 
kurser inom något eller några områden stärker medvetenheten och bidrar till en höjning av 
kompetensnivån i företaget. 
 

Forskningsresultat är många gånger komplicerade att tolka och därigenom svåra att 
implementera i verksamheten. Avhandlingar stannar ofta kvar inom vetenskapliga kretsar och de 
kommer sällan ut till branschen i skick för direkt användning. Det akademiska språket i 
kombination med avancerade beräkningar och modeller möts av tvivel om huruvida 
forskningsresultatet är tillämpbart i praktiken. Många företag är emellertid ivriga att medverka i 
samt ta initiativ till forskningsprojekt i samarbete med högskolor, universitet eller andra 
forskningsorganisationer. Resultat som framkommer från dessa projekt implementeras lättare i 
branschen. 
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På initiativ av SBMI har ett nätverk, BergSam, för alla intressenter inom bergindustrin bildats. 
Nätverket drivs utan fast organisation och i syfte att bevaka gemensamma intressen såsom 
utbildning, rekrytering, regelverk, imagefrågor, vissa teknikfrågor med mera. BergSam verkar 
tills vidare helt obyråkratiskt samt utan egen budget. Intressenter är gruvindustrin, 
industrimineralbranschen, stenindustrin med flera och de deltar till gagn för sig själva samt för 
den ”gratisinformation” som erhålls. BergSam kan ses som ett icke-tekniskt hjälpmedel. 
 

MinBas är ett branschgemensamt treårigt FoU-program för industrimineral-, bergmaterial- och 
stenindustri. Programmet förbereds för start år 2003 och omfattningen är 15 miljoner kronor som 
staten har tilldelat och därtill kommer 15 miljoner kronor från industrierna. 
 
 
9.2 Slutsatser 
 

Under studien har det tydligt framkommit att den geologiska terminologin verkar hämmande 
på möjligheten att förvärva kunskaper om bergets egenskaper. Tekniker och geologer är tvungna 
att mötas i ett gemensamt väldefinierat branschspråk som kan ge ökad förståelse för 
bergmaterialindustrins mest väsentliga faktor, råmaterialet, och riktlinjer för användarkrav. 
 

I syfte att förebygga missförstånd mellan producenter, konsumenter och myndigheter måste 
tolkningen av regelverk vara enhetlig. Det gäller framför allt miljöbalken, vilken upplevs av 
många i produktionsbranschen som ett hinder för verksamheten och inte som det avsedda 
hjälpmedlet. Länsstyrelsernas uppgift är bland andra att upprätthålla kvalitet jämte konkurrens 
och verka för regionalpolitiska mål. Detta kan för den enskilde näringsidkaren förefalla som att 
verksamheten motarbetas. Emellertid krävs det att länsstyrelsernas täkthandläggare har relevanta 
såväl som goda kunskaper i sakfrågor som berör branschen. En balans mellan exempelvis 
miljökrav och samhällsbyggnadskrav måste eftersträvas, eftersom bergmaterialproduktion är en 
förutsättning för uppbyggnad av samhället och dess infrastruktur. 
 

Tillverkare av kross- och siktutrustning innehar en gedigen kunskap liksom krossentreprenörer 
och bergmaterialproducenter besitter vidsträckt erfarenhet av driftfrågor. Införandet av modern 
teknik och nytänkande kan förefalla gå långsamt, men eftersom branschens investeringar är stora 
och avskrivningstiderna är långa måste den låga förnyelsehastigheten ges förståelse. I större fasta 
anläggningar är det inte ovanligt med originaldelar som är både 20 och 30 år gamla. 
 

Många moderna verktyg utgör relativt stora investeringar, varvid god ekonomi och planering 
är en förutsättning för satsningen. Därtill måste investeringarna vara kostnadseffektiva för 
aktuell produktionsvolym, vilken är relaterad till avsättning. Vissa hjälpmedel är svåra att 
använda praktiskt, eftersom de kan kräva ingående spetskunskaper och specialutrustning. 
 

En annan tänkbar utveckling för att påskynda införandet av modern teknologi är 
marknadsföring mot beställare. Riktad marknadsföring kan leda till ökad insikt om kostnader för 
kvalitetsprodukter och även bidra till uppkomsten av behov. Det innebär att beställarna till slut 
ställer krav på ny teknik och är därmed även beredda att betala för den. 
 

Det finns en tendens till att bergmaterialproduktionen suboptimeras som en konsekvens av att 
upphandling sker med krav på lägsta pris och utan kvalitetsbegäran samt med olika 
entreprenörer. Skicklig styrning av underentreprenörer och bra kravspecifikationer vid 
upphandling bör medverka till totaloptimering av produktionsprocessen. Gott samarbete med och 
mellan entreprenörerna är också av stor betydelse liksom nödvändigheten av goda kunskaper om 
alla ingående operationer. 
 

Nutida samhällskrav på produkter, miljö, arbetsmiljö och ekonomi kan medföra ett nytt 
processinriktat synsätt med moderna styrsystem, upphandling av många tjänster med 
spetskompetens med mera. Det nya synsättet sammanfaller med att många medarbetare  
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pensioneras och ersätts av yngre personal, givetvis utan den långa erfarenheten, men med god 
utbildning. Övergången i samband med generationsskiftet måste utfalla väl fungerande för att 
inte viktig praktisk kunskap ska försvinna och detta är en anledning till angelägenheten att 
utveckla moderna hjälpmedel på sådant sätt att de blir praktiskt användbara i fält. Den äldre 
generationen får därmed möjlighet att medverka vid införandet av ny teknik. 
 

Rekryteringsbehovet är omfattande, men bergmaterialindustrins status främst bland yngre 
försvårar rekryteringsarbetet. Ungdomar prioriterar inte arbeten inom branschen vid yrkesval. 
 

Återvinning och återanvändning är på stark frammarsch inom alla sektorer. Sveriges hittills 
goda tillgång på naturgrus, berg liksom mark för deponi har medfört att kraven på 
bergmaterialindustrin inte förrän på senare år har skärpts. Inom en jämförelsevis snar framtid 
kommer sannolikt alternativa material att bli flitigt nyttjade. Efterfrågan förväntas öka och 
politiska styrmedel driver utvecklingen framåt. 
 

Utbildning och kompetensutveckling är begrepp som ligger i tidens anda. Om alla medarbetare 
har, förutom föreskriven kvalifikation, en bred kompetens kan till exempel miljökonsekvenser 
jämte olyckor förebyggas, underhålls- samt reparationskostnader minskas och produktionen 
effektiviseras med avseende på både kvalitet och ekonomi. Inom ordet kompetens inryms även 
erfarenhet, vilken är svår att kvantifiera, men som utgör en ovärderlig källa till kunskap. Utbyte 
av erfarenheter, medvetenhet samt utbildning bidrar till att höja kompetensnivån såväl som att ge 
helhetsperspektiv och långsiktigt tänkande. 
 

Innan forskningsresultat ska implementeras bör de dels anpassas till rådande 
produktionsförutsättningar, dels förmedlas med ett tydligt, enkelt branschspråk. Det innebär att 
teoretiska hypoteser och belägg måste översättas till praktisk verksamhet när de presenteras för 
branschen. 
 

En slutsats som har dragits under arbetets gång, men som inte klart framkommer tidigare i 
rapporten är allmänhetens okunskap om bergmaterialets betydelse i samhället. Många vet inte 
alls vad ordet ballast betyder och om de har hört benämningen definieras den som ”sten och 
grus”. Initiativet om ”Geologins dag” och ”Öppen täkt” ger allmänheten möjlighet att lära känna 
bergmaterialbranschen från insidan. Videofilmen ”Huset som försvann” visar tydligt i vilken 
omfattning bergmaterialprodukter nyttjas i samhället samt vilken relevans de har för vår 
infrastruktur. Nämnda incitament utgör viktiga hjälpmedel i ambitionen att marknadsföra 
branschen och höja dess status. 
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10  Rekommendationer 

 
 
 
10.1 Resumé av slutsatser 
 

Med avsikt att förtydliga föregående kapitels formulerade slutsatser sammanfattas de här i 
punktform utan inbördes rangordning efter vare sig betydelse eller angelägenhetsgrad. 

• Den geologiska begreppsförvirrningen är stor och ett gemensamt väldefinierat branschspråk 
efterlyses. Klassificering av bergarter kan vara en möjlighet att klarlägga terminologin och ge 
riktlinjer för användarkrav. 

• Tolkning av regelverk såsom miljöbalken måste vara enhetlig i syfte att förebygga 
missförstånd. Tidig kontakt med berörda myndigheter och ömsesidig förståelse mellan parterna 
underlättar täkttillståndsprövningen. 

• Branschens investeringar är stora och avskrivningstiderna långa, varvid den långsamma 
förnyelsehastigheten måste ges förståelse. 

• Ny teknik kräver ibland tämligen stora investeringar som bidrar till att försena 
införandeprocessen samt specialutrustning och ingående spetskunskaper, vilket leder till att 
användning och tolkning kompliceras. Investeringarna måste vara kostnadseffektiva med 
hänsyn till anläggningens storlek och produktionsvolym. 

• Riktad marknadsföring är en tänkbar möjlighet för att påskynda införandet av modern teknik. 
Marknadsföring mot beställare kan leda till ökad insikt om kostnader för kvalitetsprodukter 
och hjälpa till att skapa ett behov. 

• Bergmaterialproduktionen tenderar att suboptimeras som en konsekvens av upphandling med 
krav på lägsta pris och utan kvalitetsbegäran samt med olika entreprenörer. Skicklig styrning 
av underentreprenörer, bra kravspecifikationer vid upphandling, gott samarbete med och 
mellan entreprenörerna samt goda kunskaper om alla ingående delprocesser är avgörande 
faktorer för att totaloptimera hela produktionskedjan. 

• Upphandling av tjänster med olika underentreprenörer, däribland mobil krossning, är en 
anpassning till rådande konkurrenssituation med hänsyn till avsättningsmöjligheter. Mobil 
krossning är en kostnadseffektiv lösning samtidigt som transportavstånden minimeras och 
branschen kommer närmare kunden. 

• Övergången i samband med förestående generationsskifte måste utfalla väl fungerande för att 
inte viktig praktisk kunskap ska gå förlorad. Mångårigt branschutövande medför att äldre 
kollegor besitter merparten av den gedigna erfarenhet som branschen har byggt upp. Yngre 
medarbetare förväntas tillföra god utbildning, teoretiska lärdomar, modern teknik och 
förhoppningsvis en jämnare fördelning mellan könen. 

• Rekryteringsbehovet är relativt stort under de närmaste tio åren, men bergmaterialbranschen är 
föga attraktiv vid ungdomars yrkesval och rekryteringsarbetet försvåras därmed. 
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• Efterfrågan på alternativa material kommer sannolikt att öka i takt med det moderna samhällets 
miljömedvetenhet. Efterfrågan liksom politiska styrmedel blir starka drivkrafter för att 
utveckla återvinnings- och återanvändningsmetoder. 

• Erfarenhetsutbyte, utbildning och medvetenhet bidrar till att höja kompetensnivån samt att ge 
helhetsperspektiv och långsiktigt tänkande. Bred kompetens kan bidra till att exempelvis 
miljökonsekvenser jämte olyckor förebyggs, underhålls- samt reparationskostnader minskas 
och att produktionen blir effektivare med avseende på kvalitet såväl som på ekonomi. 

• Innan forskningsresultat ska implementeras bör de dels anpassas till rådande 
produktionsförutsättningar, dels förmedlas med ett tydligt, enkelt branschspråk för att undvika 
tvivel om huruvida resultatet är tillämpbart i praktisk verksamhet. 

• Allmänheten är vanligtvis dåligt bevandrade beträffande bergmaterialets betydelse för vårt 
samhälle och dess avancerade infrastruktur. Initiativ såsom ”Geologins dag” med ”Öppen täkt” 
och videofilmen ”Huset som försvann” är viktiga hjälpmedel för att marknadsföra branschen. 

 
 
10.2 Rekommendationer 
 

I nedanstående punkter lämnas rekommendationer utifrån definierade slutsatser. 
Rekommendationerna är inte rangordnade efter vare sig betydelse eller angelägenhetsgrad och de 
kan betraktas som förslag till nya möjligheter inom bergmaterialindustrin. 

• Resultat från geologiska undersökningar kan krävas vara tydligt formulerade och skrivna med 
ett enkelt, entydigt språk. 

• Klassificering av branschens bergarter ger en möjlighet för tekniker och geologer att mötas i 
ett väldefinierat branschspråk med riktlinjer om användarkrav. 

• Myndigheter, producenter, konsumenter och andra berörda parter såsom markägare, rennäring 
et cetera bör tidigt mötas med ömsesidig förståelse om varandras verksamhet och intressen. För 
att undvika missförstånd förordas en kontinuerlig uppdatering av gällande lagstiftning samt en 
relevant och god kunskap i sakfrågor. Ett fortsatt arbete för god, snabb och enhetlig 
täkthandläggning rekommenderas. 

• Föreskriften ”Allmänna råd om prövning av täkter” samt ”Handbok för allmänna råd om 
prövning av täkter” ska bidra till ett enhetligt prövningsförfarande vid landets alla 
länsstyrelser. Praktikfall bör jämföras och ett fortgående erfarenhetsutbyte i branschen 
rekommenderas. 

• När nyinvestering är aktuell kan det vara lämpligt att komplettera eller kombinera utrustningen 
med senaste teknik till exempel genom att förse en planerad ny borrigg med MWD-tillbehör. 

• Riktad marknadsföring av modern teknik är en tänkbar möjlighet för att påskynda införandet. 
Marknadsföring mot beställare kan leda till ökad insikt om kostnader för högkvalitativa 
produkter och hjälpa till att skapa ett behov. 

• För att motverka suboptimering kan funktionsupphandling vara ett alternativ, eftersom fokus 
därigenom sätts på funktionen och helhetsbildens betydelse framhävs i större omfattning. 
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• Skicklig styrning av underentreprenörer, bra kravspecifikationer vid upphandling, gott 
samarbete med och mellan entreprenörerna samt goda kunskaper om alla ingående 
delprocesser förespråkas vid upphandling i syfte att totaloptimera hela produktionskedjan. 

• Framtida allt mer processinriktade produktionstänkande och den förestående 
generationsväxlingen måste utfalla väl fungerande för att inte viktig praktisk kunskap ska gå 
förlorad. Genom att påskynda utvecklingen av moderna hjälpmedel samt anpassa teknologin 
till praktiskt arbete i fält kan den äldre generationen medverka vid införandet av ny teknik och 
berika tillämpningen gedigen erfarenhet. Nutida utveckling måste ses som en möjlighet med 
många alternativ och inte som ett hinder för det invanda arbetssättet. 

• Initiativ av slagen ”Geologins dag” och ”Öppen täkt” bör fortgå samt vidareutvecklas för att 
visa branschens insida och därigenom skapa gynnsammare förutsättningar för rekrytering av 
nya medarbetare. Bearbetningen av lärare på skolor måste fortsätta och den öppna attityd jämte 
tillgängligheten som återfinns ute vid anläggningarna är ett viktigt inslag i rekryteringsarbetet. 

• Återvinning och återanvändning kommer att öka i allt större omfattning inom alla sektorer, 
varvid även bergmaterialbranschen måste vara förberedda att möta kunders efterfrågan och 
effekter av politiska beslut. 

• I syfte att effektivt nyttja resurser såväl som att minska mängden restprodukter och därmed 
mängden deponerat avfall måste nya användningsområden definieras och produkterna 
utvecklas för den nya tillämpningen. Funktionsupphandling är ett alternativt verktyg för att 
främja framåtskridandet. 

• Utbildning i form av korta kurser inom ett eller flera områden till exempel produktionsteknik, 
miljö, provtagning, kravnormer, standarder, lagstiftning och arbetsmiljö bidrar till ökad 
medvetenhet och effektivare organisation. Roterande arbetsschema kan vara en möjlighet att 
höja förståelsen och respekten för varandras arbete liksom ett tillfälle att komma underfund 
med om varje person utför det arbete han eller hon är bäst på. 

• Forskningsresultat måste dels anpassas till rådande produktionsförutsättningar, dels förmedlas 
med ett tydligt, enkelt branschspråk när de presenteras för praktisk verksamhet. 

• Genom att införa en implementeringsfas i forskningsprojektets arbetsplan får 
forskningsresultaten större möjlighet att nå ut till verksamheten. 

• Branschorganisationernas satsningar på främst olika former av marknadsföring, men även 
omfattande forskningsprogram, är av stor betydelse i ambitionen att göra bergmaterialindustrin 
attraktiv och känd för allmänheten. 
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Bilaga A 
Intervjuade personer 
 
 
A.1 Intervjuade personer 
 

I tabell A.1 redovisas en sammanställning av de under studien intervjuade personerna som inte 
faller inom ramarna för konsulter, leverantörer av maskinutrustning eller personer vid besökta 
anläggningar. 
 
Tabell A.1 Intervjuade personer 
 

Namn Företag Intervjuad inom området för 

Kari Bro Rockma System AB MWD-teknik och programvaror 

Kai Eklund Nitro Consult AB Vibrationsteknik 

Kent Enkell Väg- och transport-
forskningsinstitutet (VTI) 

Användningsområden, produktutveckling och 
restprodukter 

Åke Forsgärde NCC Roads AB Losshållning inklusive planering av 
täktverksamhet 

Melker Johansson Ingemansson Technology AB Buller- och vibrationsmätning 

Hans-Eric Lundgren ARRC Geoconsulting Fyndighetsvärdering 

Peter Lundh Peter Lundhs Åkeri AB Lastning och transport 

Bo Lundmark Prorok AB Programvaror för prospektering och 
täktverksamhet 

Eva Mikaelsson Länsstyrelsen Täktdatabaser 

Karel Miškovský Geoprospekt Nord AB Prospektering 

Håkan Schunnesson Rockma System AB MWD-teknik och programvaror 

Patrik Stenlund Önnerlövs Consulting AB Flödessimulering 

Hans Thunehed GeoVista AB Geofysik 

Sven Wallman NCC Roads AB Prospektering 

Fredrik Wennberg Skanska Sverige AB Krossnings- och siktningsprocessen 

Henrik Westin Krossekonomi AB Mobil krossning 

 



A2 Bilaga A 
 Intervjuade personer 

 
 

 



  B1 

 
Bilaga B 
Intervjuade konsultföretag och leverantörer 
 
 
B.1 Intervjuade konsultföretag och leverantörer 
 

I tabell B.1 redovisas en sammanställning av de under studien kontaktade konsultföretagen och 
maskinutrustningsleverantörerna. De flesta intervjuade är definierade med utgångspunkt från 
Sveriges Bergmaterialindustris medlemsmatrikel, men även andra inbegrips i tabellen. 
 
Tabell B.1 Intervjuade konsultföretag och leverantörer 
 

Företag Verksamhetsområde 

Atlas Copco RDE Sweden AB Borrutrustning 

BMH Kellve AB Bandtransportörer 

Dyno Nobel Sweden AB Losshållning 

Engson Maskin AB Anläggningsmaskiner 

Flintab AB Fordonsvågar 

Fredrik Mogensen AB Siktar 

Geosigma AB Geovetenskaplig konsulting 

Henrik Broms Konsult AB Standarder 

IT Instrument Teknik AB Funktionslösningar, processutveckling 

JH Tidbeck AB Krossnings- och siktningsprocessen 

Kimit AB Losshållning 

Metso Minerals (Sweden) AB Krossnings- och siktningsprocessen 

Minpro AB Krossnings- och siktningsprocessen 

MRM Konsult AB Prospektering 

Nitro Consult AB Berg-, spräng- och vibrationsteknik 

Rubber Company AB Bandtransportörer m.m. 

Sandvik Rock Processing AB Krossnings- och siktningsprocessen 

Sandvik Tamrock AB Borrutrustning 

Scana Steel Stavanger as Slitgods till krossar 

S-E-G Svenska AB Bandvågar m.m. 

Stockholms Plåt- och Gummiperforering SPG AB Siktelement 

Swecon Anläggningsmaskiner HB Anläggningsmaskiner 

Sveriges Provnings- och forskningsinstitut AB Provning 

Terraprojekt AB Prospektering 
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 Intervjuade konsultföretag och leverantörer 

Tabell B.1 Intervjuade konsultföretag och leverantörer, fortsättning från föregående sida 
 

Företag Verksamhetsområde 

Wesmar AB Bandvågar m.m. 

Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) Väg- och transportforskning 
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Bilaga C 
Besökta anläggningar 
 
 
C.1 Besökta anläggningar 
 

I tabell C.1 redovisas en sammanställning av de under studien besökta referensanläggningarna. 
Anläggningarna är rekommenderade av projektets styrgrupp. 
 
Tabell C.1 Besökta anläggningar 
 

Anläggning Ort Företag 

Bocken 
(mobil) 

Lycksele Swerock AB 

Kållered 
(stationär) 

Göteborg Sabema Material AB/Sand och grus AB, 
Jehander 

Råsta 
(semimobil) 

Sundsvall NCC Roads AB 

Sunderbyn 
(stationär) 

Luleå Kallax Betong och Grus AB 

Svalget 
(mobil) 

Boden Boden Frakt AB 

Södra Sandby 
(stationär) 

Södra Sandby NCC Roads AB 

Åstorp 
(stationär) 

Åstorp Skånska Makadam AB 
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Miljörelaterade lagar och förordningar 
 
 
Innehåll 
 
D.1 Sammanfattning av miljörelaterade lagar och förordningar ............................... D3 
 
D.2 Beskrivning av författningarnas innebörd med avseende på 
 täktverksamhet................................................................................................................ D4 
 
 D.2.1 Miljöbalk (1998:808) ............................................................................................. D4 
 

 D.2.2 Förordning (1998:904) om täkter och anmälan för samråd ............................. D4 
 

 D.2.3 Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar .............................. D4 
 

 D.2.4 Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ........................ D4 
 

 D.2.5 Förordning (1998:940) om avgifter för 
  prövning och tillsyn enligt miljöbalken ............................................................... D5 
 

 D.2.6 Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter ............................................ D5 
 

 D.2.7 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ................ D6 
 

 D.2.8 Förordning (1996:971) om farligt avfall.............................................................. D6 
 

 D.2.9 Arbetsmiljölag (1977:1160) .................................................................................. D6 
 

 D.2.10 Övriga författningar ............................................................................................. D6 
 

 



D2 Bilaga D 
 Miljörelaterade lagar och förordningar 

 

 



 Bilaga D D3 
 Miljörelaterade lagar och förordningar 

D.1 Sammanfattning av miljörelaterade lagar och förordningar 
 

Miljörelaterade lagar och förordningar som bergtäkter och verksamhet därvid berörs av är 
främst de som redovisas i tabell D.1. Till listade författningar är dessutom ett antal kungörelser, 
föreskrifter och allmänna råd kopplade. 
 
Tabell D.1 Miljörelaterade lagar och förordningar för bergtäktverksamhet 
 

Lag Förordning 

Förordning om täkter och anmälan för samråd 
SFS (1998:904) 

Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar 
SFS (1998:905) 

Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll 
SFS (1998:901) 

Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 
SFS (1998:940) 

Förordning om miljösanktionsavgifter 
SFS (1998:950) 

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
SFS (1998:899) 

Miljöbalk 
SFS (1998:808) 

Förordning om farligt avfall 
SFS (1996:971) 

Arbetsmiljölag 
SFS (1977:1160) 

Arbetsmiljöförordning 
SFS (1977:1166) 

Lag om brandfarliga och explosiva varor
SFS (1988:868) 

Förordning om brandfarliga och explosiva varor 
SFS (1988:1145) 

Räddningstjänstlag 
SFS (1986:1102 

Räddningstjänstförordning 
SFS (1986:1107) 

Lag om transport av farligt gods 
SFS (1982:821) 

Förordning om transport av farligt gods 
SFS (1982:923) 

Plan- och bygglag 
SFS (1987:10) 

Plan- och byggförordning 
SFS (1987:383) 

Skogsvårdslag 
SFS (1979:429) 

Skogsvårdsförordning 
SFS (1993:1096) 

Lag om kulturminnen m.m. 
SFS (1988:950) 

Förordning om kulturminnen m.m. 
SFS (1988:1188) 

Väglag 
SFS (1971:948) 

Vägkungörelse 
SFS (1971:954) 

Brottsbalk 
SFS (1962:700) 

 
 

Ordningslag 
SFS (1993:1617) 
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D.2 Beskrivning av författningarnas innebörd med avseende på täktverksamhet 
 
D.2.1 Miljöbalk (1998:808) 
 

Miljöbalkens 12 kap. 1-6 §§ handlar om täkter av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller 
andra jordarter och i 1 § sägs att en täkt av ovanstående art kräver tillstånd av länsstyrelsen. 
6 kap. behandlar miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag såsom när en 
miljökonsekvensbeskrivning krävs, tidigt samråd och beslut om betydande miljöpåverkan samt 
utökat samråd med miljökonsekvensbedömning. Täktverksamhet berörs också av andra kapitel i 
miljöbalken exempelvis 1, 2, 3, 4, 7, 15, 16, 22, 26, 27 och 30. Dessa gäller för bland annat 
balkens mål, allmänna hänsynsregler, riksintressen, utpekade riksintressen, områdesskydd, avfall 
och producentansvar, allmänt om prövningen, förfarandet i ansökningsmål, tillsyn samt avgifter. 
Övriga områden som kan vara relevanta, men i mindre omfattning är 5 kap. miljökvalitets-
normer, 9 kap. miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 14 kap. kemiska produkter och 
biotekniska organismer, 29 kap. straffbestämmelser och förverkande, 31 kap. ersättning vid 
ingripanden och 32 kap. skadestånd. Underavsnitt D.2.2-D.2.8 beskriver de under miljöbalken 
ordnade förordningarna av största betydelse för täktverksamhet i enlighet med tabell D.1. 
Tabell D.2 listar förordningar med både större och mindre relevans samt tillhörighet till 
miljöbalkens kapitel. 
 
D.2.2 Förordning (1998:904) om täkter och anmälan för samråd 
 

Förordningens fem första paragrafer behandlar täkter och enligt 5 § är den som exploaterar en 
täkt skyldig att årligen lämna uppgifter om produktionen av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv 
eller annan jordart till länsstyrelsen. Vidare sägs det att innehavare av täkttillstånd har skyldighet 
att till länsstyrelsen lämna uppgifter om vem som vid varje tidpunkt exploaterar täkten. 
 
D.2.3 Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
 

Bilaga 1 till förordning om miljökonsekvensbeskrivningar utgör en förteckning över 
verksamheter som alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan. Under rubriken 
Verksamheter som skall prövas enligt andra lagrum än 9 kap. 6 § miljöbalken anges ”berg-, 
grus-, jord-, sand-, ler- eller stentäkter eller täkter av andra jordarter, matjord undantagen, över 
25 hektar eller produktion över 25 000 ton per år”. 
 
D.2.4 Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 
 

Författningen säger i 4-7 §§ att det för varje tillståndspliktig verksamhet ska finnas en 
fastställd och dokumenterad fördelning av de organisatoriska ansvaret i frågor enligt: 
1. miljöbalken 
2. föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken 
3. domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll meddelade med stöd av de 

författningar som avses i 1 och 2. 
Det föreskrivs också att verksamhetsutövaren måste ha dokumenterade rutiner för att fortlöpande 
kontrollera att utrustning med mera för drift och kontroll hålls i gott skick för att förebygga 
olägenheter för människors hälsa och miljö. Dessutom ska verksamhetsutövaren kontinuerligt 
och systematiskt undersöka samt bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och 
miljösynpunkt. Resultaten från utredningar jämte bedömningar måste dokumenteras. Vid 
driftsstörning eller liknande händelse som kan innebära olägenheter för människors hälsa eller 
miljö ska verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten. En förteckning över 
kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan 
innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt måste upprättas och finnas tillgänglig. 
Förteckningens omfattning anges i förordningen. 
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 Miljörelaterade lagar och förordningar 

Tabell D.2 Förordningars tillhörighet till miljöbalkens kapitel 
 

Titel  
SFS 

Förordning om 

 
Kapitel

1998:896 Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 3, 4 

2001:527 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 5 

1998:905 Miljökonsekvensbeskrivningar 6 

1998:1252 Områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 7 

1998:899 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 

1998:904 Täkter och anmälan för samråd 12 

1998:941 Kemiska produkter och biotekniska organismer 14 

1998:944 Förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska 
produkter 

14 

2002:187 Ämnen som bryter ner ozonskiktet 14 

1995:555 HFC 14 

1997:645 Batterier 14 

1998:946 Svavelhaltigt bränsle 14 

1985:837 PCB m.m. 14 

1977:994 Försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m. 14 

1998:902 Renhållningsförordning 15 

1996:971 Farligt avfall 15 

1998:122 Bortskaffande av PCB m.m. 15 

1993:1286 Spillolja 15 

1998:900 Tillsyn enligt miljöbalken 26 

1998:901 Verksamhetsutövares egenkontroll 26 

1998:940 Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 27 

1998:950 Miljösanktionsavgifter 30 
 
D.2.5 Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
 

Med stöd av 4 kap. 1-2 §§ förordning om avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
ska en årlig avgift erläggas för tillståndspliktig täktverksamhet som avses i 12 kap. 1 § 
miljöbalken. Avgiften beror av tillståndsgiven mängd i ton och uppgår till mellan 875 och 
17 500 kronor. 
 

D.2.6 Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter 
 

I bilagan till förordning om miljösanktionsavgifter föreskrivs bland annat att 
miljösanktionsavgift ska betalas av näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet 
utför täkt utan att tillstånd har meddelats, åsidosätter föreskriven uppgiftsskyldighet samt 
anlägger, driver eller tar i bruk miljöfarlig verksamhet med beteckningen C innan anmälan har 
gjorts. 
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D.2.7 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 

Förordningen gäller miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken. I dess 
bilaga definieras berg- och gruskrossverk eller sorteringsverk för sten, grus, sand eller morän 
som C-anläggning om verksamheten inte omfattas av prövning enligt 12 kap. miljöbalken. 
Detta innebär att om beslutet för täkttillstånd inte inkluderar kross- och sorteringsverksamhet ska 
anmälan göras till kommunal myndighet innan igångsättande. 
 

D.2.8 Förordning (1996:971) om farligt avfall 
 

Enligt 8 § förordning om farligt avfall ska den som utövar verksamhet där farligt avfall 
uppkommer föra anteckningar om: 
1. den mängd avfall som uppkommer årligen 
2. de slag av avfall som uppkommer i verksamheten 
3. de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till. 
9 § säger att den som transporterar farligt avfall ska föra anteckningar om: 
1. varifrån de olika avfallsslagen kommer 
2. till vilken anläggning olika slag av avfall transporteras 
3. hur ofta de olika avfallsslagen samlas in 
4. på vilket sätt avfallsslagen transporteras. 
Tillstånd för yrkestransport av farligt avfall krävs enligt 17 § inte för den som själv transporterar 
farligt avfall från verksamheten om den transporterade mängden under ett år uppgår till högst: 
• 2 fat (400 liter) oljeavfall 
• 1 fat (200 liter) lösningsmedelsavfall 
• 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall 
• sammanlagt 100 kilogram övrigt farligt avfall. 
Detta gäller inte farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver, cyanid eller kadmium. 
18 § lyder emellertid att den som avser att transportera sitt eget avfall enligt vad som sägs i 
17 § ska anmäla detta till länsstyrelsen. Anmälan måste göras vart femte år så länge 
transporterna utförs. 
 
D.2.9 Arbetsmiljölag (1977:1160) 
 

Rubricerade lag och tillhörande förordning reglerar arbetsmiljön för dem som arbetar i täkten. 
Arbetstider, skyddsåtgärder, skyddsutrustning, internkontroll, hygieniska gränsvärden, 
exponeringsvärden för buller samt kemiska arbetsmiljörisker är exempel på områden inom 
täktverksamhet som styrs i författningarna. Arbetsmiljöverket meddelar utförliga föreskrifter 
samt allmänna råd med stöd av arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i en mängd olika 
AFS-publikationer. 
 
D.2.10 Övriga författningar 
 

Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor samt Förordning (1988:1145) om 
brandfarliga och explosiva varor gäller hantering med mera av varor, vilka bedöms vara 
brandfarliga och/eller explosiva. I bergtäkter förekommer exempelvis sprängämnen och diesel 
tillhörande nämnda kategori. 
 

Räddningstjänstlag (1986:1102) och Räddningstjänstförordning (1986:1107) bestämmer hur 
kommunens räddningstjänst ska organiseras och bedrivas. Räddningstjänsten måste ingripa vid 
tillbud eller olyckor där det finns risk för egendom, människoliv eller miljö. 
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Lag (1982:821) om transport av farligt gods jämte Förordning (1982:923) om transport av 
farligt gods ställer villkor för transport av material/ämnen, vilka har klassats som farligt gods. 
Detaljerade uppgifter om mängder, emballage, märkning med mera erhålls från 
Statens räddningsverks föreskrift SRVFS (2001:1); Transport av farligt gods på väg och i 
terräng (ADR-S). Dessa författningar berör bergtäkter indirekt, eftersom farligt gods, till 
exempel sprängämnen och diesel, måste fraktas till området för att verksamhet ska kunna 
bedrivas. 
 

Plan- och bygglag (1987:10) samt Plan- och byggförordning (1987:383) blir aktuell om en 
byggnad eller liknande ska uppföras inom täktens verksamhetsområde. Ansökan om bygglov 
måste då lämnas till kommunal myndighet. 
 

Skogsvårdslag (1979:429) och Skogsvårdsförordning (1993:1096) gäller för skogsmark och 
innebär bland annat att nöjaktig återväxt ska finnas på marken utan dröjsmål efter avverkning. 
 

Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. såväl som Förordning (1988:1188) om 
kulturminnen m.m. säger exempelvis att ingen får rubba, ändra eller ta bort en fast fornlämning 
utan länsstyrelsens tillstånd. 
 

Väglag (1971:948) sätter upp bestämmelser såsom hur enskild körväg får anslutas till allmän 
väg, ändring av sådan anslutning och tillståndsplikt för åtgärder som kan vara till olägenhet för 
vägens bestånd, drift eller brukande. 
 

Brottsbalk (1962:700) anger att det är straffbelagt att flytta, ta bort, skada eller förstöra 
gällande gränsmärke, vattenmärke, fixpunkt eller annat märke för plan- eller höjdmätning. 
 

Ordningslag (1993:1617) innebär för täkt att den som gräver, schaktar eller utför liknande 
arbete ska vidta de åtgärder som med hänsyn till platsen, för arbetet och för övriga 
omständigheter behövs för att förhindra att personer eller egendom kommer till skada. 
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Bilaga E 
Rekryteringsbehov 
 
 
E.1 Rekryteringsbehov 
 

I tabell E.1 redovisas en sammanställning av resultatet från en enkätundersökning om 
bergmaterialindustrins rekryteringsbehov. Undersökningen har utförts av Sveriges 
Bergmaterialindustri och uppgifterna avser en verksamhet som år 2000 beräknades leverera cirka 
80 miljoner ton. 
 
Tabell E.1 Bergmaterialindustrins rekryteringsbehov enligt enkätundersökning 
 

Nuläge 
(antal personer, st) 

Bedömt rekryteringsbehov
(antal personer, st) Befattningsnivå 

totalt > 55 år kvinnor 2001 - 2005 2006 - 2010 

Företagsledare 52 15 4 11 17

Arbetschefer/platschefer 277 110 14 67 84

Laboratoriepersonal 144 17 26 30 26

Operatörer, anställd personal 810 234 2 165 189

Operatörer, inhyrd personal 411 105 0 84 73

Summa: 1 694 481 46 357 389
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