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CBI Betonginstitutet 

Från 1 oktober och två år framåt arbetar CBI och SP med 
forskning kring hydraulisk spräckning av berg inom det 
EU-finansierade projektet HYDRASPLIT. Forskningen 
sker utifrån en spännande och innovativ teknik som 
använder aramidförstärkt hydraulslang för att överföra 
en hög spräckkraft.  Målet är främst att den spräck-
ningsmetod som dominerar i svenska stenbrott dvs. 
stålkilar och slägga, skall kunna ersättas av en smidig, 
säker och effektiv hydraulisk spräckningsutrustning. 
Tekniken förenklar berguttag och spräckning i ett flertal 
vibrationskänsliga miljöer som exempelvis rörgravar 
intill husgrunder och tunnlar i stadsmiljö.

Tekniken utgår ifrån de produkter som det Göteborgsbaserade 
företaget Emstone AB har tagit fram för vibrationsfri spräckning 
av sten, berg och betong. Produkterna, som går under samlings-
namnet ”PowerSplitter”, är ett slags hydrauliska kilar. PowerSplit-
ter förs in i förborrade hål och vid trycksättning utvidgas kilarna 
och överför den utvidgande kraften till borrhålsväggen. 

Grunden i PowerSplitter är en kraftigt armerad slang som ska 

tillplattad i början pressas sedan ut till en rund form när trycket 
läggs på varvid kilarna pressas utåt. I projektet kommer SP till-
sammans med Emstone att arbeta med att förbättra livslängden 
hos slangar och kopplingar hydrauliksystemet då dessa delar ska 
kunna användas vid upprepade spräckningar. Projektet syftar till 
att gå ifrån patenterade prototyper till en komplett fungerande 
lösning för naturstensbrytande företag. Utrustningen har stor 
potential inom en rad andra användningsområden där skonsam 
spräckning är ett alternativ. Projektet kommer därför parallellt 
med natursten att undersöka dessa möjligheter.

Bergmekanisk karakterisering och simulering
Framgångsrik spräckning med hydrauliskt tryck uppnås om 
draghållfastheten i bergmaterialet övervinns. Mest effektivt blir 
det om man kan bestämma borrmönster och borravstånd utifrån 
bergmaterialets hållfasthet. CBI och SP ansvarar för bergmekanisk 
karakterisering och simulering av bergs beteende vid spräckning 
med hydraultryck. 

och SP leder:

dragsprickor i olika bergarter.

som kan knytas till olika bergmekaniska egenskaper.
-

undersökningar.

och placering av hydraultryck för att mest effektivt dela block 
av olika bergarter.

bergmekaniska egenskaper. En sådan metod kan nyttjas av 
naturstensföretag i deras produktionskontroll.
Vi räknar med att forskningsresultaten även kan komma till 

nytta inom en rad andra områden där man behöver känna bergets 

tunneldrivning.

Korta fakta om projektet
Hydrasplit är ett tvåårigt EU-projekt med en budget på 1,5 mil-
joner € och följande partners:
Sverige: Emstone AB, Emmaboda Granit AB, CBI Betonginsti-
tutet AB & SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.
Italien: Ripamonti & D’Appolonia S.p.A.
Grekland: Laskarides marmor
Polen: Abra SP
Belgien/Europa:

Kontaktpersoner:
CBI Betonginstitutet: 
Björn Schouenborg: bjorn.schouenborg@cbi.se
Emstone:
Erik Ahnberg, erik.ahnberg@emstone.se 
SP:
Lars Jacobsson, lars.jacobsson@sp.se

Projektet kan även följas på hemsidan www.hydrasplit.eu

Hydraulisk spräckning av berg 
– nytt EU-projekt med svensk dominans
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DEN TID AV FÖRSIKTIG EUFORI

som följde efter det amerikanska
valet har nu bytts mot låg-
frekvent handel mot årsskiftet
och oro kring politiska dilem-
man i USA. Man kan se rätt
tydligt hur snabbt allt återspeg-
las i metallpriserna. Minsta lilla
antydan om att man glider isär
i USA och att den konstruktiva
dialogen kring budgetstupet
tunnas ut skickar direkt ner pri-
serna ett hack. Titta bara på de
senaste dagarnas utveckling i
diagrammen! En observation
värd att göra är även att guldet
beter sig som vilken metall som

helst. Borta är snacket om guld
som en säker hamn, och borta
är också snacket om infla-
tionsskydd. Borde det inte vara
tvärtom? Om man är rädd för
en vändning neråt, vilket pris-
rörelserna reflekterar, borde då
inte guldet gå upp? Eller är det
så att marknaden inte är så oro-
lig som den vill göra sken av,
utan i stället, liksom jag, har en
klar tro på att vi har rundat
botten och är på väg upp. De
flesta analytiker prognostiserar
nya toppnoteringar för guld
under 2013, men har lite svårt
att underbygga dessa teser med
hårda argument. Vad man
glömmer är att guld för bara
ett och ett halvt år sedan stod
betydligt högre än nu. Hösten
2011 noterades guld i 1 920
dollar och satte all time high
med besked. Nu ligger vi 15
procent lägre, kring 1 650 dol-
lar per ounce. Vad är det då

som talar för att den magiska
2 000-dollarnivån ska brytas?
Det är nog mer förhoppningar
än något annat, mer logiskt
vore väl att skjuta detta rekord-
försök ett år framåt. Gör som
bergsklättrarna i Himalaya och
skyll på vädret, inflationen lär
inte bli något allvarligt hot än
på ett tag!

Guldet smyger
vidare i bakgrunden
Samtidigt kan man ju vända på
det hela och argumentera att
om nu guldet mer beter sig
som en allmän metall så stöds
prisuppgångar av det faktum
att konjunkturen vänder och är
på väg upp. Frågan som då in-
ställer sig är om guldet kan
hänga på i denna fas fullt ut,
 eller om det bara är i vissa lägen
som parallellen finns. Kanske är
det rimligare att tro att bas -
metallerna driver på medan
guld i bakgrunden smyger
 vidare. Fler och säkrare tecken
visar att vändningen har kom-
mit, och nu är det väl egentli-
gen bara Europa som stapplar
fram. När detta läses bör vi
också ha fått klarhet i vad som
har hänt med det amerikanska
budgetstupet, om allt har skju-
tits på framtiden som tidigare,
om man har kommit med del-
lösningar eller om hela paketet
är klart och vi kan se fram emot
nya tider.

Märkliga händelser
på LME
Nu i december har vi på LME
fått bevittna de mest absurda
händelserna i historien. Jag
hoppas att det ska skrivas av-
handlingar om det och att både
myndigheter och marknadsak-
törer tar sig en ordentlig fun-
derare på om sådant ska kunna
hända på en reglerad marknad.
Vad är det då som har hänt? Jo,
vi har fått se en aluminium-

marknad som är i kraftigt över-
skott och bara på LME har
 lager på dryga 5,2 miljoner ton
kraftigt svängt över i backwar-
dation bara för att några dagar
senare vara tillbaka i contango.
Vi har fått se en teknisk squeeze
där någon aktör satt på ca 40
procent av det tillgängliga
cashpositionerna och tvingade
någon att betala dyrt för att
komma ur knipan Det är lite
grann som snooker. Som värst
var det 70 dollar backwarda-
tion cash 3 månader i början av
veckan och mot slutet av vec -
kan var allt detta borta och vi
hade 40 dollar contango, en
skillnad på 110 dollar/ton för
att flytta en position 3 månader
framåt. Kom då ihåg att alumi-
nium bara kostar 2 100
USD/mt så då motsvarar det
en kostnad eller differens på 21
procent per år att rulla positio-
nen vidare. Detta på en metall
som på pappret ser ut att ha
god likviditet.

Klok och kreativ
vattenorm?
I februari börjar Ormens år i
Kina. Denna gång är ormen
understödd av elementet vatten
så det blir med andra ord vatten -
 ormen. Denna anakonda har
egenskaper som klokhet och
 eftertänksamhet men även krea-
tivitet och förståelse, och det är
märkligt hur väl dessa egenska-
per passar in på den tid som då
är. När vi hade metalltigerns år
var det bra drag i marknaden
och nu när vi går mot vatten -
ormens år får vi hoppas att en
klok och samtidigt kreativ orm
är precis vad vi behöver, det
 låter ju så. Klokhet och kreati-
vitet ska väl kunna se till att
Kina håller den tillväxttakt som
man nu har ”klubbat igenom”
till 7,5 procent. �
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M E T A L L K R Ö N I K Ö R :

A N D E R S  O H L S S O N

Presslagd 12-12-21

M E TA L L M A R K N A D E N

Koppar

Guld

Åt vilket håll går guldet?

Annonsera i branschens informationskanal!
040-611 06 90 • www.bergsbruks.se



Senatel™ Powerfrag™ 
Oricas nya emulsionssprängämne 
framtaget för Nordiska förhållanden.

   
   

www.oricaminingservices.com

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   



EN AV ÅRETS HÖJDPUNKTER var
betongfederationens sympo-
sium Concrete structures for
sustainable community på
KTH i juni. Jubileumsåret av-
slutades den 5 december med
betongdop på Chalmers för
studenterna på väg och vatten. 

– Betongbyggnadsdagen är
självaste kronan på verket för
100-årsfirandet, säger Richard
McCarthy, vd för Svenska
 Betongföreningen Service AB.
Temat är ”Människan och
 betongen”. Vi vill visa vilken
betydelse betongen har haft för
människans utveckling genom

tiderna. Det är ett av världens
vanligaste och i särklass vikti-
gaste byggmaterial såväl över
som under jord.

En av Betongföreningens
viktigaste uppgifter är betong-
rapporterna.

– Där samhällets regelverk
har haft luckor har våra rappor-
ter varit till stor nytta. Som
 resultat kan nämnas längre livs -
längd, minskad miljöbelast-
ning, ökad produktivitet och
kostnadsbesparingar. Nätver-
kande, initiering av diskussio-
ner, informationsspridning
samt kompetens- och utbild-

ningsfrågor är andra viktiga
uppgifter för Betongföreningen.
Vi har också ett kontinuerligt
och långsiktigt strategiarbete
för att bli bättre på det vi gör.

Hundraårig
kompetensutveckling
Svenska Betongföreningens
ordförande Michael Åhström
arbetar till vardags vid Trafik-
kontoret, Stockholms stad, där
han ansvarar för stadens infra-
struktur. Han gav i sitt inled-
ningstal en kort historik över
föreningens hundraåriga verk-
samhet. Ett stort tack riktades

till Svenska Betong, CBI
 Betonginstitutet och Cementa
för deras engagemang och
medverkan vid planeringen av
dagen. Han uppmärksammade
också huvudsponsorerna,
Betong industri, Cementa och
Sto Scandinavia, samt de 14
 företag som bidrog med ut-
ställningar och miniföreläs-
ningar i form av Speakers’ Cor-
ner. 

– Föreningen är ett nätverk
som nu i 100 år har verkat för
att främja betongteknikens ut-
veckling. Arbetet har varit
framgångsrikt, tekniken har ut-
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Betongfest
En stor andel av Betongföreningens drygt 700 medlemmar slöt upp till årets Betongbyggnadsdag.

Betongföreningen bildades på initiativ av Ivar Kreuger den 9 mars 1912.
Hela 2012 har föreningen firat under parollen 100 år – 100 aktiviteter. Dessa har
genomförts i form av seminarier och studiebesök runt om i landet och även
utomlands.



vecklats markant under åren. 
En av föreningens viktigaste

uppgifter är nu att föra ut all
nyvunnen kompetens till samt-
liga medlemmar i nätverket,
betonade Michael. Här krävs
det eldsjälar som ser till att job-

bet blir gjort. En sådan har vi
på vd-posten, säger Michael
och lämnar över ordet till
 Richard McCarthy.

Växande förening
Richard började med att tacka
gruppen som tillsammans med
honom förberett alla detaljer
kring Betongbyggnadsdagen,
Johan Söderqvist, Celsa Nor-
dic, Roger Andersson, Tid-
skriften Betong, Göran Andre-
asson, Cementa, Malin Löfsjö-
gård, Svensk Betong, och
 Gerdt Lundberg, Cementa.
Han berättade också om före-
ningens satsningar under året.

Bland annat har diskussion
förts med högskolor om sam -
arbete kring examensjobb.
 Rådet för teknik- och vidare -
utbildning har utökats och
 inriktats mer mot teknik och
utförande. Ett antal dokument
om betongens fördelar som
 beständigt och energivänligt
byggmaterial har tagits fram
och marknadsföringen har ut -
ökats med ett antal artiklar till
media. 

En extra satsning har skett på
föreningens hemsida och andra

sociala medier. Kanske en del
av förklaringen till att före -
ningen under året har ökat
med 43 enskilda och 7 korpo-
rativa medlemmar. Dagsläget är
670 enskilda och 55 korpora -
tiva medlemmar.

Betongföreningen har tre
programråd och ett antal per-
manenta råd. De senare arbetar
med betongforskning, högsko-
leutbildning, vidareutbildning,
estetik och hållbarhetsfrågor.
Övriga är seniorrådet och nät-
verket Bettan.

Begreppet hållbart
växer i munnen
Karin Klingenstierna, som all-
tid en välförberedd, skicklig
och underhållande moderator,
presenterade dagens förste
 talare, Rutger Gyllenram, Stål-
byggnadsinstitutet, vars ämne
var ”livscykelperspektiv som
grund för ständiga förbättringar
av ett hållbart byggande”. 

– Kontinuerliga förbättringar
är etablerat inom alla större
 företag, var är vi – vart vill vi –
hur ska vi nå dit – fungerar det,
inledde Rutger. Men trots att
det genomsyrar kvalitets- och
miljöarbetet paras det sällan
med livscykelanalysen. Vad är
hållbart byggande? Man använ-
der ordet hållbart i tid och otid
och jag känner ibland hur ordet
växer i munnen som en alltför
stor köttbit som bara blir större
och större när man tuggar. Vi
måste ge begreppet ett innehåll
för att det ska bli meningsfullt. 

Rutger är ordförande för SIS

Svensk Bergs- & Brukstidning 5-6/2012

7

på Grand
R A P P O R T :

K J E L L  D U B E R G

Betongföreningen bildades på initiativ av
Ivar  Kreuger, en av Sveriges mest famstående
industria lister, den 9 mars 1912. 

Betongföreningens
 ordförande Michael
 Åhström arbetar till var-
dags på Trafikkontoret,
Stockholms stad, där
han ansvarar för Stock-
holms infrastruktur.



tekniska kommitté. Där arbetar
man med hela livscykeln: pro-
dukterna, konstruktionerna,
användning av husen, rivning
och återanvändning. Var ligger
de största belastningarna i ked-
jan när man bygger i betong,
stål respektive trä? 

– För att bli bättre måste vi
analysera de svaga punkterna,
framhöll Rutger. Då kanske
man hittar optimala lösningar i
en blandning av betong, trä,
stål och andra material. De
 företag som börjar tänka utan-
för sina traditionella ramar och
hittar attraktiva lösningar för
marknaden blir framtidens vin-
nare.

Betongkonceptet
förändras
Carluno Pålstedt, senior advi-
sor och mentor på Ramböll, i

många år lärare på arkitektur -
skolan i Stockholm, analyse -
rade betongens roll i bostads-
byggandet.

Miljö, energi och uthållighet
är centrala begrepp för dagens
byggande. Betong som mate -
rial har använts ända sedan
 antiken. I varje svenskt bostads-
bygge används betongen i
 större eller mindre omfattning.
Från 50-talet fram till 70-talets
miljonprogram byggdes nästan

bara betonghus. På 50-talet var
det platsgjuten betong med ut-
vändig isolering av lättbetong.

Men med krav på snabbare pro-
duktion utvecklades betong -
elementtekniken. 
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Richard McCarthy, vd Svenska Betongföreningen Service AB (t.h.), med sin företrädare Patrik Hult, Faveo
 Projektledning. Bilden till höger: Moderatorn Karin Klingenstierna tar pulsen på Rutger Gyllenram, Stål -
byggnadsinstitutet.

Till höger: Carluno
 Pålstedt, senior advisor
och mentor på Ramböll,
i många år lärare på
 arkitekturskolan i Stock-
holm, framhöll
 betongens fördelar vid
bostadsbyggande. 

Gert Wingårdh och Karin Klingen -
stierna under den av Gert form -
givna Marieholmsleden i Göteborg,
byggd i betong och stål. Gert häv-
dar att betongen går en ljus framtid
till mötes när den optimeras till vad
den är bra på och när man använ-
der varje material på sitt specifika
sätt.



Vi påverkar genom dialog myndigheter, 
beställare och övriga branschintressenter 
för en positiv utveckling av vår bransch. 

Vi främjar våra medlemmars ekonomiska intressen 
och stödjer  dem i såväl dagliga 

frågor som långsiktiga utvecklingsprojekt. 

Vi formar genom ny teknik och god arbetsmiljö 
morgondagens arbetsplats som ska attrahera 

dagens ungdom 

Vi förändrar Bergsprängarvärlden genom 
införandet av Auktoriserad�Bergsprängare. 

Genom fokus på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet 
skapas trygghet för beställaren.  

Välkommen�som�medlem�

BEF��
������� 100 entreprenörer , 40 Aktivt Stödjande Partner 

           Medlemmarna utför 85 % av ovanjordssprängningarna  ������������

WWW.bef.nu��



– I dag görs alltid grundlägg-
ningen och merparten av alla
stommar i betong.  Betongens
egenskaper som  bärande och
avskiljande mate rial löser näm-
ligen bostadsbyggandets krav
på stabilitet, brandsäkerhet,
vibrationstålighet och ljud- och
lufttäthet och bidrar till ett
gott inomhusklimat, förklarade
Carluno.

Ökande krav
på isolering
Betongens svaghet är att den
inte har bra värmeisolerande
egenskaper och därför måste
kompletteras med olika typer
av värmeisolering som exem-
pelvis PUR eller PIR. EU krä-
ver på sikt att man ska minska
dagens energiförbrukning till
en tredjedel och helst att bygg-
naderna ska vara passivhus utan
någon energiåtgång för upp-
värmning. Det betyder ökade
isoleringstjocklekar och nya
 installationstekniska lösningar
för ventilation och värmeför-
sörjning. 

Ökad isolertjocklek innebär

större risk för fuktskador på
isolermaterialet. Detta och kra-
ven på lägre energiåtgång gör
att en robust luftspärr, skyddad
mot åverkan, blir ytterst viktig
för en sund och energisnål
byggnad. 

Lufttätt, men svårt
att spika upp tavlor
En tillförlitlig lufttäthet får
man genom att bygga fasad-
väggar med bärande innerski-
vor av betong. De kan förses
med värmeisolering och
fasad skikt av många olika
 material. Att väggarnas inner-
sidor är lastbärande ger stora
fördelar eftersom man då får
täta knutpunkter mellan väg-
gar och bjälklag. Det skapar
en lufttät låda utan behov av
silikon tätade fogar eller plast-
folier. Detta gäller för plats-
gjutna stommar men också för
prefabricerade betongstom-
mar med lastbärande fasad-
väggar med elementfogar som
tätas med betong. I sand -
 wichväggar av betong används
samma fogteknik i både

 innerskivor och  ytterskivor. 
Med en sådan byggteknik

bevarar huset sin funktion
 under mycket lång tid. Det
kanske blir svårare att spika upp
tavlor men å andra sidan skadar
man inte så lätt en fuktspärr
som består av 120 mm betong.
Jämför det med den vanliga
luftspärren av 0,2 mm plastfolie
i ett träparti. 

Lagrar energi
och isolerar 
På köpet får man en inre täthet
mellan olika lägenheter och
 lokaler och minskad spridning
av luft och lukter. Betongens
massa är också gynnsam efter-
som den med denna metod kan
lagra energi, något som man
utnyttjar för att jämna ut
svängningar i det inre klimatet. 

– Jag vet att forskning pågår
med gjutbar skumbetong och
betong med cellplast som bal-
last i stället för stenmaterial.
Det ger betongen unika isole -
ringsegenskaper. När vi har
nått därhän att betongen är ett
fullvärdigt isoleringsmaterial

har vi fått ett miljövänligt, bär-
kraftigt, robust och uthålligt
material. Det är dessutom lätt
formbart och kan ytbehandlas
med puts på både in- och ut -
sidor. Stadsbyggarnas krav på
putsfasader skulle därmed lösas
på ett säkert och beständigt
sätt. 

Enkelheten och säkerheten i
utförandet talar för bostads-
byggande i betong, avslutar
Carluno Pålstedt. Och proble-
met med tavlor på väggen går
att lösa. Det finns formsystem i
dag för liknande träullskivor för
betongens insida. Det ger ett
30 millimeters ytskikt där man
kan spåra in elledningar och
spika upp tavlor.

Odyssé 
i betong
Göteborgsarktikten Gert Win-
gårdh är upphovsman till ett av
Sveriges sju underverk i betong,
flygledartornet på Arlanda.
Han är femfaldig vinnare av det
prestigefyllda Kasper Salin-pri-
set och har fått American
 Architecture Award för House
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Övre raden fr.v. Teshima Art Museum, Japan, Greenland National Gallery, New Miami Car Park.
Under raden: Museum of Modern Art, Warszawa, Tama Art University Library, Tokyo, stommen till House with
one wall, Zürich, och Hotel Fouquet Barrière, Paris.

Två av Gert Wingårdhs
Stockholmsprojekt.
 Quality Arena Hotel, vid
Friends Arena, Solna,
och Kvarteret Bro -
vakten, ny entré till
 Essingeleden. Två torn
med bostäder för 267
familjer.



Version 1 - 2012-06-01

BESTÄLL

– ANVÄND

Checklista Bergsprängning 
Dessa checklistor för upphandling och byggskedet av bergsprängnings-
tjänster har framtagits av den partssammansatta Olyckskommission 
Bergsprängning.
Huvudskälet har varit att minimera olyckor och tillbud men genom att 
kräva och följa dessa uppställda krav kommer också såväl den tekniska 
kvalitén att öka samt sund konkurens att stimuleras.

  Vid upphandling användes Checklista Bergsprängning 
   – Upphandling.

  Vid byggskedet ovan jord användes Checklista Bergsprängning 
   – Byggskedet ovan jord 

  Vid byggskedet under jord användes Checklista Bergsprängning 
   – Byggskedet under jord.

Ingående parter (och i förekommande fall deras medlemsföretag) verkar 
för att dessa checklistor ska följas.
Olyckskommission Bergsprängning ansvarar för regelbunden uppdate-
ring av checklistorna. För frågor, synpunkter och beställning av check-
listor: info@bef.nu



of Sweden i Washington och
han är troligen Sveriges mest
prisade arkitekt. I maj mottog
han Svensk Betongs Arkitek-
turpris 2012 för Kungsholms -
porten, en ny entré till Stock-
holm vid Essingeleden. Två
svarta tjugovåningstorn med en
skön och citynära boplats vid
vattnet för 267 familjer. 

Hans föredrag emotsågs med
spänning. Trots att han ligger
bakom många banbrytande
 betongbyggnader skrev han
ändå nyligen i en debattartikel
(SvD) att träbyggande är ”det
mest moderna som finns på
bygg- och bostadsmarknaden”.
Svensk Betongs vd, Malin Löf-
sjögård, bemötte hans uttalande
i samma tidning. Nu blev det
aldrig någon debatt där trä
ställdes mot betong. Gert tog
med församlingen på en myc -
ket intresseväckande odyssé
bland fantastiska betongbygg-
nadsverk över hela världen,
bland andra dessa:
”Teshima Art Museum”, arki-
tekt, Ryue Nishizavas, byggt på
en japansk ö i form av en yt-
spänd vattendroppe.
”Greenland National Gallery”
ritat av Bjarke Ingels Group. 
”New Miami Car Park”, Her-
zog & de Meurons, nyligen
uppfört multifunktionellt par-
keringsgarage på Lincon Road i
Miami Beach. Det fungerar
bland annat som en öppen och
vacker festlokal. 
”Museum of Modern Art”,
Christian Kerez, Warszawa. 
”Tama Art University Library”,
Toyo Itos, Tokyo. 
”House with one wall”,
Christian Kerez, Zürich.

”Hotel Fouquet Barrière”,
Edouard François, Paris.

– Parishotellet är ett utmärkt
exempel på hur betong har en
otrolig förmåga att vara plas-
tisk, den kan formas efter våra
drömmar och de former vi fin-
ner funktionella. Det är just
detta som ger betongen en
otrolig potential, hävdade
Gert. Jag tror att vi inom en
snar framtid kommer att få se
lika fantastiska byggnader som
de jag visat här även i Sverige.

Optimera
materialvalet
Samverkan mellan olika mate -
rial tror jag är framtiden. Vissa
av de bärande bjälkarna i Marie -
holmsleden är i betong när det

är optimalt, och vissa är i stål
när det är optimalt. Men det
syns inte eftersom jag har gjort
hela bron röd. Använd materia-
len på rätt sätt. Sedan är det
 arkitektens uppgift att se till att
det ser bra ut. Jag vill därmed
förstärka vad dagens förste
 talare, Rutger Gyllenram, sa:
”betong har en ljus framtid när
den optimeras till vad den är
bra på och när man använder
varje material på sitt specifika
sätt”, avslutade Gert.

Städer ska
byggas ”livable”
Catherina Fored, arkitekt
SAR/MSA, arbetschef och del -
ägare i byggföretaget Folkhem,
utnämndes förra året till ny för-

bundsdirektör för Sveriges
 Arkitekter. En intresseorganisa-
tion för alla Sveriges arkitekter,
inredningsarkitekter, landskaps -
arkitekter och planeringsarki-
tekter. Förbundet har över
11 500 medlemmar, varav
2 600 studentmedlemmar. 

Catherina förklarade inled-
ningsvis att hon älskar betong.
I sitt anförande analyserade
hon kopplingen mellan männi-
skors sociala behov och arkitek-
turen. När man bygger måste
vi vända upp och ner på den
gängse planeringen och utgå
från människan.  Många av de
saker som styr i dag måste
komma i andra hand. I stället
för det så utslitna uttrycket
”hållbart byggande” menar
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Catherina Fored, Sveriges Arkitekter, förklarade tanken med Bo 01:s smala
 gränder och många mötesplatser.

Civil- och Bostads -
minister Stefan Attefall.

Malin Löfsjögård, vd
Svensk Betong redogjorde
för framtidens utmaningar
för industriellt betong -
byggande.



Borrsystem med längre livslängd

Den kanske ser ut som sin föregångare men där upphör likheterna.  
T-WiZ borrsystem, med dess kombination av T-WiZ MF-stänger och T-WiZ  
nackadaptrar, ger upp till 30 procent längre livslängd än sin föregångare.  
 
Tack vare den höga gängstabiliteten är T-WiZ ett borrsystem för krävande 
tillämpningar som passar för borrning under jord, i dagbrott eller vid  
anläggningsprojekt. 
  



hon att det engelska uttrycket
”liveable” (beboelig) hamnar
mer rätt. 

– Våra stora städer står inför
en rejäl omskapning, de ska
förtätas för att möjliggöra
tillväxt och de ska samtidigt
vara attraktiva och energisnåla,
betonar Catherina. Vi måste
alltså bygga fler bostäder i
 redan bebyggda miljöer. För
att få ett bra boende måste vi
utgå från att människan är en
social varelse som behöver
 mötesplatser där folk kan träf-
fas och umgås på ett fruktbart
sätt. 

Catherina menar att man all-

tid kommer rätt när man utgår
från de visa orden ”behandla
andra som du själv vill bli be-
handlad”. Den tanken saknades
kanske när man byggde be-
tonghusen för miljonprogram-
met. Då skulle ett akut pro-
blem lösas så snabbt som möj-
ligt. 

– Nu står vi där igen med
bostadsbrist och frågan är om
vi kan göra det bättre den här
gången, frågar sig Catherina.
Där det finns stadsbebyggelse
med arbete, kommunikationer,
kultur och service måste det
också finnas plats för bostäder.
Där det finns bostäder måste

det också finnas plats för hela
livsmiljön.

Miljardprogrammet
Carlos Rojas har växt upp i ett
av de bostadsområden som
kom till under miljonprogram-
met 1965-1975. Hans idéer
hur livet där kan förbättras utan
politiska beslut och statliga
 eller kommunala pengar har
 tagit sig uttryck i gräsrotsrörel-
sen ”Miljardprogrammet” som
syftar till att länka samman Sve-
riges förorter till ett nätverk.
Enligt Rojas domineras bilden
av miljonprogrammets områ-
den i dag av segregering, utan-

förskap, kriminalitet, psykisk
ohälsa, uppgivenhet och barn-
fattigdom. Men han vill fånga
upp alla de goda initiativ som
finns bland de boende och
 reser runt i Sverige för att
 inspirera till förändring. Män-
niskor, institutioner och orga-
nisationer utanför områdena
får gärna vara med i arbetet,
men de boende ska själva
 bestämma vad som behöver
göras.

Att kalla det Miljardpro-
grammet blir en motvikt mot
alla som ser de här områdena
som en börda i stället för en
stor resurs, anser Carlos. Där
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Niclas Åhnberg, Brandskyddslaget, redogjorde för vilka säkerhetsaspekter som måste beaktas vid byggande
av höga hus.
Johan Silfwerbrand, vd CBI Betonginstitutet, beskrev hur svensk betongforskning och betongutbildning bidrar
till betongteknikens utveckling.
Håkan Sundquist, KTH, förklarade teorin bakom hur höga hus och hur långa broar man kan bygga.
Längst till höger: Carlos Rojas, initiativtagare till Miljardprogrammet.

2002 inrättade Betongföreningen ett system med ”stora medlemmar”. Medlemmar som gjort stora insatser
för föreningen under en längre tid. I år gick priset till Arne Hellström, Kajsa Byfors, Per Hofård, Karin Petters-
son, Anita Stenler och Lise Langseth. På bilden fr.v. Kajsa, Karin, Anita och Arne. 





bor många människor och där
finns mycket potential. Det
finns ett stort engagemang att
ta vara på i förorterna, men för-
ändringar sker bäst om man
inte väntar på politiska beslut
eller gör sig beroende av pengar.

Hur får vi fart på
bostadsbyggandet?
Bostadsbyggandet i Sverige har
legat på mycket låga nivåer
 sedan 1990. Trots tre olika
 typer av subventioner under
åren har det bara byggts hälften
så mycket som det nordiska
 genomsnittet och kroniskt
 under genomsnittet för
OECD-länderna. Det måste
alltså föreligga ett grundläg-
gande systemfel i svenskt
bostadsbyggande som måste
rättas till. Regeringen analyse-

rar nu hur bostadsmarknaden
ska kunna fungera bättre och
hur man ska utnyttja befintligt
bostadsbestånd effektivare. 

Miljö- och planfrågor
samlade
– Förutsättningarna för ett hel-
hetsgrepp har ökat väsentligt.
Regeringen har fört samman
bostadsfinansierings/bostadsför-
sörjningsfrågorna från finans-
departementet med planfrå -
gorna från miljödepartementet.
De ligger nu samlade under
bostadsministeriet, berättar
Stefan Attefall, civil- och
bostadsminister. Det medför
att vi lättare ser bristerna i den
svenska planprocessen från idé
till färdigt hus. Bestämmelserna
för genomförande av detaljplan
har varit ett försummat område

i bostadspolitiken med alltför
många steg och fallgropar.

Dessutom har det under
årens lopp tillkommit en
mängd nya regler som skapat
osäkerhet kring bullerfrågor,
riksintressen och andra aspek-
ter. Motiven har varit vällovliga
men reglerna har kanske inte
alltid varit så väl genomtänkta
och ibland kanske till och med
felaktig utformade. 

– Som bostadsminister är jag
nu också ansvarig för statlig
förvaltningspolitik och chef
över alla landshövdingar och
länsstyrelser. Därför är jag mån
om att dessa ska få resurser så
att de kan snabba på handlägg-
ningen av miljö- och plan/bygg -
ärenden

I den nya budgeten har man
anslagit 30 miljoner kronor per

år 2013-2016 till länsstyrel -
serna för att förkorta handlägg-
ningstiderna för överklagande -
ärenden enligt plan- och bygg-
lagen. Länsstyrelsernas hand-
läggningstider regleras med
tydliga och gemensamma mål
från 2013. Mark- och miljö-
domstolarna får 10 miljoner
per år 2013-2014 för att korta
handläggningstiderna för mil-
jöärenden. 

Många andra förbättringar
nämndes men Stefans viktigaste
slutsatser var: ”Långsiktiga
spelregler”, ”alla aktörer åt
samma håll” och ”det finns
 ingen quick fix”.

Dagen fortsatte med idel väl-
kända föredragshållare och hög -
 intressanta ämnen. Att redo -
göra för allt detta skulle lätt f -
ylla hela tidskriften. Men man
kan se och höra allt på
www.youtube.com Skriv
 Betongbyggnadsdagen i sök -
rutan.

Eurokoder med
stora skillnader
Eurokoderna infördes för att
harmonisera med regelverket
för dimensionering av byggna-
der och anläggningar och där-
med underlätta handeln mellan
Europas länder. Men man gav
varje land möjlighet att be-
stämma värdet på ett stort antal
nationellt valbara parametrar.

I sitt examensarbete har
 Michele Baravalle metodiskt
och heltäckande identifierat
skillnaderna mellan Sverige och
ett halvdussin viktiga länder.
Genom väl valda exempel visar
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Priset för bästa examensarbete inom betongområdet delades ut till Michele Baravalle från KTH som
har jämfört eurokoderna i olika länder. Här tillsammans med Svenska Betongföreningens ordförande Michael
 Åhström (bilden t.v.). Michele kommer från Italien, närmare bestämt Piemonte, nära Turin. Han fick en check
på 7 000 kronor, blommor, diplom och en trumpetfanfar. I sitt tal tackade han speciellt professor  Silfwerbrand
och CBI för handledning.

Betongföreningen guldmedalj delas ut som belöning för insats av betydelse för
betongteknikens utveckling. Medaljen tilldelas i regel svenska medborgare och
den gick i år till Kyösti Tuutti.



The Driller’s Choice
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han på ett pedagogiskt sätt att
skillnaderna i parameterval ger
oväntat stora skillnader i erfor-
derliga betongtjocklekar och
armeringsmängder. Sverige lig-
ger någonstans i mittfåran.

Betongföreningens
guldmedalj
Professor Kyösti Tuutti har
gjort stora insatser inom
 betongområdet, dels som fors-
kare, dels som ledare av

 industriell forsknings- och ut-
vecklingsverksamhet, dels som
initiativtagare och ledare för ett
antal större nationella forsk-
ningsprogram.

Under sin forskningsverk-

samhet vid CBI genomförde
han banbrytande studier av
korrosionsprocessen hos ingju-
tet armeringsstål. Arbetet resul-
terade i en klassisk doktors -
avhandling med titeln ”Corro-
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Charlotte Bergman, Strängbetong, Carina Edblad, Färdig Betong, Jutta Telivuo och Lena Weckström, båda från
Graphic Concrete. Bilden till höger: Åke Skarendahl, f.d. institutschef på CBI, en av dagens föredragshållare,
Ingvar Börtemark, tidigare ordförande i Betongföreningen, numera hedersledamot, Lennart Elfgren, LTU/SBN,
och Mats Thor, HTC Sweden.

Tre värdinnor från CBI Betonginstitutet med stort ansvar för dagens arrangemang, Karin Glad, Eva Bertfelt
och Ann-Thérèse Söderquist. Till höger: Björn Täljsten, vd på Sto Scandinavia, passade på att berätta nyheter
på Speakers’ Corner.

Pia Ockedal, säljare på SANPRO som slipar betonggolv och erbjuder alla sorters sanering för bostads-,
 kontors- och industrimiljöer. Till höger: Fredrik Jansson, marknadsdirektör på Cementa, har fått många
 åhörare vid ett av de Speakers’ Corners som fanns i lokalen.



Forcit Sweden AB är ett dotterbolag
till AB Forcit OY i Finland. Forcit är
idag Sveriges samt Nordens största
leverantörer av sprängmedel. Forcits
produkter är av hög kvalitet och väl
anpassade för vårt nordiska klimat.
Forcit levererar idag produkter till
entreprenad marknad samt ledande
gruvor i både Sverige och Finland.
Bland våra kunder finns såväl
entreprenörföretag såsom två av de
största gruvorna i Sverige Boliden
Mineral i Aitik samt Northland
Resources gruvor i Kaunisvaara
Pajala kommun.

Forcit är en heltäckande leverantör
av produkter för alla applikationer
inom bergbrytning, både ovan och
underjord.

För mera info besök vår hemsida på
www.forcit.se.
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sion of Steel in Concrete” som
publicerades 1982. I detta
 arbete gjorde han en ingående
teoretisk och experimentell
analys av de olika delprocesser
som påverkar initieringen av
 armeringskorrosion och som
bestämmer korrosionshastig -
heten och skadeutvecklingen.
Studierna gjorde det möjligt
för honom att utveckla en
 modell för teoretisk beräkning

av livslängden hos en armerad
betongkonstruktion. Model-
len, som internationellt går
 under namnet ”The Tuutti
Model”, har fått mycket stor
påverkan på forskningen inom
korrosionsområdet. Den på -
visade att det skulle kunna vara
möjligt att utforma betongkon-
struktioner inte bara med av -
seende på bärförmåga utan
även med avseende på livs -

längd. Tuuttis avhandling är ett
av de internationellt mest cite-
rade svenska forskningsarbe -
tena inom betongområdet.

Under några år på 1990-talet
var Kyösti Tuutti chef för forsk-
ning och utveckling inom
 Cementa. Han övergick i mit-
ten av 1990-talet till Skanska,
där han för närvarande är chef
för FoU-verksamheten. Det
 innebär att han även har en

central roll för Skanskas FoU
inom betongområdet. Under
sin tid inom Cementa och
Skanska bidrog han starkt till
att bygga upp ett brett kon-
taktnät mellan den svenska
byggindustrin och forskarvärl-
den. Som ett led i detta initie-
rade han ett antal s.k. forskar -
skolor i vilka industriföretag
och högskoleinstitutioner sam-
verkade, och genom vilka ett
stort antal personer inom
 industrin fått forskarutbild-
ning. Forskarskolor där Kyösti
Tuutti har varit en viktig initia-
tivtagare och organisatör är
Väg, Bro, Tunnel, som del -
finansierades av dåvarande NU-
TEK, Byggnaden och Innemil-
jön, som genomfördes vid
LTH med delfinansiering av
KK-Stiftelsen och Bygginnova-
tionen som är ett pågående
samverkansprojekt mellan
 industrin, Vinnova och forskar-
världen.

1993 utnämndes Kyösti
Tuutti till adjungerad professor
vid LTH. Han upprätthåller
fortfarande denna tjänst. �
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Sven-Olof Enlund, Marcus Gardehall, Henrik Vinell, Strängbetong, och Lena Frick, Svensk Betong.
Till höger: m/s Gustafsberg VII är redo för avgång för en tur på Stockholms vatten. Båten är byggd 1912.
Skutan är alltså lika gammal som Betongföreningen. Richard McCarthty tar farväl av Bergs & Bruks.

En av Nordens främsta magiker, John Houdi, bjöd på en förtrollande show och storbandet On Cue med 17
 musiker under ledning av Anders Evaldsson och med sångaren Joakim Zetterblad såg till att kvällen fick den
storstilade inramning som det anstår en hundraåring.

Under festmiddagen gavs historiska tillbakablickar i tal och sång, bland annat av
Johan Silfwerbrand, vd CBI Betonginstitutet (bilden t.h.), Ingvar Börtemark,
 tidigare ordförande i Betongföreningen, numera hedersledamot, och Patrik Hult,
Faveo Projektledning, också tidigare ordförande i Betongföreningen. 



MAXAM Civil Explosives, Initiation Systems och teknisk service:  
En helhetslösning som bygger på 140 års innovation och erfarenhet. 

Från Sverige till Brasilien, från gruva till specialprojekt, finns ett över 140 år gammalt arv, grundat av 
Alfred Nobel. MAXAMs ingenjörer anförtros de mest sofistikerade och utmanande sprängningsprojekten. 
MAXAMs kompletta serie av produkter tillgodoser den krävande världsmarknadens behov för bergtäkter 
och specialprojekt på alla 5 kontinenter. 
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Trans-Auto är en av de ledande 

leverantörerna av drivlinekomponenter på 

den nordiska, baltiska och ryska marknaden
 

Bland de företag vi representerar återfinns:

Förrådsvägen 6, Box 215, SE-151 23 Södertälje, Sverige. 

Tel: +46 8 554 240 00, fax: 46 8 554 240 10. 

www.transauto.se  info@transauto.se

KOMPLETTA KOMPONENTER, ORIGINALRESERVDELAR, RENOVERINGAR OCH UTBYTESENHETER.

Transmissioner och axlar, vilka tidigare var kända 
under produktnamnen Clark-Hurth, Clark, Hurth, 
Kirkstall, Sige, Comaxle

Hydrauliska komponenter
och bromssystem

Vätskekopplingar, kraftuttag, 
industritransmissioner mm

Flexibla kopplingar

Kraftuttag
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EFTER EN FÖRTJÄNSTFULLT kort
inledning av Bo-Göran Johans-
son, vd Atlas Copco CMT
Sweden AB, tog moderatorn
Gunnar Nord över taktpinnen
och överlämnade scenen till
Petter Brunnberg från North -
land Resources. Petter berättade
om företaget och dess nystar -
tade utvinning av järnmalm i
Kaunisvaara gruvområde norr
om Pajala. Ledningen består av
erfaret folk, ofta med ett förflu-
tet hos Boliden. Sedan starten i

oktober 2010 har man ringat
in den sanka myren med vallar,
avvattnat området och avlägs-
nat torv och morän från Tapu-
ligruvan; malmkroppen ligger
nu i dagen. Under samma tid
har ett helt industriområde
byggts upp med krossar, trans-
portband, malmlador m.m. I
anrikningsverket är den första
processlinjen färdig, och pro-
duktionen startade den 4
 december.

Petter betonade vikten av

fungerande logistik. I det sam-
manhanget har regeringen i
 infrastruktursatsningen öron-
märkt pengar för upprustning
av vägen från fyndigheterna till
Pitkäjärvi, där man bygger en
egen omlastningscentral och
ansluter till malmbanan. Tra-
fikverket har varit behjälpligt
genom att ge dispens för 90-
tons lastbilar samt beviljat de
fyra tåglägen som Northland
begärt. I Narvik bygger företa-
get en egen järnmalmsterminal.

Northlands satsning är förstås
viktig för lokalsamhället och
man är från företagets sida
noga med att relationerna till
detta sköts på ett bra sätt.

Produktionen från den andra
gruvan i området, Sahavaara,
påbörjas under 2016. 

Hög järnhalt och låga för -
oreningar ger konkurrensför-
delar för Northlandmalmen,
och de kontrakt som tecknats
med råvarumäklare för de
 närmaste 7-10 åren gör att
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LJUSETS DROTTNING 

Atlas Copcos Luciaseminarium

Atlas Copcos traditionella Luciaseminarium samlade som vanligt en stor skara
branschfolk i Sicklagruvan. Deltagarna bjöds på en variationsrik dag med såväl
uppdatering av kunskaper som god mat och underhållning.



fram tiden ser trygg och ljus
ut.

Stora satsninga
på infrastruktur 
Ingela Bendrot, statssekrete -
rare på näringsdepartementet,
redovisade de stora infrastruk-
tursatsningar som regeringen
planerar för åren 2014-2025.
Det handlar om att öka kapaci-
tet och framkomlighet och att
minska sårbarheten i befintliga
kommunikationer, men också
om satsningar på nya projekt.
Ingela uppehöll sig främst vid
de fyra stora projekt som är
 under planering:

• Ostlänken för snabbtåg inne-
bär 15 mil järnväg Järna-Lin-
köping via Skavsta flygplats
Byggstart 2017
• Dubbelspår Göteborg-Borås
via Landvetter
Första etappen (Mölnlycke-
Rävlanda/Bollebygd) – bygg -
start 2020
• Gruvrelaterat: 

1. Malmbanan får ökad kapaci-
tet
2. Pajala-Svappavaara – väg -
åtgärder

3. Bergslagen, transporter från
eventuella nya gruvor i
 Dalarna-Västmanland
• Tunnelbana till Nacka.
Gynnsamt för både sysselsätt-
ning och bostadsbyggande.
Hela landet gagnas av en bra
infrastruktur och bostadsmark-
nad i Stockholmsregionen.

Kostnadsmässigt landar infra-
struktursatsningen på hela 522
miljarder kronor.

Efter riksdagsbeslut är det
Trafikverkets uppgift att till
sommaren lägga ut projekten.
Trafikverkets förslag går ut på
remiss över sommaren varefter
regeringen beslutar om ny   -
nationell plan för infrastruktu-
ren och om länsplaner för peri-
oden 2014-2025.

Var gör man av
22 miljoner ton berg?
Anna Rosenlind, Trafikverket,
gav en lägesrapport om Förbi-
fart Stockholm. Hon inledde
med att förklara behovet av den
nya förbifarten och de stora
fördelar den kommer att gene-
rera. Så följde basfakta om för-
bifarten som delvis redovisats i
tidigare nummer av Bergs &
Bruks, t.ex. 3/2011. Anna
 visade också några simulerade
översiktsbilder över tunnel -
påfarter längs ledens sträckning
innan hon övergick till att
 beskriva dagsläget.

Arbetsplanen (MKB), som är
insänd för fastställelse, bör
 vinna laga kraft i slutet av
2013.

Man jobbar samtidigt med
kommunala detaljplaner i Sol-
lentuna, Huddinge och Stock-
holms kommuner. Dessa blir
klara under nästa år och tas upp
i kommunfullmäktige i maj
 månad. Fyra miljödomar ska
också hanteras, tre som berör
bygge av tillfälliga hamnar och
en fjärde som berör bortledande
av grundvatten. Dom faller för-
hoppningsvis i slutet av 2013.
Tillkommer gör också ett antal
prövningar som rör naturreser-
vat utefter ledens sträckning. 

De flesta projekteringsupp-
dragen är redan upphandlade,
och med alla tillstånd klara räk-
nar man med att kunna starta
bygget av förbifarten vid
årsskiftet 2013-2014.

Totalt ska 22 miljoner ton
berg losshållas, och borttrans-
porter kommer att ske via sjö
och lastbil. Försäljningsproces-
sen av bergmaterialet har på-
börjats och val av mottagare
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I SICKLA GRUVA

Luciarapportör: Jan Hallonqvist

Petter Brunnberg,
 Northland Resources.



ska vara klart under 2013. Två
utskeppningshamnar ska byggas
på Lovö och en vid Sätra varv.

Anna poängterade också de

 utmaningar som projektet
 innebär, man är t.ex. inte van
vid sjötransporter. Inläckagekra-
ven är tuffa och man måste vara

extra noga vid val av injekte -
ringskoncept. Utmed ledens
långa sträckning stöter man på
varierande problem såsom liten
bergtäckning, salt grundvatten,
tättbebyggt område o.s.v.

För att lyckas måste man få
till stånd en bra produktions -
cykel och goda logistiklösningar,
något som kräver gott sam -
arbete med alla inblandade par-
ter.

En annan ambition är att i
största möjliga utsträckning
 arbeta digitalt, så att hela ked-
jan från projektering, gransk-
ning och förfrågningsunderlag
ända fram till produktion och
drift sker digitalt.

Atlas Copcos
Bergteknikpris 2012
En av dagens självklara höjd-
punkter var utdelandet av Atlas
Copcos Bergteknikpris 2012.

Som vanligt består priset av
två delar. 80 000 kronor done-

ras till ett eller flera utvecklings -
projekt inom bergteknik i Sve-
rige och 20 000 kronor delas
ut till prismottagaren.

Årets pristagare är Kjell-Åke
Averstad, projektledare för City -
 banan. Motiveringen lyder: 

”I sin roll som projektledare
för Citybanan har Kjell-Åke
Averstad ansvarat för ett inno-
vativt bergbyggande som lett
till robusta och lyckade genom-
föranden av flera stora och ut-
manande bergarbeten. Ett av
honom initierat arbetssätt i
samverkan mellan beställaren,
projektörer, entreprenörer,
 leverantörer och verksamhets -
utövare har inneburit att berg -
arbetena dessutom har genom-
förts med minsta möjliga
 omgivningspåverkan. Ständigt
öppen för ny teknik – för ökad
precision och kapacitet såväl
som för minskad omgiv-
ningspåverkan och säker arbets -
miljö – skapar Kjell-Åke förut-
sättningar för en fortsatt stark
bergteknisk utveckling i Sve -
rige.”

Eftersom Kjell-Åke befann
sig på väg hem från semester
fick sonen Thomas uppdraget
att mottaga det hedervärda pri-
set ur vd Bo-Göran Johanssons
hand.

Nickelgruvan Rönn -
bäcken – ett miljard -
projekt
Fredric Bratt, vd Nickel Moun-
tain, och Lars Carnerud, tek-
nik- och miljökonsult, hjälptes
åt att presentera företaget.
Fredric beskrev Rönnbäcken-
projektet i Storumans kommun
fyra mil från Tärnaby. Med en
årlig beräknad produktion på
närmare 30 000 ton nickel,
730 ton kobolt i nickelslig och
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Ingela Bendrot, näringsdepartementet, visar infrastrukturpropositionen.

Anna Rosenlind, Trafikverket, gav en lägesrapport
om Förbifart Stockholm.

Atlas Copcos Berg -
 teknikpris 2012 går till
Kjell-Åke Averstad
 (bilden till höger). Sonen
Thomas tog emot priset 
och hälsade från sin
 semestrande far.



The Ground Support Company

Discover Minova
Your Partner in Ground Support

Problems: consolidation, water proofing, gas 

sealing and cavity filling?

Solution: our high performance resins, grouts,  

capsules and bolting systems!

 High performance injection resins and resin  
capsules (Polyurethane, Silicate, Acrylic, Phenolic)

 Bolting systems (SDA, GRP, One/Two Step Bolt, Split 

Set, Forged Head Bolt, and others)

 Newly developed product systems (Novobolt 

Q2, Tekflex, Capcem, specialised GRP solutions)

 Professional assistance from experienced  
engineers

Minova Nordics 
www.minovainternational.com
Fon +46 706 31 89 72 
info.se@minovaint.com



dessutom biprodukten magne-
titslig ser projektet mycket
 lovande ut. Man räknar med en
verksamhetstid på 27 år, och i
bakfickan finns potential för
 ytterligare prospektering. För -
utom höga koncentrat av såväl
nickel som magnetit gynnas

man av närhet till elnät, vat-
tenkraftverk, vägar, isfri hamn
(Mo i Rana) och flygplats.

Ett och ett halvt år återstår
innan ansökan om miljötill-
stånd kan lämnas in och där -
efter tar mark- och miljödom-
stolens behandling ytterligare

1,5 år. Processen är ännu inte
påbörjad, eftersom de beviljade
koncessionerna överklagats av
Vapstens sameby och ärendet
nu ligger hos regeringen.

Lars Carnerud redogjorde
för samhällsaspekterna kring de
senaste årens ”gruvboom”,

men han inledde med att på-
minna om vår 1000-åriga gruv-
historia och dess betydelse för
vårt välstånd.  Det är viktigt att
genom teknikutvecklig behålla
en stor och effektiv gruv -
industri. En sådan ger goda
sysselsättningseffekter på såväl
regional som nationell nivå.
För den lilla kommunen är det
dock svårt att bära kostnader
för exempelvis infrastruktur,
särskilt om man inte kan locka
en bofast arbetskraft. I det
 läget måste statliga insatser till.

Stora bergarbeten
i hela världen
Anders Östberg, Atlas Copco,
informerade om aktuella berg -
arbeten i Skandinavien. Han
inledde med ett globalt per-
spektiv och konstaterade att vi,
med gruvorna borträknade,
 talar om en sammanlagd pro-
duktion av 85 miljoner kubik
(hårt och mjukt) berg per år.
TBM (Tunnel Boring Machine)
står för hälften av denna volym,
medan Drill and Blast svarar för
40 procent. Kina dominerar
stort, men därefter följer Europa
med 15 procent av produk-
tionsvolymen. Remarkabelt är,
att 80 procent av Kinas borra-
sprängvolymer fortfarande sker
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Fredric Bratt och Lars Carnerud, Nickel Mountain. Bilden till höger: Anders Östberg, Atlas Copco.

Bo-Göran Johansson och kollegan Adam Airosto i ett bejublat framträdande.
Egen text till rockig bakgrundsmusik.

Tunnelprofil Förbifart Stockholm.





handhållet och pneumatiskt – en
oerhört lockande marknad för
Atlas Copco,  således. 

Vad gäller läget i Sverige är
Citybanan i princip klar,  medan
det på Hallandsåsen återstår 1,7

km drivning i  västra röret plus
19 tvärtunnlar. Detta ska vara
klart första kvartalet 2014. Vid
LKAB, nivå 1365, är 80 procent
av 87 km ort drivet plus 27 av
37 km raiseborrning. Under

2013 kommer anläggningen att
tas i drift. 

Bland kommande jobb med
start i närtid kommer Förbifart
Stockholm att stå för de största
volymerna.

I Sverige är totalt ett trettiotal
borriggar igång. I Norge är an-
talet 100. Aktiviteten i Finland
är god med pågående  arbeten
främst på Västmetron i Hel-
singfors och vid slutförvaret
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Ronnie Leten, koncernchef Atlas Copco, och Bob Fassl, vice vd (till höger).

Johan Jonsson, produktchef för stora borriggar, visar det nya styrsystemet för Boomer-riggarna.
Uppgraderingen innebär en 15-tums intuitiv pekskärm, två flerfunktionsspakar i stället för fyra, och den
 senaste riggplaneringsprogramvaran – Underground Manager. Programvaran, som är Windowsbaserad,
 introducerar funktioner som inte stöddes tidigare, såsom sprängningsdesign och sprängningssimulering.
Andra funktioner som import och export av CAD-filer ger användarna av programvaran större flexibilitet
i exempelvis borrplansdesign.
Till höger produktchef Marcus Leü visar diamantvajersågen Speedcut 100. Denna används främst för att ta ut
block av natursten, men den är också värdefull som ersättning för sprängning i känsliga miljöer där det
 varken får damma eller vibrera. Vajersågen drivs av en elmotor och finns i två modeller, en på 75 hästkrafter
(55 kW) och en på 100 hästkrafter (75 kW). Maskinen är väldigt tystgående, den arbetar dammfritt eftersom
den ändå är vattenspolad för att kyla vajern. Den har dessutom ett system som ser till att vajern alltid håller
rätt spänning.



Mogensen SEL - den perfekta lösningen för dig 
som vill sikta rätt!

Våra vibrationssiktar går nu att få med förnyat 
övervakningssystem, vilket gör att du lätt kan 

övervaka processen var du än befinner dig.

För frågor kontakta oss på 
tel: 0503 - 323 40

    

Aktiebolaget P.J Jonsson & Söner
894 41 ÖVERHÖRNÄS  | Tel 0660-731 00  Fax: 0660-732 75

info@pjjonsson.se  |  www.pjjonsson.se
Försäljningsrepresentant maskiner:

Carl-Henrik Gustafsson 070-732 76 86

www.pjjonsson.se

Vi hälsar Ulf Hansson 
välkommen till Jonssons.
Ulf kommer främst att 
arbeta ute på fältet. 
Kontakta honom gärna 
på tel 070-731 45 22. 

Vi förstärker med
servicetekniker

Planerar ni service, reparationer 
eller underhåll ?
Kontakta Stefan Mähler! 
Tel 073-075 48 58  
reservdelsförsäljning och support

Vi förstärker med
en servicetekniker



Onkalo i Eurajoki. Kommande
arbeten är bl.a. del två av Väst-
metron samt en vägtunnel i
Tammerfors (2,2 km). 

I Norge är volymerna myc -
ket större. Det gäller t.ex. ut-
byggnad av järnvägen Oslo-
Bergen, där 50-60 procent av
de 50 milen går i tunnel. På
Bergensbanen bygger man
dubbelspår på en sträcka av 7,5
km. Dessa exempel är bara ett
axplock bland aktiviteterna i
Norge. Sveriges grannar i Nor-
den ligger på ett årligt uttag av
3-4 miljoner kubik. Av voly-
merna borra-spräng står Norge
för 13 procent av världspro-
duktionen!

Nytt maknadsförings-
koncept?
Dagens attraktion var onekli-

gen den rockduett med egen-
händigt skaldad text som med
stor bravur framfördes av
 dagens värd Bo-Göran Johans-
son och kollegan Adam
 Airosto (vd för Atlas Copco
Construction Technique Scan-
dinavia). Här anar man sanner-
ligen ett nytt marknadsförings-
koncept för Atlas Copco (för -
utom naturligtvis annonsering i
Bergs & Bruks).

Efter ovationer från publiken
övergick rockikonerna till att
redovisa nyheter i företagets
maskinpark. Dessa visades
 sedan på den avslutande rund-
vandringen i gruvan.

”Inte kanon, men
det ser hyggligt ut”
Dagens föredragssektion avslu-
tades av Atlas Copcos koncern-

chef Ronnie Leten som tog
hjälp av sin vice vd Bob Fassl.
Bob inledde med att ge sin syn
på världsläget för gruvbran-
schen. Trots den ekonomiska
nedgången skiljer det sig mel-
lan regionerna. Sydamerika och
Kanada fortsätter i god takt,
medan USA har gått tillbaka.
Svagast ser det ut i öststaterna
och Ryssland. Vad gäller Kina
är det bra aktivitet på gruv -
sidan, och det gäller även
 Australien ovan jord.

Kärnborrningen har gått ner
generellt, men i stort kan Bobs
analys sammanfattas med att
”vi sitter väl ungefär på 2011-
takt”.

Under en resa till USA slogs
Ronnie Leten av skillnaden i
 attityd mellan nya och gamla
världen. I USA är man offensiv,

medan man i Europa hänger
med huvudet.  Man anade att
Leten önskar lite ”American spi-
rit” hos Atlas Copco när det gäl-
ler att driva teknikutvecklingen
framåt och på så sätt fortsätta att
vara marknads ledande. Industri-
ellt samarbete är möjligen också
en nödvändighet för att tillfreds-
ställa de stundtals mycket krä-
vande kunderna.

Rundvandring med
presentation av nyheter
Efter en lång och innehållsrik
förmiddag i Atlas Copcos fan-
tastiska föreläsningssal i Sickla
var det dags för en tur i gruvan,
där nyheter från koncernen
 visades. �
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Julbordet serverat. Till höger: Mi Ridell förhöjde stämningen med julsånger och kåserande mellansnack.

Bo-Göran delar ut en välförtjänt blombukett till Mi Ridell.
Till höger: Sången till snapsarnas lov leddes som vanligt med ackuratess av Sverker Hartwig (t.v.) med
 benäget bistånd av Hans Sandberg.



Söker du driftssäker bandvåg? 
 
Våra olika vågdatorer 
OJ426P  Bandvågstransmitter med Profibus DP.   
OJ436  Över 1 600 sålda enheter, många kommunikationsmöjligheter.   
OJ446  Reglerande bandvåg med funktion för satsvägning. 
 
Anpassning 
Vi bygger våra vågdon speciellt för att passa den transportör i vilken de är 
avsedda att monteras. Vi konstruerar bandvågar till de flesta stora 
leverantörer av mobila och fasta krossar, siktar och transportörer.  
 
Eftermarknad 
Vi lägger stor vikt på support och finns till hands för det mesta. 
Alla reservdelar till våra vågsystem är lagervara och skickas i 
regel samma dag som beställning görs.  
 
Kontakta oss för mer information om just Ert behov av bandvåg! 
 

  
 
Tallskogsvägen 9    Tel: 0247-13657 
793 35 Leksand   Fax: 0247-145 96 
oj.s@vagsystem.se          www.vagsystem.se 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    



VÄLKOMSTTALARE VAR som sig
bör SGU:s generaldirektör Jan
Magnusson. I sitt inlednings -
anförande konstaterade han att
behovet av geologisk kunskap i
samhället kommer att öka   -
väsentligt. Som exempel nämn-

des områden som byggnation,
krossat berg, förhållanden
 under havsytan, tillgång till bra
vatten, ökade miljökrav och
metallurgi (t.ex. för elektro-
nik). Sveriges mineraliseringar
kan i någon mån jämföras med

den norska oljan, men för att
utvinna mineralerna måste vi
ligga långt framme, inte minst
vad gäller miljöteknik. Jan slog

också ett slag för SGU:s sup-
porttjänst ”Låna en geolog”
som erbjuds kommuner, läns -
styrelser och andra aktörer
inom samhällsplaneringen.
Han avslutade med förhopp-
ningen att GeoArena ska bli en
kreativ mötesplats, och beto -
nade att god samhällsutveck-
ling kräver en stabil geologisk
grund att stå på.

– Vi gör mycket, men vi
kan göra ännu mer!
Så var det dags för närings -
minister Annie Lööf att inviga
konferensen. Ministern inledde
med att ge SGU en eloge för
initiativet att genom konferen-
sen synliggöra geologins bety-
delse för samhället. Hon valde
att i sitt tal koncentrera sig på
gruv- och mineralnäringen,
som i dag sysselsätter ca 6 000
personer i 15 gruvor i drift och
med potential till många fler.
Lööf ser gruvorna som en verk-
lig regional tillväxtmotor. För
att bibehålla Sveriges ledande
ställning som malm- och
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GeoArena på spåretGeoArena på spåret
I höstas anordnade SGU en konferens om geologi och lockade 500 deltagare
till Uppsala. Konferensen är tänkt att bli en återkommande mötesplats för alla i
samhället som arbetar med geologi.

R A P P O R T :
J A N  H A L L O N Q V I S T

Jan Magnusson hälsade
välkommen till den
 första upplagan av
 GeoArena och närings-
minister Annie Lööf
 förrättade invigningen
genom att detonera den
laddning som officiellt
öppnade konferensen.

Bergs & Bruks reporter valde att följa med på en tur med
veteranjärnvägen Lännakatten, från Almunge tillbaka till
Uppsala. Åtskilliga stopp gjordes så att resenärerna kunde
beskåda geologiska egenheter längs vägen.
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• Enkelt underhåll, oljebyte var 10.000 tim
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Boken om Sveriges okända storindustri,
Berg för byggande – om bergmaterialindustrin , berättar på

drygt 60 sidor om hur bergmaterial produceras och varför.
Den rikt illustrerade boken har producerats av Sveriges

Bergmaterialindustri www.sbmi.se och beställs på
Balkong Förlag, tel. 08-406 01 60 .

Beställ den nu!



 metallproducent inom EU
läggs 3,5 miljarder på gruv -
industrin i den nyligen presen-
terade infrastrukturpropositio-
nen, bl.a. i form av upprust-
ning av malmbanan och en ny
väg mellan Svappavara och
 Pajala. På forskningsområdet
står vi starka, men ytterligare
200 miljoner ska satsas på
gruv-, stål- och mineralområ-
dena för att bibehålla vår kon-
kurrenskraft. Medlen kommer
att fördelas via Vinnova. Lööf

nämnde också satsningen på
Nordmin, ett nytt nordiskt
kunskapscentrum kring gruv-
och mineralfrågor med bas vid
Luleå tekniska universitet,
LTU. 

Övergripande
mineralstrategi 
Den av näringen efterlängtade
förenklingen av miljöpröv-
ningsprocessen med syfte att
korta ledtiderna ska åstadkom-
mas genom ökade resurser till

och ökad effektivisering av
länsstyrelser och mark- och
mil jödomstolar. Detta ämne
diskuterades på eftermiddagens
dialogmöte om mineralstrate-
gin, liksom innovationsrådets
kartläggning och analys av
 olika miljötillstånd. Dialog -
mötet var det sista i utforman-
det av en övergripande mine-
ralstrategi som initierades på
våren och som väntas presente-
ras nu runt årsskiftet.

Därefter detonerade Annie

Lööf den laddning som offici-
ellt öppnade GeoArena. 

Axel Oxenstjärna gick
inte av för hackor
Under titeln ”Invigningstalare”
äntrade historikern Gunnar
Wetterberg scenen. Han be-
skrev med mycket humor sin
egen krokiga bana genom
 yrkeslivet till slutmålet som
historiker, men också om geo-
logins betydelse för samhället
ur ett historiskt perspektiv.
Från skåningarnas faiblesse för
att slå ner sina bopålar i land-
skapets kalkmoränrika områden
tog Gunnar oss med till 1600-
talet och Axel Oxenstjärnas
värld. Auditoriet fick sig till livs
dråpliga skrönor ur Sveriges,
enligt Gunnar, mest framstå -
ende politikers liv. Som när han
genom vadslagning med Kung
Christian lyckades rädda Älvs-
borg åt hemlandet eller om pla-
nerna på att överfalla vårt
grannland Norge för att slå ut
deras kopparproduktion. Men
också lite mer seriöst om
 Oxenstjärnas inrättande av
bergskollegiet, och om hur
 polaren de Geer lyckades lägga
under sig hela den europeiska
kanonmarknaden under tret-
tioåriga kriget med hjälp av bil-
liga svenska kanoner av järn.
Därmed öppnades en jätte-
marknad för de svenska järn-
gruvorna.

Efter inledningen i Stora
 Salen följde konferensen fyra
parallella huvudspår:

Svensk Bergs- & Brukstidning 5-6/2012

34

Invigningstalare Gunnar Wetterberg. Till höger: Aktörerna i sessionen Grundvatten i landsbygd: Fr.v. Jakob
 Levén, sessionsledare, Helena Aronsson, SLU, BoThunholm, SGU, Bo Olofsson, KTH, Sven Andersson, läns -
styrelsen i Kalmar.

Aktörer i sessionen Geoturism: Fr.v. Tiina Mykkänen (sessionsledare), Destination
Uppsala, Kristin Rangnes, Geo Norvegia Geopark, Jan Mikaelsson, Ölands
 näringslivskontor, Thomas Birkö, Bildningsförvaltningen i Örnsköldsvik.





1. Mineralresurser, sista öppna
dialogmötet innan regeringen
lägger fram en mineralstrategi
för Sverige.
2. Samhällsplanering, om pla-
nering och infrastruktur.
3. Grundvatten, rapport nedan
om grundvatten i landsbygd
och tätort.
4. Öppet spår, rapport nedan
om geoturism, tsunamis och
jordbävningar.

Bergs & Bruks reporter
plockade efter bästa förstånd ut
godbitarna från denna palett
och började efter lunch att följa
spåret grundvatten, där Jacob

Levén, SGU, ledde första pas-
set.

Grundvatten
i landsbygd
Eftermiddagens första session
handlade om grundvatten och
vattenplanering i områden med
fritidsboende såväl som perma-
nentboende. Jakob Levén,
SGU, ledde sessionen som
 också tog upp läckage av växt-
näringsämnen till grundvattnet
och hur man kan påverka detta. 
Först ut var Sven Andersson
från länsstyrelsen i Kalmar som
talade om grundvatten ur ett

regionalt perspektiv. Han in-
ledde med att beskriva de
förutsättningar för vattenför-
sörjning som råder i Kalmar
län. Han pekade på låga neder-
bördsmängder, få stora sjöar,
låg vattenföring i vattendragen
samt, vad gäller Öland, en
mycket stressad vattenförsörj-
ning under sommarens turist -
invasion. Detta ger samman -
taget risk för kvalitetsproblem
med vattnet. 

Grundvattensmagasin med
potential för vattenförsörj -
ningen är dels Hultsfredsdeltat,
dels Nybroåsen. Det först-

nämnda skulle kunna försörja
100 000 människor med vat-
ten. Dock finns problem med
föroreningar från gamla indust -
rier i Hultsfred såsom impreg-
neringsverk och en batteri-
fabrik.

Den andra stora reservoaren,
Nybroåsen, försörjer Kalmar,
Nybro och Torsås kommuner
med dricksvatten. Även denna
skulle kunna förse betydligt fler
med vatten, men då den ligger
i jordbruksbygd finns hot i
form av nitrat och bekämp-
ningsrester. 

I skenet av ett föränderligt
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Deltagarna i sessionen Afrika och den globala råvaruproduktionen. Fr.v.: Patrice Christman, BRGM,
Anne-Charlotte Malm, Sida, Daniel R. Smith, Namibias Stockholmsambassadör, och sessionsledaren
 Johan Marcus, exportrådet. 

Sessionen Grundvatten i tätort. Fr.v. Kerstin Hugne, Björn Sundkvist, Bengt Jonsson, Olof Bergstedt och
sessionsledaren Göran Risberg.
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Gruvkabel 1 kV

Flexibel anslutningsledning med Polyuretan-
mantel 4x10-240 mm2. Manteln har överläg-
sen mekanisk tålighet.

Specialkabel - vår specialitet

Lövbacksvägen 3     Tel. 08-97 00 70
141 71 Segeltorp     Fax 08-646 31 48
www.elproman.se     info@elproman.se

Mångpoliga 
kontaktdon
Robusta kontaktdon 
för kraft- eller signal-
överföring med kåpor 
av pressgjuten alumi-
nium och fjädrande 
låsbyglar av rostfritt 
stål.
Från 3 till 216 poler.

Elproflex  
 ®

extremt vrid- och böjtålig kabel

Elproflex är lämplig för användning i rörliga 
applikationer. Kabeln har överlägsen  
böjtålighet och är extremt nötningstålig. 
Särskilt lämplig i kabelsläpkedjor och  
industrirobotar.



klimat har man i länet initierat
ett planeringsarbete med syfte
att trygga tillgången till vatten-
resurser i Kalmar län. Man vill
stärka länets förmåga att han -
tera krissituationer, samt belysa
vattenfrågor ur regionala och
mellankommunala perspektiv.
Arbetet så här långt har inne-
burit kommunbesök där man
gått igenom befintliga vatten-
täkter, reservtäkter och fram -
tida täkter samt kvalitetsgrans-
kat vattenskyddsområdena. I
pipeline ligger uppdatering av

analysdata, fördjupad klimat -
analys av några vattenresurser
samt att sammanställa materia-
let för att gå ut med remiss.

Vissa problem med 
grävda och borrade
 brunnar
Bo Thunholms (SGU) ämne
var ”enskild vattenförsörjning”,
något som gäller för 1 200 000
invånare i landet, de flesta med
borrad brunn.  Såväl kvalitets-
som kvantitetsproblem förelig-
ger, vid grävda brunnar i form

av mikroorganismer, nitrat,
 nitrit och bekämpningsmedel,
vid bergborrade brunnar i form
av radon, arsenik, uran m.m.

Bo gav exempel på den
mängd befintlig information
som kan användas i samband
med enskild vattenförsörjning.
Förutom Brunnsarkivet och
Normbrunn 07 finns info om
geologiska förutsättningar,
grund  vattennivå, flödesrikt-
ning, förorenade objekt i om-
givningen etc. Provtagning av
brunnsvatten bör ske vart

 tredje år. Som ett positivt resul-
tat av Normbrunn 07 nämndes
den starkt förbättrade fod -
ringen av bergbrunnar ner till
två meters djup. Till sist avise-
rades en ny version av bedöm-
ningsgrunder för grundvatten.

– Kommer världens
vatten att räcka? 
Det var utgångspunkten för Bo
Olofssons föredrag om kust -
nära vatten nu och i framtiden.
Det vatten vi använder som
dricksvatten utgör en mycket
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Förväntansfulla vinprovare. Vad betyder geologin för vinodling och vinframställning? Jimmy Stridh, Göteborgs
universitet, redde ut begreppen.

Reynir Bödvarsson, Uppsala universitet, och t.h. Johan von Schreeb, Karolinska Institutet.



Ny app: Atlas Copco Underground 

Ladda ner vår nya app via Facebook-sidan Atlas Copco Underground 
och ta del av det senaste inom gruv- och bergbrytning under jord!

Driver miljösäker
samhällsutveckling
Driver miljösäker
samhällsutveckling



liten del av världens vatten.
Grundvatten 1,1 procent, sjöar
0,01 procent och glaciärer 2,4
procent. Omsättningstiden skil -

jer sig dock i hög grad. Därför
är det mycket allvarligare med
förorenat grundvatten med en
omsättningstid på 1-5 000 år

än med sjö- och markvatten
med en motsvarande omsätt-
ningstid på någon vecka. En in-
ternationell vattenkris före

2050 kan förväntas om inte
vattenanvändningen förändras.
För vårt eget land utgör even-
tuell temperaturhöjning och
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Bergs & Bruks reporter valde att följa med på en tur med veteranjärnvägen Lännakatten, från Almunge
 tillbaka till Uppsala. Åtskilliga stopp gjordes så att resenärerna kunde beskåda geologiska egenheter längs
vägen.
Bilden: På plats i järnvägsvagn anno 1947 (en god årgång). Harald Agrell med ett förflutet på SGU och numera
engagerad i järnvägsföreningen guidade sällskapet i allt som har med jordlagret att göra.

Stora Trångdal. J-O Arnbom, SGU, förevisar en 1 800 miljoner år gammal granit som i smält form vällde upp ur
den svekokarelska bergskedjan och stelnade under oerhört lång tid. Vi ser här en rödare variant av urgranit.
Graniten är lämplig att krossa till makadam.



ökad nederbörd tillsammans
med längre växtsäsong och be-
farade längre perioder av torka
en stor fara. Det skulle inne -
bära att vi måste lagra mer vat-
ten under längre perioder.
Förutsättningar för detta är
 relativt dåliga, särskilt i kust -
nära områden. Modeller för att
beräkna grundvattentillgång
till hjälp för län och kommuner
är under utarbetande, Bo
nämnde GWbal som exempel.

Vattenbrist handlar inte bara
om mängd vatten utan även
om kvalitet. Verktyg för att
förutsäga kvalitativa föränd-
ringar hos vattnet är också
 under utveckling. SGU är en
viktig källa för grunddata här-
vidlag. Vad kan då göras för att
få vattnet att räcka? Svaret är

minimerad vattencirkulation,
förbättrad grundvattenbildning
samt ökade reservoarmöjlig -
heter.

Odlingssystem för
minskad påverkan av
 vattenmiljön
Höga nitrathalter och spår av
växtskyddsmedel är ett hot mot
grundvattnet, särskilt i jord-
bruksbygder. Helena Aronsson
från SLU informerade om
 arbetet som bedrivs för att
minska olika typer av påverkan.
Genom att analysera dräne -
ringsvatten får man en viss upp-
fattning om vilka ämnen som
läcker ner i grundvattnet. När
man tittar närmare på före-
komst av pesticider i grund-
vattnet hittar man fortfarande

många spår av det nu förbjudna
BAM, men inte så mycket av
det flitigt använda ogräsmedlet
glyfosat, eftersom det binds så
hårt i marken. Däremot finns
ämnet i hög grad i ytvatten.

Faktorer som spelar roll för
kväveutlakning är, förutom
 naturliga orsaker (nederbörd
m.m.), gödsling, jordbearbet-
ning, höstväxande grödor m.m.
De ettåriga grödorna med kort
växtperiod utgör en stor del av
problemet. Utmaningen ligger
i att gödsla med precision, både
i tid och rum. Handelsgödsel
är inget stort problem, men
med organiska gödselmedel
krävs god kunskap om hur de
omsätts i marken. Hjälp med
detta kan man få av rådgiv-
ningssatsningen ”greppa när-

ingen”, ett projekt som pågått
sedan år 2000. Även åtgärder
för att minska utsläpp av växt -
skyddsmedel till vattenmiljön
har via rådgivningen gett gott
resultat och lett till minskad
miljöpåverkan i jordbruket.

Fångstgrödor är ett av de
viktigaste medlen mot kväve -
utlakning. Det innebär att man
inte lämnar jorden bar efter
skörd, utan sår en gröda som
växer under hösten – binder
kvävet – och som sedan plöjs
ner vid vårbruket. Metoden
 leder dock till ett ökat behov av
användning av ogräsmedel vil-
ket strider mot EU:s direktiv.
Balansgången mellan läckage
av nitrat å ena sidan och glyfo-
sat å den andra är alltså delikat.
Helenas råd är att på lätta jor-
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Kaffepaus i Marielund. Joakim Nordstrand, LKAB, och Liselotte Tunemar, SGU, låter sig väl smaka av det hem-
bakade kaffebrödet. I Bakgrunden Jan Vinberg, tågbefälhavare (t.v.), och Harald Agrell.



dar koncentrera sig på åtgärder
mot nitratläckage medan man
på lerjordar hellre bör satsa på
att minska beroendet av växt -
skyddsmedel.

Öppet spår: Geoturism
Under avdelningen Öppet spår
valde Bergs & Bruks att följa
temat Geoturism. Efter en
 inledning av Tiina Mykkänen,
Destination Uppsala, där hon
beskrev turismens oerhörda
 potential, tog Jan Mikaelsson,
Ölands näringslivskontor, vid
och talade om skapandet av
Geopark Öland. Konceptet
startade med Stenens dag 2002
och via ett antal projekt skapa-
des vad som från 2012 kallas
GeoPark Öland. Man vill visa
fundamentet i landskapet,
 såsom grottor, raukar, klintar
insatta i ett tidsperspektiv. Man
vill också påvisa sambandet
mellan berg, jord, flora, fauna
och kulturhistoria. Horns

Udde, nominerad till 2012 års
Geologiskt Arv, är ett exempel
på det senare. 

En ”geologisk trädgård” i
Degerhamn på södra Öland där

stenkonstnärer visar sina verk
är, jämte kulturarrangemang i
Gillberga bergbrott, exempel
på framgångsrika kultursats-
ningar. Ett lyckat koncept var

att ut bilda särskilda geoguider
med lokalkännedom

Slutligen är strävan att  bredda
säsongen och skapa nya målgrup-
per ett prioriterat område.
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Tågresans sista stopp,
Stångby Hällar, där J-O
Arnblom förevisar Upp-
lands landskapssten,
Hälleflintan, väl synlig i
betesmark med sten-
sättningar från brons -
åldern.



Attraktioner på
andra sidan kölen
Från Öland begav vi oss till
Norge för ett besök på Geo
Norvegica Geopark. Kristin
Rangnes var vår ciceron. Den
norska geoparken är en del av
ett europeiskt nätverk av geo-
parker. Den norske geologen
Brøgger hävdade år 1921 att
kalkstenen i trakten var resterna
av en vulkan, något som ska -
 pade debatt och misstro på den
tiden. Tiden har gett honom
rätt, och karbonatitvulkanen
Fensfeltet utgör nu tillsammans
med Langesundsfjordens mine-
ralförekomster och bergarten
larvikit traktens största attrak-
tioner. Kristin redovisade däref-
ter projektet Drømmemila i
Nome kommun där sju attrak-
tioner med olika ägare har sla-

git ihop sina påsar för att bilda
ett attraktivt sammanhängande
turistområde kring Ulefors.
Här finns ett gammalt järnverk,
här finns Telemarkskanalen, här
finns byggnader med medeltida
ornamenterad kalksten m.m. I
dag har man skapat en stig som
leder in i den gamla vulkanen.
Till nästa år ska en skyltning
över sevärdheter vara klar. Gui-
dade turer ordnas naturligtvis
och också besök till kalkstens -
kyrkorna. En strategi för hur
man ska kunna tjäna pengar på
området är under utarbetande.
Det handlar om att ordna med
kommunikationer, möjligheter
till mat och logi, souvenirer,
kulturevenemang m.m. Lokala
guider och skyltning är också
viktiga komponenter i detta.

Sist ut i sessionen var Tho-

mas Birkö, som berättade om
världsarvssamverkan mellan Sve -
rige och Finland  i området
Höga Kusten – Kvarkens skär-

gård. Projektet kallas VIS 63°N
och handlar om en pedagogisk
metod för att intressera ung -
domar för naturvetenskap.

Svensk Bergs- & Brukstidning 5-6/2012

43

www.vagab.se
054 - 69 08 40

Expertens val.
Revolutionerande.
Vill du veta mer? Ring oss!

– UTRUSTNING FÖR MATERIALPROVNING –

• Siktar

• Vågar

• Skakapparater

• Värmeskåp

• Neddelningsapparater mm

S. Långebergsgatan 18, 421 32 Västra Frölunda
Telefon 031-748 52 50 •  Fax 031-748 52 60

Hemsida: www.kontrollmetod.se

Glada prismottagare från Mariestads kommun. Johan Abrahamsson, kommunalråd (t.v.), och Ingemar Beiron,
Qvarnstensgruvan (SGUs bildarkiv).



Detta mot bakgrund av ett
sjunkande intresse för natur -
vetenskap i allmänhet och
kanske för geologi i synnerhet
bland 15-åringar i Europa.
Detta medför bl.a. problem
med att rekrytera lärare till sko-
lan. Metoden, som utvecklas
för olika målgrupper, är pro-
blembaserad och börjar alltid
med en fråga. På så sätt invol-
veras deltagarna i lärandepro-
cessen och ett intresse skapas.
Fältstudier är viktiga, och 400-
500 svenska och finska pedago-
ger har undersökt världsarvet

både på den svenska och den
finska sidan. Projektet har
mynnat ut i ett omfattande ut-
bildningsmaterial med lärar-
handledningar och övningar.

Mineralspåret: Afrika
och den globala råvaru -
produktionen
Tio av världens snabbast växande
ekonomier återfinns i Afrika
och grundar sig på mineraltill-
gångar. Det växande behovet
av råmaterial i världen diskute-
rades mot denna bakgrund på
ett engelskspråkigt seminarium

sist under första dagens ”mine-
ralspår”.

Grundvatten i tätort
Denna session leddes av Göran
Risberg, SGU. Kerstin Hugne
från Boverket redogjorde för
vattenplanering i tätort, och
speciellt vilka möjligheter som
plan- och bygglagen ger i dessa
frågor. Den kommunala över-
siktsplanen bör användas mer
strategiskt. Det innebär en
noggrant utarbetad handlings -
plan med fördjupning och en
ordentlig konsekvensanalys.

Framgångskoncept inom vat-
tenplanering kan hämtas från
olika håll t.ex. Malmö och
Växjö, där man jobbat med
sambandet vatten, grönska och
strategiska ytor för att lyckas.
Som inspiration rekommende-
rade Kerstin några av Boverkets
skrifter – Mångfunktionella
ytor, (Växjö) – liksom Pilotpro-
jekt Vatten, ett arbete kring
vatten i Östergötland med ton-
vikt på miljökvalitetsnormer.
Skrifterna finns på Boverkets
hemsida. Slutsats: Översiktspla-
nen måste vara aktuell, tydlig
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För att undvika döda punkter i programmet hade man under lunch- och fikapauser skapat möjlighet för
 snabba föredrag med aktuella ämnen i anslutning till utspisning i gatuplanet. Här Jenny Brandefeldt (SKB).
Till vänster om henne uppsalaprofilen Jacke Sjödin, moderator.



och lättillgänglig; det bör vara
ett levande dokument.

Mark- och miljööverdomsto-
len representerades av Bengt
Jonsson som redogjorde för
prövning av vattenverksamhet
– grundvattenfrågor.

Bengt är tekniskt råd vid
mark- och miljööverdomstolen
och han redogjorde för vad
som gäller vid tillstånd och
prövningar vid nämnda institu-
tion. Det innebar en redogörelse
för domstolens organisation
och hur den rättsliga processen
går till. Med exempel från City-
banan i Stockholm och City-
tunneln i Malmö beskrev Bengt
också några avgöranden i dom-
stolens verksamhet.

Olof Bergstedt, Chalmers,
gav en historisk översikt över
Göteborgs vattenförsörjning
från Kallebäcks källa (1787-
1968) via världens första infilt-
rationsanläggning i Göta Älv-
deltat (1898-1948) till dagens
vattensituation, där akvifären i
Kallebäck fortfarande används
som nödvattenförsörjning för
staden. Vid en inventering år
1991 av potentiella grundvat-
tentäkter pekas tre områden ut:
Gråbo, Östad och Ryaheden.
Tiden som gått sedan dess har
dock präglats av rättsliga tvister
mellan kommun och grus -
exploatörer, vilket i hög grad
försenat en angelägen process.

Björn Sundkvist, vattensam -
ordnare på Trafikverket talade
om undermarksbyggande i
 urban miljö. Myndigheten har
ansvar för att skydda yt- och
grundvatten i de stora projekt
man driver (Södra och Norra
Länken, Citybanan m.fl.). Med
Stockholm som exempel pekade
Björn på den komplexitet som
råder i den urbana miljön och
de många hänsynstaganden

som måste göras vid t.ex. tun-
neldragning. Det gäller att pro-
gnostisera den påverkan som
en grundvattensänkning kan
medföra och även identifiera
skadeobjekt som drabbas.
Skyddsåtgärder måste vidtagas
och kontroller genomföras.
Skyddsåtgärder mot inläckande
grundvatten handlar om injek-
tering, spontning och lining.
En annan skyddsåtgärd är
skyddsinfiltration, ofta kopplad
till skadeobjekt. 

Ibland måste man grundför-
stärka fastigheter och reparera
servisledningar samt ordna
med alternativ vattenförsörj-
ning.

När det gäller kontrollåtgär-
der handlar det bl.a. om vat-
tennivåer i jord och berg, in-
läckagemätning i tunnlar och
schakt, samt vattenkvalitet.

Björn avslutade med några
önskningar inför framtiden,
främst om en ökad helhetssyn
och förbättrad samverkan mel-
lan aktörer gällande geodata
och kunskap. Ökad förståelse
för miljölagstiftning samt bättre
prognosverktyg avseende om-
givningspåverkan från under-
marksbyggande står också på
önskelistan.

Öppet spår: Vulkan -
utbrott, jordbävningar
och tsunamin, Reynir
Bödvarsson
Det radioaktiva sönderfallet i
jordens inre är motorn bakom
de tektoniska plattornas rörel-
ser. Sammanstötningar mellan
dessa resulterar i jordbävningar
och tsunamin. Inte förrän på
60-talet blev kunskapen om
plattornas rörelser allmänt
 accepterad bland forskarna; i
dag kan man med GPS-teknik
exakt se hur stora de är. Reynir

jämförde dödstalen mellan
jordbävningarna i Haiti och
Chile år 2010 och konstaterade
att kunskap hos befolkningen
är avgörande för katastrofernas
omfattning. Dock tycks det
svårt att hantera det faktum att
stora utbrott alltid kommer att
inträffa.

– Går det att förutsäga kata-
stroferna?

När det gäller vulkanutbrott
har man på Island kunnat göra
detta med en viss precision
 under förutsättning att tillräck-
ligt bra observationer görs.
 Genom mikrojordskalv kan
man nämligen följa magmans
väg genom vulkanen och i tid
före utbrottet evakuera männi-
skor. Betydligt svårare är det att
förutsäga jordbävningar; här är
det tidsfaktorn som är proble-
met. Ett nordiskt projekt kring
jordskalv verkar dock lovande.
Med Island som laboratorium
har man också här via mikro-
skalv kunnat förutsäga
 åtminstone ett isländskt skalv
med rimlig säkerhet beträf -
fande tid. Via ett seismologiskt
nätverk bör så mycket data som
möjligt samlas in till gagn för
kommande generationer. Böd-
varsson poängterade också vik-
ten av att bygga enligt norm
för att hålla dödstalen nere vid
jordbävningar.

Johan von Schreeb, Karo-
linska institutet, föreläste om
hjälpinsatser vid jordbävningar
och tsunamin. Johan arbetar
för Läkare utan gränser och har
själv deltagit i en mängd rädd-
ningsaktioner, senast på Haiti
2010.

Han påtalade vikten av att
förbättra samhällets beredskap
inför hjälpinsatser. God kris -
beredskap förutsätter kontinu-
erlig träning och uppdatering

av kunskap. Ett sedan tio år be-
fintligt kunskapscentrum på KI
med globalt perspektiv syftar
till just detta. För effektiv hjälp
arbetar man med modeller, där
skadeverkan är en produkt av
katastrofens art, befolkningens
sårbarhet, bemästrandeförmåga
och storlek relativt till hjälp -
insatsen. Det gäller att opti -
mera resurserna, och för att
kunna göra detta är det viktigt
att före hjälpinsatsen ha kun-
skap om socioekonomisk struk-
tur i målområdet. Man måste
också veta hur olika katastrofer
skapar olika behov, en tsunami
genererar t.ex. få skadade i för-
hållande till döda, medan det
motsatta gäller vid jordbäv-
ningar. Slutligen betonade
 Johan vikten av samordning
med andra aktörer vid interna-
tionella hjälpinsatser.

Exkursioner
Tillfälle gavs också att under
konferensdagarna ägna sig åt
lite mindre krävande sysselsätt-
ning, som att beskåda stensor-
ter i Uppsala domkyrka under
Sten-Anders Smeds ledning,
eller ”smaka på geologin”,
d.v.s. prova Chardonnayviner
under ledning av professor
 Jimmy Stigh.

Geologiskt arv 2012
– Vilken är landets mest spän-
nande och värdefulla natur-
formation? 

För första gången arrange-
rades SGU:s tävling Geolo-
giskt arv, där segraren genom
omröstning mellan tio kandi-
dater utsetts och presentera-
des på GeoArena. Segrade
gjorde Qvarnstensgruvan
Minnesfjället i Mariestads
kommun. �
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– Att skriva under ett kostnad-
per-ton-kontrakt med Boliden
ger oss ett ypperligt tillfälle att
visa vår kompetens och för -
måga att leverera kompletta
lösningar av kvarninfodringar.
Inom ramen för vårt samarbete
kommer vi att ansvara för pla-
nerade driftstopp i samband
med byte av infodringar. Vi
kommer att utföra detta så
 effektivt som möjligt och har
därigenom en direkt påverkan
när det gäller att hjälpa Boliden
att maximera sin produktions -
prestanda, säger Simon Pelle -
tier, SVP, Life Cycle Services,
Services business line, Mining
and Construction, Metso.

Metso och Boliden har sam -
arbetat sedan 1960-talet. Det
nya avtalet är ännu ett steg
framåt för att fördjupa sam -
arbetet ytterligare.

– De utmaningar som Boli-
den gett oss har fått Metso att

kombinera expertisen inom
service och maskinutrustning.
De förfinade metoderna har
även resulterat i Life Cycle Ser-
vice-avtal med Northland
 Resources och Russian Copper
Company, säger João Ney
 Colagrossi, President för Servi-
ces business line, Mining and
Construction, Metso.

Aitikgruvan är en av Europas
största kopparproducenter. Det
allra senaste projektet är en
 expansion för att öka gruvans
kapacitet till 36 miljoner ton
malm per år. Metso levererade
två AG (autogena) kvarnar till
Boliden år 2007. AG-kvarnarna
var de största Metso någonsin
har levererat med 11,58 m x
13,72 m i diameter.

Ordern kommer att ingå i
Mining and Constructions
 orderingång, tredje kvartalet
2012. 

De AG-kvarnar som är instal-

lerade i Aitik kommer att
 infodras med Metsos nya
 Megaliner™ mantelinfodring.
Det nya konceptet med sin
 innovativa design maximerar de
stora kvarnarnas tillgänglighet
eftersom infodringen möjliggör
snabba byten. Megaliner™ är
större än infodringsdetaljer i
genomsnitt men kan ändå
monteras med samma ”liner
handlers” som används i stora
AG-kvarnar. Större infodrings-
detaljer innebär färre delar i
kvarnen. Megaliner™ har dess -
utom färre fästpunkter per
ytenhet jämfört med traditio-
nella infodringsdelar, vilket
 ytterligare snabbar på installa-
tionen. Mantelinfodringen ökar
också säkerheten vid underhålls -
arbete eftersom den skruvas
fast från kvarnens utsida så att
montörerna  inte behöver vistas
i en zon där de riskerar att träf-
fas av fallande delar.

För att säkerställa att Boliden
och andra kunder i regionen får
fortsatt förstklassig service för-
stärker nu Metso sin organisa-
tion riktad till gruvindustrin
med ett servicenav i Gällivare. I
den nya anläggningen kommer
det även att finnas ett distri -
butionscentrum med slit- och
reservdelar. 

Förutom i Gällivare har
Metso en stark och kompetent
serviceorganisation i Kiruna
och Luleå och är på väg att
öppna ett servicecentrum i
 Pajala för att ge support i sam-
band med det nya serviceavta-
let som tecknats med North -
land Resources AB. Det finns
stor potential för Metsos ut-
rustning och serviceverksamhet
i den norra regionen eftersom
många gruvbolag i området
utökar sin verksamhet och
 investerar i nya gruvprojekt. �
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Metso och Boliden förlänger servicekontraktet i Aitik
Metso och Boliden har skrivit under avtal som gäller Bolidens gruva i Aitik, Gällivare.
 Förlängningen som sträcker sig över tre år inkluderar leverans av infodringar till kvarnar, inmat-
ningsstup och trommlar. Värdet på ordern kommer inte att offentliggöras. Detta är ett kostnad-
per-ton-avtal där Metso får betalt efter kundens produktionsvolym.

Läs tidigare utgåvor på Bergs & Bruks nätplats!
www.bergsbruks.se



Ulf Hansson tillträdde i början
av september som ny service-
tekniker hos Jonsson & Söner.
Han har en gedigen bakgrund
med industrielektrikerutbild-
ning i botten.

Ulfs anställning stärker
Jonssons serviceavdelning och
är ett strategiskt viktigt steg
mot utökad service och sup-
port. Ulf kommer att erbjuda
kunderna utbildning i bland
annat ASRi och processteknik
för att maximera nyttan av
 maskinerna. 

Ulf har lång branschvana
 eftersom han har arbetat vid
Sandvik sedan 1999 och han

har stor erfarenhet av uppstar-
ter och support.  

Tidigare har han arbetat hos
både ABB Installation och i
NEA-Gruppen.

– Vi är väldigt glada över att
kunna välkomna Ulf till
Jonsson & Söner som är ett
 företag i stark tillväxt med
 behovet att kunna säkerställa
god service för våra kunder. Ulf
kommer att spela en central roll
i detta arbete framöver, säger
Anders Jonsson, vd. �
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Jonsson & Söner förstärker med ny servicetekniker

Annonsera i branschens informationskanal!
040-611 06 90 • www.bergsbruks.se



Berg- och spräng-
tekniska konsulter

NITRO CONSULT AB
Box 32058, 126 11 Stockholm

Tel 08-681 43 00 • Fax 08-681 43 36
www.nitroconsult.se

E-post: stockholm@nitroconsult.se

Spräng- och bergteknisk rådgivning
Riskanalys, utredning, syneförrättning

Projektledning, byggledning och kontroll
Vibrationsmätning

Kontor i: Luleå, Umeå, Sundsvall, Norrköping,
Karlstad, Karlskrona, Göteborg, Örebro

Saxdalsvägen 2, 771 65 Ludvika
Tel. 0240-374 95 • fax 0240-376 58

Lager: Tel. 0240-370 01
E-post: info@gruvteknik.com
www.gruvteknik.com

Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna  maskiner,
reservdelar, borr, m.m. till dig som jobbar inom

bygg-, gruv- och stenindustrin.
Vi utför även reparationer på era maskiner.

Gruvteknik AB

Utrustning för bergborrning
såväl ovan som under jord

Sandvik Mining and Construction Sverige AB
811 81 Sandviken

Tel 026-26 20 00   Fax 026-26 20 12
www.sandvik.com

Borrkronor • Borrstänger • Spett
Sänkborrkronor • Hydraulhammare

Borrkassetter
GlobalDrillingSystem Sweden AB

Tel. 023-79 05 60 • Fax 023-630 34
www.globaldrilling.se

Bergborrutrustning

Atlas Copco CMT Sweden AB
Tel 08-743 92 30 • Fax 08-743 92 46

www.atlascopco.se

Utrustning för
bergborrning & prospekteringsborrning

Diamant-/Stift-/Blad-/DTH-/kronor
Borrör – Borrstänger – Helstångsborr

Dia-Team AS
Boden +46 921-163 16,

Trondheim +47 72 56 38 90  
We represent

&
www.diateam.no

B R A N S C H E N S  L E V E R A N T Ö R E R

Bandtransportörer

BANDTRANSPORTÖRER, 
TRANSPORTUTRUSTNING
Kundanpassade anläggningar inom 
transport och hantering av grus, 
bergmaterial, och mineraler.

Kellve Sweden AB, Vångavägen, 
535 91 Kvänum. Tel 0512-300 200

www.kellve.com



Dieselmotorer

Dieseltankar

Dieselmotorer, service och
reservdelar.

Distributör för Sverige och Danmark.
Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Århus

Tel. 08-564 707 00
www.dieselmotornordic.com

Borrning och
prospektering

Dieseltankar 200 liter-50 m3

WIKERS I FILIPSTAD AB
www.wikers.se • info@wikers.se

Tel. 0590-152 90

Industrivägen 2, 713 93 Nora
Tel. 0587-828 20 • Fax 0587-31 18 95

www.drillcon.se

Berg- och spräng-
teknisk utbildning

Box 31, 185 21 Vaxholm
Tel 08-540 600 60 • Fax 08-540 600 84

E-post: berg@bergutbildarna.se
www.bergutbildarna.se

• ADR - Förarintyg
• Bergborrningscertifikat
• Sprängteknisk behörighet
• Undermarksbyggande
• Miljöpåverkan

Grävutrustning

Grävutrustningsprogram omfattar det mesta av det BÄSTA
Traversgatan 5 • 531 40 Lidköping

Tel. 0510-54 79 10 • Fax 0510-604 65
www.sbgab.se

Gruv- och tunnellampor

Hydraulhammare

– Hydraulhammare – Bomsystem
– Betongsaxar – Reservdelar
– Pulvriserare – Service

Sandvik Mining and Construction Sverige AB
811 81 Sandviken

Tel 026-26 20 00   Fax 026-26 20 12
www.sandvik.com

Industrigummi

Vallentuna, tel. 08-514 305 70
Sundsvall, tel. 060-64 63 90
Umeå, tel. 090-71 55 80
Växjö, tel. 0470-70 72 50
Karlstad, tel. 054-85 33 10

CONSTRUCTION MINING EQUIPMENT
Tel. 031-54 10 96, 54 20 32, fax 031-53 28 50

0739-469 701, 0705-34 18 88
e-post: info@cme.se

www.cme.se



– Krossar – Slitgummi
– Siktar – Dammkapsling
– Matare – Slit och reservdelar
– Automationssystem – Service
– Siktmedia

Sandvik Mining and Construction Sverige AB
811 81 Sandviken

Tel 026-26 20 00   Fax 026-26 20 12
www.sandvik.com

Allt till krossanläggningar

• Slitgods
• Reservdelar
• Krossar
• Matare

• Siktar
• Siktmedia
• Service
• Band-
transportörer

Scandia Maskin Sverige
Göteborg 076-62 77 881
Karlstad 070-65 40 115

www.scandiamaskin.se

Krossar och reservdelar

MILJÖJURIDISK RÅDGIVNING,
MKB OCH UTREDNING

Buller och vibration • Täktplan • Visualisering
Radon • Yt- och grundvatten

Förorenad mark
Helsingborg 042-444 40 00

Göteborg 031-727 25 00 • Malmö 040-35 42 00 
Stockholm 08-688 60 00 • Örebro 019-17 89 50

Kalmar 0480-44 92 00
www.wspgroup.se

Medlem i SGF, SBMI och Sveriges Stenindustriförbund

Konsulter

Geologi, geofysik, geokemi,
miljökonsekvensbeskrivningar, projektledning.
Malm, industrimineral, bergmaterial, natursten.

Box 275, 751 05 Uppsala.
Tel 018-15 64 24, fax 018-14 02 10.

Bergkonsulterna
www.petroteam.se
info@petroteam.se

Bengt Ludvig 031-31 31 643

Kabel och kontaktdon för
för grus- och gruv industri

• Kontaktdon 16 - 660 A, 230 V-15 kV
• Gummi- och PUR-kabel 1-24 kV

upp till 240 mm2

Fagerstagatan 5, 163 53 Spånga
Tel. 08-556 522 00 • Fax 08-556 522 22

info@cavotec.se • www.cavotec.com

Kontaktdon 10-800 A,
230-15 kV, 1-64 poler

Kabel med gummi- eller PUR-mantel
1-24 kV, t.o.m. 240 mm2

Mobil Elteknik Sverige AB
Lovisebergsvägen 13, 141 32 Huddinge

Tel. 08-449 50 00, fax 08-449 50 01
E-post: info@mets.nu

www.mets.nu

Gummi- och PUR-mantlad
kabel upp till 150 mm2, 1-6 kV,
samt kontaktdon till dessa.
Lövbacksvägen 3, 141 71 Segeltorp
Tel. 08-97 00 70 • Telefax 08-646 31 48
info@elproman.se • www.elproman.se



Specialcement

Sprängmattor

Sprängämnen
Slitgods

Slitgummi, slitelement av
gummi för stup, matare
godsfickor, etc.

SLITGODS FÖR INDUSTRIN
E. SABEL AB, BOX 841, S-531 18 LIDKÖPING 

TEL +46(0)510 - 54 77 30, FAX +46(0)510 - 54 77 12
E-POST jan karlsson@sabel.se  HEMSIDA www.sabel.se

Siktningsmaskiner

Siktgaller

Siktelement

Radiostyrning

Mätutrustning

Ruba Gummi AB
690 45 Åsbro

Tel. 0582-230 10, Telefax 0582-507 50
Aktivt stödjande partner till

Bergsprängningsentreprenörernas Förening

Kerneos Nordic AB, 194 81 Upplands Väsby
Tel. 08-590 880 20 • Fax 08-590 880 25

Kalciumaluminater: cement och fluss
www.secar.net    

www.cimentfondu.com

Box 78, 544 21 HJO
Tel. 0503-323 40 • Fax 0503-138 78

www.mogensen.se
E-post: info@mogensen.se

Sprängmedel direkt från
egna fabriker. Leveranser och laddservice

över hela Sverige.

Karlstad, tel. 054-53 53 10
Enköping, tel. 0171-44 31 80

Vallentuna, tel. 08-514 305 70
Sundsvall, tel. 060-64 63 90
Umeå, tel. 090-71 55 80
Växjö, tel. 0470-70 72 50
Karlstad, tel. 054-85 33 10

Vallentuna, tel. 08-514 305 70
Sundsvall, tel. 060-64 63 90
Umeå, tel. 090-71 55 80
Växjö, tel. 0470-70 72 50
Karlstad, tel. 054-85 33 10

Tel växel: 08–504 106 00
Fax: 08–504 106 10
E-post: info@spgab.se
Hemsida: www.spgab.se
Adress: Förrådsvägen 6, 137 37 Västerhaninge
Postadress: Box 118, 137 22 Västerhaninge

Vi på SPG är Sveriges ledande producent av 
siktmedia för gruv- och grusindustrin. Sedan 
starten 1973 har vi i stort sett levererat våra 
produkter till alla före kommande aktörer inom 
gruv- och grus näringen.

DIN SAMARBETS -
PARTNER PÅ SIKTMEDIA

Radiostyrning och kommunikationssystem
för krävande applikationer inom bergmaterial -

industri, gruvor, stålverk och offshore

Fagerstagatan 5, 163 53 Spånga
Box 159, 453 24 Lysekil

Tel. 08-556 522 00 • Fax 08-556 522 22
info@cavotec.se • www.cavotec.com

Komplett leverantör av sprängmedel
för alla applikationer.

FORCIT SWEDEN AB
Box 6, SE-713 21 NORA

Tel. 07-220 003 01
www.forcit.se

Lågfriktionsmaterial

Vallentuna, tel. 08-514 305 70
Sundsvall, tel. 060-64 63 90
Umeå, tel. 090-71 55 80
Växjö, tel. 0470-70 72 50
Karlstad, tel. 054-85 33 10

Uthyrning och försäljning
av utrustning för kröknings mätning

av borrhål.
Gyro-system • EM-instrument

Optiska instrument
Uthyrning av utrustning för orientering

av borrkärnor.

DRILLEX AB
Tel. 070-233 80 70 • E-post: anders@drillex.se

www.drillex.se



Vågar

S-E-G Svenska AB
Box 11143. 161 11 Bromma
Tel. 08-764 74 00, Fax 08-764 75 00

www.s-e-g.com

Transportband • Slitgummi
Rep. material • Remlås • Vulkpressar

Industrigatan 8, 619 32 Trosa
Tel. 0156-190 05 • Fax 0156-160 25

E-post: support@primogum.se • www.primogum.se

Transportband och
tillbehör

TRANSPORTBAND – SLITGUMMI
Tel. 031-44 44 85 • Fax 031-44 40 65

Järnringen 17, 433 30 Partille
Halmstad: Tel. 035-12 91 10 • Fax 035-12 91 32

www.sigab.net

Allt för din transportör

TRANSPORTBAND
INDUSTRIGUMMI, M.M.

Växjö tel. 0470-72 98 40
Fax 0470-72 98 20

www.vulkproffsen.com
Gummilabor transportband

– Bandrullar – Bandrensare
– Rullbanerullar – Sidotätningar
– Rullställ – Spännskruvar
– Trummor – Säkerhetssystem
– Valsar – Gummeringar

Sandvik Mining and Construction Sverige AB
Box 812, 953 28 Haparanda

Tel. 0922-298 00, Telefax 0922-298 09
www.sandvik.com

Bandavskrapare
Bandstöd

Bärrullar & Returrullar
El-drivtrummor

Driv- & vändtrummor
Slit- & kantlistgummi

Sållgaller & gummisiktduk
Huvar & Metalldetektorer

Bullerdämpning

Tel. 0511-173 60 • Fax 0511-176 30
www.vendig.se

®

Vallentuna, tel. 08-514 305 70
Sundsvall, tel. 060-64 63 90
Umeå, tel. 090-71 55 80
Växjö, tel. 0470-70 72 50
Karlstad, tel. 054-85 33 10

Transportband & tillbehör
Styrningssystem

Avskrapningssystem
Transmissionsprodukter • Slang

ContiTech Scandinavia AB
Box 38, 164 93 KISTA

Tel. 08-444 13 30 • Telefax 08-750 55 66
www.contitech.se

TILLVERKNING • FÖRSÄLJNING • SERVICE

Bandvågar
Tallskogsvägen 9, 793 35 Leksand

Tel. 0247-136 57, Telefax 0247-145 96
070-675 66 77, 070-685 66 77

E-post: oj.s@vagsystem.se
Hemsida: www.vagsystem.se

Transportband och
slitgummi

TRANSPORTBAND • SLITGUMMI
TRANSPORTÖRTILLBEHÖR
HORNVÄGEN 4, 746 50 BÅLSTA

TEL. 0171-46 33 50 • FAX 0171-46 33 51
www.vulkekonomi.se

E-post: support@vulkekonomi.se

Systemlösningar

KOMPLETTA 
LÖSNINGAR INOM 
BULKHANTERING

Kundanpassade anläggningar inom 
transport och hantering av grus, 
bergmaterial, och mineraler.

Kellve Sweden AB, Vångavägen, 
535 91 Kvänum. Tel 0512-300 200

www.kellve.com

Sprängämnen

Gyttorp, 713 82 Nora. Tel. 0587-850 00

Sprängservice med både Bulk- och Anfobilar
Direktleveranser över hela landet

www.norab.com

Tel. 0587-145 45



Nu är det hög tid att skrota skroten i betydelsen av ett ställe där det 

samlas en massa skräp. Numera är skroten en resurs även för miljön.

En modern skrot är idag en återvinningsanläggning. Där samlar 

man in, återvinner och säljer vidare metaller på ett mycket mer miljö-

anpassat, och energibesparande sätt än traditionell gruvdrift.

Vi har bara ett klot. Då är det klokt att återvinna de resurser jorden 

redan släppt ifrån sig. Och med långsiktigt tänkande bidra till färre 

luftföroreningar. Så skrota skroten och gör high-five för återvinnings-

anläggningen. Rena guldgruvan för miljön.

MV Metallvärden AB   Box 3143   103 62 Stockholm Tel: 08-440 84 60    www.metallvarden.se



Posttidning B Svensk Bergs- & Brukstidning, Box 6040, 200 11 MALMÖ

 www.kellve.com


