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SAMMANFATTNING 
 
 
 
 

En kartläggning av metoder att beskriva och prova berg främst för produktionsoptimering 
inom mineral-, bergmaterial- och naturstensindustri redovisas i rapporten. Studien utfördes 
genom studiebesök, intervjuer och datainsamling via såväl hemsidor som litteratur vid berörd 
industri samt vid maskintillverkare, forskningsorganisationer och en myndighet. Två fallstudier 
med avseende på ett mineralföretag och två bergmaterialföretag, i sista fallet med inriktning mot 
mobil krossning, genomfördes. I rapportern lämnas intryck för optimering och bergegenskaper 
inom prospektering, val av maskiner och design av produktionssystem, produktoptimering samt 
produktionsoptimering. Nämnda faser definieras kortfattat i kapitel 2. Inom området för 
produktionsoptimering behandlas losshållning genom borring och sprängning, krossning, 
malning och siktning samt lastning och transport. 
 

Val av maskiner och design av produktionssystemen är ett viktigt område för optimering. 
Maskintillverkare baserar sina beräkningar på speciellt utformade provningsmetoder som ger 
information om krossnings-, malnings- och slitageegenskaper. I fallstudierna finns flera exempel 
på bergindustriernas optimeringsinsatser. Strategier och metoder bygger på en dialog med 
leverantörer samt egen erfarenhet. Uttalad användning av provningsmetoder eller beräkningar 
har inte bestyrkts. Inom mineralindustrin är planering ett viktigt inslag i optimeringsarbetet bland 
annat genom geologisk kartering och kaxprovtagning samt bruk av datoriserade hjälpmedel i 
form av planeringsverktyg och databaser över fyndigheterna. Motsvarande rutiner liksom 
hjälpmedel inom bergmaterial- och naturstensindustri är ovanliga. 
 

Produktoptimering utgör det enskilt viktigaste inslaget i optimeringen inom de tre studerade 
branscherna. Beroende på vilka produktegenskaper som efterfrågas utnyttjas en stor mängd olika 
metoder att karaktärisera berg, till exempel mineralogisk beskrivning, mekaniska, fysikaliska och 
kemiska egenskaper, kornstorleksfördelning och utseende. Många av provningarna är 
standardiserade. Produktionsoptimering inom samtliga branscher utförs i hög grad genom 
praktisk erfarenhet och så kallad tyst kunskap, men även materialegenskaper som används för 
produktkontroll utnyttjas. Beräkningar eller modeller för optimering är sällsynt förekommande. 
Forskarna väljer sina metoder med hänsyn till forskningens speciella behov. Exempel på olika 
situationer beskrivs i avsnitt 10.2. 
 

Analys av språk och förutsättningar för kommunikation mellan branscherna, med forskare samt 
avseende informationsöverföring mellan olika enhetsoperationer visar att språk respektive sätt att 
beskriva berg varierar inom vida gränser, vilket hindrar en effektiv erfarenhets- och 
informationsöverföring. I avsnitten 10.4 och 10.5 redovisas en del definierade problem samt 
andra slutsatser och rekommendationer. 
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SUMMARY 
 
 
 
 

A survey of methods to describe and test rock mainly for process optimization in the industrial 
minerals industry, the rock aggregate industry and the stone industry in Sweden is reported. The 
study was made through study visits, interviews and study of literature and home pages of 
relevant industries, manufacturers, research organizations and authorities. Two case studies were 
carried out, one at a mineral industry operation and at two rock aggregate industry sites with 
emphasis on mobile crushing. 
 

Selection of equipment and design of processes are important areas of optimization. 
Manufacturers of equipment use specific test methods that give relevant information about 
drilling, crushing, milling and wear properties of the rocks. Optimization strategies of the rock 
aggregate industry are based on dialog with manufacturers and own experience. General use of 
test methods and models has not been revealed. In the industrial minerals industry is planning 
through geological mapping, sampling and analysis of cuttings and use of databases and 
computerized tools common. 
 

Product optimization is very important in all three branches studied. Depending on properties 
requested by the customers a large number of various methods are used such as geological 
description, mechanical and chemical tests, grain size distribution and appearance. Production 
optimization in all branches is to a large extent based on practical experience. The use of 
laboratory test methods and calculations through theoretical models are rare. Communication 
and exchange of experience between branches, different process operators and between industry 
and researchers is highly impeded by numerous methods to characterize rock and due to 
linguistic differences. 
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1 INLEDNING 
 
 
 
 
1.1 BAKGRUND 
 

Förevarande projekt ingår i MinBaS Programområde 1 Optimering av produktionsprocessen 
från täkt till färdig produkt. Arbetet i programområdet fokuserar på utveckling och introduktion 
av teknik och metoder som arbetar med total optimering av fragmentering och energiutnyttjande. 
Det gäller hela produktionskedjan från sprängning till krossning och malning med samtidig 
fokus på produktkvalitet. 
 

I kedjan från det intakta berget till färdig produkt krävs kunskap om såväl geologiska som 
produktionstekniska förutsättningar för att kunna optimera ingående processer och hela 
produktionskedjan. Projekt 1:12 Bergets egenskaper för produktionsoptimering behandlar de 
geologiska förutsättningarna. 
 

Projektets första mål är att ge förslag till hjälpmedel för att beskriva och prova berget för 
användning vid produktionsoptimering inom branscherna industrimineral, bergmaterial samt 
natursten. Ett annat mål är att genom informations- och kunskapsutbyte öka förståelsen för hur 
de geologiska förutsättningarna inverkar på produktionen och på slutprodukterna. Ett syfte är att 
förbättra informationen mellan olika enhetsoperationer. Erfarenhets- och kunskapsutbyte ska ske 
mellan branscherna inom MinBaS, mellan industri och forskare och mellan forskare. 
 

Resultat från projektet ska redovisas i tre delrapporter enligt figur 1.1. Delrapport 1 avser att 
utgöra underlag för delrapporterna 2 och 3, varför den i första hand vänder sig till utredare och 
specialister inom industri, forskning samt myndigheter. Delrapporterna 2 och 3 ska kunna 
användas av personalgrupper i produktionen, men även av specialister av olika slag. Streckade 
rutor innebär att resultat i huvudsak bearbetas och presenteras efter projektets genomförande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1 Schematisk framställning över rapportstrukturen 
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1.2 MÅL OCH AVGRÄNSNING 
 

Målet med rapporten (Delrapport 1) är att redovisa nuvarande metoder och praxis för såväl 
beskrivning, provning som karaktärisering av berg, i första hand för produktionsoptimering. Ett 
mål har också varit att göra iakttagelser beträffande språk och kommunikation om 
bergegenskaper. Datainsamling har skett genom besök, intervjuer och två fallstudier, en studie 
vid vardera mineralindustrin och bergmaterialindustrin. På grund av resursbegränsningar och 
eftersom stenindustrins intresse inom MinBaS-programmet i hög grad fokuserar på andra 
programområden, har inte någon fallstudie inom stenindustrin genomförts. 
 

I enskilda kapitel redogörs för syfte med och innehåll i intervjuer och besök, se även kapitel 2 
som behandlar optimering, i synnerhet avsnitt 2.7 Studiens inriktning avseende optimering. 
 

De metoder för beskrivning och provning av berg som anges, anses vara kända och beskrivs 
endast i undantagsfall. I en senare rapport ska föreslagna metoder för produktionsoptimering 
redovisas i detalj. 
 
 
 
1.3 METODIK 
 
1.3.1 UNDERSÖKNINGSMETODER 
 

Datainsamling har skett genom besök, intervjuer och insamling av information via hemsidor 
och litteratur. Resultat jämte intryck har ställts samman och analyserats. Projektets arbetsgrupp 
har lämnat synpunkter på delrapportens innehåll och utformning. Två fördjupande fallstudier har 
genomförts, se underavsnitt 1.3.3. 
 
1.3.2 BESÖK OCH INTERVJUER 
 

Ett utarbetat program för besökens genomförande visas i bilaga A och bilaga B omfattar en 
sammanställning över kontakter som har tagits i samband med studien. Från samtliga besök och 
intervjuer gjordes minnesanteckningar som underlag för senare sammanställning och analys. 
Följande besök och intervjuer utfördes: 
 
MINERALINDUSTRI 
SMA Karbonater AB - Gåsgruvan 
den 8 februari samt den 17-19 maj år 2004 (två besök och löpande kompletterande intervjuer) 
Nordkalk AB - Storugns 
den 26 mars år 2004 (besök) 
 
BERGMATERIALINDUSTRI 
NCC Roads AB - Gelleråsen, Granberga, Eker och Dylta 
den 9 februari år 2004 (besök och löpande kompletterande intervjuer) 
Swerock AB – Vändle 
den 10 februari år 2004 (besök) 
Swerock AB, Lycksele 
juni-augusti år 2004 (löpande intervjuer) 
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Norrbottens Bergteknik AB, Luleå 
den 17 mars år 2004 (intervju) 
NCC Roads AB, Umeå 
den 1 juni år 2004 (telefonintervju) 
 
NATURSTENSINDUSTRI 
Seminarium Natursten, Breanäs 
den 25-26 maj samt den 7 juni år 2004 (besök och uppföljande telefonintervju) 
 
MASKINTILLVERKARE 
Sandvik Rock Processing, Svedala 
den 23 februari år 2004 (besök) 
Metso Minerals, Sala 
den 8 juni år 2004 (telefonintervju) 
 
FORSKNINGSORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER 
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Borås 
den 24 februari år 2004 (besök) 
Chalmers tekniska högskola, Institutionen för maskin- och fordonssystem, Göteborg 
den 25 februari år 2004 (besök) 
Sveriges geologiska undersökning, Uppsala 
den 19 april år 2004 (besök) 
Swedish Blasting Research Centre at Luleå University of Technology 
den 7 juni år 2004 (telefonintervju) 
 
1.3.3 FALLSTUDIER 
 

Fallstudierna innebär nulägesbeskrivningar av produktionsprocesserna från berg till 
slutprodukt. Genomförandet har skett utifrån nedanstående riktlinjer och utgångspunkter. 

• En kort och enkel teknisk beskrivning av hela produktionskedjan från berget till slutprodukt 
ska presenteras. Som exempel kan nämnas hålsättning, specifik laddning, typ av tändplan och 
sprängämne, maskintyper, kapacitet, siktelement, siktmaskor, provtagning och provning. 
Beskrivningen följer produktionsflödet steg för steg och den kan kompletteras med förslagsvis 
sprängplaner av standardtyp samt kornstorleksfördelningskurvor. 

• Betydande parametrar inför varje steg i processen ska identifieras, det vill säga vilken indata är 
viktig för nästa enhetsoperation. Även bergegenskaper som är av betydande vikt ska 
definieras/exemplifieras. 

• Fallstudien omfattar också ett försök att reda ut varför vald sprängplan, inställning, maskin 
et cetera används och om det är ett medvetet val för att optimera processen. 

• Identifikation av hur man kommunicerar för att beskriva berget, både bergmassan och 
bergmaterialet under hela produktionskedjan ska i möjligaste mån genomföras. 

• Arbetet ska belysas av det praktiska och i den omfattning det är möjligt vinklas mot 
optimering. 
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Fallstudien vid Gåsgruvan är genomförd under perioden mars till och med augusti år 2004, 
men med tyngdpunkt på månaderna maj och juni. Studien baserar sig på såväl besök vid 
kalkstensbrottet och produktionsanläggningen som intervjuer av nyckelpersoner inom företaget 
SMA Karbonater AB, i vilket Gåsgruvan ingår. Besöken har skett vid två tillfällen och 
intervjuerna är genomförda regelbundet under arbetets gång. Intervjuade personer är främst 
Peter Juvél, produktionschef, och Birgitta Bygghammar, geolog samt kvalitets- och 
miljösamordnare. Om inte annat anges gäller nämnda personer som referenser beträffande 
information och fakta om Gåsgruvan som presenteras i rapporten. 
 

Studien om mobil krossning har indelats i två delar, fyrstegskrossning och tvåkrossning, i syfte 
att belysa den omfattande spännvidden inom området. Fallstudien har utförts under perioden 
mars till och med augusti år 2004. Den bygger på besök samt intervjuer med fortlöpande 
uppföljning och uppgiftskomplettering. Intervjuade personer är i första hand Ulf Eriksson, 
NCC Roads AB, Gelleråsen, och Steve Renström, Swerock AB, Lycksele. Om inte annat anges 
gäller nämnda personer som referenser beträffande information och fakta om mobil krossning 
som presenteras i rapporten. 
 
1.3.4 UTREDARE 
 

Utredare har varit: 

• Per-Arne Lindqvist, Luleå tekniska universitet 

• Eva Johansson, Luleå tekniska universitet 
 

En arbetsgrupp har bistått projektet beträffande inriktning och avgränsningar, kontakter, 
genomförande, analys samt utformning av rapporten. Gruppen har bestått av följande 
medlemmar: 

• Jan Bida, Sveriges Bergmaterialindustri 

• C Magnus Evertsson, Sandvik Rock Processing 

• Henrik Grind, Nordkalk AB (ersättare Monika Kontturi) 

• Kurt Johansson, Sveriges Stenindustriförbund 

• Per Murén, NCC Roads AB 

• Olof Sandström, SMA Svenska Mineral AB 

• Sven Wallman, NCC Roads AB 
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2 ALLMÄNT OM OPTIMERING 
 
 
 
 

Verksamhet som omfattar brytning av berg, liksom all industriell produktion, kan optimeras i 
olika faser och på olika sätt. I det följande lämnas ett förslag till uppdelning i faser. Indelningen 
har använts i den föreliggande undersökningen. 
 
 
 
2.1 PROSPEKTERING 
 

Prospektering bör ta hänsyn till alla viktiga faktorer som påverkar kostnader och intäkter till 
exempel produktvärde, utbyte i brytningen samt transportavstånd. En lyckosam prospektering 
ger därför goda förutsättningar för senare optimering. 
 
 
 
2.2 VAL AV MASKINER OCH DESIGN AV PRODUKTIONSSYSTEM 
 

Produktionssystemet utformas främst med hänsyn till fyndighetens egenskaper, kvalitetskrav 
och önskemål om lägsta möjliga produktionskostnad. Val av såväl maskiner som design sker 
främst i samband med investering, men även vid utbyte av maskiner samt genom 
effektiviseringar. Några faktorer som påverkar kostnader och ekonomi är: 

• högt utbyte 

• hög produktionstakt 

• få och snabba omställningar 

• hög driftsäkerhet, det vill säga högt utnyttjande av produktionssystemet 

• möjlighet till styrning 
 

Val av maskiner och design av produktionssystemet utgör därför en viktig del i 
optimeringsarbetet, både i fråga om kvalitet och om kapacitet, men även beträffande 
förutsättningarna att optimera under pågående produktion. 
 
 
 
2.3 PLANERING 
 

Med planering avses åtgärder som syftar till ett effektivt utnyttjande av fyndigheten, maskiner 
samt personal över tidsperioder som är längre än en vecka, det vill säga månads-, års- och 
långtidsplanering. Till planeringen hör också olika typer av insatser för att bereda produktionen i 
form av ritningar och arbetsbeskrivningar (exempelvis borrplaner eller salvplanering) samt inköp 
av insatsvaror för produktionen (till exempel sprängmedel). Planering spelar en central roll för 
optimeringsarbetet. 
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2.4 PRODUKTOPTIMERING 
 

Åtgärder som säkerställer rätt kvalitet på slutprodukterna benämns produktoptimering. 
Produktoptimering är en integrerad part av produktionsstyrningen (se nästa avsnitt) och den 
syftar främst till optimering av intäkten, medan produktionsoptimering fokuserar på lägsta 
möjliga kostnad. 
 
 
 
2.5 PRODUKTIONSOPTIMERING (PRODUKTIONSSTYRNING) 
 

Produktionsstyrning omfattar veckoplanering samt justeringar under pågående produktion. En 
effektiv produktionsstyrning förutsätter: 

• tydliga regelverk och modeller för hur produktionen ska optimeras 

• information om egenskaper hos ingående bergmaterial 

• information om resultatet i produktionen 

• tekniska, organisatoriska och personella hjälpmedel för att exekvera styrningen 
 

Processtyrning innebär produktionsoptimering av kontinuerlig produktion, antingen genom 
manuell styrning från kontrollrum eller genom automatisk styrning. I sista fallet krävs mätning 
av in- och utgående produkter samt en modell som styr optimeringen. 
 

I rapporten används produktionsstyrning och produktionsoptimering synonymt.  
 
 
 
2.6 BERGETS INVERKAN PÅ OPTIMERING 
 

Under ovan angivna faser i verksamheten inverkar bergets egenskaper på olika sätt. Vid 
prospektering och produktoptimering är förutsättningarna för att åstadkomma en säljbar produkt 
avgörande. I samband med val av maskiner och design av produktionssystem samt under 
planering måste hänsyn till såväl produkt- som produktionsegenskaper hos berget tas. 
Produktionsstyrning har som viktigt mål att producera till lägsta kostnad, varvid bergets inverkan 
på kapacitet och slitage är av betydande vikt. 
 
 
 
2.7 STUDIENS INRIKTNING AVSEENDE OPTIMERING 
 

Vid studiens inledning var intresset i första hand inställt på produktionsoptimering. Under 
besök och intervjuer har dock åtgärder inom alla ovan angivna faser förts på tal av de 
intervjuade. I samråd med arbetsguppen inriktades huvudintresset i projektet på optimering mot 
lägsta kostnad och ekonomi (produktionsoptimering med hänsyn till produktkvalitet). Studien 
har emellertid fått bredare inriktning än vad som ursprungligen avsågs, vilket framgår av 
kommande redovisning.  
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3 MINERALINDUSTRI 
 
 
 
 
3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
3.1.1 ALLMÄNT 
 

Industrimineralsektorn präglas av stor variation beträffande geologiska förutsättningar, 
produktionsanläggningar och producerade produkter (enligt Johansson och Lindqvist, 2003). 
Förekommande faktum påverkar i hög grad hur optimering genomförs. I Sverige producerades 
år 2003 kalksten, kvartssand, dolomit, lera, diabas, kvarts/kvartsit, fältspat, skiffer (krossad) samt 
talk och tidigare år även olivin och grafit (Sveriges geologiska undersökning, 2004a). Stora 
användningsområden för industrimineral är insatsvaror inom industri, metallurgisk industri, 
miljö och jordbruk. Kalksten utgör det dominerade mineralet i landet och år 2003 utvanns 
8 660 kiloton kalksten av totalt 10 318 kiloton industrimineral. 
 

Två anläggningar för kalkutvinning, Gåsgruvan och Storugns, har besökts under pågående 
projekt. Nedan beskrivs brottens förutsättningar avseende geologi, produktion samt produkter 
var för sig. En utförlig beskrivning av Gåsgruvan lämnas i kapitel 8. Eftersom villkoren för 
brytning och förädling av industrimineral är unika för varje enskild fyndighet, kan 
observationerna som framställs liksom slutsatserna som dras inte utan vidare generaliseras för att 
gälla hela branschen. 
 
3.1.2 SMA KARBONATER AB - GÅSGRUVAN 
 

Geologin domineras av medel- till grovkornig, brant stupande, kristallin kalksten (marmor). 
Dagbrottet är cirka 800 meter långt och upp till 100 meter brett. Ett flertal metabasitgångar 
(< 10 meter) finns i den kristallina kalkstenen liksom en inlagring av metavulkanit, grönskarn 
och järnmalm. I centrum är kalkstenen nästan vit och mycket ren. I övrigt är den silikatskiktad. 
Vertikala sprickplan med riktning nordost-sydväst uppträder zonvis och till viss del även 
korsande sprickplan. Hårdare och mjukare kalksten (finkornig och grovkornig) förekommer.  
 

Produktionen genomförs i kampanjer beroende av slutprodukt. Den del av produktionen som 
är gemensam för hela produktsortimentet benämns primärproduktion. Den omfattar losshållning, 
krossning och siktning i två steg samt lastning och transport i brottet såväl som till vidare 
förädling. Sekundärproduktionens utformning varierar beroende på om produkterna pigmentsten 
eller sjökalk produceras. Krossning inklusive siktning genomförs med olika inställningar och 
delvis med olika utrustningar för nämnda produkter. Vid produktion av sjökalk behandlas 
materialet vidare även i en stångkvarn och siktas bland annat med en vindsikt. 
 

Kvalitetskraven som ställs på kalkstensprodukterna vid Gåsgruvan gäller främst kemiskt 
innehåll och föroreningar, ljushet, fukthalt samt kornstorleksfördelning. Föroreningar utgörs av 
exempelvis tungmetaller och järn, men vilket ämne som kategoriseras till förorening beror av 
produktens användningsområde och vilka krav kunden ställer. De flesta sorteringar måste följa 
en produktspecifik kornstorleksfördelningskurva.  
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3.1.3 NORDKALK AB - STORUGNS 
 

Berggrunden i brottet (Klinthagen) består av horisontellt lagrad kalksten av fem huvudsakliga 
typer: stromatoporoid, krinoid, rev, fragment och märgelsten. Alla kalkstenar utom fragment 
samt märgelsten har bra bränningsegenskaper och utnyttjas i produktionen.  
 

Brytningen styrs av bergets kemiska och fysikaliska egenskaper. Pallhöjden varierar mellan 
6 och 24 meter. Beroende av mäktighet losshåller man antingen i en eller i två pallar. Årligen 
bryts cirka 3 000 000 ton kalksten vid brottet. 
 

Lastning och transport i brottet genomförs av egen personal med inhyrd maskinpark. 
Grävmaskiner lastar truckarna som transporterar sprängstenen till primärkrossen som är en 
valskross. I den krossas sprängstenen ner till 0-300 millimeter. Materialet transporteras vidare 
med ett drygt tre kilometer långt transportband till sorteringsverket. Vid sorteringsverket siktas 
finare sorteringar fram vid en mängd olika siktstationer och grövre material går till ett andra 
krossteg. Efter krossning följer även här ett antal siktstationer. Krossen i sorteringsverket är en 
valskross och produkterna siktas fram med hjälp av rullroster i varierande kombinationer av antal 
däck, spaltstorlek och bäddyta. Ett förenklat flödesschema av Storugns sorteringsverk visas i 
figur 3.1. Bandvågar är placerade på strategiska platser längs med hela produktionskedjan. 
Dammbindning sker genom att vatten blandat med en mindre andel diskmedel sprutas över 
materialet på transportband under produktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 Förenklat flödesschema över Storugns sorteringsverk 
 

I syfte att minska finandelen i färdig produkt leds materialet genom ytterligare en siktning där 
produkterna samtidigt spolas. Bortsiktat finmaterial följer med transportbandet tillbaka till 
anläggningen där den användbara delen återförs till produktionen och det oanvändbara, det allra 
finaste, går till sedimentering. Största andelen av kalkstensproduktionen går till bränning. 
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Utlastningen av Nordkalks produkter sker med transportband till egenhamn i Storugns. 
Huvudsakliga delen transporteras med båt till kund. Vid lastningen provtas kalkstenen för att 
säkerställa kvaliteten. Sedimenterat material nyttjas till efterbehandlingsmassor. På detta sätt kan 
delar av produktionen sägas ske i ett slutet system. En sammanställning av Nordkalks produkt- 
och användningsområden lämnas i tabell 3.1. 
 
Tabell 3.1 Sammanställning av Nordkalks produkt- och användningsområden 
 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE PRODUKTOMRÅDE 

INDUSTRI papper bestrykning, fyllmedel 

 metall järn, stål 

 cellulosa kausticering, rening av avloppsvatten 

 byggmaterial cement, tegel, spackel, bergull 

 vägbyggnad asfalt, markstabilisering 

 kemi gödsel, plast, målarfärg m.m. 

 socker rening av betsaft 

 glas planglas, glasfiber 

LANTBRUK jordbruk jordförbättring 

 foder boskap, höns 

MILJÖ rökgasrening kraftverk, avfallsförbränning 

 vattenrening dricksvatten, avloppsvatten, avloppsslam 

 miljökalkning sjöar och vattendrag, skog 
 
 
 
3.2 VAL AV MASKINER OCH DESIGN AV PRODUKTIONSSYSTEM 
 

Ansträngningar i syfte att minska andelen fint material har gjorts vid båda anläggningarna, se 
underavsnitt 8.5.3 beträffande Gåsgruvans insatser. 
 

Vid Storungs anläggning är valet av valskrossar i produktionen en metod för företaget att 
optimera med avseende på minskad finandel. Andelen finmaterial uppskattas uppgå till 25 % av 
totalproduktionen. De flaskhalsar som har identifierats är vissa fraktioner, vilka ger mindre 
volym och sikten vid utlastning som har svårt att hantera finandelen i produkterna. 
 
 
 
3.3 PLANERING 
 

Produktionen vid båda brotten planeras med hjälp av datorprogram och stora databaser. 
Provtagning sker kontinuerligt genom kärn- samt kaxborrning och geologin kartläggs av 
geologer. En av gruvorna använder blockmodeller som byggs upp i syfte att styra produktionen 
utifrån kund- och kvalitetskrav. Det innebär att varje sprängsalva är väl dokumenterad med  
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avseende på geologi, kemiskt innehåll och föroreningar redan innan den sprängs. Planering och 
uppföljning anses vid båda produktionsplatserna utgöra en viktig del av optimeringsarbetet. 
 

Anläggningarna har omfattande system samt utrustningar för provning och analyser utförs vid 
såväl egna laboratorier som vid externa. 
 
 
 
3.4 PRODUKTOPTIMERING 
 

Produktkrav är den enskilt mest betydande förutsättningen för hur produktionen optimeras och 
styrs. Viktiga parametrar är som tidigare påpekats bland andra kemiska och fysikaliska 
egenskaper, föroreningar, kornstorleksfördelning samt fukthalt. 
 
 
 
3.5 PRODUKTIONSOPTIMERING 
 
3.5.1 LOSSHÅLLNING 
 

I nedanstående tabell (tabell 3.2) sammanställs några vanliga tekniska data för losshållning vid 
Storugns. Motsvarande uppgifter om Gåsgruvan redovisas i underavsnitt 8.4.2. 
 
Tabell 3.2 Sammanställning av representativa tekniska data för losshållning vid Storugns 
 

 BETECKNING VÄRDE ENHET 

PALLHÖJD K 6-24 m 

HÅLDIAMETER d (∅) 89 mm 

HÅLLUTNING - 16 grader (°) 

UNDERBORRNING U 0,5 m 

SPRÄNGMEDEL - emulsion - 

SPECIFIK LADDNING q 0,27-0,30 kg/m3 

UPPSKATTAD ANDEL SKUT - maximalt 5, normalt 1-2 % 

GRÄNSVÄRDE FÖR VIBRATIONER - 2 (riktvärde 4) mm/s 

ÅRLIG PRODUKTION - 3 000 000 ton 
 

Selektiv losshållning förekommer om geologiska förutsättningar för att upprätthålla standarden 
på slutprodukten saknas i någon del av brotten. I fall exempelvis en inlagring av andra bergarter 
än kalksten kommer i vägen för brytning, losshålls den separat utan att blandas med kalksten.  
 

I samband med borrning nyttjas i regel samma försättning och hålavstånd. Parametrarna är 
utprovade utifrån tidigare sprängningar. Vid Nordkalks brott måste vibrationsnivån hållas låg för 
att undvika kast och vibrationsskador, då vissa delar av brottet ligger nära en större väg och 
bebyggelse. Optimering med avseende på eventuella ändringar i bergets eller bergmassans 
mekaniska egenskaper förekommer inte och berget uppför sig likartat vid de flesta sprängningar  
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(styckefall, lastbarhet, skut et cetera). Datorprogram för beräkning av borr-, ladd- och tändplaner 
finns, men de nyttjas endast i begränsad utsträckning. Vid Storugns anläggning diskuteras GPS 
(Global Positioning System) för inmätning under borrning i syfte att kunna följa bergets kemiska 
egenskaper och utnyttja all brytvärd kalksten i brottet. 
 

Nordkalk AB har deltagit i ett EU-projekt som har avsett att minska finandelen i salvan. 
Resultaten har lett till förändringar i enhetsoperationerna borrning och sprängning. 
 
3.5.2 KROSSNING, MALNING OCH SIKTNING 
 

Varken datormodeller eller provning av bergegenskaper för att göra optimeringar beroende av 
tänkbara mekaniska variationer hos berget utnyttjas vid anläggningarna. 
 
3.5.3 LASTNING OCH TRANSPORT 
 

Vid Gåsgruvan praktiseras selektiv lastning om en sprängsalva består av varierande 
kalkstenskvaliteter. Särlastning kan bli aktuell när till exempel inslag av grovkornig kalksten 
uppträder i samma salva som en finkornigare sort. Den grovkorniga kalkstenen tenderar att 
generera hög finandel vid vidare förädling och den är därför inte lämpad till samtliga produkter. 
 

I vissa delar av dagbrottet i Storugns tillämpas selektiv lastning för att undvika att märgelsten 
kommer med i produktionen. Märgelsten innehåller lermineral och har därför dåliga 
bränningsegenskaper liksom sämre kemi. Särlastningen övervakas av geolog till dess att 
lastmaskinisten bedöms kunna särskilja kalkstenstyperna. 
 
 
 
3.6 ÖVRIGA OBSERVATIONER 
 

Berget i Gåsgruvan har vissa skillnader i hårdhet som kan påverka produktionen av fint 
material. Skillnaderna är emellertid inte så stora att det utgör styrimpulser för optimering av 
enhetsoperationerna. 
 

Det finns intresse av att minska finandelen i båda företagen. Vid Gåsgruvan avskiljs 
sorteringen 0-2 millimeter tidigt på grund av fuktkrav. Slagkrossarna misstänks överproducera 
fint material. 
 

Önskemål beträffande ökad förståelse för hur kalkstenens hållfasthet påverkas vid bränning 
förekommer. 
 

Båda företagen anser att ett mervärde utgörs av att upprätthålla goda relationer med både 
privatpersoner och företag i den omgivning de verkar. De fyller ett slags social funktion mot 
omgivning och närboende. 
 
 
 
3.7 SAMMANFATTANDE INTRYCK 
 

Val av processer, maskiner och design utgör en viktig del av optimeringen. De två 
arbetsplatserna har gjort insatser i syfte att minska finandelen. Ett företag har deltagit i ett stort  
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EU-projekt som har lett till förändringar i samband med losshållning. Datorprogram för 
beräkning av borr-, ladd- och tändplaner finns tillgängliga, men de nyttjas endast i begränsad 
utsträckning. 
 

Båda anläggningarna utnyttjar datoriserade hjälpmedel för planering. Vid en av gruvorna 
används blockmodeller som byggs upp i syfte att styra produktionen utifrån kund- och 
kvalitetskrav. Det innebär att varje sprängsalva är väl dokumenterad med avseende på geologi, 
kemiskt innehåll och föroreningar redan innan den sprängs. 
 

Vid de besökta verksamheterna sker optimering mot produktegenskaper och kundkrav. Hård 
kontroll av kornstorleksfördelning samt fysikaliska och kemiska egenskaper genomförs. 
Provtagning äger rum i täta intervall och prover analyseras vid såväl egna som vid externa 
laboratorier. Företagen har hög geologisk kompetens inom företags- och produktionsledning och 
de är båda kvalitetscertifierade. 
 

Produktionsoptimering av losshållning samt krossning och siktning med avseende på 
eventuella ändringar i bergets eller bergmassans mekaniska egenskaper förekommer inte uttalat. 
Berget uppför sig likartat vid de flesta sprängningar (styckefall, lastbarhet, skut et cetera).  
 

Det finns intresse för simuleringsprogram och verktyg för optimering. 
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4 BERGMATERIALINDUSTRI 
 
 
 
 
4.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
4.1.1 ALLMÄNT 
 

Bergmaterialindustrin utvinner, förädlar och levererar produkter för en rad olika 
användningsområden inom bygg- och anläggningsverksamhet. Exempel på 
bergmaterialprodukter är fyllnads- och anläggningsmaterial till vägar, järnvägar, flygfält, 
industribyggande och husbyggande samt som huvudsakliga insatsvaror till betong och asfalt. 
Beroende på användningsområde ställs olika kvalitetskrav på produkterna, se bland annat 
Johansson och Lindqvist (2003). Bergmaterial utvinns i bergtäkter över hela landet och 
kvaliteten är i hög grad avhängig av rådande geologiska förutsättningar. 
 

Datainsamlingen i föreliggande kapitel har skett genom två studiebesök och två intervjuer. 
Nedan beskrivs de besökta anläggningarna samt de intervjuades verksamhet i korthet, se även 
fallstudien i kapitel 9 som behandlar mobil krossning i bergtäkter.  
 
4.1.2 NCC ROADS AB – GELLERÅSEN, GRANBERGA, EKER OCH DYLTA 
 

Gelleråsen har en total produktion om 150 000-200 000 ton per år inklusive 
betongballastproduktion. 30 % utgörs av naturgrus och 70 % av berg. På Gelleråsen finns en 
stationär produktionsanläggning med fyra krossteg, varav det sista steget kubiserar materialet. 
 

Bergmaterialet i Granberga omfattas i huvudsak av leptit, men även granit förekommer. I 
täkten sker förkrossning med käft- och spindelkross, det vill säga i två steg. Det ger en sortering i 
storleksordningen 0-90 millimeter. Förkrossat material transporteras till Gelleråsen och 
efterkrossas om sorteringen inte ska användas till förstärkningslager. Material från Granberga 
som ska vidareförädlas krossas följaktligen i totalt sex steg. Årligen losshålls omkring 
100 000 ton berg i Granberga. 
 

Geologin i Eker utgörs av medelkornig, röd-grå granit. I täkten utförs mobil krossning av 
vägmaterial och järnvägsballast. 
 

Berget i Dylta består av grå, gnejsig leptit (sur metavulkanit) med inslag av kalksten samt 
pegmatit och därmed också sammanhängande försämringar av bergkvaliteten. I Dylta produceras 
ballast främst till asfalt, dock även övrigt vägmaterial. 
 
4.1.3 SWEROCK AB - VÄNDLE 
 

I Vändle domineras geologin av fin- till medelkornig, jämnkornig granit. Krossning och 
siktning utförs vid en stationär anläggning av underentreprenör. Ibland anlitas även mobila 
enheter till exempel för att krossa ner skut till förstärkningslager (0-90 millimeter) eller till 
upplag för andra produkter som fallet var vid besökstillfället. Den stationära anläggningen 
producerar främst asfaltballast, men ett fullt funktionellt bärlager (0-32 millimeter) avskiljs redan 
efter första krossteget. Ibland kan bärlager sorteras ut direkt ur sprängsalvan, vilket innebär att 
det inte krossas alls utan endast fragmenteras genom sprängning. 



Projekt 1:12 Bergets egenskaper för produktionsoptimering 
KARTLÄGGNING AV PRODUKTIONSOPTIMERING – STUDIEBESÖK OCH FALLSTUDIER 

 
 

14 

Produktionen av asfaltballast sker i tre krossteg. En mindre konkross är uppställd för 
stödproduktion av i första hand sorteringen 8-11 millimeter som generellt ger dåligt utfall och 
ofta är en bristvara i samband med asfaltballastproduktion. Ett visst överskott av en udda 
sortering (6-8 millimeter) uppstår, men den kan blandas i exempelvis förstärkningslager av 
knacksten. Samma förfarande används även vid eventuellt överskott av stenmjöl 
(0-2 millimeter). Det är emellertid ovanligt, eftersom anläggningen levererar ballast och filler till 
två stationära asfaltverk. Underentreprenören producerar årligen 500 000 ton 
bergmaterialprodukter i Vändle bergtäkt. 
 
4.1.4 NCC ROADS AB, UMEÅ 
 

Intervjuad person ansvarar för borrning och sprängning inom företaget, från Arlanda och 
norrut. En del borrning utförs av externa entreprenörer, medan all sprängning genomförs av den 
egna organisationen. Borrning förekommer även vid bland annat Aitikgruvan. Omkring 20 % av 
verksamheten utgör externa uppdrag och total årlig produktionsvolym uppgår till cirka 
3 000 000 kubikmeter.  
 
4.1.5 NORRBOTTENS BERGTEKNIK AB, LULEÅ 
 

Den intervjuade äger ett entreprenadföretag som utför borrning samt sprängning med cirka 10 
anställda och han är ordförande för Bergsprängningsentreprenörernas förening (BEF). 
Arbetsområdet omfattar i huvudsak norra norrland och sträcker sig från Örnsköldsvik och norrut. 
Uppdragen inbegriper främst losshållning i bergtäkter, men även sprängning i gruvor och andra 
sprängningsobjekt förekommer.  
 
 
 
4.2 PROSPEKTERING 
 

Rutiner i samband med undersökning av nya bergtäkter diskuterades med några kontakter. 
Enligt en intervjuad genomförs jord- och kärnborrning till en kostnad av ungefär 
30 000-50 000 kronor. En viktig förutsättning är dock vilket material som ska produceras, 
eftersom behovet av att säkerställa kvalitet och kvantitet inte är så stort för produkter med lägre 
kvalitetskrav. En annan menar att nyöppnade täkter i allmänhet håller högre kvalitet än äldre 
bergtäkter. 
 
 
 
4.3 VAL AV MASKINER OCH DESIGN AV PRODUKTIONSSYSTEM 
 

Val av maskiner och design av produktionsanläggningen utgör en viktig del av 
optimeringsarbetet. Andra, minst lika avgörande faktorer, är exempelvis vilken typ av mantlar 
och siktelement som används, inställning av spaltöppning, storlek på siktmaskor, att krossarna 
går fulla samt att alla inställningar och val harmonierar såväl mellan samtliga produktionsenheter 
som mellan varandra, se kapitel 9. Vid företag och hos enskilda finns väl utvecklade strategier 
för utformning av anläggningar. 
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4.4 PLANERING 
 

Normalt erhålls tämligen knapphändigt information om objekten som ska utvinnas. Vid många 
tillfällen är täkten känd och erfarenheter från tidigare losshållning, krossning och siktning kan 
utnyttjas. I fall täkten är ny undersöks berget okulärt. En intervjuad använder även hammare. Om 
brottet är glasigt och det är klang i ljudet är berget lätt att spränga. Om ljudet är dovt kan 
problem förväntas. Några arbetsledare och entreprenörer använder information från 
kvalitetsprovning för bedömning av berget ur fragmenteringssynpunkt. ”Ju bättre kvalitet desto 
lättare att spränga.” 
 

Geologiska kartor över bergtäkterna är sällsynta. I samband med att kvalitetsproblem uppstår 
kan emellertid geologiska karteringar genomföras. Inga datoriserade hjälpmedel för 
produktionsplanering förekommer. 
 
 
 
4.5 PRODUKTOPTIMERING 
 

Liksom vid industrimineralföretagen sker optimering främst mot produktkvalitet, i första hand 
med hjälp av standardiserade provningar. 
 
 
 
4.6 PRODUKTIONSOPTIMERING 
 
4.6.1 LOSSHÅLLNING 
 

De intervjuade uppger samstämmigt att all optimering sker på basis av tidigare borrning och 
sprängning, det vill säga att losshållning bygger på erfarenheter. Ett tillvägagångssätt när ett nytt 
objekt blir aktuellt är att börja med standardplaner för borrning och laddning. Optimering 
genomförs därefter genom anpassningar av andra och tredje salvan.  
 

En strategi vid losshållning är att anlita samma underentreprenör. I avtalet ingår skuthantering. 
Borroperatörerna bör delta under laddningsmomentet, eftersom de ”känner av” berget och kan 
använda kunskaperna vid laddning. 
 

Beträffande uppföljning resulterade intervjuerna i att en entreprenör uppgav att samtliga salvor 
med avseende på utförd borrning och laddning samt sprängningsresultat dokumenteras. 
Fragmenteringen avläses genom maskintid respektive kostnad för skuthantering. Andelen skut i 
sprängsalvan bör vara cirka 5 % om en teknisk/ekonomisk optimering vill uppnås. Då inkluderas 
dock inte eventuell inverkan av sprängning på kvalitet. 
 

En kort frågestund, främst inriktad mot inverkan av sprängning vid krossning, med en 
underentreprenör för mobil krossning genomfördes. Entreprenören/operatören var inte nöjd med 
de sprängningar som verkställs och han angav att upp till 50 % av salvorna kunde vara bättre. 
Grovt styckefall ger både svårlastat berg och lägre kapacitet i krossen. På vissa platser, beroende 
på berget, är det alltid besvärligt att lasta och krossa, det vill säga borrning och/eller sprängning 
är svår att utföra. 
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Modeller och datorprogram för borrning respektive sprängning nyttjas inte. Vid ett tillfälle 
omnämndes tillämpning av Kutz-Ramformeln för beräkning av borr- och laddplaner inför en 
sprängning avseende grov sten med lyckat resultat. 
 
4.6.2 KROSSNING OCH SIKTNING 
 

Intervjuerna påvisar överensstämmande att bergets mekaniska egenskaper har stor inverkan på 
kapaciteten vid krossning och siktning. En operatör uppger att en minskning med 
30 ton per timme från en normalkapacitet om 120 ton per timme kan uppkomma om berget är 
svårkrossat. Tungkrossat berg har lätt för att hänga sig i krossen och påverkar därför kapaciteten 
i hög grad. 
 

I likhet med losshållning optimeras krossning och siktning med hjälp av erfarenhet. Vid arbete 
i en ny/okänd bergtäkt används de första skiften för att ”ställa in” anläggningen. Det tar relativt 
lång tid att förvärva erfarenhet om krossning. En van operatör kan till exempel urskilja om en 
krossmantel börjar bli nött genom att iaktta mängden på transportbandet för returflödet eller se 
om en siktmaska är trasig genom att observera överkorn på band eller i upplag. 
 

Beroende på den eller de intervjuades position och arbetsuppgifter erhålls delvis olika svar på 
frågan om hur optimering utförs. En täktägares strategi är att utnyttja underentreprenör och att i 
avtalet ställa krav på produktkvalitet. Entreprenören arbetar då mot de krav som beställaren har 
ställt beträffande kvalitet med det material som finns att tillgå. 
 

Användning av modeller och datorprogram för optimering mot produktkvalitet respektive 
lägsta kostnad förekommer endast i ringa utsträckning. En krossentreprenör uppger att företaget 
åtminstone vid ett tillfälle har låtit Sandvik Rock Processing utföra provning för val av 
utrustning i samband med en stor entreprenad då man inte hade erfarenhet av och/eller inte 
kunnat bedöma materialet som skulle förädlas. 
 
4.6.3 LASTNING OCH TRANSPORT 
 

Utöver vad som tidigare angetts om inverkan av losshållning på fragmentering och därmed 
också lastning har inga specifika synpunkter som visar på optimeringsåtgärder avseende lastning 
och transport framkommit. 
 

En täktägare pekade på möjligheten att öka utnyttjandet av maskiner och anläggningar. Detta 
ämne har inte kommit upp vid andra besök och intervjuer. 
 
 
 
4.7 ÖVRIGA OBSERVATIONER 
 

Gnejsgraniter längs med norrlandskusten är svårsprängda liksom glimmerrika bergarter, där 
energi går förlorad. Gråvacka, kvartsit och porfyr är däremot lätta att spränga. Öppna sprickor i 
berget ökar svårigheten, medan täta, fina sprickor förbättrar fragmenteringen. Skjutriktning väljs 
om möjligt vinkelrätt mot brant stående spricksystem. 
 

Om salvan laddas med tändning i mitten och fördröjning utåt sidorna så att kast mot mittpartiet 
uppkommer, förbättras både fragmentering och grävbarhet. Normalt sprängs 4-5 rader i taget 
men salvor om 12-13 rader kan sprängas. 
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Nedanstående exempel på borr- och laddplaner gavs av en entreprenör. 
Håldiameter 76 mm: 2,0 x 2,5 - 2,2 x 2,6 m  
Håldiameter 89 mm: 2,5 x 3,0 - 2,7 x 3,3 m 
Dynamex/prills, densitet 0,8 kg/dm3: 0,60-0,65 kg/m3  
Bulksprängmedel, densitet 1,17-1,18 kg/dm3: 0,75-0,80 kg/m3  
Berg för grov fyllning: 0,15 kg/m3  
Regel: Ju grövre hål desto högre sprängmedelsförbrukning, enligt följande exempel: 
Håldiameter 51 mm: 0,40 – 0,50 kg/m3  
Aitik: 1,0 kg/m3  
Hållutningen väljs normalt till 17 grader från vertikalplanet. 
 

Spricksystem i berget har stor inverkan på sprängningen. I fall det är långt mellan sprickorna 
uppstår lätt skut i övre delen av salvan. Hjälphål kan då borras. Om överytan är kuperad borras 
korta extrahål i uppstickande partier i synnerhet där naturliga sprickor i berget uppträder 
ogynnsamt. Skjutriktning i förhållande till brant stående sprickriktningar väljs så att skjutningen 
sker antingen med eller vinkelrätt mot rådande sprickriktning. 
 

I berg som ger stor borrhålsavvikelse är det viktigt att välja rätt borrkrona och borrstål. 
Borrningens utförande är grundläggande. I ett företag mäts borrhålsavvikelse i alla salvor. Det 
har gett stora erfarenheter. I cirka 20 % av alla sprängsalvor uppstår problem med hålavvikelse. 
 

Pallhöjder upp till 30-40 meter förekommer ibland för att få så billig sprängning som möjligt. 
Sådana sprängningar är mycket känsliga för fel, varför pallhöjder över 25 meter inte bör 
förekomma. 
 

Övergången till larvburna krossar utan matare har ökat problemet med skut. 
Operatören/grävmaskinisten i en mobil kross undviker skut och lägger därför undan stenar som 
skulle kunna passera. Det finns behov av att enkelt möjliggöra definition och fastställande av 
storleken på ett skut. Ansvarsfrågan beträffande skuthantering skulle då vara lätt att lösa. 
 

I ett fall skärs täkten av en oönskad bergformation och berg av sämre kvalitet i anslutning till 
detta band. Täkten har karterats av geolog sedan kvalitetsproblem uppstått. Geologin har även 
lett till planeringsproblem. Nämnda faktum pekar på bristande information om bergkvaliteter och 
kanske även på behov av planeringsverktyg.  
 

Försiktig sprängning för slututformning av bergväggar förekommer inte. En metod är att 
vinkla upp sista hålraden så att grovt berg lägger sig i 45 graders lutning eller att lägga grov 
sprängsten vid pallkantens botten på ett sådant sätt att bergväggen blir svåråtkomlig. En 
intervjuad anser att nuvarande borrhålsdiametrar samt sprängteknik ger stabila väggar och att 
försiktig sprängning därför inte är nödvändig. 
 
 
 
4.8 SAMMANFATTANDE INTRYCK 
 

Ökade insatser i prospekteringsskedet görs i syfte att säkerställa materialkvaliteten i nya 
bergtäkter. 
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Val av maskiner och utformning av produktionssystem utgör viktiga optimeringsåtgärder. 
Andra, minst lika avgörande faktorer, är exempelvis vilken typ av mantlar och siktelement som 
används, inställning av spaltöppning, storlek på siktmaskor, att krossarna går fulla samt att alla 
inställningar och val harmonierar såväl mellan samtliga produktionsenheter som mellan 
varandra. Det finns från praktisk erfarenhet utvecklade strategier för denna typ av optimering. 
 

Databaser och hjälpmedel för planering förekommer i begränsad omfattning eller inte alls. 
Geologiska karteringar utförs för speciella behov. Successivt uppgraderade kartor över täkter för 
planeringsändamål förekommer inte. Geologisk information som underlag för losshållning samt 
krossnings- och siktningsprocessen är knapphändig. 
 

Produktoptimering mot kvalitet är viktig och sker i första hand genom standardiserade 
provningar. Information från kvalitetsprovningar är styrande för produktionen. 
 

Det samlade intrycket från samtal och frågor är att optimering av produktionen (kapacitet och 
kostnader) främst sker genom praktisk erfarenhet och så kallad tyst kunskap. Losshållning 
respektive krossning och siktning ”ställs in” genom justeringar i samband med start av ett arbete 
eller ett objekt.  
 

Berget i täkter och dess egenskaper beskrivs inte i geologiska termer. Orsaken är troligen att 
branschen och företagen använder ett parallellt språkbruk byggd på provningsmetoderna för 
kvalitet och så kallad tyst kunskap: ”Erfarenheter och kunskaper finns inte nedskrivna utan sitter 
i huvudet på folk.” 
 

De intervjuade är positiva till att förbättra kunskaperna om bergmaterialet och dess inverkan på 
produktionen. Simuleringsprogram för ekonomisk optimering skulle utnyttjas om de fanns 
tillgängliga. 
 

Det finns en stor fond av praktisk erfarenhet från losshållning samt krossning och siktning som 
borde kartläggas inklusive dokumenteras i syfte att göra den tillgänglig för nya operatörer och 
arbetsledare, se exempel på uppgifter under avsnitt 4.7 samt kapitlen 8 och 9. 
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5 NATURSTENSINDUSTRI 
 
 
 
 
5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
5.1.1 ALLMÄNT 
 

Natursten används som byggnadsmaterial, vid anläggningsarbete samt till gravvårdar, 
skulpturer och ornament. För husbyggnad används natursten inom- och utomhus för exempelvis 
golv, inredning och fasader. I anläggningsbyggande nyttjas sten till bland annat kantsten, 
gatubeläggning, trappor och murar. År 2003 rapporterades totalt 67 stenbrott i produktion 
(Sveriges geologiska undersökning, 2004a). 
 
5.1.2 BESÖK OCH INTERVJUER 
 

Datainsamlingen för stenindustrin gjordes i huvudsak genom deltagande i ett seminarium om 
natursten förlagt till Breanäs i nordöstra Skåne. Seminariets målgrupper var arkitekter och 
trädgårdsarkitekter. Dessutom deltog en del återförsäljare av natursten samt tekniker och säljare 
från de företag som organiserade seminariet. Seminariet omfattade totalt tio föredrag om olika 
ämnen från teknisk information till sten i konst samt sammanlagt åtta studiebesök vid stenbrott 
och anläggningar för bearbetning liksom besök i utemiljöer. Seminariet gav god överblick av 
såväl produktion som användning och underhåll av natursten. Det framgick även väl på vilket 
sätt industrin vill kommunicera med arkitekterna. En uppföljande intervju med Kurt Johansson, 
Sveriges Stenindustriförbund (SSF) genomfördes efter seminariet. 
 
 
 
5.2 PRODUKTOPTIMERING 
 

Egenskaper hos natursten brukar delas in i visuella och tekniska egenskaper. Natursten 
omgärdas av ett omfattande regelverk för provning av tekniska egenskaper och en del visuella 
egenskaper som hör samman med dess beständighet i ytutseendet, se Sveriges 
Stenindustriförbund (2002a).  
 

De visuella egenskaperna utgörs av färg, struktur och textur samt beständighet i ytutseendet 
bland annat ljusbeständighet, ytvittring, rostbenägenhet från kismineral samt missfärgning av 
ämnen i bakmur och isolering. Exempel på tekniska egenskaper är densitet, porositet, 
vattenabsorptionsförmåga, formförändring, motstånd mot nötning, tryck- och böjdraghållfasthet, 
elasticitet, längdutvidgning vid uppvärmning, frostbeständighet och utspjälkningshållfasthet (vid 
infästning). Nya stenar undersöks även petrografiskt från tunnslip i mikroskop. I företagens 
produktinformation finns delar av dessa provningar redovisade, men inte alltid. Teknisk 
provning utförs till övervägande del av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås. 
 

Stenens estetiska och visuella egenskaper är avgörande vid val av sten för olika ändamål. 
Kunskaper och erfarenheter hos hantverkare som bygger med och monterar natursten har även 
stor betydelse för ett bra slutresultat. Rätt skötsel av stenen är också viktig för att bibehålla en 
vacker och beständig yta. 
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5.3 OPTIMERING – PROSPEKTERING, BRYTNING OCH BEARBETNING 
 

Försök att utnyttja markradar för bestämning av horisontella sprickor (bankningsplan) har 
gjorts, dock utan framgång. Det har varit svårt att bedöma varför geofysiska metoder inte har 
kommit till användning vid prospektering efter natursten. Diamantborrning är inte heller en bra 
metod, eftersom glest liggande missfärgningar inte kan observeras. Vid sökning efter fyndigheter 
utnyttjas därför i hög grad erfarenheter och provbrytning. Enligt Kurt Johanssons terminologi 
gäller det att hitta ”ägg” av berg som har skyddats av omgivande deformationszoner. 
 

Ekonomin vid brytning av natursten bestäms främst av utbytet i brottet och storleken på de 
block som kan levereras för fortsatt bearbetning, ju större block desto högre pris. Flera ytor 
friläggs genom linsågning, men en sprängning för att förflytta blocket genomförs alltid. Syftet är 
även att ruska om berget så att naturliga sprickor som senare skulle kunna ge problem, öppnar 
sig eller blir synliga. Utbytet i brottet och storleken på block beror nästan uteslutande på 
bergmassans egenskaper.  
 

För produktion av gatsten, kantsten och liknande produkter som framställs genom klyvning är 
bergets klyvbarhet av avgörande betydelse. 
 

Utveckling av metoder i syfte att sänka kostnaderna för brytning pågår i samverkan med 
leverantörer av maskiner och insatsvaror, till exempel borrning av raka parallella hål, bättre 
sprängmedel och slitstarka linor för sågning (även matning och linhastighet). 
 

Förädling av råblock till slutprodukter sker genom en rad operationer beroende på slutprodukt. 
De viktigaste operationerna är neddelning genom klyvning, klippning, linsågning, ramsågning, 
klingsågning, kantsågning, flamning, krysshamring, fräsning, slipning och polering. Även inom 
dessa områden pågår utvecklingsarbete för att optimera verksamheten. Exempel på åtgärder är 
sågklingor (storlek och koncentration av diamanter, matrisens egenskaper) samt utrustning och 
material för krysshamring, slipning och polering. 
 

För val av utrustning och förbrukningsmaterial till ovan angivna operationer i brytning och 
förädling liksom i utvecklingsarbetet krävs en anpassning av typ och kvaliteter till bergets 
egenskaper. Det sker genom en dialog med leverantörerna och genom försök. Leverantörerna 
kan ha egna provningsmetoder, men normalt efterfrågas inte bergprover. Ofta har dock 
kvartsinnehåll och kornstorlek avgörande inflytande. Val av utrustning, optimering och 
utveckling bygger i hög grad på erfarenhet. 
 
 
 
5.4 ÖVRIGA OBSERVATIONER 
 

Under seminariet framgick tydligt att industrin vill att arkitekter och konstruktörer så tidigt 
som möjligt ska ta kontakt med presumtiv leverantör för att få till stånd en dialog om aktuell sten 
med hänsyn till visuella egenskaper och lämplighet för funktionen i fråga. Kunskapen om 
natursten, både brytning, bearbetning och användning, bygger i hög grad på erfarenheter och de 
bör komma till användning. Enligt några deltagare kan de standardiserade provningarna 
betraktas som ett slags kvalitetssäkring. Andra menade att det borde föreligga tydligare teknisk 
information och priser så att arkitekter samt konstruktörer själva kan göra beräkningar och val. 
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Naturstensindustrin har genom utvecklingsprojekt och egna insatser lagt ner stor möda på att ta 
fram informationsmaterial om natursten, dels allmänt (Sveriges Stenindustriförbund, 2002a), 
dels beträffande användning (Sveriges Stenindustriförbund, 2002b, 1991a och 1991b) samt 
skötsel (Sveriges Stenindustriförbund, 1991c, 2003a och 2003b). 
 

Få utbildade geologer arbetar inom stenindustrin. 
 
 
 
5.5 SAMMANFATTANDE INTRYCK 
 

Omfattande geologiska beskrivningar och standardiserade provningar genomförs med 
avseende på natursten. Informationen används endast delvis vid optimeringar av olika slag. 
 

Brytning och bearbetning av sten bygger i hög grad på industrins praktiska erfarenheter. 
Uttalade metoder att beskriva och prova berget som underlag för produktionsoptimering 
förekommer endast i ringa grad.  
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6 MASKINTILLVERKARE 
 
 
 
 
6.1 INLEDNING 
 

Ett besök samt en telefonintervju har genomförts hos och med tillverkare. Syftet har främst 
varit att kartlägga vilka undersökningar och tester som genomförs för optimeringsändamål. I 
nedanstående beskrivning görs därför ingen omfattande genomgång av produkter eller 
tillverkning. 
 
 
 
6.2 SANDVIK ROCK PROCESSING 
 
6.2.1 ALLMÄNT 
 

Sandvik Rock Processing utgör en del av affärsområdet Sandvik Mining and Construction, i 
vilket bland andra även Sandvik Tamrock och Sandvik Mining and Construction Tool ingår. 
Sandvik Rock Processing tillhandahåller främst käftkrossar, konkrossar, slagkrossar, siktar 
matare samt mobila kross- och siktenheter (Sandvik Rock Processing, 2004). Företaget utför 
tester för kunder och för egen utveckling på sitt laboratorium i Svedala samt vid en 
försöksanläggning i Dalby nära Lund. Anläggningen i Dalby omfattar utrustning för pålastning, 
band till ficka ovanför kross, kross, band till sikt och sikt. Anläggningen används för 
processutveckling, men kan även utnyttjas av kunder. 
 
6.2.2 VAL AV MASKINER OCH DESIGN AV PRODUKTIONSSYSTEM 
 

Företaget har datorverktyg och modeller för processutformning, dels för den fysiska 
anläggningsdesignen, dels en databas med alla testdata. Hjälpmedlen används i samband med 
service till kunder. 
 

Nedanstående tester genomförs i en ”trestegsraket” där samma bergmaterial används 
successivt. 

• Impact Work Index (WI) 
En bergstyck av kubisk form med sidan 6-8 centimeter träffas av två hammare från var sitt håll 
placerad längst ner på var sin pendel. Dessa lossas från allt högre höjd och ges därför 
successivt större och större anslagsenergi. Energin som fordras för att krossa stenen utgör 
Impact Work Index. 

• Abrasion Index (AI) 
Fragmenterat berg med specificerad kornstorlek mals i en liten kvarn med löstagbar roterade 
paddel ett förutbestämt antal varv. Paddelns viktminskning utgör Abrasion Index. Materialet i 
kvarnen siktas även, vilket ger information om bergs egenskap att producera finandel. 

• Krossning i miniatyrkäftkross 
Mätning av krafter på krossplattan samt siktning ger information om krossbarhet. 

Dessutom görs bestämning av densitet. 
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6.2.3 ÖVRIGT 
 

Totalt har 10 000 bergprover testats. Information om testerna finns i databasen. Testerna utgör 
underlag för beräkningar i ovan omnämnda modeller och datorprogram för rekommendationer 
till kunder, främst avseende kapacitet och val av process. WI och AI har stor bredd (känslighet) 
och ger därför utslag för olika berg. 
 

Provningarna relateras enbart till krossnings- och processinformation. Inga geologiska 
beskrivningar eller observationer av berget i övrigt genomförs.  
 

Företaget gjorde under åren 1968-1969 ett försök att jämföra sina provningsresultat med 
provningar som utförs av Sala gällande malning utan att få samband mellan metoderna. Ganska 
nyligen har försök gjorts att jämföra med Sandviks provningsmetoder för borrning, dock utan 
tydliga resultat. En slutsats är att provningarna är till stor nytta, men data kan inte relateras till 
provningsmetoder eller beskrivningar för andra ändamål. 
 

Varje bergart anses ha unika fragmenteringsegenskaper. Stor finandel erhålls till exempel från 
berg med hög biotithalt och av kalksten. Berg har också en egenskap som påverkar 
krossningskapaciteten. För basiska, sega material kan en sänkning med 50 % jämfört med 
normalberg erhållas. Beträffande vanligare bergarter kan sänkningen uppgå till 25 %. 
 
 
 
6.3 METSO MINERALS 
 
6.3.1 ALLMÄNT 
 

Nedanstående information har till stor del hämtats från Metso Minerals hemsida, varför 
åtskilliga engelska benämningar förekommer. Metso Minerals har fem produktliner: Crushing 
and Screening, Minerals Processing, Wear Protection and Conveying, Recycling and Drilling. 
Företaget har följande laboratorier för provning, processförsök och forskning (Metso Minerals, 
2004):  

• Crushing (Milwaukee, USA; Matamata, New Zealand; Tampere, Finland)  

• Grinding (York, USA)  

• Pyro processing (Danville, USA)  

• Slurry pumping (Sala, Sweden; Colorado Springs, USA)  

• Separation equipment (Sala, Sweden)  
 
6.3.2 VAL AV MASKINER OCH DESIGN AV PRODUKTIONSSYSTEM 
 

I Milwaukee finns en pilotanläggning för krossning och siktning. Olika krosstyper kan länkas 
samman med bandtransportörer, siktar, matare, fickor och skoptransportörer i öppna eller slutna 
kretsar. Nedan visas testerna som kan utföras. 

• Paddle abrasion test (Abrasion Index) 

• Impact crushability test (Work Index) 
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Vid testanläggningen i Tammerfors kan följande tester utföras: 

• Crushability 

• Abrasiveness  

• Specific gravity 

• Bond Work Index  

• Abrasion Index  

• Shatter Index  

• Los Angeles value  

• Screening and shape analysis  
 

Mineraltekniklaboratoriet i York förfogar över utrustning för testning av en rad olika 
kvarntyper tillsammans med siktar av varierande slag, både i bänkskala och i pilotskala. Utöver 
metoder för mätning av kornstorleksfördelning och andra karaktäriseringar av partiklar kan 
kommande uppräknade tester genomföras. 

Bond Work Index tester 
• Standardized Tests 
• Ball or Rod Mill 

Hardgrove grindability index tester 
• Standardized Tests 
 

Genomförandet av ett Bond Work Index test för malning går i princip till på följande sätt. Ett 
vägt material med definierad siktkurva mals i en liten kvarn ett bestämt antal varv, normalt 
100 varv, varvid energiförbrukningen mäts. Materialet tas ur och siktas på en sikt, vilken väljs 
med hänsyn till den process som ska optimeras. Material kvar på sikten förs tillbaka till kvarnen 
tillsammans med lika mycket nytt ursprungligt material som siktades av. Proceduren upprepas 
5-7 gånger till dess att stabilitet i resultaten uppnås. Bond Work Index som erhålls är ett mått på 
energiåtgång för att mala materialet från en kornstorleksfördelning till en annan. Provet ger 
viktig information för dimensionering av fullstora processer. 
 
6.3.3 ÖVRIGT 
 

I samband med malning och siktning utförs även försök i bänk- och pilotskala. Under försöken 
studeras neddelningsmaskinerna i kombination med metoder för siktning.  
 

Det är viktigt att påpeka att petrografiska analyser alltid utförs i samband med utformning av 
processer för gamla samt nya bergmaterial som underlag för utformning av neddelnings- och 
separationsoperationer. De geologiska undersökningarna i mikroskop utförs i ett tidigt skede av 
fyndighetsägaren eller organisationer som denne anlitar. 
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6.4 SAMMANFATTANDE INTRYCK 
 

Tillverkare av krossar, siktar och kvarnar använder testmetoder för att fastställa kapacitet, 
energiåtgång och slitande egenskaper hos berget. Provningsmetoderna efterliknar de maskiner 
och processer som ska väljas och optimeras. Det finns stora databaser med testresultat och 
jämförande resultat från produktion. Informationen används i egna modeller för design och val 
av maskinutrustning för kundernas räkning samt för utveckling av produkter. Företagen har även 
dyrbara försöksanläggningar.  
 

Tillverkarnas kunskaper om berget är i hög grad relaterade till hur berget uppträder i egna 
utrustningar och i lägre grad till geologiska eller allmänna (berg)mekaniska egenskaper hos 
berget. Erfarenheter och kunskaper är relevanta för de egna behoven.  
 

Erfarenheter om berget, uppbyggda från provningsmetoderna, är företagsinterna och därför 
normalt inte åtkomliga utanför företagen och branscherna. Datorverktyg för val av maskiner och 
design av produktionssystem är emellertid kommersiellt tillgängliga. 
 

Typiskt för malning och siktning är att försök även utförs i bänkskala och i pilotskala. Under 
försöken studeras neddelningsmaskinerna i kretsar i kombination med tänkbara metoder för 
siktning.  
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7 FORSKNINGSORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER 
 
 
 
 
7.1 INLEDNING 
 

Besök genomfördes vid Chalmers tekniska högskola (CTH), SP Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut (SP) samt Sveriges geologiska undersökning (SGU) och en telefonintervju 
gjordes med en representant för Swedish Blasting Research Centre at Luleå University of 
Technology (Swebrec). Besök och intervjuer har haft olika karaktärer och delvis olika syften. 
Det underliggande målet har emellertid varit att få ökad kännedom om metoder och provning av 
berg. Under varje besök har syftet med och omfattningen av besöket/intervjun angetts. Endast 
kort information om organisationernas verksamheter lämnas, se respektive organisations 
hemsida för mer fakta. 
 
 
 
7.2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA (CTH), INSTITUTIONEN FÖR MASKIN- OCH 

FORDONSSYSTEM 
 

Huvudsyftet med besöket var att få mer information om den provningsmetod för krossning 
som föreslagits vid forskargruppen för mekaniska system/krossmaskiner. Resultat från 
provningarna används som ingångsdata i datorprogram för optimering av krossning och siktning. 
 
7.2.1 PROVNINGSMETOD GENOM FORMBETINGAD DEFORMATION 
 

Forskargruppen utför provning av berg för att få ingångsdata till den krossmodell som har 
utvecklats av Evertsson (2000). Med provningen görs en karaktärisering av krossegenskaper 
genom formbetingad kompression. Provningar utförs enbart för den egna forskningen, men 
University of Nottingham (Dr Sam Kingman) har valt att använda metoden för att verifiera 
inverkan av högintensiva mikrovågor på berg.  
 

Provningen består av två delar, Single particle breakage och Interparticle breakage. En 
fullständig beskrivning av provningsmetoderna saknas. Delar av metoden finns beskrivna i 
avhandlingen, Evertsson (2000).  
 
SINGLE PARTICLE BREAKAGE 
 

Enskilda bergstycken, cirka 20 millimeter stora, trycks i en press som styrs för hand genom 
pumpning, typ domkraft. Bitarna läggs direkt på en platta och provet tycks med en motstående 
platta fäst på domkraften. Kraft och deformation mäts. Ungefär 10 stycken provas till samma 
deformation. Provning utförs i steg om 5 % från 10 % till 30 % deformation. Krossat material 
från samma deformationssteg samlas och siktas. 
 
INTERPARTICLE BREAKAGE 
 

Provningen utförs i en cylinder, omkring 10 centimeter i diameter, med cirka 0,5 kilogram 
berg ur en bestämd fraktion. Provningen utförs på liknade sätt som för single particle breakage, 
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det vill säga till olika deformationer från 10 % till 35 %. Varje provning på en deformationsnivå 
utförs flera gånger med samma material och med siktning mellan varje steg, se Evertsson (2000). 
 
7.2.2 KOMMENTAR 
 

Utredarnas bedömning är att provningsmetoden mäter bergets fragmenteringsegenskaper utan 
hänsyn till hållfasthet eller energibehov. Detta gör metoden intressant, eftersom den kompletterar 
andra metoder. Provningsmetodens egenskaper bör studeras genom ytterligare forskning och 
eventuellt utvecklas vidare. 
 
 
 
7.3 SP SVERIGES PROVNINGS- OCH FORSKNINGSINSTITUT (SP) 
 

Besökets syfte var att få en överblick över verksamheten och resurser för bergprovning. 
Besöket omfattade mikroskopimetoder, ballastprovning, provning av natursten och 
bergmekanisk provning. Nedan beskrivs SP:s verksamhet kortfattat liksom de viktigaste 
intrycken från besökstillfället. 
 
7.3.1 VERKSAMHET 
 

SP har en omsättning på drygt 540 miljoner kronor samt cirka 630 medarbetare och är därmed 
en av landets största forskningsinstitut (SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, 2004a). 
Årligen utförs uppdrag för omkring 6 000-7 000 kunder. Uppdragen kommer in i alla led från 
utveckling och konstruktion till produktion, användning och återvinning. De kan innefatta 
teknisk undersökning, beräkning, provning, mätning, kvalitetssäkring och certifiering, ofta i 
helhetslösning. 
 

Verksamheten har stor teknisk bredd med ett 30-tal teknikområden organiserade i nio 
samverkande tekniska enheter. SP är en utpräglad kunskapsorganisation med hög personell 
kompetens. Av 630 medarbetare har över hälften akademisk utbildning och omkring 90 personer 
har forskarutbildning. SP deltar löpande i ett 40-tal EU-projekt. Institutet har ackreditering för 
kalibrering, provning och inspektion samt certifiering av produkter och ledningssystem. SP är ett 
aktiebolag som till 100 % ägs av svenska staten genom Näringsdepartementet. 
 

SP:s tekniska enheter och deras verksamhetsområden framgår av sammanställningen i 
tabell 7.1, enligt SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (2004a). 
 

Mikroskopi, ballast- samt stenprovning ligger inom enheterna byggnadsteknik och 
bergmekanikprovning sorterar under mekanik. 
 
7.3.2 MIKROSKOPIMETODER 
 

En forskargrupp har under de senaste tre åren, bland annat genom finansiering av SGU för 
bergkvalitetskartan, utvecklat mikroskopimetoder och genomfört intressant forskning. SP 
utnyttjar en kombination av svepelektronmikroskop och optiskt mikroskop inklusive 
fluorescerande penetranter samt bildanalys för att detektera mikrosprickor. Genom att kombinera 
metoderna kan identifiering av korngränser, mineralsammansättning och mikrosprickor ske. 
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Utöver metodutvecklingen har forskning utförts bland annat avseende kvantifiering av 
texturparametrar med bildanalys och jämförelse med bergmaterialegenskaper (ballasttester) i två 
undersökningar, se Åkesson et al. (2001 och 2003a) samt försök med enaxiell cyklisk belastning 
av provkroppar och kvantifiering av mikrosprickor efter försöken (Åkesson et al., 2003b). 
 
Tabell 7.1 Sammanställning av SP:s tekniska enheter och teknikområden 
 

TEKNISK ENHET TEKNIKOMRÅDE 

BRANDTEKNIK material 

 konstruktion 

 brandskydd 

BYGGNADSTEKNIK material 

 konstruktion 

 trä 

CERTIFIERING produkter 

 ledningssystem 

ELEKTRONIK produktsäkerhet 

 programvara 

 elmiljö, EMC 

ENERGITEKNIK byggnadsfysik 

 VVS-teknik 

 akustik 

KEMI OCH MATERIALTEKNIK informationslagringsteknik 

 kemisk analytisk kemi 

 polymerteknik 

 ytskydd och korrosion 

 funktionella material 

 biologiskt laboratorium 

MEKANIK hållfasthet 

 produktsäkerhet 

 transportsäkerhet 

MÅTT OCH VIKT justering 

 fältkalibrering 

 ädelmetallkontroll 

MÄTTEKNIK nationell metrologi 

 mätprocesser, givarteknik 

 kalibrering 
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7.3.3 BALLASTPROVNING 
 

SP utför standardiserad provning och certifierar även andra bergmateriallaboratorier. 
 
7.3.4 NATURSTENSPROVNING 
 

Institutet genomför provning för stenindustrin, se avsnitt 5.2. SP deltar även som koordinator i 
ett stort projekt inom EU:s femte ramprogram i projektet TEAM ”Testing and assessment of 
marble and limestone”, vilket behandlar problemet med böjning och termisk expansion för 
fasadplattor av marmor. 
 
7.3.5 BERGMEKANISK PROVNING 
 

SP ombesörjer bergmekanisk provning för Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) i samband 
med SKB:s pågående platsundersökningar. Totalt beräknas cirka 1 000 prover per år under fem 
år utföras. För ändamålet har ny, modern utrustning bland annat för en- och triaxiell provning 
anskaffats. Organisationen kommer därmed att bygga upp avsevärd kompetens och erfarenhet 
inom bergmekanisk provning. 
 
 
 
7.4 SWEDISH BLASTING RESEARCH CENTRE AT LULEÅ UNIVERSITY OF 

TECHNOLOGY (SWEBREC) 
 

Intervjuns syfte var främst att få information om metoder som Swebrec använder i samband 
med sin forskning.  
 
7.4.1 VERKSAMHET 
 

Swebrec är en centrumbildning vid Luleå tekniska universitet (LTU). Fyra forskare, vilka 
tidigare arbetade med sprängteknik inom SveBeFo (Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning), 
tillhör nu LTU och har sin dagliga arbetsplats som hyresgäster i SveBeFos lokaler i Stockholm. 
Syftet med Swebrec är bland annat att stärka samverkan mellan den industrirelaterade 
sprängtekniska forskningen och LTU. Forskningsledaren Finn Ouchterlony har anställning som 
professor i detonik och bergsprängningsteknik. 
 
7.4.2 METODER I SAMBAND MED UTVECKLING AV SPRÄNGTEKNIK 
 

Swebrec har deltagit i EU-projektet ”Less Fines Production in Aggregate and Industrial 
Minerals Industry” med arbetsnamnet Less Fines i nordisk samverkan med Nordkalk AB samt 
Dyno Nobel och med fältsprängningar hos Nordkalk. År 2002 sprängdes fem salvor med 
detaljerade uppföljningar såsom geometri, laddning, VOD, filmning et cetera. År 2003 
genomfördes tre veckolånga kampanjer med 8 till 10 sprängsalvor i varje kampanj, totalt 
25 salvor. Följande observationer beträffande bergets egenskaper har gjorts: 

• Geologi enligt lokal klassificering 

• Kartering av sprickor i bergmassan och efterföljande simulering för att beräkna in situ 
blockstorlek 

• Bergmekaniska parametrar (tryck- och draghållfasthet, elastiska egenskaper, brottseghet) 
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• Mikrosprickbildning (P-vågshastighet, porositet) 

• Sprängningsförsök i labbskala med cylindrar, diameter 100-300 millimeter 

• Krossnings- och malningsförsök 

Intressanta resultat som jämför olika neddelningsmetoder har erhållits. Ovan angivna provningar 
och försök har utförts av forskare i Österrike och Frankrike. Liknande försök har inom projektet 
Less Fines utförts i täkter och brott i Österrike samt Spanien. Den långtgående karteringen eller 
beskrivningen av berget har krävt mycket resurser utan att ge motsvarande utbyte i form av ökad 
säkerhet i utsagorna om styckefallet. Andra faktorer som variationerna i borrning, laddning och 
bergegenskaper har haft större effekt på utfallet. 
 

Sprängningsförsök har i ett tidigare SveBeFo-projekt utförts i Bårarps stenbrott för att studera 
fragmentering. Delar av undersökningarna finns redovisade i Viktoria Svahns 
licentiatavhandling, Chalmers tekniska högskola. Övriga försök är utförda av Mats Olsson. 
Bergmekanisk karaktärisering av berget gjordes i samband med dessa försök; kärnborrning, och 
sprickkartering samt elasticitets- och hållfasthetsdata. 
 

Även i Aitikgruvan pågår sprängningsförsök med avsikt att studera fragmentering. Berget 
karteras med klassificeringssystemet som används av Aitiks gruvgeolog. Data kan samlas in 
genom systemet för flödesstyrd produktion som har introducerats, bland annat MWD 
(Measurement While Drilling/mätning under borrning), positionsangivelse av utrustning med 
GPS (Global Positioning System), kaxprovtagning och bildanalys av berg vid tömning av 
truckar. Dessutom ska ett system för digital kartering av pallytor provas och jämföras med 
kartering av orienterade borrkärnor. Slitagetest på bergarterna diskuteras också. Utöver denna 
information görs ingen provning av berget utan Bolidens egen databas används. Variationerna av 
ingående data för de olika bergklasserna är mycket stora. 
 

Under ett antal år har forskning pågått beträffande sprickutbredning i kvarstående berg från 
sprängning, främst vid granitbrott i Vånga i Skåne. Ett stort antal hål har sprängts och 
spricklängder i kvarstående berg har kartlagts. Inverkan av frikoppling, hålavstånd, vatten i hål, 
sprängämnestyp och andra parametrar har studerats. Forskningen har bland annat resulterat i ett 
förslag till en ny skadezonsformel (Olsson och Ouchterlony, 2003). Ingen specifik 
karaktärisering av berget har utförts vid forskningen. Begränsade elasticitets- och 
hållfasthetsdata finns för Vångagraniten. I den modellbildning som har utarbetats på basis av 
försöksdata ingår till exempel bergets densitet, P-vågshastighet och brottseghet. 
 
7.4.3 FRAGMENTERINGSMODELLER 
 

För beräkning av fragmentering använder sig Swebrec av Kutz-Ramformeln. Den viktigaste 
parameter som styr styckefallet är specifik laddning. Tidigare har SveBeFo haft en egen modell 
(SveDeFo-formeln) som dock inte nyttjas längre. I samband med arbetet i Less Fines-projektet 
har en ny funktion i Kutz-Rammodellen föreslagits. Den beräknar finandelen på ett bättre sätt än 
tidigare modeller. Funktionen speglar bergets egenskaper och kan användas även för beskrivning 
av styckefallsfördelning från krossning respektive malning, åtminstone om neddelningsstegen 
inte är alltför stora. Modellen ska testas vid försöken i Vändle hösten år 2004. Ingående bergdata 
är desamma som för Kutz-Rammodellen, men modellen är under utveckling. Bergdata inverkar 
främst på prognosvärdet för medelstyckefallet i Kuz-Rammodellen. Mest betydande är 
bergstrukturen, det vill säga sprickavstånd och sprickorientering. Blockigheten inverkar liksom 
tryckhållfastheten för hårt berg och E-modulen för mjukt. Densitetens inverkan kan normalt 
försummas utom för exempelvis ”tung” järnmalm. 
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Som framgår av ovanstående text använder Swebrec inte något standardiserat sätt att beskriva 
det berg som är föremål för försök eller teknikutveckling. Anpassning av berginformationen sker 
till det aktuella projektet. Ju mer tillämpad en undersökning är desto mer fokuseras den på 
sådana faktorer som kan ändras för att styra till exempel styckefall och sprängskador. I mer 
grundläggande undersökningar kommer bergets, det vill säga bergartens och bergmassans, 
egenskaper (främst strukturdata) in. 
 
 
 
7.5 SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING (SGU) 
 

Syftet med besöket var dels att få överblick över SGU:s verksamhet, dels att få information om 
bergkvalitetskartan. Besöket omfattade information om SGU:s verksamhet i korthet, information 
om bergrundskartering, bergkvalitetskartan och information om International Association for 
Engineering Geology and the Environment (IAEG) och Industrial Minerals and Building Stones 
(IMBS). 
 
7.5.1 VERKSAMHET 
 

Verksamheten kan indelas i fem olika grenar: geologisk verksamhet, uppdrag, miljö, 
Bergsstaten samt forskning och utveckling, Sveriges geologiska undersökning (2003 och 2004b). 
En kort beskrivning av verksamhetsgrenarnas omfattning lämnas i nedanstående text. 
 
GEOLOGISK VERKSAMHET 
 

Verksamhetsgrenen utgör 57 % (år 2003) av SGU:s totala verksamhet och den omfattar 
tillhandahållande av geologisk information, utredningsverksamhet rörande Sveriges 
mineralresurser, tillståndsgivning enligt vissa lagar samt remissarbete. Tillhandahållande av 
geologisk information är den dominerande verksamheten inom grenen och den kan i sin tur 
indelas i kartering, dokumentation, förvaltning och utveckling, produktframställning samt 
information och marknadsföring. 
 
UPPDRAGSVERKSAMHET 
 

SGU får åta sig uppdrag som har nära samband med den anslagsfinansierade verksamheten och 
området omfattar 14 % (år 2003) av hela verksamheten. Statlig förvaltning och privata företag är 
de största kundkategorierna. 
 
MILJÖ 
 

Miljöärenden uppgår till 16 % (år 2003) och de innefattar program med ansvar för avveckling 
av oljelagringsanläggningar samt miljömålsfrågor. Inom grenen handläggs även vissa allmänna 
miljö- och naturvårdsfrågor. SGU har huvudansvar för miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god 
kvalitet” och ansvar för delmålet om användning av naturgrus som sorterar under 
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. 
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BERGSSTATEN 
 

Bergsstaten är en självständig förvaltningsmyndighet för frågor om Sveriges mineralhantering 
och den lyder under Näringsdepartementet. SGU är chefsmyndighet. Verksamhetsgrenen utgör 
3 % (år 2003) av totala verksamheten. 
 
FORSKNING OCH UTVECKLING 
 

Området inbegriper stöd till geovetenskaplig forskning som utförs vid universitet och 
högskolor samt forskning och utveckling som bedrivs inom SGU. Grenen överspänner 10 % 
(år 2003) av SGU:s hela verksamhet. 
 
7.5.2 BERGGRUNDSKARTERING 
 

Kartering av berggrunden pågår enligt en långtidsplan för perioden 2000-2008. Verksamheten 
grupperas i huvudsak utifrån detaljeringsgrad efter nedanstående indelning. 

• Kartering av befolkningstäta områden (skala 1:50 000, 1:100 000 för hav) 

• Regional kartering (skala 1:250 000) 

• Kartering i malmpotentiella områden (skala 1:50 000) 

• Kartering i övriga områden (varierande detaljeringsgrad) 

En kortfattad sammanställning över områden som har karterats med avseende på berggrund och 
med olika detaljeringsgrad i enlighet med långtidsplanen redovisas i kommande text. Ytterligare 
information kan erhållas från exempelvis Sveriges geologiska undersökning (2003) samt Persson 
et al. (1995 och 2003). 
 
BEFOLKNINGSTÄTA OMRÅDEN 
 

Arbeten med berg och bergkvalitet har bedrivits i regionerna norr och öster om Göteborg, i 
södra Halland, i Mälardalsregionen, i Östergötland samt i Örebro- och Falun-Gävle-området. 
 
REGIONALT 
 

Fältarbeten är utförda i Jönköpings och Kronobergs län. För Skelleftefältet har beskrivningen 
senarelagts på grund av omprioriteringar. Andra åtaganden har också medfört att beskrivningen 
till Bergslagen har fått senareläggas. 
 
MALMPOTENTIELLA OMRÅDEN 
 

Verksamhet har genomförts i Jämtland, Skelleftefältet, bergslagen och Norrbotten. Planerade 
leveranser av kartdatabaserna till Älvsbyn, Stensund och Söderfors har försenats. 
 
ÖVRIGA OMRÅDEN 
 

Beskrivningen till Tomelilla har lämnats in för manusgranskning och beräknas bli levererad till 
produktframställning i januari år 2004. 
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7.5.3 BERGKVALITETSKARTAN 
 

Bergkvalitetskartan är en tematisk karta som kompletterar berggrundskartan. Dess 
huvudsakliga ändamål är att underlätta en utvärdering av det bästa användningsområdet för olika 
bergarter såsom till exempel ballast till väg, järnväg och betong. Till kartorna medföljer en 
beskrivning av geologi inklusive strukturer samt provningar och analyser, en kvalitetsklassning 
av proverna och slutligen en ytmässig tolkning av bergkvaliteten. Provningar och analyser som 
genomförs är främst provning av kulkvarnsvärde, Los Angeles-tal, punktlastindex och 
alkalikiselreaktivitet, petrografisk analys samt strålningsmätningar. Vid kvalitetsklassningen 
indelas berget i tre klasser inom vardera tre användningsområden: betong, järnväg och väg, 
Persson et al. (1998 och 1999) samt Persson (2000). 
 
7.5.4 ÖVRIGT 
 

SGU har begränsade resurser för preparering av tunnslip, mikroskopering och provning av 
berg. Externa resurser utnyttjas i hög grad. 
 
 
 
7.6 SAMMANFATTANDE INTRYCK 
 

Institutionen för maskin- och fordonssystem vid CTH har föreslagit en ny, deformationsstyrd 
provningsmetod för berg. Metoden är anpassad för krossning, men bör ge intressant information 
om fragmenteringsegenskaper även för andra operationer. Metoden bortser från bergets 
hållfasthet och energibehov för neddelning. 
 

SP har utvecklat metoder där optiskt mikroskop och svepelektronmikroskop tillsammans med 
bildanalys utnyttjas för identifikation och kvantifiering av mineral, korngränser och 
mikrostruktur. Därmed finns verktyg för rationell kartläggning av bergets mikroegenskaper som 
styr fragmenteringsegenskaper. 
 

Swebrec har deltagit i EU-projektet Less Fines, i vilket en rad olika metoder för provning och 
beräkning av bergegenskaper har använts. Viktiga resultat som jämför olika 
fragmenteringsmetoder har erhållits. 
 

SGU arbetar med den så kallade bergkvalitetskartan. I arbetet ingår bland annat ett stort antal 
provningar av bergmaterialegenskaper.  
 

Ovan angivna arbeten och resultat har ökat kunskaper och kompetens om bergets 
fragmenteringsegenskaper. De bör tydliggöras och utnyttjas i praktiskt arbete och för fortsatt 
forskning. 
 

Förutom det aktuella behovet, styrs valet med avseende på metoder för att beskriva och prova 
berg av utbildningsbakgrund och tradition. 
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8 FALLSTUDIE BETRÄFFANDE GÅSGRUVAN 
 
 
 
 
8.1 ALLMÄNT 
 

Gåsgruvans brott och produktionsanläggning är belägna strax invid Persberg, knappt en mil 
nordost om Filipstad. Gåsgruvan ingår i företaget SMA Karbonater AB som driver produktion av 
krossad och/eller mald kalksten och dolomit för miljövård, industri samt jord- och skogsbruk. 
 

Gruvdrift har förekommit i Gåsgruvefältet i över 350 år. I gruvfältet bröts till en början 
huvudsakligen järnmalm, men även zink, koppar, blyglans och silver har brutits om än i 
blygsamma mängder. Förekomsterna av de senare nämnda mineralen var inte tillräckligt stora 
och teknik för att utvinning skulle bli ekonomisk lönsam saknades. Kalkstensbrytningen i 
Gåsgruvan påbörjades år 1852. Under de första femtio åren gjordes uttag om 44 000 ton 
kalksten, vilket kan jämföras dagens brytning som uppgår till 250 000-300 000 ton per år. 
Teknikens framåtskridande tillsammans med nya användningsområden för kalksten är de 
huvudsakliga bidragen till den starka utvecklingen. Totalt har drygt sju miljoner ton kalksten 
utvunnits från fyndigheten under en tidsperiod om 150 år. Under åren 1956-1990 tillverkades 
bränd kalk vid anläggningen, men den produktionen flyttades över till andra kalkverk inom 
företaget och därmed fick Gåsgruvan sin nuvarande inriktning. Bild 8.1 återger en vy över delar 
av kalkstenbrottet och figur 8.1 visar en schematisk framställning över Gåsgruvans 
verksamhetsområde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 8.1 Vy över delar av Gåsgruvans kalkstenbrott 
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För närvarande sker utvinningen i dagbrott, men tidigare bröts kalkstenen under jord. 
Underjordsbrytningen sträcker sig ner till en nivå av 80 meter och den sammanlagda längden av 
orter uppgår till cirka 30 kilometer. Med dagens brytningstakt förekommer kalksten prospekterad 
för 50 år fram i tiden. Ytterligare områden för prospektering och analysering är aktuella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8.1 Schematisk framställning över Gåsgruvans verksamhetsområde 
 
 
 
8.2 GEOLOGI 
 

Gåsgruvan domineras av medel- till grovkornig, kristallin kalksten (marmor). Fyndigheten 
ligger i ett linsformat prekambriskt1 karbonatstenslager utsträckt i nord nordvästlig-syd sydostlig 
riktning, se figur 8.1. Dagbrottet är cirka 800 meter långt och upp till 100 meter brett. 
Omgivande bergarter består av sur metavulkanit och granit. Ett flertal metabasitgångar 
(< 10 meter) finns i den kristallina kalkstenen liksom en större inlagring av metavulkanit, 
grönskarn och järnmalm. Närmast mineraliseringen är kalkstenen så gott som vit och mycket ren. 
I övrigt är den silikatskiktad med brant stupning mot väster. Brucitprickiga lager finns framför 
allt i den östra kontakten mot sidoberget. Längs den västra kontakten är en krosszon 
dokumenterad genom kärnborrning och horisontella bankningsplan framträder tydligt i den övre 
pallen. Vertikala sprickplan med riktning nordost-sydväst förekommer zonvis och till viss del 
även korsande sprickplan. 
 

Kalkstensstråket är ungefär 1 400 meter långt och 100–250 meter brett. Begränsningen mot 
djupet är okänt, men hittills har kalksten påvisats till ett djup av 270 meter under markytan. 
                                                 
1 Prekambrium omfattar jordens äldsta utvecklingsskede, 570 miljoner år och äldre. 
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8.3 PRODUKTER 
 
8.3.1 SORTIMENT 
 

Produktsortimentet som saluförs vid Gåsgruvan omfattar i första hand kalkprodukter i olika 
sorteringar för miljövård, industri samt skogs- och jordbruk. De för produktionsprocessen mest 
betydande produkterna är pigmentsten och sjökalk. Pigmentstenen lagras i silos från vilka 
kunderna själva transporterar sina varor, medan sjökalken paketeras i stora säckar om 
1 500 kilogram. En sammanställning av Gåsgruvans viktigaste produktsortiment inklusive 
användningsområden lämnas tabell 8.1. 
 
Tabell 8.1 Sammanställning av Gåsgruvans produktsortiment 
 

PRODUKT SORTERING ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

G100 100 μm asfaltfiller, miljövård 

G200 200 μm bygg-/anläggningsindustri (betong, takpapp), miljövård

G250 250 μm betong, miljövård 

G300 300 μm värmeverk, miljövård 

JORDBRUKSKALK 0-2 mm jordbruk, jordförbättring, miljövård 

SJÖKALK 0,2-0,8 mm sjökalkning, miljövård 

YTBEHANDLINGSSTEN 0,2-2 mm puts för stenplattor, fasader och dylikt 

HALKKALK 2-5 mm sandning vid halka 

PIGMENTSTEN 0-20 mm tillverkning av bestrykningsmedel för pappersindustri 
 
8.3.2 KVALITETSKRAV 
 

Kvalitetskraven som ställs på kalkstensprodukterna gäller främst kemiskt innehåll och 
föroreningar, ljushet, fukthalt samt kornstorleksfördelning. Föroreningar utgörs av exempelvis 
tungmetaller och järn, men vilket ämne som kategoriseras till förorening beror av produktens 
användningsområde och vilka krav kunden ställer. De flesta sorteringar måste följa en 
produktspecifik kornstorleksfördelningskurva. 
 

Kalciuminnehållet i sjökalk från Gåsgruvan garanteras ligga på en angiven nivå och eftersom 
produkten ska vara så dammfri som möjligt, bör andelen finmaterial vara låg. I syfte att 
underlätta utspridning måste även fukthalten hållas under ett bestämt värde. 
SMA Karbonater AB har på eget initiativ sänkt gränsvärdet beträffande sjökalkens fukthalt från 
1 % till 0,2 % för att tillgodose kundbehov. Naturvårdsverkets krav på produkter för kalkning av 
sjöar och vattendrag innebär att kalkprodukten ska uppfylla en kvalitetsdeklaration för fraktion 
(kornstorleksfördelning), CaO-värde (kalciuminnehåll) och tungmetaller, det vill säga att 
produkten är P-märkt (Naturvårdsverket, 2002), se även underavsnitt 8.4.5. 
 

De viktigaste kraven på som ställs på pigmentsten är ljushet samt innehåll av kiselsyra. Ämnen 
såsom järn kan påverka ljusheten och hög andel kiselsyra försämrar utbytet vid vidareförädling. 
Tabell 8.2 samt figur 8.2 visar ett exempel på en kornstorleksfördelningskurva för G250, en  
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finkornig kalkprodukt för betong och miljövård, och tabell 8.3 sammanställer vissa 
kravspecifikationer för kalkstensprodukter. 
 
Tabell 8.2 Förklaring till kornstorleksfördelningskurvan i figur 8.2 
 

Våtsiktning    
Datum: 2004-07-14  
Distr: PJ  
Provmärkning: G 250  
 V. 0428  
 Gåsgruvan   

Sikt Vikt % Passerad 
µm kvar vikt % 

SNV:s rekommendation 

1000  0,0  100,0 Undre linje   Övre linje   
500  0,2  99,8 exkl. doserare   för doserare   
250  1,8  98,0 Passerad Fraktion  Passerad Fraktion 
150  6,3  91,7 vikt % µm  vikt % µm 
63  28,2  63,5  90  250   90  100 
45  9,5  54,0  50  50    50  30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8.2 Exempel på kornstorleksfördelningskurva för G250 
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Tabell 8.3 Sammanställning av vissa kravspecifikationer för kalkprodukter 
 

ÄMNE/EGENSKAP VÄRDE ENHET PRODUKT 

ALUMINIUM (AL) < 20 g/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

ZINK (ZN) < 50 mg/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

KROM (CR) < 50 mg/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

NICKEL (NI) < 20 mg/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

KOPPAR (CU) < 20 mg/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

VANADIN (V) < 20 mg/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

BLY (PB) < 20 mg/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

KOBOLT (CO) < 20 mg/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

KADMIUM (CD) < 0,5 mg/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

KVICKSILVER (HG) < 0,05 mg/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

CAO-VÄRDE 48-52* % sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

FUKTHALT  < 1 (0,2) % sjökalk, övriga produkter som sprids ut 

FINANDEL (< 0,2 MM) < 10 % sjökalk 

KISELSYRA < 9,5 % pigmentsten 

* Värdet är inget gränsvärde, utan ett enligt Naturvårdsverket (2002) normalvärde för kalkmjöl. 
 
 
 
8.4 PRODUKTIONSPROCESSEN 
 
8.4.1 BRYTNINGSPLANERING OCH UPPFÖLJNING 
 

Brytningen vid Gåsgruvan planeras med hjälp av datorprogram och omfattande databaser. 
Provtagning sker kontinuerligt genom kärn- samt kaxborrning och geologin kartläggs 
regelbundet av SMA Karbonater AB:s geolog. Resultat från analyser och geologiska karteringar 
förs in i databaserna, vilka ligger till grund för blockmodeller som byggs upp i syfte att styra 
produktionen utifrån kund- och kvalitetskrav. Det innebär att varje sprängsalva är väl 
dokumenterad med avseende på geologi, kemiskt innehåll och föroreningar redan innan den 
skjuts. I regel ligger brytningsplaneringen tre till fyra sprängsalvor före produktionen. 
Förfarandet medger en relativt flexibel omläggning av produktionsprocessen och anpassning till 
rådande förhållanden. 
 

Vanligtvis överensstämmer prognostiserat resultat bra med verkligt utfall. Även tekniska fakta, 
resultat samt kostnader för varje sprängsalva dokumenteras och följs upp. 
 
8.4.2 PRIMÄRPRODUKTION 
 

Den del av produktionen som är gemensam för hela produktsortimentet benämns här 
primärproduktion. Den omfattar losshållning, krossning och siktning i två steg samt lastning och 
transport i brottet såväl som till vidare förädling. Primärproduktionen är av naturliga skäl  
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lokaliserad till kalkstenbrottet (se figur 8.1). All krossning och siktning som förekommer här är 
förlagd till bergrum som härstammar från tiden då underjordsbrytning tillämpades vid Gåsgruvan 
och samtliga produktionsenheter drivs med el. Möjligheten att krossa under jord är en stor fördel 
med avseende på både inre och yttre miljö. En sammanställning av in- och utgående sortering 
vid respektive produktionsenhet i primärproduktionen lämnas i tabell 8.5 och figur 8.3 återger ett 
flödesschema över Gåsgruvans produktionskedja. 
 
LOSSHÅLLNING 
 

Borrning, laddning och sprängning sköts av egen personal och enhetsoperationerna genomförs 
från brytningsplanering med hjälp av blockmodeller. Brytning pågår för närvarande i tre pallar 
med 14-19 meters höjd. Borrplanen har vanligtvis nästan kvadratisk hålsättning, håldiameter på 
76 millimeter och hållutning på cirka 10 grader från vertikalplan. Sprängämnen av slagen ANFO 
till pipladdning och dynamit till bottenladdning är de mest använda. Om borrhålen är våta 
utnyttjas patronerade sprängämnen för hela laddningen. I enstaka fall, när stora volymer ska 
sprängas, används emulsionssprängämnen som pumpas ner i hålen. Tändsystemet som nyttjas är 
Nonel Unidet. Det medför att alla borrhålssprängkapslar har samma fördröjningstid och 
tändföljden byggs upp på ytan med ytkopplingsenheter, i vilka fördröjningstiden är inbyggd. 
Tändföljden kan därmed styras från markplan. Upptändning sker med hjälp av stötvåg. 
Standardtypen av tändplan är rak och hålraderna skjuts efter varandra. Sprängning förekommer i 
genomsnitt en (1) gång per vecka och normalt omfattar varje salva cirka 5 000 ton berg. 
Tabell 8.4 redogör för en mer detaljerad sammanställning av frekvent förekommande tekniska 
data för enhetsoperationerna borrning, laddning och sprängning. 
 
Tabell 8.4 Sammanställning av representativa tekniska data för losshållning 
 

 BETECKNING VÄRDE ENHET 

PALLHÖJD K 14 m 

FÖRSÄTTNING V 2,0 m 

HÅLAVSTÅND E 2,2 m 

HÅLDIAMETER d (∅) 76 mm 

HÅLLUTNING - 10 grader (°) 

UNDERBORRNING U 1,0 m 

SPECIFIK BORRNING g 0,2 m/m3 

SPRÄNGÄMNE, BOTTENLADDNING - dynamit - 

SPRÄNGÄMNE, PIPLADDNING - ANFO - 

TÄNDSYSTEM - Nonel Unidet - 

TÄNDPLAN - rak - 

FÖRDRÖJNINGSTID - 17, 25, 42, 67 ms 

FÖRLADDNING h0 2,0 m 

SPECIFIK LADDNING q 0,5 kg/m3 

SALVSTORLEK - 5 000 ton/salva 

MAXIMAL ANDEL SKUT - 10 % 
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Skut knackas med hydraulhammare av personal som ansvarar för sprängningen. Styckefallet i 
salvorna kan variera inom tämligen vida gränser beroende av strukturgeologi och skjutriktning. 
Andelen skut bedöms som högst att uppgå till 10 %. 
 
KROSSNING OCH SIKTNING 
 

Losshållet material tippas i en ficka framför mataren. Mataren är av typen vibrationsmatare 
och den styrs av en bandvåg som är placerad på transportbandet efter förkrossen. Sprängstenen 
matas sedan in i förkrossen, en käftkross med 120 centimeters intag och en maximal kapacitet på 
ungefär 400 ton per timme. Vanligen behöver den dock inte producera mer än cirka 120 ton per 
timme för att tillgodose övriga produktionen. Stenarna som lämnar förkrossen är i 
storleksordningen 0-150 millimeter. 
 

Förkrossad sortering går via transportband till grovavskiljning som består av en endäckad 
trådsikt med fyrkantmaskor. Här avskiljs material som är 45 millimeter eller mindre och det 
transporteras direkt till sekundärproduktionen utan vidare bearbetning. Den så kallade 
+45-fraktionen (större än 45 millimeter) förflyttas med transportband till ett andra krossteg. 
 

Den andra krossen i primärproduktionen är en slagkross, vars produktion harmonierar med 
käftkrossen, det vill säga omkring 120 ton per timme. Till slagkrossen kommer 
45-150 millimeter stora kalkstenar och de krossas här ned till sorteringen 0-70 millimeter. 
Materialet går sedan vidare till sekundärproduktionen via ett drygt 200 meter långt 
transportband. 
 
Tabell 8.5 Sammanställning av in- och utgående sortering vid respektive produktionsenhet i 

primärproduktionen 
 

PRODUKTIONSENHET IN (MM) UT (MM) VIDARE TILL 

KÄFTKROSS sprängsten  0 - 150 grovavskiljning 

GROVAVSKILJNING  0 - 150  0 - 45 sekundärproduktion 

   45 - 150 slagkross I 

SLAGKROSS I  45 - 150  0 - 70 sekundärproduktion 
 
LASTNING OCH TRANSPORT 
 

Vid primärproduktionen lastas sprängstenen med hjälp av hjullastare till dumper som 
transporterar materialet till fickan vid första krossteget. All övrig materialförflyttning, det vill 
säga transport mellan olika produktionsenheter samt till sekundärproduktionen, sker med 
transportband. Hjullastare används även för planering, städning och dylikt inom 
verksamhetsområdet. Utöver framförhållning av sprängsten, finns inga materialupplag på 
markytorna i brottet. All lastning och transport inom Gåsgruvan utförs av såväl egen personal 
som egen maskinpark. Maskinparken består av tre hjullastare och en dumper. 
 
8.4.3 SEKUNDÄRPRODUKTION 
 

Sekundärproduktionens utformning varierar med hänsyn till vilka produkter som ska tillverkas. 
Pigmentsten och sjökalk är styrande, varför beskrivningarna nedan bygger på produktion av 
nämnda alternativ. Tillverkningen är jämnt fördelad (1:1) mellan de två produkterna.  
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Sekundärproduktionen sker vid kalkverket (se figur 8.1) och produktionsenheterna är eldrivna. 
Tabellerna 8.6-8.7 visar en sammanställning av in- och utgående sortering vid respektive 
produktionsenhet med avseende på pigmentstens- samt sjökalkstillverkning och figur 8.3 
framställer ett flödesschema över Gåsgruvans produktionskedja. 
 
PRODUKTION AV PIGMENTSTEN 
 

Första anhalten i sekundärproduktionen är en siktstation bestående av en fyrdäckad sizersikt 
med fyrkantmaskor i trådduk. Hit kommer fraktionerna 0-45 millimeter och 0-70 millimeter från 
primärproduktionen. Materialet siktas upp i en sortering om 0-20 millimeter som går till silo för 
färdig produkt samt en +20-fraktion, vilken transporteras via en mellanficka till tredje krossteget. 
Förflyttningarna sker med bandtransportörer. 
 

Liksom i andra krossteget är krosstypen i det tredje en slagkross. Stenar av storleken 
20-70 millimeter matas in och produktionen håller cirka 120 ton per timme. 
 

Efter krossning passerar materialet en enkel trådsikt som avskiljer 0-20 millimeter samt 
+20 millimeter. Sorteringen 0-20 leds till silo för färdig produkt, medan +20-fraktionen går på 
retur och krossas om. Materialtransporterna genomförs med hjälp av transportband. 
 
Tabell 8.6 Sammanställning av in- och utgående sortering vid respektive produktionsenhet i 

sekundärproduktionen med avseende på pigmentstenstillverkning 
 

PRODUKTIONSENHET IN (MM) UT (MM) VIDARE TILL 

SIKTSTATION I  0 - 70  0 - 20 silo för färdig produkt 

   20 - 70 slagkross II 

SLAGKROSS II  20 - 70  0 - +20 siktstation II 

SIKTSTATION II  0 - +20  0 - 20 silo för färdig produkt 

     +20 slagkross II 
 
PRODUKTION AV SJÖKALK 
 

När materialet kommer från primärproduktionen leds det till första siktstationen bestående av 
en fyrdäckad sizersikt. Siktelementet är trådduk och siktmaskornas form är fyrkantiga. Här 
uppdelas inkommande 0-70 millimetersfraktion i 0-2, 2-5 samt 5-70 millimeter stora sorteringar. 
De två förstnämnda går till upplag respektive silo för färdig produkt, medan stenarna i 
storleksordningen 5-70 millimeter transporteras till silo för så kallad råsten. Från silon hämtas 
råsten som ska vidareförädlas genom malning. Materialförflyttning sker med transportband.  
 

Kvarnen som används vid malningssteget är av typen stångkvarn och dess produktions-
kapacitet med avseende på sjökalkstillverkning ligger på omkring 15 ton per timme. 
Inkommande flöde styrs av en bandvåg som är placerad på transportbandet in till kvarnen. När 
råstenen har malts transporteras den via skruvtransportör och elevator till andra siktstationen. 
 

Siktstation nummer två är identisk med den första, det vill säga en fyrdäckad sizersikt med 
fyrkantmaskor i trådduk. Malt material siktas upp i kornstorlekarna 0-0,2, 0,2-0,8 samt 
+0,8 millimeter. Sorteringen 0-0,2 skruvas till silo för färdig produkt, 0,2-0,8 till en tredje 
siktstation och +0,8-fraktionen går på retur till kvarnen. Returen ligger på maximalt 20 %. 
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Vid tredje siktstationen avskiljs finmaterial, < 0,2 millimeter, som trots tidigare siktningar 
följer med sorteringen 0,2-0,8. Bortsiktad finandel förs med elevator till silo för färdig produkt, 
medan kornstorleken 0,2-0,8 millimeter transporteras via elevator till ytterligare en siktstation. 
Siktstation nummer tre är en vindsikt. 
 

Även fjärde siktstationens uppgift är att avlägsna andelen fint från sorteringen 
0,2-0,8 millimeter. Sikttypen är en sizersikt i fyra däck, tråddukar och fyrkantiga siktmaskor. 
Efter siktning transporteras båda sorteringarna (0-0,2 och 0,2-0,8) med hjälp av transportskruv 
till silo för färdig produkt. 
 
Tabell 8.7 Sammanställning av in- och utgående sortering vid respektive produktionsenhet i 

sekundärproduktionen med avseende på sjökalkstillverkning 
 

PRODUKTIONSENHET IN (MM) UT (MM) VIDARE TILL 

SIKTSTATION I  0 - 70  0 - 2 upplag för färdig produkt 

   2 - 5 silo för färdig produkt 

   5 - 70 stångkvarn via råstenssilo 

STÅNGKVARN  5 - 70  0 - +0,8 siktstation II 

SIKTSTATION II  0 - +0,8  0 - 0,2 silo för färdig produkt 

   0,2 - 0,8 siktstation III 

     +0,8 stångkvarn 

SIKTSTATION III  0 - 0,8  0 - 0,2 silo för färdig produkt 

   0,2 -  0,8 siktstation IV 

SIKTSTATION IV  0 - 0,8  0 - 0,2 silo för färdig produkt 

   0,2 - 0,8 silo för färdig produkt 
 
8.4.4 DAMMBEKÄMPNING 
 

För att förhindra damning är filter monterade på strategiska platser längs med hela 
produktionskedjan, både vid primärproduktionen under jord och vid sekundärproduktionen. 
Totalt finns fyra filter placerade i anläggningen. Ytterligare åtgärder för dammbekämpning är 
täckning av tranportband och bevattning. 
 
8.4.5 PROVTAGNING OCH PROVNING 
 

Metoderna som används för provtagning inför brytningsplanering och losshållning är dels 
kärnborrning, dels kaxborrning både i god tid innan och under produktionsborrning. Provtagning 
genomförs även under pågående bearbetning och av slutprodukt. Varje dygn tas tre prover, vilka 
sedan slås samman till ett veckoprov. Veckoproven utgör i sin tur sedermera kvartalsprov. 
Provtagning utförs manuellt av två för ändamålet ansvariga medarbetare. 
 

Kontinuerlig provning av kornstorleksfördelning och fukthalt genomförs vid Gåsgruvans 
produktionslaboratorium i syfte att kontrollera och styra produktionen. Därutöver provas 
materialet vid systerbolagets (SMA Svenska Mineral AB) laboratorium samt vid externa  
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laboratorium. Bestämningarna omfattar analys av kornstorleksfördelning, kemiskt innehåll och 
föroreningar, ljushet samt fukthalt. 
 

Kvalitetsarbetet vid Gåsgruvan kontrolleras med hjälp av olika ledningssystem och 
produktmärkning. SMA Karbonater AB är certifierade enligt SS-EN ISO 140012 samt 
SS-EN ISO 90013 och sjökalken är P-märkt. P-märkning är en produktcertifiering, vilken 
innebär att produkten är såväl granskad som kontrollerad av SP Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut i överensstämmelse med villkor och regler som finns beskrivna för varje 
produktområde (SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, 2004b). 
 
8.4.6 LAGRING AV SLUTPRODUKT OCH UTTRANSPORT 
 

De flesta produkter lagras i silos, men några, exempelvis sjökalk och G250, paketeras i stora 
säckar som rymmer 1 500 kilogram vardera. Jordbrukskalk lagras i upplag.  
 

I princip samtliga transporter av produkter ut från verksamhetsområdet sker med lastbil då 
varken järnvägs- eller sjöfrakt är möjlig från Gåsgruvan. Vid några tillfällen förekommer 
omlastning från lastbil till järnväg beroende av avnämarens geografiska läge. Transporterna 
ombesörjs av kunden eller av kunden alternativt SMA Karbonater AB inhyrda entreprenörer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8.3 Flödesschema över Gåsgruvans produktionskedja 

                                                 
2 SS-EN ISO 14001 är en internationell standard för krav på miljöledning. 
3 SS-EN ISO 9001 är en internationell standard för krav på kvalitetsledning. 
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8.4.7 EFTERBEHANDLING 
 

För närvarande är ingen direkt efterbehandling påbörjad vid Gåsgruvans kalkstensbrott, men 
viss utsprängning av hyllor för rätt slutlig släntlutning är gjord. Till brytningstillståndet 
medföljer förslag till efterbehandlingsplan och där finns även ställda villkor beträffande hur 
efterbehandling måste utföras för att området efter avslutad verksamhet naturligt ska ansluta till 
omgivande terräng och landskapsbild. 
 
 
 
8.5 OPTIMERING 
 
8.5.1 PRODUKTER 
 

När det gäller optimering styrs produktionen främst av slutprodukten och dess önskvärda 
kvalitet. De mest betydande egenskaperna är av kemisk och fysikalisk karaktär, men även 
bergets geologi har inflytande över brytnings- och produktionsstrategin. Den kemiska 
sammansättningen inklusive föroreningar i en lossprängd del av berget är avgörande för vilken 
kalkstensprodukt som kan tillverkas. Tack vare omsorgsfull brytningsplanering kan emellertid 
produkterna produceras utifrån rådande avsättningssituation och kundkrav. Fysikaliska 
egenskaper såsom fukthalt och kornstorleksfördelning regleras under produktionsprocessen. 
 

Andelen fukt i produkter som är ämnade för att på något sätt spridas ut bör normalt inte 
överskrida 1 %, emedan spridningsresultatet försämras väsentligt med ökande fukthalt. 
Gåsgruvans för ändamålet avsedda produkter deklarerar en maximal fuktandel om 0,2 %. Syftet 
med en sänkning av värdet för fukthalten är att i högre grad tillgodose kundernas behov 
respektive önskemål beträffande såväl kvalitet som användning och funktion. För att möjliggöra 
tillverkning av produkter med den starkt begränsade fukthalten avskiljs sorteringen 
0-2 millimeter direkt efter primärproduktionen vid första siktstationen, eftersom kalkstenen i den 
storleksordningen har benägenhet för att binda fukt. 
 
8.5.2 LOSSHÅLLNING 
 

Den omfattande och noggranna brytningsplaneringen vid Gåsgruvan är en metod att optimera 
för losshållning. Varje sprängsalva planeras grundligt och dokumenteras i blockmodeller som 
inbegriper både kemisk sammansättning och geologi. Följaktligen kan losshållningen styras mot 
de kvalitetskrav som önskad slutprodukt ska uppfylla. 
 

Selektiv losshållning förekommer om geologiska förutsättningar för att upprätthålla standarden 
på slutprodukten saknas i någon del av brottet. I fall exempelvis en inlagring av annan bergart än 
kalksten kommer i vägen för brytning, losshålls den separat utan att blandas med kalksten.  
 
8.5.3 KROSSNING, MALNING OCH SIKTNING 
 

Produktionsflödet genom sekundärproduktionen har nyligen förändrats i en ansträngning att 
minska andelen alltför finkornigt material. Tidigare passerade all kalksten från 
primärproduktionen ett tredje krossteg. Efter omläggningen leds råsten som ska malas direkt från 
första siktstationen via silo till kvarnen utan att passera genom andra slagkrossen. På så sätt 
erhålls lägre finandel efter malning. Påföljande siktningsarbete underlättas och kraven på 
produktspecifika kornstorleksfördelningskurvor blir enklare att uppfylla. 
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8.5.4 LASTNING OCH TRANSPORT 
 

Om en sprängsalva består av varierande kalkstenskvaliteter utnyttjas selektiv lastning. 
Särlastning kan bli aktuell när till exempel inslag av grovkornig kalksten uppträder i samma 
salva som en finkornigare sort. Den grovkorniga kalkstenen tenderar att generera hög finandel 
vid vidare förädling och den är därför inte lämpad till samtliga produkter. 
 
8.5.5 VIKTIGA INDATA 
 

De mest betydande parametrarna för produktionsprocessen har identifierats till bergets kemiska 
sammansättning. Det kemiska innehållet styr i hög grad både brytningsstrategi och vilka 
kalkstensprodukter som kan framställas. Naturligtvis krävs geologiska förutsättningar för att 
tillverka produkter av hög kvalitet och fysikaliska egenskaper såsom ljushet har också en relativt 
stor inverkan på produktionen. 
 
 
 
8.6 ÖVRIGT 
 
8.6.1 KOMMUNIKATION OM BERG 
 

De geologiska kunskaperna på inom Gåsgruvans ledning är mycket goda och inom 
ledningsgruppen omnämns berget därför mestadels i geologiska termer. Kommunikationen med 
medarbetare i fält och dem emellan sker vanligtvis med ett mer praktiskt språk såsom hårt 
respektive mjukt, mörkt respektive ljust eller rent respektive förorenat berg. En annan 
erfarenhetsbaserad metod som kan användas för att bilda en uppfattning om bergets egenskaper 
är att lyssna till bergets klang, det vill säga om det låter dovt eller klingande vid slag från ett 
metallföremål. Ett dovt ljud innebär att kalkstenen är av grovkornigare slag. 
 
8.6.2 BEGRÄNSNINGAR 
 

Beträffande optimering upplevs i första hand finandelen i kombination med fukthalt vara den 
begränsande faktorn. Övriga, mindre företagsspecifika, begränsningar är geologiska 
förutsättningar, aktuell avsättningssituation och geografiskt läge. Gåsgruvans geografiska läge 
medför att produkttransporterna inskränks till enbart lastbil. 
 
8.6.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Under fallstudien uttrycktes en oro om att produktionstekniken med slagkrossar inte är den 
mest optimala för nuvarande produktinriktning. Slagkrossarna misstänks generera allt för hög 
finandel inför nästkommande steg i processen och följaktligen skulle de kunna utgöra ett slags 
flaskhalsar i produktionen. 
 

SMA Karbonater AB visade sig intresserade av datorprogram för simulering i syfte att granska 
enhetsoperationerna krossning, malning samt siktning vid Gåsgruvan och därmed få en antydan 
om anläggningen är lämpligt utformad med hänsyn till kvalitetskraven, vilka ställs på 
produkterna som tillverkas. 
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9 FALLSTUDIER BETRÄFFANDE MOBIL KROSSNING 
 
 
 
 
9.1 INLEDNING 
 
9.1.1 ALLMÄNT 
 

Mobil krossning kan omfatta allt ifrån finkrossning i många steg till hjälpproduktion av 
förkrossat material vid en fast anläggning. Verksamheten kan i princip ställas upp var som helst 
till exempel i en täkt för större produktionsmängder eller vid ett rivningsbygge för återvinning av 
rivningsmassor. I ett försök att visa den stora flexibiliteten som mobil krossning medger 
behandlas här två fall. Det ena inbegriper tillverkning av asfaltballast och det andra bär- och 
förstärkningslagerproduktion. I båda fallen lägger tillverkarna slutproduktens kvalitet i fokus 
under hela krossnings- respektive siktningsprocessen och produktionen avser berg (inte 
naturgrus). 
 

Fallstudierna inkluderar inte det fasta bergets geologi, eftersom det varierar i lika hög grad som 
uppställningsplatserna. Dock åskådliggörs bergegenskapernas betydelse för produktionen liksom 
andra viktiga indata till enhetsoperationerna.  
 
9.1.2 PRODUKT- OCH PROVNINGSSTANDARDER 
 

Från och med den 1 juli år 2004 föreskriver bland andra Vägverket i ”Allmän teknisk 
beskrivning för vägkonstruktion, ATB Väg 2004” nya metoder för bergmaterialprodukter och 
provning. Metoderna är europeiska standarder som baserar sig på EU:s byggproduktdirektiv. I 
syfte att tydliggöra förändringarna lämnas i tabell 9.1 en sammanställning över de för 
fallstudierna mest relevanta produkt- och provningsstandarderna. Beträffande obundna 
vägmaterial bör det beaktas att väsentligaste skillnaden mellan SS-EN 13285 ”Obundna 
material” och SS-EN 13242 ”Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och 
anläggningsbyggande” är att den först nämnda sorterar under vägbyggnationer och definierar 
sorteringar, medan den senare kategoriseras till bergmaterialprodukter och behandlar egenskaper. 
Observera att upphandling av produkterna som tillverkas i fallstudierna har skett före de nya 
reglerna trädde i kraft. 
 
 
 
9.2 FYRSTEGSKROSSNING 
 
9.2.1 PRODUKTER 
 
SORTIMENT 
 

Vid tiden för fallstudiens genomförande tillverkades ballast till bitumenbundet slitlager i 
sorteringarna 0-4, 4-8, 8-11, 11-16 millimeter samt för obundet bärlager, 0-32 millimeter, som så 
kallad bonusprodukt. Beskrivningen av produktionsprocessen gäller följaktligen framställning av 
nämnda bergmaterialprodukter. 
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Tabell 9.1 Sammanställning av de för fallstudierna mest relevanta produkt- och 
provningsstandarderna 

 

STANDARD  MOTSVARANDE 

SS-EN 13043 Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält 
och andra trafikerade ytor 

 --- 

SS-EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- 
och anläggningsbyggande 

 --- 

SS-EN 13285 Obundna material 
 

 --- 

SS-EN 932-1 Ballast - Generella metoder – Del 1: Provtagning 
 

 --- 

SS-EN 933-1 Ballast – Geometriska egenskaper – Del 1: Bestämning av korn-
storleksfördelning 

 --- 

SS-EN 933-3 Ballast – Geometriska egenskaper – Del 3: Flisighetsindex 
 

 flisighetstal 

SS-EN 1097-1 Ballast – Mekaniska och fysikaliska egenskaper – Del 1: Be-
stämning av nötningsmotstånd 

 micro Deval-
metoden 

SS-EN 1097-2 Ballast – Mekaniska och fysikaliska metoder – Metoder för be-
stämning av motstånd mot fragmentering 

 Los Angeles-
metoden 

SS-EN 1097-9 Ballast – Mekaniska och fysikaliska egenskaper – Bestämning 
av motstånd mot nötning av dubbdäck 

 nordiska kul-
kvarnsmetoden 

 
KVALITETSKRAV 
 

De viktigaste kvalitetsparametrarna i förevarande studie är främst kornstorleksfördelning, 
flisighetsindex, nötningsmotstånd, motstånd mot fragmentering samt motstånd mot nötning av 
dubbdäck. Eftersom kraven varierar utifrån bland annat vilken typ av asfaltmassa som ballasten 
avser och vilken årsdygnstrafik vägen har detaljredovisas här inga värden för parametrarna. 
Uppgifter om gällande kvalitetskrav som ställs på bärlager och asfaltballast för ett bestämt 
ändamål finns specificerade i ATB Väg 2004, Vägverket (2004). 
 
9.2.2 PRODUKTIONSPROCESSEN 
 
FÖRKROSSNING 
 

Sprängsten lastas till en matare som skiljer ut material av storleken 0-100 millimeter. Den 
avskiljda sorteringen transporteras direkt till andra krossteget. Övriga stenar matas till en 
käftkross, vars intagsöppning är 125 centimeter utefter längsta sidan. Genomsnittlig 
produktionskapacitet håller omkring 450 ton per timme. Bergmaterialet som lämnar första 
krossen är 0-150 millimeter stort. 
 

Nästa krosssteg sker med en spindelkross som producerar i harmoni med käftkrossen, det vill 
säga ungefär 450 ton per timme. Till spindelkrossen kommer material i storleksordningen 
0-150 millimeter och de sönderdelas ned till 0-90 millimeter innan de transporteras till första 
siktningen. 
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Första siktstationen består av en frifallssikt i tre däck. Sikten har gummiduk på översta däcket 
och på resterande däck ligger tråddukar med fyrkantmaskor. Här siktas den första färdiga 
produkten fram, ett bärlager i sorteringen 0-32 millimeter. Eftersom kapaciteten är högre vid 
förkrossningen än vid efterkrossningen läggs ungefär hälften av stenarna som är större än 
32 millimeter på upplag i väntan på ytterligare bearbetning medan andra hälften förflyttas vidare 
till efterkrossning. Tabell 9.2 visar en sammanställning av in- och utgående sortering vid 
respektive produktionsenhet. 
 
Tabell 9.2 Sammanställning av in- och utgående sortering vid respektive produktionsenhet i 

krossnings- och siktningsprocessen 
 

PRODUKTIONSENHET IN (MM) UT (MM) VIDARE TILL 

MATARE sprängsten  0 - 100 spindelkross 

  100-sprängsten käftkross 

KÄFTKROSS 100-sprängsten  0 - 150 spindelkross 

SPINDELKROSS  0 - 150  0 - 90 siktstation I 

SIKTSTATION I  0 - 90  0 - 32 upplag för färdig produkt 

   32 - 90 konkross och upplag 

KONKROSS  32 - 90  0 - +16 siktstation II 

SIKTSTATION II  0 - +16  0 - 4 upplag för färdig produkt 

      4 - 16 slagkross 

     +16 konkross 

SLAGKROSS  4 - 16  0 - 16 siktstation III 

SIKTSTATION III  0 - 16  0 - 4 upplag för färdig produkt 

      4 - 8 upplag för färdig produkt 

      8 - 11 upplag för färdig produkt 

      11 - 16 upplag för färdig produkt 
 
EFTERKROSSNING 
 

Från förkrossdelen och upplag transporteras bergmaterialet till en vibrationsmatare som matar 
tredje krossen, en snabbt roterande konkross. Produktionskapaciteten ligger normalt på omkring 
150 ton per timme. Efter krossning är stenarna i storleksordningen från noll (0) till 
+16 millimeter. 
 

Siktstation nummer två är en tredäckad sikt med brant pålastningsände och flackt slut, en så 
kallad banansikt. Samtliga däck har tråddukar och fyrkantmaskor. Inkommande material indelas 
i sorteringarna 0-4 millimeter som går till upplag för färdig produkt och 4-16 millimeter, vilken 
transporteras till kubisering samt en +16-fraktion som leds på retur till konkrossen. Returen 
ligger på ungefär 20 %. 
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Fjärde krossteget utgörs av en slagkross (Barmac, se bild 9.1), vars uppgift är att kubisera 
bergmaterialet och därmed höja kvaliteten på slutprodukterna. I normalfall släpps 50 % av 
sorteringen genom rotorn och 50 % i kaskad, vilket innebär att hälften av stenarna bearbetas av 
redan rotorbehandlat material. Hur stor andel som släpps genom rotorn beror av produkternas 
kubiseringsbehov. Krossen håller en produktionskapacitet om 150 ton per timme. Om kubisering 
inte är nödvändig kan materialet ledas förbi slagkrossen till nästa sikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 9.1 Fjärde krossteget, en slagkross (Barmac), används vid behov av kubisering 
 

Den tredje siktstationen är identisk med den andra. Här sker slutfraktionering av färdiga 
produkter, närmare bestämt sorteringarna 0-4, 4-8, 8-11 samt 11-16 millimeter. 
 

Bandvågar är placerade så att allt material som går in på de två senare siktarna vägs. En 
sammanställning av in- och utgående sortering vid respektive produktionsenhet redovisas i 
tabell 9.2 
 
LASTNING OCH TRANSPORT 
 

Lastning till första krossteget genomförs med hjälp av grävmaskin, medan materialförflyttning 
mellan enheterna under såväl för- som efterkrossning sker via transportband och till viss del 
matare. Hjullastare transporterar material till efterkrossning samt de färdiga produkterna till 
respektive upplagsplats. 
 
DAMMBEKÄMPNING 
 

Åtgärder som vidtas i dammbekämpande syfte är vanligtvis bevattning och täckning av 
transportband. 
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PROVTAGNING OCH PROVNING 
 

Provtagning genomförs manuellt och i enlighet med standarden SS-EN 932-1 av för uppgiften 
ansvarig personal. Provning sker dels i eget produktionslaboratorium, dels av externa 
laboratorier. Kornstorleksfördelningen kontrolleras minst en gång per vecka och övriga 
egenskaper provas ungefär varannan vecka till ett par gånger per säsong eller om behov 
uppkommer. Med övriga egenskaper avses flisighetsindex, nötningsmotstånd, motstånd mot 
fragmentering samt motstånd mot nötning av dubbdäck. Provningsfrekvenserna ligger generellt 
sett högre än vad som i produktstandarderna för asfaltballast och obundna vägmaterial anges 
vara minimifrekvenser. I tabellerna 9.3-9.4 visas en sammanställning av minimifrekvenser för 
provning enligt SS-EN 13043 och SS-EN 13242. Sammanställningen omfattar endast de för 
fallstudien relevanta provningarna, vilka motsvarar kraven som ställs i ATB Väg 2004 för 
bitumenbundna slitlager samt obundet bärlager. 
 
Tabell 9.3 Sammanställning av minimifrekvens för provning enligt SS-EN 13043 ”Ballast för 

asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor” 
 

EGENSKAP PROVNINGSMETOD MINIMIFREKVENS 

KORNSTORLEKSFÖRDELNING SS-EN 933-1 1 gång/vecka 

FLISIGHETSINDEX SS-EN 933-3 1 gång/månad 

NÖTNINGSMOTSTÅND SS-EN 1097-1 1 gång/år 

MOTSTÅND MOT FRAGMENTERING SS-EN 1097-2 1 gång/år 
 
Tabell 9.4 Sammanställning av minimifrekvens för provning enligt SS-EN 13242 ”Ballast för 

obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande” 
 

EGENSKAP PROVNINGSMETOD MINIMIFREKVENS 

KORNSTORLEKSFÖRDELNING SS-EN 933-1 1 gång/vecka 

NÖTNINGSMOTSTÅND SS-EN 1097-1 2 gånger/år 

MOTSTÅND MOT FRAGMENTERING SS-EN 1097-2 2 gånger/år 
 
LAGRING AV SLUTPRODUKT OCH UTTRANSPORT 
 

Produkterna lagras i upplag utomhus och transporteras normalt med hjullastare direkt från 
upplaget till asfaltverkets fickor för stenmaterial. Förfarandet förutsätter att ett asfaltverk är 
beläget inom täktområdet. Produkter som ska levereras till någon annan anläggning eller kund 
lastas med hjullastare och transporteras med lastbil. 
 
PERSONAL 
 

NCC Roads AB i Gelleråsen har valt att lägga ut en stor del av arbetsuppgifterna på 
entreprenad, exempelvis förkrossning, lastning och transport. Den egna personalstyrkan är därför 
relativt liten. Tillvägagångssättet förutsätter ett gott samarbete, okomplicerad 
informationsöverföring liksom att alla strävar i samma riktning mot uppsatt mål. Detta upplevs 
emellertid inte som ett problem eller hinder utan samtliga parter är såväl positiva till som mycket 
nöjda med arrangemanget. 
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9.2.3 OPTIMERING 
 
PRODUKTER 
 

Bergmaterialproduktionen styrs huvudsakligen av slutprodukterna och den kvalitet som de ska 
hålla. Fastän parametrar såsom sprängsalvans kornstorleksfördelning samt geologi är viktiga 
indata för processen är dessa faktorer inte möjliga att påverka inför krossning och siktning. 
Produktionsenheterna måste följaktligen optimeras med avseende på givna förutsättningar och 
för önskvärd slutprodukt. De mest betydande produktegenskaperna är av mekanisk/fysikalisk 
karaktär, det vill säga kornform (flisighetsindex), nötningsmotstånd, motstånd mot fragmentering 
samt motstånd mot nötning av dubbdäck. Även kornstorleksfördelningen spelar en avgörande 
roll för produktkvaliteten. 
 
PRODUKTIONSPROCESSEN 
 

Genom att kubisera bergmaterialet under produktion kan kvaliteten på produkterna höjas. 
Sambandet mellan de mekaniska/fysikaliska beskaffenheterna medger att i princip samtliga 
parametrar för ovan nämnda egenskaper kan förbättras. Figurerna 9.1-9.2 åskådliggör ett 
exempel på kvalitetshöjning genom tillämpning av kubisering. Här har värdet för motstånd mot 
nötning av dubbdäck (kulkvarnsvärdet) sänkts från 12,0 vikt-% till 8,4 vikt-% efter att ha 
passerat slagkrossen. Exemplet visar emellertid ett extremfall, men vanligtvis blir förbättringen 
så hög som 1,5-2 enheter. 
 

Andra viktiga faktorer som är avgörande ur optimeringssynpunkt är till exempel vilken typ av 
mantlar och siktelement som används, inställning av spaltöppning, storlek på siktmaskor, att 
krossarna går fulla samt att alla inställningar och val harmonierar både mellan samtliga 
produktionsenheter och mellan varandra. 
 

Förfarandet som innebär att material i storleksordningen 0-100 millimeter avskiljs före första 
krossteget resulterar i minskad konsumtion av både slitgods och energi. Bränsleförbrukningen 
kan enligt uppgift från förtaget sänkas med minst 25 % och ibland mer.  
 

NCC Roads AB i Gelleråsen har helt nyligen fått möjlighet att uppdatera den mobila 
produktionsanläggningen med nya maskiner efter medarbetarnas önskemål. Val av 
maskinenheter liksom design har skett utifrån såväl erfarenhet som kompetens, många 
provkörningar samt noggrann utvärdering och i nära samarbete med leverantörer. Bra gehör från 
och god acceptans av företagets ledning har i hög grad bidragit till det positiva resultatet. 
Personalen är synnerligen nöjd med anläggningen, vilken anses fungera mycket väl och tack vare 
stor flexibilitet ha potential för att höja anläggningsutnyttjandet.  
 
VIKTIGA INDATA 
 

Den mest centrala informationen inför krossning och siktning har identifierats till 
bergmaterialets mekaniska/fysikaliska egenskaper samt utfall från losshållning, det vill säga 
styckefall. Hårda bergarter såsom porfyr och kvartsit är viktiga att fastställa, eftersom de nöter på 
anläggningens slitdelar i betydligt större omfattning än en vanlig bergart. Resultat från 
provningar av mekaniska egenskaper inklusive kornstorleksfördelning är av stor betydelse för 
justering av maskininställningar. Även uppgifter om sprängsalvans kornstorleksfördelning samt 
bergets beteende vid losshållning utgör värdefull information när materialet ska vidareförädlas. 
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Figur 9.1 Laborationsrapport avseende kulkvarnsvärde före kubisering 
 
ÖVRIGT 
 

Vid förflyttning av produktionsanläggningen anlitas i största möjliga mån samma 
losshållnings- och transportteam. Det medger enkelt och snabbt informationsutbyte, god 
kännedom om anläggningen samt smidig nedmontering och etablering på nya 
uppställningsplatser. Med anledning därav kan en hel del tid sparas in. 
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Figur 9.2 Laborationsrapport avseende kulkvarnsvärde efter kubisering 
 

Skut hanteras av losshållningsteamet, vilket arbetar sida vid sida med krossverksamheten. Det 
medför att skutknackning sker parallellt med krossning och knackstenen kan därför fördelas 
jämnt till förkrossen under produktionen. Därmed förekommer heller ingen krossning av enbart 
knacksten. 
 

Företagets strategi att anlita underentreprenörer upplevs effektivisera verksamheten. 
Underentreprenörer och egen personal samarbetar mycket bra, kommunikationen är öppen 
liksom uppriktig och alla arbetar med samma målsättning att framställa bergmaterialprodukter av 
hög kvalitet. 
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Övriga förutsättningar som anses vara nödvändiga med avseende på optimering är hög 
kompetens, lång erfarenhet, genuint intresse, stor förståelse och medvetenhet, personkemi samt 
förmåga till såväl samarbete som självständigt arbete. 
 

NCC Roads AB i Gelleråsen har för närvarande avsättning för alla tillverkade produkter 
inklusive det finaste materialet.  
 
9.2.4 KOMMUNIKATION OM BERG 
 

Vanligen nyttjas väldig få geologiska termer vid omnämnande av berg. I stället används ett 
praktiskt språk som i hög grad syftar på de mekaniska/fysikaliska egenskaperna såsom hårt 
respektive mjukt, segt respektive sprött och flisigt respektive kubiskt bergmaterial. 
 

Lärdomar som har erfarits utöver den stora nötningen som uppträder i samband med krossning 
av hårda bergarter (kvartsit och porfyr) är att bergegenskaperna inverkar vid skutknackning. 
Vissa bergarter som till exempel gabbro är svårknackade på grund av deras inneboende seghet. 
 
 
 
9.3 TVÅSTEGSKROSSNING 
 
9.3.1 PRODUKTER 
 
SORTIMENT 
 

I förevarande fall omfattar studien tillverkning av bär- och förstärkningslager för obunden 
överbyggnad till belagda vägar i sorteringarna 0-35 respektive 0-70 millimeter. 
Produktionsprocessen som beskrivs i nästkommande avsnitt är anpassad med hänsyn till nämnda 
bergmaterialprodukter. 
 
KVALITETSKRAV 
 

För studien relevanta kvalitetsparametrar beträffande bärlager är kornstorleksfördelning, 
nötningsmotstånd samt motstånd mot fragmentering. Förstärkningslager berörs endast av de två 
förstnämnda parametrarna vid kontroll på färdigt lager. Exempel på minimikrav för bärlager som 
ställs i ATB Väg 2004 lämnas i tabell 9.5. Exemplet avser inköpt material, det vill säga material 
där råmaterialet inte tillhandahålls av beställaren. Samtliga inköpta material ska vara deklarerade 
enligt SS-EN 13242 ”Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och 
anläggningsbyggande” och SS-EN 13285 ”Obundna material”, Vägverket (2004). Krav på 
kornstorleksfördelning tillkommer. 
 
Tabell 9.5 Exempel på kvalitetskrav för bärlager till belagda vägar enligt ATB Väg 2004 
 

EGENSKAP KRAV FÖR KATEGORI 

NÖTNINGSMOTSTÅND MDE20 

MOTSTÅND MOT FRAGMENTERING LA40 
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9.3.2 PRODUKTIONSPROCESSEN 
 
FÖRKROSSNING 
 

Losshållet berg tippas till en vibrationsmatare som i sin tur matar sprängstenen till en larvburen 
käftkross. Längsta sidan på förkrossens intagsöppning är 120 centimeter. Produktionskapaciteten 
håller i genomsnitt cirka 250 ton per timme och stenarna som lämnar första krossen är 
0-120 millimeter stora. 
 

Förkrossat material läggs på upplag i väntan på förflyttning till andra krossteget. En bandvåg 
är placerad på käftkrossens utgående transportband. 
 
EFTERKROSSNING 
 

Bergmaterial från upplag lastas sedan till en konkross via en vibrationsmatare. Konkrossen är 
monterad på vagn. Beroende av om det är bärlager eller förstärkningslager som produceras är de 
krossade stenarna i storleksordningen noll (0) till +35 respektive noll (0) till +70 millimeter. På 
transportbandet efter konkrossen sitter en bandvåg som väger utgående material. 
Produktionskapaciteten ligger mellan 200 och 250 ton per timme. 
 

Nästkommande produktionsenhet är en tredäckad sikt med gummiduk på första däck och 
tråddukar i fyrkantmaskor på de övriga. Här framsiktas sorteringen 0-35 millimeter alternativt 
0-70 millimeter samt en +35-fraktion eller en +70-fraktion. Plusfraktionen går på retur till 
konkrossen. I tabell 9.6 redovisas en sammanställning av in- och utgående sortering vid 
respektive produktionsenhet i krossnings- och siktningsprocessen. 
 
Tabell 9.6 Sammanställning av in- och utgående sortering vid respektive produktionsenhet i 

krossnings- och siktningsprocessen 
 

PRODUKTIONSENHET IN (MM) UT (MM) VIDARE TILL 

KÄFTKROSS sprängsten  0 - 120 konkross via mellanupplag 

KONKROSS  0 - 120  0 - +35 sikt 
ALTERNATIVT  0 - 120  0 - +70 sikt 

SIKT  0 - +35  0 - 35 upplag för färdig produkt 

        +35 konkross 
ALTERNATIVT  0 - +70  0 - 70 upplag för färdig produkt 

        +70 konkross 
 
LASTNING OCH TRANSPORT 
 

En grävmaskin lastar sprängstenen till första krossteget och andra krossen lastas med hjälp av 
hjullastare. Materialförflyttning mellan övriga produktionsenheter sker med transportband och 
till viss del matare. Hjullastare transporterar de färdiga produkterna till respektive upplagsplats.  
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DAMMBEKÄMPNING 
 

Spridning av damm från verksamheten förebyggs genom bevattning och täckning av 
transportband. 
 
PROVTAGNING OCH PROVNING 
 

Provtagning genomförs manuellt av för uppgiften ansvarig personal. Vid vissa tillfällen utförs 
provtagning gemensamt med kund. Provning sker både i produktionslaboratorium och i externa 
laboratorier. Kornstorleksfördelning undersöks i det närmaste varje dag för egen 
produktionskontroll medan övriga egenskaper (nötningsmotstånd, motstånd mot fragmentering 
och motstånd mot nötning av dubbdäck) provas 1-2 gånger per objekt i storleksordningen 
40 000 ton eller om behov uppstår. Tabell 9.4 redovisar minimifrekvenserna för provning enligt 
produktstandarden SS-EN 13242 ”Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- 
och anläggningsbyggande”. Figurerna 9.3-9.4 visar exempel på resultat från provningar av 
kornstorleksfördelning för både bär- och förstärkningslager. 
 
LAGRING AV SLUTPRODUKT OCH UTTRANSPORT 
 

Färdiga produkter lagras i upplag utomhus, men depåerna är sällan stora eftersom större delen 
av produkterna levereras till kunden i princip så snart de är tillverkade. Uttransporterna 
ombesörjs av underentreprenörer med lastbil. 
 
PERSONAL 
 

Swerock AB i Lycksele har i dagsläget näst intill ingen egen personal för losshållning, 
krossning och siktning, lastning eller uttransport utan företaget köper färdiga produkter och 
verksamheterna ligger därmed på underentreprenad. En arbetsledare från egen personalstyrka 
finns emellertid placerad vid krossningsområdet i syfte att såväl övervaka som ge service under 
pågående aktiviteter.  
 
9.3.3 OPTIMERING 
 
PRODUKTER 
 

Även i det här fallet styrs bergmaterialproduktionen framför allt mot slutprodukterna och deras 
kvalitet. Faktorer som exempelvis geologi och styckefall är fastställda och inte möjliga att 
påverka, varför produktionen måste optimeras utifrån givna förutsättningar mot önskvärd 
produktkvalitet. Störst vikt läggs vid de mekaniska/fysikaliska egenskaperna, det vill säga 
nötningsmotstånd, motstånd mot fragmentering samt motstånd mot nötning av dubbdäck. 
Betydande egenskaper av geometrisk karaktär är kornstorleksfördelning. 
 
PRODUKTIONSPROCESSEN 
 

För att konkrossen i andra krossteget ska ge bästa möjliga utfall bedrivs arbete med justering 
av förkrossen så att den producerar lämplig kornstorleksfördelning. Insatser görs också för att 
optimera andelen material som går på retur. Ur optimeringssynpunkt är förhållanden såsom 
vilken typ av mantlar och siktelement som används, inställning av spaltöppning, storlek på 
siktmaskor, att krossarna går fulla samt samspelet mellan maskinenheternas inställningar av 
betydande vikt. 
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Figur 9.3 Laborationsrapport avseende kornstorleksfördelning för bärlager 
 
VIKTIGA INDATA 
 

Sprängsalvans kornstorleksfördelning (vem har sprängt), eventuell tidigare 
kornstorleksfördelning från krossning samt bergart och/eller mekaniska egenskaper anses vara de 
viktigaste parametrarna inför ny etablering av den mobila anläggningen. Informationen är central 
för maskininställningar och förväntad nötning av slitdelar.  
 
ÖVRIGT 
 

Tillvägagångssättet att köpa färdig produkt anses förutsätta gott samarbete med såväl 
underentreprenörer som kund och informationsutbytet mellan samtliga parter måste vara både 
ärligt, öppet och sätta bergmaterialprodukternas kvalitet som angelägnaste utgångspunkt. 
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Figur 9.4 Laborationsrapport avseende kornstorleksfördelning för förstärkningslager 
 

Produktionen av sorteringarna (bär- och förstärkningslager) som beskrivs i den här studien 
bedöms inte kunna bli helt optimal så länge krossningen endast sker i två steg. Trestegskrossning 
skulle ge betydligt bättre resultat med högre utfall och anläggningsutnyttjande, enklare 
produktionsstyrning samt jämnare produktkvalitet med färre sprickor och bättre kornform. Vid 
mindre produktionsvolymer såsom i detta fall är det emellertid inte ekonomiskt förmånligt att 
krossa i tre steg. Uppställningen med två krossar betraktas av företaget som en nödlösning för att 
få lönsamhet i produktionen. 
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Det faktum att många ingående parametrar som till exempel geologi, sprängsalvans styckefall 
eller befintlig maskinpark inte kan förändras innebär att produktionen måste genomföras utifrån 
givna villkor. För att tillverka bästa möjliga produkt krävs kunskap, erfarenhet och fokusering på 
produktkvalitet. 
 
9.3.4 KOMMUNIKATION OM BERG 
 

Generellt sett talas ett praktiskt språk med hänsyftning mot mekaniska/fysikaliska egenskaper 
även om viss geologisk kunskap anses vara nödvändig. Berget beskrivs i termer såsom hårt, 
mjukt, segt, sprött, tungt och lätt. Sega bergarter är dyra att krossa då de kräver mer energi än 
spröda och hårt berg nöter slitdelarna i betydligt större omfattning än mjukt. 
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10 RESULTAT OCH SLUTSATSER 
 
 
 
 

Målet med föreliggande rapport, som utgör en del av MinBaS Projekt 1:12 Bergets egenskaper 
för produktionsoptimering, är att redovisa nuvarande metoder och praxis att beskriva och prova 
berg, i första hand för produktionsoptimering. Sammanfattande resultat redovisas i avsnitt 10.1 
och 10.2. 
 

Ett av projektets delmål är att förbättra informationsöverföring mellan olika enhetsoperationer 
och utbyte av erfarenheter mellan branscherna inom MinBaS och mellan industri och forskare. I 
denna undersökning har försök att göra iakttagelser beträffande språk och kommunikation om 
berget utförts. Intrycken visas i avsnitt 10.3. Avsnitt 10.4 summerar en del identifierade problem 
och i avsnitt 10.5 sammanfattas övriga iakttagelser. 
 
 
 
10.1 NUVARANDE METODER ATT BESKRIVA OCH PROVA BERG FÖR OPTIMERING 
 

Kapitel 2 omfattar förslag till en uppdelning i olika faser, i vilka optimeringsverksamhet 
förekommer. Samma indelning används i nedanstående sammanfattning av resultat. 
 
10.1.1 PROSPEKTERING 
 

Prospektering har inte varit ett en viktig frågeställning i undersökningen. Några intryck är dock 
på sin plats att redovisa. 
 

En förbättring av kvaliteten i nyöppnade bergtäkter upplevs av flera entreprenörer. Detta kan 
vara ett tecken på förbättrade metoder och insatser vid prospektering efter nya täkter. 
 

Den nya bergkvalitetskartan som för närvarande utarbetas av SGU skapar bättre förutsättningar 
att bedriva prospektering. SGU påpekar att kartan endast är avsedd att utgöra underlag i samband 
med företagens egna detaljundersökningar för nya bergtäkter. 
 

Försök med geofysiska metoder vid prospektering efter natursten har genomförts utan 
framgång. Diamantborrning är inte heller en bra metod, eftersom glest liggande missfärgningar 
inte kan observeras. Vid sökning efter naturstensfyndigheter utnyttjas därför i hög grad 
erfarenheter och provbrytning. 
 
10.1.2 VAL AV MASKINER OCH DESIGN AV PRODUKTIONSSYSTEM 
 
MASKINTILLVERKARE 
 

Tillverkare av krossar, siktar och kvarnar använder specifika testmetoder för att fastställa 
kapacitet, energiåtgång och slitande egenskaper hos berget. Exempel på sådana metoder är 
Impact Work Index (krossning), Abrasion Index och Bond Work Index (malning). 
Provningsmetoderna efterliknar de maskiner och processer som ska väljas och optimeras. Det  
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finns mycket stora databaser med testresultat och jämförande resultat från produktion. 
Informationen används i egna modeller för design och val av maskinutrustning för kundernas 
räkning. 
 
MINERALINDUSTRI, BERGMATERIALINDUSTRI OCH NATURSTENSINDUSTRI 
 

I undersökningen finns flera exempel på insatser i syfte att optimera 
produktionsanläggningarna, till exempel minskning av finandel hos mineralindustriföretagen och 
utveckling av krossanläggningar, se underavsnitten 9.2.3-9.3.3. Strategier för utformning av 
anläggningar finns, men de baserar sig i hög grad på praktisk erfarenhet. Inköp av maskiner sker 
i nära dialog med tillverkarna byggd på gemensamma och egna erfarenheter. Uttalad användning 
av provningsmetoder, modeller eller simulering har inte kunnat beläggas. Datorprogram för 
beräkning av borr-, ladd-, tändplaner förekommer i en del fall, dock utnyttjas de endast i 
begränsad utsträckning. 
 
SLUTSATS 
 

Val av maskiner samt design av processer och produktionssystem utgör en viktig del av 
branschernas optimeringsinsatser. 
 
10.1.3 PLANERING 
 
MINERALINDUSTRI 
 

Mineralindustriföretagen använder databaser för sina fyndigheter. Databaserna uppdateras 
kontinuerligt genom geologisk kartering, kaxprovtagning och andra åtgärder. Förtagen använder 
datoriserade hjälpmedel för planering. De har hög geologisk kompetens, både inom produktions- 
och företagsledningarna. 
 
BERGMATERIALINDUSTRI OCH NATURSTENSINDUSTRI 
 

Databaser och hjälpmedel för planering förekommer i begränsad omfattning eller inte alls. 
Geologiska karteringar utförs för speciella behov. Successivt uppgraderade kartor över täkter och 
brott för planeringsändamål är sällsynta. Geologisk information eller provningar av berget som 
underlag för planering av losshållning och krossning är knapphändig. 
 
SLUTSATS 
 

Inom området för planering kan man urskilja stora olikheter mellan branscherna. 
Mineralindustrin har utvecklade planeringsverktyg för optimering. 
 
10.1.4 PRODUKTOPTIMERING 
 
MINERALINDUSTRI 
 

Vid de båda studerade anläggningarna utförs optimering mot produktegenskaper och kundkrav. 
Hård kontroll av kornstorleksfördelning samt fysikaliska och kemiska egenskaper sker. Tät 
provtagning genomförs och prover analyseras i egna liksom i externa laboratorier. Använda 
provningsmetoder är utformade för de speciella egenskaper som kunderna vill ha vetskap om,  
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främst för funktionen, men också för rationell hantering av produkterna. Här finns en stor bredd 
av egenskaper. Provningarna är inte alltid standardiserade utan de kan också vara formulerade 
efter kundernas krav. 
 
BERGMATERIALINDUSTRI 
 

Bergmaterialproduktionen styrs huvudsakligen av slutprodukterna och den kvalitet som de ska 
hålla. De mest betydande produktegenskaperna är av mekanisk/fysikalisk karaktär, det vill säga 
kornform (flisighetsindex), nötningsmotstånd, motstånd mot fragmentering samt motstånd mot 
nötning av dubbdäck. Även kornstorleksfördelningen spelar en avgörande roll för 
produktkvaliteten. Provningarna måste följa europeisk standard. Provtagning och kontroll följer 
ställda krav, se bland annat underavsnitten 9.2.2-9.3.2 samt tabellerna 9.3-9.4 om 
provningsfrekvens. 
 
NATURSTENSINDUSTRI 
 

Egenskaper för natursten brukar indelas i visuella och tekniska egenskaper. Visuella 
egenskaper är avgörande vid val av sten för olika ändamål. Industrin eftersträvar dialog mellan 
leverantörer och kunder som i hög grad bygger på praktisk erfarenhet. Natursten omgärdas av ett 
omfattande regelverk för provning av tekniska egenskaper och en del visuella egenskaper som 
hör samman med dess beständighet i ytutseendet. Exempel på tekniska egenskaper som bestäms 
är densitet, porositet, vattenabsorptionsförmåga, formförändring, motstånd mot nötning samt 
tryck- och böjdraghållfasthet. Nya stenar undersöks även petrografiskt från tunnslip i mikroskop. 
Provningsresultaten och beskrivningarna utgör ett slags kvalitetssäkring av produkterna. 
 
SLUTSATS 
 

Produktoptimering är den fas som mest utnyttjar bergprovning av olika slag beroende på 
standardiserade krav och kundkrav. Branschernas varierande produkter innebär att 
provningsmetoder och beskrivningar varierar inom vida gränser. 
 
10.1.5 PRODUKTIONSOPTIMERING 
 
MINERALINDUSTRI 
 

Produktionsoptimering av losshållning, krossning, malning och siktning med avseende på 
eventuella ändringar i bergets eller bergmassans mekaniska egenskaper förekommer inte uttalat. 
Berget uppför sig likartat vid de flesta sprängningar (styckefall, lastbarhet, skut et cetera). 
 
BERGMATERIALINDUSTRI 
 

Losshållning respektive krossning och siktning ”ställs in” genom justeringar i samband med 
start av ett arbete eller ett objekt. Justeringarna genomförs i första hand med hjälp av kunskaper 
och erfarenheter från andra täkter samt aktuell täkt. Inom branschen används även information 
från kvalitetsprovningar i produktionen, då främst mekaniska egenskaper och 
kornstorleksfördelning. Upplysningar och utfall från losshållning, det vill säga styckefall, är även 
viktiga. Hårda bergarter såsom porfyr och kvartsit måste identifieras, eftersom de nöter på 
anläggningens slitdelar. Sega bergarter påverkar kapaciteten i krossningen. 
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Andra viktiga faktorer som är avgörande ur optimeringssynpunkt är till exempel vilken typ av 
mantlar och siktelement som används, inställning av spaltöppning, storlek på siktmaskor, att 
krossarna går fulla samt att alla inställningar och val harmonierar både mellan samtliga 
produktionsenheter och mellan varandra. 
 

Optimering genom att använda modeller eller simulering och därmed sammanhängande 
bergprovningar är sällsynt. 
 
NATURSTENSINDUSTRI 
 

Brytning och bearbetning av sten bygger framför allt på industrins praktiska erfarenheter. 
Uttalade metoder att beskriva och prova berget som underlag för produktionsoptimering 
förekommer endast i ringa grad. 
 
SLUTSATS 
 

Det samlade intrycket är att optimering av produktionen (kapacitet och kostnader) främst sker 
genom praktisk erfarenhet och så kallad tyst kunskap.  
 
 
 
10.2 FORSKARNAS METODER ATT BESKRIVA OCH PROVA BERG 
 

Forskningens val av metoder beror mycket på syftet med forskningen. Här beskrivs intrycken 
uppdelade dels på metoder för design och optimering, dels övriga metoder. Annan forskning än 
den som hänger samman med metoder för bergprovning eller liknade behandlas inte. Några 
observationer bygger på kännedom om forskningsverksamhet som tidigare inte har beskrivits. 
 
10.2.1 METODER FÖR DESIGN OCH OPTIMERING 
 

I samband med utveckling av verktyg för simulering av krossning och siktning har forskare vid 
Institutionen för maskin- och fordonssystem, CTH föreslagit en ny, deformationsstyrd 
provningsmetod för berg. Metoden är anpassad för krossning och tar inte hänsyn till bergets 
hållfasthet eller energibehov för fragmenteringen, i likhet med funktionen för käft- och 
konkrossar. Egenskaperna hos metoden bör undersökas genom jämförande studier med andra 
provningsmetoder för fragmentering, speciellt sprängning. Kanske behöver utrustning och 
styrning av provning utvecklas. Metoden används för närvarande endast inom forskning, men 
kan bli en metod för produktionsoptimering, inte enbart i samband med simulering. 
 

Swebrec har vidareutvecklat den så kallade Kutz-Rammodellen för beräkning av fragmentering 
vid sprängning. Vid arbete i projektet Less Fines har en ny funktion föreslagits. Den beräknar 
finandelen på ett bättre sätt än tidigare modeller. Funktionen speglar bergets egenskaper och kan 
användas även för beräkning av krossning respektive malning, åtminstone om neddelningsstegen 
inte är alltför stora. Modellen ska testas vid försöken inom MinBaS-programmet i Vändle hösten 
år 2004. Ingående bergdata för beräkningar enligt Kutz-Rammodellen är bergets hållfasthet och 
bergmassans egenskaper. 
 

Göteborgs universitet har, under ledning av Bo Ronge, utnyttjat en metod för kartering av 
bergmassans egenskaper. Liknande modeller, med statistisk approach, har föreslagits av andra 
forskare. 



Projekt 1:12 Bergets egenskaper för produktionsoptimering 
KARTLÄGGNING AV PRODUKTIONSOPTIMERING - STUDIEBESÖK OCH FALLSTUDIER 

 
 

65 

Vid avdelningen för Bergteknik, LTU, har arbete med utveckling av datorprogramvara för 
simulering av sprickinitiering, sprickutveckling och fragmentering byggd på finita 
elementmetoden pågått. Materialmodellen förutsätter heterogena egenskaper hos berget och 
efterfrågar därför indirekt mikrosprickinformation. Simuleringar av bland annat hållfasthet, 
design av borrutrustning och fragmentering genom krossning har gett intressanta resultat. 
 

SP har utvecklat metoder där optiskt mikroskop och svepelektronmikroskop, tillsammans med 
bildanalys, används för identifikation och kvantifiering av mineral, korngränser och 
mikrostruktur. Därmed finns verktyg för rationell kartläggning av mikroegenskaper hos berg 
som styr fragmenteringsegenskaper. En ökad förståelse för brott i berg och fragmentering har 
uppnåtts med denna forskning.  
 

En kombination av forskningsresultat från Bergteknik, LTU, och SP kan snabbare leda fram 
till praktiskt användbara verktyg för beräkning av avverkning och fragmentering, speciellt för 
borrning och krossning, med troligen också för sprängning. 
 
10.2.2 ÖVRIG FORSKNING 
 

Swebrec har i tidigare nämnda EU-projekt medverkat i undersökningar där en rad olika 
metoder för beskrivning och provning av berg har använts. 

• Geologi enligt lokal klassificering 

• Kartering av sprickor i bergmassan och efterföljande simulering för att beräkna in situ 
blockstorlek 

• Bergmekaniska parametrar (tryck- och draghållfasthet, elastiska egenskaper, brottseghet) 

• Mikrosprickbildning (P-vågshastighet, porositet) 

• Sprängningsförsök i labbskala med cylindrar, diameter 100-300 millimeter 

• Krossnings- och malningsförsök 

Rapportering av projektet bör resultera i ökade kunskaper om egenskaper som styr fragmentering 
och hur överföring av information mellan olika enhetsoperationer kan ske. 
 

SGU arbetar med den så kallade bergkvalitetskartan. I arbetet ingår bland annat ett stort antal 
provningar av bergmaterialegenskaper. Denna databank kan få stor betydelse för överföring av 
erfarenheter mellan olika branscher och yrkesgrupper i framtiden. 
 

Från forskning inom flera forskningsorganisationer under senare år finns exempel på arbeten 
där ingen karaktärisering av berget har utförts. Det kan bero på att behovet saknas på grund av 
att berget inte är en intressant variabel. Orsaker kan även vara avsaknad av relevanta metoder 
eller allmän god kännedom om berget som används.  
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10.3 SPRÅK OCH KOMMUNIKATION OM BERGEGENSKAPER 
 
10.3.1 BRANSCHERNAS SPRÅK 
 
MINERALINDUSTRI 
 

De geologiska kunskaperna inom företagen är höga, både vid företagsledning och vid 
produktionsledning. Företagen har utvecklade databaser, datorverktyg och kontrollsystem som 
utnyttjar geologiska definitioner. Mineralindustrin använder alltså i hög grad ett geologiskt 
språkbruk. 
 
BERGMATERIALINDUSTRI 
 

Inom de stora företagen finns geologiskt utbildade medarbetare. I samband med prospektering 
utnyttjas geologisk kompetens. Vid de interna och externa laboratorierna finns personal med 
geologiutbildning. Inom produktionsleden är emellertid situationen blandad. Några arbetsledare 
har bergteknisk utbildning, medan många andra har produktionsteknisk bakgrund, ofta med lång 
erfarenhet i branschen. Planeringsunderlag i form av geologiska beskrivningar används inte 
allmänt. 
 

Ett försök till allmän karaktäristik ger vid handen att få geologiska termer nyttjas för 
beskrivning av berg. I stället används ett praktiskt språk som till stor del syftar på de 
mekaniska/fysikaliska egenskaperna såsom hårt respektive mjukt, segt respektive sprött samt 
flisigt respektive kubiskt bergmaterial. Med en viss generalisering kan det kanske påstås att 
bergmaterialindustrin använder ett språkbruk som främst bygger på fysikaliska egenskaper, 
knutna till hur berget uppträder i produktionen och i kvalitetsprovningen. 
 
NATURSTENSINDUSTRI 
 

I branschen används geologiska beskrivningar och benämningar, även om de senare ibland kan 
vara vilseledande för fackmannen. Tekniska egenskaper karaktäriseras genom omfattande 
provning. De viktigaste egenskaperna vid försäljning är stenens visuella egenskaper till exempel 
färg och struktur samt beständighet i ytutseendet exempelvis ljusbeständighet. Egenskaperna 
redovisas med en kombination av provningar, fotografier och beskrivningar. Inom produktionen 
finns även erfarenhetsmässiga sätt att beskriva berget. Stenindustrin skiljer sig alltså i flera 
avseenden från övriga branscher inom MinBaS-gruppen genom ett språkbruk som omfattar 
geologisk, mekanisk och erfarenhetsbaserad grund. 
 
MASKINTILLVERKARE 
 

Tillverkare av krossar, siktar och kvarnar använder speciella provningsmetoder för att fastställa 
kapacitet, energiåtgång och slitande egenskaper hos berget. Deras sätt att beskriva berget är 
därför i hög grad relaterad till hur berget uppträder i provningen och i deras maskiner. 
Geologiska beskrivningar eller andra fysikaliska (bergmekaniska) definitioner används normalt 
inte. 
 
SLUTSATS 
 

Av redovisade intryck från de olika branscherna framgår att det finns stora skillnader i 
språkbruk om berg mellan branscherna. Slutsatsen blir då att betydande svårigheter i  



Projekt 1:12 Bergets egenskaper för produktionsoptimering 
KARTLÄGGNING AV PRODUKTIONSOPTIMERING - STUDIEBESÖK OCH FALLSTUDIER 

 
 

67 

kommunikationen och erfarenhetsutbytet om berget och dess inverkan på produktionen kan 
förväntas uppkomma. 
 
10.3.2 PRODUKTIONSPERSONALENS SPRÅK 
 
ALLMÄNT 
 

Inom mineralindustrin sker kommunikationen med medarbetare i fält och dem emellan 
vanligtvis med ett mer praktiskt språk såsom hårt respektive mjukt, mörkt respektive ljust eller 
rent respektive förorenat berg. Vid ett av företagen beskrevs en erfarenhetsbaserad metod som 
används för att bilda en uppfattning om bergets egenskaper. Bergets klang från slag av ett 
metallföremål avlyssnas. Ett dovt ljud innebär att kalkstenen är av grovkornigare slag. 
 

På arbetsplatserna inom bergmaterialindustrin talas generellt sett ett praktiskt språk med 
hänsyftning mot mekaniska/fysikaliska egenskaper. Berget beskrivs med ord som svårt, hårt, 
mjukt, segt, sprött, poröst, tungt och lätt. Även inom denna industri finns exempel på 
undersökning av nya täkter med hammare. Glasigt brott och klingade ljud eller ett dovt ljud 
avslöjar om berget är lätt eller svårt att spränga.  
 

Vid produktion och bearbetning inom naturstensindustrin används i huvudsak ett språk som 
bygger på praktisk erfarenhet om stenens egenskaper som underlättar eller försvårar 
produktionen. 
 

Under arbetets gång har slutsatsen att det finns en stor fond av tyst kunskap främst hos 
arbetsledare och hos operatörer av olika slag dragits. Definitionsmässigt kan denna typ av 
kunskap och erfarenhet inte kommuniceras. En av de intervjuade från bergmaterialindustrin 
uttryckte sig på följande sätt: ”Erfarenhet och känsla för materialet, att iaktta, känna och lukta är 
viktigt för produktion av en högkvalitativ produkt.” Utredarna tror att detta kan vara gällande för 
alla MinBaS-branscher. 
 
SLUTSATS 
 

Språk och kommunikation hos produktionspersonal är erfarenhetsbaserad. Förmodligen finns 
omfattande tyst kunskap som inte enkelt kan föras vidare. 
 
10.3.3 FORSKARNAS SPRÅK 
 
ALLMÄNT 
 

Forskning innebär utveckling av ny kunskap. En del av den pågående forskningen är inriktad 
på utveckling efter modeller för design och optimering. Exempel som har beskrivits tidigare är 
simulering av krossning/siktning och beräkning/design av fragmentering vid sprängning. 
Modellerna kräver definierad information om berget. Därför utvecklas och används 
beskrivningar för att uppfylla dessa behov. 
 

En annan typ av forskning är empirisk till sin karaktär, till exempel prov av nya 
konstruktioner, material eller insatsvaror. Denna forskning kan tänkas ske genom försök med 
givna geologiska förutsättningarna. Bergets inverkan är helt enkelt inte intressant. Det är då 
rimligt att inte beskriva eller prova någon egenskap hos berget. 
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En tredje typ av forskning behöver längre tid till praktisk användning. Forskningen kan försöka 
förklara mekanismer för sprickinitiering, sprickutbredning och fragmentering. För den 
forskningstypen finns kanske en hypotes om de faktorer hos berget som inverkar. Då mäts dessa 
och används i forskningen. Som exempel kan nämnas det arbete som har utförts vid SP och 
LTU/Bergteknik. Ibland söks faktorer, vilka kan förklara den eller de processer som studeras 
fram. I så fall kan en bred ansats av vetenskapliga verktyg och många olika provningar vara 
motiverad. Denna ansats har använts i projektet Less Fines. 
 

Forskningsorganisationerna måste med nödvändighet koncentrera sig på vissa metoder för att 
bli duktiga på dem. Valet av metoder styrs, som tidigare påpekats, främst av det aktuella 
behovet. Utbildningsbakgrund och tradition kan även inverka. I tabell 10.1 görs ett försök att 
översiktligt visa vilka metoder som används av några olika forskargrupper i Sverige. 
 
Tabell 10.1 Exempel på metodtyper som används inom olika forskningsorganisationer 
 

ORGANISATION METODER 

SP, BYGGNADSTEKNIK geologiska 

SP, MEKANIK mekaniska 

CTH, MASKIN mekaniska (simulering) 

CTH, GEOLOGI geologiska (fragmentering, vatten i berg) 

KTH*, JORD OCH BERG mekaniska (stabilitet, bergförstärkning, tätning) 

KTH*, GEOLOGI geologiska, mekaniska (främst mätmetoder) 

SGU, BERGKVALITETSKARTAN geologiska 

LTU, BERGMEKANIK mekaniska (stabilitet, bergförstärkning) 

LTU, BERGTEKNIK mekaniska (simulering) 

LTU, SWEBREC mekaniska (fragmentering, detonik) 

LTU, MINERALTEKNIK geologiska, energi (comminution) 

* Kungliga tekniska högskolan 
 
SLUTSATS 
 

Beroende på forskningens karaktär används olika metoder att beskriva berget. Detta påverkar 
språket. Metoderna behöver inte vara standardiserade eller allmänt vedertagna. Ibland används 
inga beskrivningar alls. Kännedom om förutsättningarna bör öka förståelsen för forskningens 
metoder och sätt att kommunicera. Ansvaret för att kommunicera om forskningen faller inte 
enbart på forskarna själva. 
 

Koncentrationen på den egna forskningen med dess vetenskapliga verktyg och metoder ökar 
riskerna för problem i kommunikationen med andra forskare och med omgivningen. 
Regelbundet återkommande aktiviteter för integration av de samlade forskningsresultaten 
innehåller troligen stor utvecklingspotential. 
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10.4 NÅGRA IDENTIFIERADE PROBLEM 
 
10.4.1 BORRHÅLSAVVIKELSE 
 

Borrhålsavvikelse och åtgärder för att borra rätt riktade och raka hål är viktiga. En intervjuad 
arbetsledare uppger att i cirka 20 % av alla sprängsalvor finns problem med hålavvikelse. I berg 
som ger stor borrhålsavvikelse är det viktigt att välja rätt borrkrona och borrstål. Borrningens 
utförande är grundläggande. Utöver vad som nu ställs som krav på inmätning av borrhål, bör 
helst alla hål i salvan mätas in. 
 
10.4.2 HÖGA PALLAR 
 

Pallhöjder om 30 till 40 meter förekommer ibland för att få så billig sprängning som möjligt. 
Sådana sprängningar är mycket känsliga för fel. Pallhöjder över 25 meter borde inte förekomma 
enligt den intervjuade. Bättre möjligheter att beräkna och genomföra totaloptimering skulle 
kanske visa på att pallhöjderna bör begränsas. 
 
10.4.3 SKUTHANTERING VID MOBIL KROSSNING 
 

Övergången till mobil larvburen krossning utan matare har ökat problemet med skut. 
Operatören/grävmaskinisten i en mobil kross undviker skut i krossen och lägger därför undan 
material som skulle kunna passera. Därmed uppstår en diskussion om vem som bär ansvaret för 
skuthanteringen, losshållaren eller krossentreprenören. Med bra definitioner på skut med hänsyn 
till situationen och med möjlighet att enkelt mäta skutens storlek mot dessa definitioner kunde 
ansvarsfrågan hanteras. 
 
10.4.4 KALKSTENENS BRÄNNINGSEGENSKAPER 
 

Hållfastheten hos kalksten i samband med bränning varierar beroende på typ av kalksten. Det 
finns ett behov av att öka kunskaperna om detta problem. Vid totaloptimering bör denna 
egenskap utgöra en av parametrarna som ingår i optimeringen. 
 
10.4.5 UTFORMNING AV SLUTLIG SLÄNT 
 

Industribesöken i täkter och brott visade på stora variationer, ofta mindre bra kvalitet vid 
sprängda slänter. En sannolik slutsats är att utformning av slutlig slänt lämnas och görs i 
samband med efterbehandlingsarbetet. 
 

Enligt en intervjuad förekommer inte försiktig sprängning för slututformning av pallar. En 
metod är att vinkla upp sista hålraden så att grovt berg lägger sig i 45 graders lutning eller att 
lägga grovt berg vid pallkantens botten så att det är svårt att komma nära bergväggen. Nuvarande 
borrhålsdiametrar och sprängteknik anses ge stabila väggar. 
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10.5 ÖVRIGA RESULTAT, OBSERVATIONER OCH SLUTSATSER 
 
10.5.1 ÄR OPTIMERING NÖDVÄNDIG? 
 

Några projekt inom MinBaS-programmet behandlar optimering av produktion. En fråga som 
då är relevant att ställa är om bergets egenskaper varierar på sådant sätt att optimering är 
meningsfull. Kanske är det rationellt att fortsätta med de rutiner och metoder som nu används? 
Denna frågeställning har berörts i undersökningen. 
 

Som framgått av tidigare redovisning finns mycket stora variationer i berget och i bergmassan 
som påverkar losshållningen. En krossoperatör uppger att upp till 50 % av salvorna är svåra att 
lasta och krossa på grund av sprängningen, vilken påverkats av geologin. Gnejsgraniter längs 
med norrlandskusten är svåra att spränga på grund av glimmerinnehållet. Gråvacka, kvartsit och 
porfyr är lätt att spränga. Öppna sprickor i berget ökar svårigheterna att spränga, medan täta fina 
sprickor förbättrar fragmenteringen  
 

Vissa bergarter som till exempel gabbro är svåra att skutbehandla på grund av den inneboende 
segheten. 
 

Berg har också egenskaper som påverkar krosskapaciteten. För basiska, sega material kan en 
sänkning med 50 % jämfört med normalberg erhållas. För vanligare bergarter kan ett svårkrossat 
berg sänka kapaciteten med 25 %. Hårda bergarter som porfyr och kvartsit är lätta att krossa, 
men ändå viktiga att identifiera, eftersom de är kraftigt nötande och därför påverkar kostnaderna. 
 

Fragmenteringsbarheten, det vill säga egenskapen att ge olika kornstorleksfördelning vid 
identiska förhållanden i fragmenteringsprocessen, är också varierande. Stor finandel erhålls 
exempelvis från berg med stor andel biotit och från kalksten. 
 

Svaret på frågan om optimering är nödvändig blir därför ett tydligt och klart ja. 
 
10.5.2 TOTALOPTIMERING 
 

Den uppmärksamme läsaren har säkert noterat att frågan om totaloptimering, i samma 
betydelse som begreppet ”from mine to mill” inom gruvindustrin, inte har behandlats. 
Anledningen är främst att totaloptimering kräver att enskilda enhetsoperationer eller processer 
kan optimeras. För detta krävs både vetenskapliga/ekonomiska modeller och teknisk utrustning 
som till exempel mätning av egenskaper före och efter samt någon form av styrsystem. Dessa 
förutsättningar finns ännu inte. Därför har samtal om totaloptimering inte varit meningsfulla. 
Slutsatsen utesluter dock inte att olika ansatser för att uppnå totaloptimering inte används såsom 
vid design och val av maskiner samt genom erfarenheter och tyst kunskap. 
 

En typ av optimering som har diskuterats är anpassning av losshållning för att inte negativt 
påverka kvaliteten hos bergmaterialprodukter. Åtgärden kan försvåras av användningen av 
underentreprenörer eller av ”sälja – köpa” förhållanden inom större företag. I ett fall menade en 
intervjuad att denne är beredd göra sådana optimeringar om beställaren betalar för arbetet. 
 

Fallstudien beträffande mobil krossning i fyra steg kan också betraktas som en strävan efter 
totaloptimering. Förfarandet att i princip alltid anlita samma entreprenörer och personal under 
hela produktionskedjan från losshållning till färdig produkt, möjliggör en helhetssyn på  
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tillverkningsprocessen och så gott som ingen viktig information behöver gå till spillo. Metoden 
förutsätter emellertid gott samarbete med uppriktig kommunikation och att ekonomiska aspekter 
jämte slutproduktens kvalitet står i fokus. 
 
10.5.3 MÄTNING I FÄLT 
 

För processoptimering krävs bland annat instrument för frekvent mätning av egenskaper före 
och efter processen i fråga. Tillgången på och användningen av mätning har inte behandlats i 
studien. Införande av processoptimering kräver att alla ingående komponenter i systemet finns 
tillgängliga. Eftersom tillförlitliga modeller för optimering finns till hands, kommer behovet av 
mätning att accelerera. 
 
10.5.4 INFORMATIONSÖVERFÖRING MELLAN OLIKA ENHETSOPERATIONER 
 

Av samma skäl som har redovisats ovan beträffande ”Totaloptimering” och ”Mätning i fält” 
har en djupare genomgång av frågan om informationsöverföring mellan olika enhetsoperationer 
inte gjorts. Praktisk överföring av relevant information sker med språk och underliggande 
provningar som har framställts i avsnitt 10.2. Frågan är också belyst i kapitlen 8 och 9. Den 
formella delen såsom användning av papper eller datoriserade informationssystem har inte 
studerats. 
 
10.5.5 STANDARDISERADE METODER INOM FORSKNING 
 

Tidigare redogörelse beträffande observationer med avseende på provningsmetoder i 
forskningen kan möjligen vara en fingervisning om att det finns behov av ett minimum av 
standardiserade eller allmänt accepterade metoder i syfte att underlätta jämförelse mellan 
forskare och med praktiska resultat i olika branscher. 
 
10.5.6 UNDERENTREPRENADER 
 

För närvarande leder utvecklingen mot utnyttjande av underentreprenörer, i synnerhet inom 
bergmaterialindustrin. Strategin är uttalad av många och det anses lättare att ställa krav på 
kompetens och resultat. Långsiktiga åtaganden innebär också att underentreprenörerna får 
erfarenheter om beställarens täkter som kan anlitas vid senare tillfällen. Tillvägagångssättet utgör 
dock en risk att mindre seriösa spelare får entreprenader, kanske genom att åsidosätta kvalitets- 
och miljökrav. Systemet förutsätter att underentreprenörerna erbjuds långsiktiga ekonomiska 
möjligheter att utveckla kunskaper och förnya utrustningar. Krav på god information om 
geologiska förutsättningar samt rättvis utvärdering av utförda arbeten genom kvalitetskontroll 
och på andra sätt är viktiga ingredienser. 
 
10.5.7 PLANERINGSVERKTYG FÖR TÄKTER OCH BROTT 
 

Det har tidigare konstaterats att geologisk information som underlag för losshållning, krossning 
och siktning inom bergmaterialindustrin är knapphändig. Databaser och hjälpmedel för planering 
förekommer i begränsad omfattning eller inte alls i likhet med regelbunden geologisk kartering. 
Motsvarande förhållanden inom naturstensindustrin är inte klarlagda. Det är också tydligt att 
användningen av liknande metoder och redskap inom mineralindustrin är av betydande vikt. 
Behovet och nyttan av enklare eller avancerade hjälpmedel för bergtäkter och stenbrott bör 
undersökas närmare. 
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10.5.8 INSTÄLLNING TILL SIMULERINGSVERKTYG 
 

Besökta företag och arbetsplatser har genomgående en mycket positiv inställning till att 
använda simuleringsverktyg i syfte att minska kostnaderna och förbättra ekonomin vid 
anläggningarna. 
 
10.5.9 UTBILDNINGSBEHOV 
 

Praktiska erfarenheter är mycket viktiga inom MinBaS-branscherna. Tyst kunskap utgör 
troligen en viktig bas för produktionen. Denna typ av kunskap kan inte helt lätt föras vidare till 
nya ledare och operatörer. Den fortsatta kompetensförsörjningen är därför labil. En slutsats är att 
kunskapsbasen behöver förändras och förnyas genom fortutbildning och ny utbildning. Vid 
sådana insatser bör befintliga erfarenheter tillvaratas, till exempel genom att först förbättra 
kommunikationen mellan erfarenhetsbärare och utbildare och därefter via intervjuer inbringa 
kunskaperna samt anpassa och utveckla utbildningsmaterialet för ledare och operatörer.  
 



Projekt 1:12 Bergets egenskaper för produktionsoptimering 
KARTLÄGGNING AV PRODUKTIONSOPTIMERING - STUDIEBESÖK OCH FALLSTUDIER 

 
 

73 

REFERENSER 
 
 
 
 
Bygghammar, B. (2004). Intervjuer under perioden 2004-03-08 – 2004-08-31, 
SMA Karbonater AB, Persberg 
 
Eriksson, U. (2004). Intervjuer under perioden 2004-03-09 – 2004-08-31, NCC Roads AB, 
Gelleråsen 
 
Evertsson, C. M. (2000). Cone Crusher Performance, Doktorsavhandling, Ny serie 1551, 
Institutionen för maskin- och fordonssystem, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 
(ISBN 91-7197-856-9) 
 
Johansson, E., Lindqvist, P-A. (2003). Sammanställning av metoder för beskrivning, provning 
och klassificering av berg, Rapport nr 1:1, MinBaS, Stockholm 
 
Juvél, P. (2004). Intervjuer under perioden 2004-03-08 – 2004-08-31, SMA Karbonater AB, 
Persberg 
 
Metso Minerals (2004). 
http://www.metsominerals.com 
Access 2004-08-24 
 
Naturvårdsverket (2002). Kalkning av sjöar och vattendrag, Handbok 2002:1, Naturvårdsverket 
förlag (ISBN 91-620-0115-9.pdf) 
http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/620-0115-9.pdf 
Access 2004-07-01 
 
Olsson, M., Ouchterlony, F. (2003). Ny skadezonsformel för skonsam sprängning, Rapport nr 65, 
Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning, Stockholm 
http://www.svebefo.se/reports/summarys/65BSAMMANF.pdf? 
Access 2004-09-07 
 
Persson, L., Morfeldt, C. O., Morfeldt, D. (1995). Berggrunden – en global naturresurs, 
Sveriges geologiska undersökning, Uppsala 
 
Persson, L., Antal, I., Göransson, M., Lundqvist, S., Pamnert, M. (1998). Beskrivning till 
Bergkvalitetskartan 10 l Stockholm NV, serie Af nr 203 Bk, Sveriges geologiska undersökning, 
Uppsala 
 
Persson, L., Antal, I., Göransson, M., Lundqvist, S., Pamnert, M. (1999). Beskrivning till 
Bergkvalitetskartan 10 l Stockholm NO, serie Af nr 202 Bk, Sveriges geologiska undersökning, 
Uppsala 
 
Persson, L. (2000). Bergkvalitet – geologisk information för planering och verksamhet, 
Geologiskt forum, 26:13-17 

http://www.metsominerals.com/
http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/620-0115-9.pdf
http://www.svebefo.se/reports/summarys/65BSAMMANF.pdf


Projekt 1:12 Bergets egenskaper för produktionsoptimering 
KARTLÄGGNING AV PRODUKTIONSOPTIMERING – STUDIEBESÖK OCH FALLSTUDIER 

 
 

74 

Persson, L., Andersson, M., Jelinek, C., Antal Lundin, I., Larsson, A., Risberg, G. (2003). Västra 
Mälardalsprojektet, Geologiskt forum, 40:24-31 
 
Renström, S. (2004). Intervjuer under perioden 2004-06-01 – 2004-08-31, Swerock AB, 
Lycksele 
 
Sandvik Rock Processing (2004). 
http://www.sandvik.com 
Access 2004-08-25 
 
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (2004a). 
http://www.sp.se/sv/default.asp 
Access 2004-08-26 
 
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (2004b). SP Certifiering 
http://www.sp.se/cert/sv/infoblad/vag%20p.htm 
Access 2004-06-30 
 
SS-EN 13043 Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra 
trafikerade ytor 
 
SS-EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och 
anläggningsbyggande 
 
Sveriges geologiska undersökning (2003). Berggrundsgeologisk undersökning, Sammanfattning 
av pågående verksamhet 2002, Rapporter och meddelanden 112, Sveriges geologiska 
undersökning, Uppsala (ISBN 0349-2176) 
http://www.sgu.se/sgu/sv/service/sgu_publ/publ_beskr/rappmedd_112.htm 
Access 2004-08-31 
 
Sveriges geologiska undersökning (2004a). Bergverksstatistik 2003, Periodisk 
publikation 2004:1, Sveriges geologiska undersökning, Uppsala (ISSN 0283-2038) 
http://www.sgu.se/dokument/service_sgu_publ/bv-statistik_2003.pdf 
Access 2004-08-31 
 
Sveriges geologiska undersökning (2004b). Årsredovisning 2003, Sveriges geologiska 
undersökning, Uppsala 
http://www.sgu.se/om_sgu/arsred_2004.pdf 
Access 2004-08-31 
 
Sveriges Stenindustriförbund (1991a). Natursten, anläggningar, trädgårdar 4, Sveriges 
Stenindustriförbund, Kristianstad 
 
Sveriges Stenindustriförbund (1991b). Natursten, anläggningar, fasader 3, Sveriges 
Stenindustriförbund, Kristianstad 
 
Sveriges Stenindustriförbund (1991c). Natursten, restaurering och underhåll 5, Sveriges 
Stenindustriförbund, Kristianstad 

http://www.sandvik.com/
http://www.sp.se/sv/default.asp
http://www.sp.se/cert/sv/infoblad/vag p.htm
http://www.sgu.se/sgu/sv/service/sgu_publ/publ_beskr/rappmedd_112.htm
http://www.sgu.se/dokument/service_sgu_publ/bv-statistik_2003.pdf
http://www.sgu.se/om_sgu/arsred_2004.pdf


Projekt 1:12 Bergets egenskaper för produktionsoptimering 
KARTLÄGGNING AV PRODUKTIONSOPTIMERING - STUDIEBESÖK OCH FALLSTUDIER 

 
 

75 

Sveriges Stenindustriförbund (2002a). Natursten, allmänt 1, Sveriges Stenindustriförbund, 
Kristianstad 
 
Sveriges Stenindustriförbund (2002b). Natursten, inomhus 2, Sveriges Stenindustriförbund, 
Kristianstad 
 
Sveriges Stenindustriförbund (2003a). Natursten, klotter och graffiti, Sveriges 
Stenindustriförbund, Kristianstad 
 
Sveriges Stenindustriförbund (2003b). Natursten, skötsel inomhus, Sveriges Stenindustriförbund, 
Kristianstad 
 
Vägverket (2004). Allmän teknisk beskrivning för vägkonstruktion ATB Väg 2004, 
Publikation 2004:111, Vägverket, Borlänge 
http://www.vv.se/publ_blank/bokhylla/ATB/atb_vag/lista4.htm 
Access 2004-08-13 
 
Åkesson, U., Lindqvist, J. E., Göransson, M., Stigh, J. (2001). Relationship between texture and 
mechanical properties of granites, central Sweden, by use of image-analysing techniques, Bull 
Eng Geol Env, 60:277-285 
 
Åkesson, U., Stigh, J., Lindqvist, J. E., Göransson M. (2003a). The influence of foliation on the 
fragility of granitic rocks, image analysis and quantitative microscopy, Eng Geol, 68:275-288 
 
Åkesson, U., Hansson, J., Stigh, J. (2003b). Characterisation of microcracks in the Bohus 
granite, western Sweden, caused by uniaxial cyclic loading, Eng Geol, 2003 
 

http://www.vv.se/publ_blank/bokhylla/ATB/atb_vag/lista4.htm




BILAGA A 
KARTLÄGGNING AV PRODUKTIONSOPTIMERING – STUDIEBESÖK OCH FALLSTUDIER 

 
 

A1 

BILAGA A 
PROGRAM FÖR INDUSTRIBESÖK 
 
 
 
 
BAKGRUND 
 

Industribesöken utgör en del av projektet Bergets egenskaper för produktionsoptimering, vilket 
ingår i programmet MinBaS. Projektets mål är att ge förslag till hjälpmedel att beskriva och 
prova berget för produktionsoptimering inom branscherna industrimineral, bergmaterial samt 
natursten. Ett andra mål är att genom informations- och kunskapsutbyte öka förståelsen för hur 
de geologiska förutsättningarna inverkar på produktionen och på slutprodukterna. 
 
 
 
PROGRAMPUNKTER 
 
I. Besök på anläggningen. Titta på fyndigheten/täkten/brottet samt i den mån det är möjligt 

besöka arbetsplatser för processerna/enhetsoperationerna: borrning, laddning/sprängning 
(sprängningsresultat), lastning/transport, krossning/siktning, förädling, upplag/transport till 
kund.  

II. Information om fyndighetens/täktens/brottets geologi samt utförda allmänna 
undersökningar och provningar. 

III. Information om eventuella rutiner, metodik, modeller eller synsätt som används för 
optimering av enhetsoperationerna inklusive undersökningar, provningar eller 
observationer som nyttjas i syfte att göra optimeringar av enhetsoperationer och/eller av 
hela produktionskedjan. 

IV. Information om slutprodukterna inklusive typiska resultat från provningar och 
kvalitetskontroller. 

V. Information om erfarenheter och iakttagelser beträffande vissa enhetsoperationer som 
eventuellt inverkar på senare enhetsoperationer eller på slutprodukter. Exempelvis, 
introduceras mikrosprickor under sprängningen och får det vidare betydelse? 

VI. Information om andra produktions- eller kvalitetsproblem som kan hänföras till bergets 
(mekaniska) egenskaper. 

VII. Annan information som kan tänkas vara av intresse för projektet. 
 

Besök och utvärdering underlättas av att beskrivningar, kartor, försöksresultat, 
provningsprotokoll et cetera finns tillgängliga. 
 





BILAGA B 
KARTLÄGGNING AV PRODUKTIONSOPTIMERING – STUDIEBESÖK OCH FALLSTUDIER 

 
 

B1 

BILAGA B 
KONTAKTER VID BESÖK OCH INTERVJUER 
 
 
 
 
MINERALINDUSTRI 
 
SMA KARBONATER AB, PERSBERG 
 
Peter Juvél, produktionschef 
Niclas Eriksson, VD 
Birgitta Bygghammar, geolog, kvalitets- och miljösamordnare 
Mats Gräsberg, SMA Svenska Mineral AB, visning av laboratoriet 
 
NORDKALK AB, STORUGNS 
 
Henrik Grind, fabrikschef 
Monika Kontturi, kvalitetschef 
Torsten Wiberg, underhållschef 
 
 
 
BERGMATERIALINDUSTRI 
 
NCC ROADS AB, GELLERÅSEN 
 
Eva Jansson, platschef Gelleråsen 
Ulf Eriksson, chef mobila anläggningar 
Jonas Södergren, platschef Eker och Dylta 
Tomas Ragén, Eker 
Två krossoperatörer, Eker 
Sven Linde, underentreprenör mobil krossning, Dylta 
Stefan Eltin, chef för borrning och sprängning NCC Construction, Dylta 
 
SWEROCK AB, VÄNDLE 
 
Lennart Gustavsson, Swerock AB 
Sven-Olov Jonsson, AB Krossekonomi 
 
SWEROCK AB, LYCKSELE 
 
Steve Renström 
 
NORRBOTTENS BERGTEKNIK AB, LULEÅ 
 
Wolgan Carlsson, företagsägare, ordförande Bergsprängningsentreprenörernas förening 
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NCC ROADS AB, UMEÅ 
 
Åke Forsgärde, borrnings- och sprängningsansvarig 
 
 
 
NATURSTENSINDUSTRI 
 
DELTAGANDE I SEMINARIUM NATURSTEN, BREANÄS 
 
Kurt Johansson, ordförande Sveriges Stenindustriförbund 
Lennart Selrot, Emmaboda Granit AB 
Kjell Jönsson, direktör Broby Gatsten AB 
Göran Falk, VD AP Sten Byggsten 
Ted Zaar, VD Zaar Granit AB 
Lennart Hagnestål, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 
m.fl. 
 
 
 
MASKINTILLVERKARE 
 
SANDVIK ROCK PROCESSING, SVEDALA 
 
Per Hedvall, ansvarig för processutveckling 
Bengt Olov Tjell, laboratoriechef 
 
METSO MINERALS, SALA 
 
Anders Gustavsson, Senior Process Engineer 
 
 
 
FORSKNINGSORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER 
 
SP STATENS PROVNINGS- OCH FORSKNINGSINSTITUT, BORÅS 
 
Jan Erik Lindqvist, mineralogi och petrografi 
Lars Jacobsson, bergmekaniklaboratoriet 
 
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, INSTITUTIONEN FÖR MASKIN- OCH FORDONSSYSTEM, 
GÖTEBORG 
 
C. Magnus Evertsson, dr 
Per Svedensten, fostud 
Mats Lindqvist, fostud 
Magnus Bengtsson, fostud 
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