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Sprängkurser

våren/hösten 2008
Grundkurs i sprängteknik
31 mars-4 april i Gyttorp
26-30 maj i Gyttorp
6-10 oktober i Gyttorp
1-5 december i Stockholm
Kurs för förnyelse av sprängkort klass A+B
12-13 mars i Stockholm
28-29 april i Göteborg
16-17 juni i Gyttorp
13-14 oktober i Gyttorp
8-9 december i Stockholm

Kurs för föreståndare för sprängämnesförråd/
avsändare av farligt gods
18 juni i Gyttorp
27 november i Gyttorp
ADR Grundutbildning för förarintyg inkl specialkurs för klass 1 (explosiva varor)
29 september-2 oktober i Gyttorp
Förnyelse av förarintyg inkl specialkurs för
klass 1 (explosiva varor)
22-23 september i Gyttorp

Kurs för förnyelse av sprängkort klass B
14-15 april i Hallsberg
20-21 oktober i Filipstad
Grundkurs i sprängteknik för jord- och skogsbruk
14-17 april i Hallsberg
20-23 oktober i Filipstad
Grundkurs i klenhålssprängning
14-16 april i Hallsberg
20-23 oktober i Filipstad
Grundkurs i sprängteknik för linjearbeten
14-17 april i Hallsberg
20-22 oktober i Filipstad

För kursanmälan och information –
kontakta Britta Albinsson-Funke
Telefon 0587-85184, fax 0587-25535
Mail: balbinss@orica.com

Kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten Nyhet: BLASTEC! Halva priset
19-23 maj i Gyttorp					
för deltagare i denna kurs
3-7 november i Gyttorp					
.
Kurs i sprängteknik för underjordsarbeten
2-4 juni i Gyttorp			
Kurs i sprängteknik för sprängarbetsledare Nyhet: BLASTEC! Halva priset
9-13 juni i Gyttorp					
för deltagare i denna kurs.
10-14 november i Gyttorp
Repetitionskurs för sprängarbetsledare
10-11 december i Gyttorp
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BertholdJohansson
Lars Synnerholm
Räddningsverket

Färgstark profil med starka aktier

Den som en gång träffat Orica Minings Services återförsäljare i Norrland, Berthold Johansson,
glömmer honom förmodligen aldrig. Det är en färgstark profil som redan som 20-åring blev arbetsledare för ett gäng sprängare och som bland annat utvecklat konsten att spränga blommor.
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70-årige Berthold Johansson
bor i byn Klabböle, strax utanför
Umeå. Här växte han också upp i
en familj som livnärde sig på jordbruk och fiske i Umeälven.
– På somrarna fiskade vi lax genom notdragning och på hösten
var det nejonöga som gällde. Mitt
fiskeintresse är fortfarande mycket stort, berättar han.
Han hade läshuvud och tenterade till läroverket. Men när Vattenfall satte igång med bygget av den
stora kraftstationen i Stornorrforsen i Umeälven lockades han av
att börja tjäna egna pengar. Som
15-åring tog han 1953 plats i ett
arbetslag som arbetade med tunnelbygget.
– Det var en mycket stor arbetsplats. Över 2 000 personer arbetade vid bygget.
Den yngste arbetsledaren
Parallellt med arbetat på kraftverksbygget hjälpte han också till
med jordbruket hemma på gården
och på kvällarna läste han till ingenjör genom en distanskurs hos
NKI. Som 20-åring, 1957, blev
han arbetsledare för 20 man som
borrade och sprängde i tilloppstunnlarna.
– Jag trivdes bra med gubbarna
och de respekterade mig, trots att
jag var den yngste arbetsledare
de haft. Jag hade flera beskyddare bland de stora bergsprängarna. Bland andra Henriksson
och Sund, två av de bästa borrarna som placerades i mitten av
de plogformade salvorna.
Han minns att det var en tuff jargong mellan bergsprängarna.
– Där lärde jag mig konsten att
kunna umgås med alla typer av
människor.
Ut i vildmarken
Efter att sprängningsarbetena vid
Stornorrforsen var färdiga erbjöds
Berthold att börja arbeta vid Vattenfalls kontor i Stockholm. Men
han lockades inte av den inviten.
– Jag ville arbeta mer handgripligt
med sprängningar.
Därför valde han istället att under två år vara arbetsledare för ett

sprängarlag som arbetade med
bygget av kraftverksdammen i
Satisjaure, ovanför Stora Sjöfallet
i Luleälven.
– Det var en fantastisk naturupplevelse, men det rådde också här
ett mycket hårt klimat på arbetsplatsen.
Efter naturupplevelserna i den
lappländska vildmarken fick han
anställning hos byggföretaget
Nils P. Lund, som hade sitt säte
i Malmö.
– Bland annat byggde vi för försvarets räkning underjordiska
lagringsrum för flygbränsle i Sikfors och byggde om Partilleleden
i Göteborg.
Precisionsmätning av borrhål
Sedan blev ABV hans arbetsgivare och i deras regi ansvarade han
bland annat för sprängningsarbetena vid bygget av en försvarsanläggning i Marstrand .
Under mitten av 1970-talet kom
han att samarbeta med Stiftelsen
Svensk Detonikforskning. Fältproven genomfördes i Brännland,
utanför Umeå. I dessa prov ingick
bland annat gleshålssprängning,
precisionsmätning av borrhål,
stenkastlängder och styckefall.
– Detta var en mycket lärorik tid.
Ett lite mer udda projekt som
han genomförde var att genomföra sprängningar av blommor.
– Det gällde att spränga blommor
så att det bildades fina mönster
på metall. På blomsterhandeln
där jag köpte blommorna trodde
de nog inte att jag var riktigt klok.
En av hans assistenter var en
14-årig pojke vid namn Roger
Holmberg. Denne fortsatte inom
branschen och är idag verksam
som forskningschef inom Orica
Mining Services.
Jämsides med fältproven hade
Berthold sprängansvar för bland
annat gruvor och anläggningsprojekt runt om i Norrland, till exempel undervattensprängning i
Ligga Kraftstation i Lule älv.
Träffades på jordenruntresa
I samband med en jordenrunt-

resa 1981, i föreningen Aktiespararnas regi, träffade han sin
nuvarande sambo Birgitta Lundström. Tillsammans med Rune
Gustafsson och Volgan Karlsson,
startade de 1983 Explosiva Varor
AB, med basen i Umeå. Efter en
kort tid lämnade emellertid både
Rune och Volgan företaget och
Berthold och Birgitta fortsatte på
egen hand. Affärsidén gick ut på
att vara återförsäljare av sprängämnen i norra Sverige och även
erbjuda kunderna laddservice.
– Vi etablerade ett bra samarbete
med Boliden och blev bland annat leverantörer av sprängämnen
till deras då nya gruva i Enåsen.
Det blev även en hel del arbeten
i samband med upprustningen av
Malmbanan.
Safe-T-Cut
Företaget sysslade också med
produktutveckling. Ett av projekten gick ut på att hitta nya metoder
för att ta bort träd som fallit över
kraft- eller telefonledningar. Ett
separat bolag Explosiv Utveckling AB bildades för ändamålet.
Tekniken som Berthold började
fundera kring redan på 1970-talet,
går kortfattat ut på att man med
en teleskopisk glasfiberstång placerar ut en sprängklämma på det
ställe där man vill kapa trädet. På
säkert avstånd från trädet detoneras sprängklämman med hjälp
av Nonel.
– Förutom ökad säkerhet innebär användandet av Safe-T-Cutsystemet att röjningsarbetet går
snabbare. Dessutom minskas
stilleståndstiden.
Berthold konstaterar att Safe-TCut sålt mycket bra under senare
år.
– Efter de stora stormarna Gudrun och Per fanns ett stort behov
av den produkten.
Atombombssäkert lager
Längs Norrlandskusten har Explosiva Varor flera lager som de
kan nyttja när de är ute med sina
laddbilar.
– Vi har en mycket hög lagringskapacitet.
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De största lagren finns i Umeå
och Härnösand.
– Vårt lager i Härnösand, som tidigare använts av försvaret,
ska till och med vara atombombssäkert.
På sitt program har Explosiva
Varor även teknisk konsultation
för sprängning, försäljning av
Sandviks borrstål, sprängmattor
och borrhålsplugg. Dessutom genomför de kurser i sprängteknik.
Ytterligare en nisch som Explosiva Varor arbetar inom är fyrverkerier. Under årens lopp har de
skjutit av mäktiga fyrverkerier i
Norrland.
– Fast numera är vi inte speciellt
aktiva på den fronten.
Aktiesparande och geologi
Den som pratat med Berthold
vet att han förr eller senare för in
diskussionen på aktiesparande.
Han har länge varit ordförande
för Aktiespararna i Umeå och har
nu övergått till att vara vice ordförande.
En annan av hans passioner är
geologi. Berthold är ordförande
i Västerbottens amatörgeologer
och har genom åren haft flera
egna inmutningar.
– Drömmen finns om att finna en
riktigt stor fyndighet, avslutar han
och ler lite klurigt.
Text och bild: Lars Westerlund

Ett av Berthold Johanssons stora fritidsintressen är geologi och han är
ordförande för Västerbottens amatörgeologer.

Ett framgångsrikt samarbete bygger på ömsesidigt förtroende,
kommunikation och gemensamma mål. Detta förutsätter att vi
kan förstå, förutse och tillgodose kundernas varierande behov och
utmaningar. Samarbete är mer än bara att leverera produkter och
service. För oss betyder det att tillsammans med kunderna hitta de
optimala lösningarna för deras sprängningsbehov.
Vi har åtagit oss att utveckla lösningar som hjälper våra kunder att
nå sina mål och stärka sin position på marknaden. Dessutom ska
vi leverera den service som kunderna har behov av i den dagliga
driften.
Vi mäter våra egna prestationer genom våra kunders framgångar.
Det är detta vi menar med “Power of Partnership”.
Telefon: 0587 850 00 Fax: 0587 255 35
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Lasse liten....

... och den stora världen
Det är inte utan att jag känner
mig liten när jag nu tar över Evert
Adamssons spalt här i Sprängnytt. Jag har bara en millisekunds
livserfarenhet jämfört med denne
skribent som medverkat i tidningen sedan urminnes tider. Själv
har jag skrivit för Sprängnytt i tio
år- en fis i rymden jämfört med
herr Adamssons era.
Men slut nu med krypandet, lika bra att få den första
krönikan överstökad. Jag tänkte
börja med att skriva några rader
om mina kulinariska erfarenheter
som frilansjournalist. Det kanske
känns lite trivialt, men maten är
trots allt ett av livets stora glädjeämnen, så även för bergsprängare har jag märkt under mina
reportageresor bland gruvor, tunnelbyggen och ovanjordssprängningar. Kanske betyder den till
och med speciellt mycket för er.
När jag ska ha med mig
en ny kollega utomlands kollar jag
alltid upp hur kräsen den personen är när det gäller maten. Efter
två eller tre läbbiga historier kan
man oftast skilja agnarna från vetet. Utanför västvärlden gäller det
nämligen att vara beredd på både
nya smakliga och osmakliga erfarenheter.
Själv är jag uppväxt i de
västerbottniska skogarna och har
byggt upp min ganska kraftfulla
kropp med traditionell inlandsmat som palt, älgkött och ”bruttu”.

Det mest exotiska jag ätit fram till
examensdagen på gymnasiet var
nog pizza.
Efter gymnasiet liftade jag
till Indien och den resan blev mest
en plåga för magen eftersom jag
drabbades av dysenteri i Iran.
Men hummermåltiderna i Goa,
som då i slutet av 1970-talet ännu
inte var ett exploaterat turistmål,
minns jag i alla fall med glädje.
Efter långresan till Indien
åkte jag till Peru för att dokumentera gruvarbetarnas arbetsförhållanden för SIDA:s räkning. Från
den tiden har jag ett makabert
matminne från ingenjörernas
matsal i den lilla gruvstaden Caudalosa Grande, som ligger på 5
000 meters höjd. Under en måltid knackade kocken på det stora
fönstret till restaurangen och ville
att jag skulle titta ut. Där stod han
och hans medhjälpare med en ko.
I handen höll han en yxa och med
baksidan av den dödade han kon
med ett enda slag i huvudet. Dagen efter åt vi nötkött som jag nu
utan tvekan visste var helt färsk.
Ska dock erkännas att måltiden
intogs med lite märkliga känslor i
mitt inre. Det där med vegetarismen kanske inte är så tokigt i alla
fall.
I Peru är komagesoppa
något av en nationalrätt och i
många länder jorden runt tar man
tillvara allt ätbart som finns på ett
djur. Speciellt påtagligt är det i
Kina där man till exempel med för-

tjusning suger i sig kycklingfötter.
Kineserna tar in allt i munnen och
sedan spottas benen ut i en spottkopp. Just detta spottande hade
jag från början lite svårt för, men
efter en tid i landet vänjer man sig
och spottar på lika friskt själv. En
något annorlunda delikatess som
jag kan rekommendera från det
kinesiska köket är ormbullar. De
lärde jag mig uppskatta under en
rundresa i Zhejiangprovinsen.
Mitt absoluta favoritland
när det gäller mat är Japan. Ingen
annanstans är folket så stolta för
sin matkultur. Även på små syltor
under ett skynke med fyra sittplatser kan man få uppleva smakupplevelser av hög rang. Sushi är
nummer ett. Ute på en restaurang
i Japan vill värden ofta testa vad
europén klarar av. Under mina
resor till Japan har jag ätit sushi
gjord på det mesta, rå sjöborre,
rått hästkött…
I Japan är det nu inte bara
maten som ger den stora tillfredsställelsen. Lika viktigt är den fantastiskt goda service som restaurangpersonalen ger. De har
superkoll på läget och kommer
med rätterna precis i rätt tid, för
att inte tala om ölen. Här har vi
svenskar mycket kvar att lära.
I somras besökte jag Nigeria under två veckor för att vara
med om ett bröllop. Det var tyvärr
ett riktigt kulinariskt bottennapp.
Fast kosvansarna var faktiskt OK,
förutom konsistensen.
Hur som haver nu är det
lunchdags och återigen ger jag
mig av till min favorithamburgerbar i Skellefteå - Frasses för att
snabbt sluka en drypande fet
Frasseburgare med drypande
feta pommes frites och en härligt
söt Cola. Hur var det nu ”du blir
vad du äter”. Nej, det tror jag inte
på, inte idag i all fall. Jag har fortfarande ett par kilo kvar att erövra
innan jag övergår från överviktig
till fet på BMI-skalan. Så kära
sprängare slå i glasen, skär upp
fläsket och låt oss lustiga vara.
En liten tid vi leva här med mycket
möda och stort besvär så låt oss
lustiga vara…
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Årets Bergsprängare
2007

Richard Muckenhirn
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iklädd en överstigaredräkt.

Årets Bergsprängare
en man med gruvliga anor
Richard Muckenhirn, Zinkgruvan AB, har utsetts till Årets
Bergsprängare 2007. När han
fick beskedet från juryn trodde
han först inte att det var sant.
– Jag gör ju bara mitt jobb med
att förse gruvan med berg. Det
har jag förvisso lyckats bra med,
säger han och ler lite klurigt.

om livet som gruvarbetare nu och
då.
Richards farfar Eugen var, liksom
Richards far, borrsmed. Och detta
intresse har gått i arv.
– Hela somrarna tillbringar jag i
museets smedja. Det är fantastiskt
roligt, berättar han och visar upp
några saker som han smitt.

För 59 år sedan föddes i Köping
Richard Muckenhirn, eller “Mucken” som han kallas av kamraterna.
Dit hade hans familj flyttat från Zinkgruvan, efter att hans far, borrsmeden Leo, i sin roll som ordförande
för gruvfacket kommit i konflikt med
företaget kring lönefrågor. 1959 flyttade familjen tillbaka till Zinkgruvan
där Richards far startade en manufakturaffär.
Om vi backar historien ytterligare
ett varv hittar vi ännu mer ”gruvarbetarblod” i Richards släkt. Hans
farfarsfar, som också hette Leo,
flyttade från Munsterstadt i Tyskland till Zinkgruvan 1859. Han fick
där tjänst som överstigare i Knallagruvan.
– Man kan säga att han var en
slags gruvingenjör.
Låg bakom gruvmuseet
Sprängnytt träffar Richard Muckenhirn i hans favorittillhåll, gruvmuseet i Zinkgruvan, som han själv
varit med om att bygga upp.
– Eldsjälen bakom museet var
Sture Ingvarsson och jag var också
med från början i projektet.
Museet startades 1992 och drivs
av Zinkgruvans Bygdeförening där
Richard sedan tre år tillbaka är ordförande.
– Medan Sture levde var jag vice
ordförande. Men när han avled axlade jag manteln, berättar Richard
medan han stolt visar upp en av
flera äkta överstigaredräkter som
finns i museet.
När det behövs guidning rycker
han mer än gärna ut och berättar

betalt att jag 1967 återvände till
verkstadsjobbet. Den här gången
som svetsare vid Askersundsverken.
Efter en sejour som lastbilschaufför och ett år i lumpen började han
1970 som tonbrytare i Zinkgruvan.
– Det var betydligt bättre betalt och
så hade gruvarbetarna fem veckors semester. 16 kronor i timmen
fick vi.
Med ett kortare avbrott som lastbilschaufför igen arbetade han som
tonbrytare fram till 1980.
– Då lockades jag av att åka till
Grönland för att jobba som berg-

Gruvmuseet i Zinkgruvan är Richard Muckenhirns skötebarn.
Verkstadsarbetare, chaufför och
tonbrytare
Richard gick sju år i folkskolan och
sedan utbildade han sig till verkstadsmekaniker vid yrkesskolan i
Örebro.
– Efter skolan arbetade jag på en
mekanisk verkstad. Men snart insåg jag att den typen av jobb inte
alls passade mig.
Istället blev han lärling i en bilverkstad.
– Där var det emellertid så dåligt

arbetare vid Greenex gruva i Marmorlik. Där tjänade vi 26 000 kronor
i månaden skattefritt.
1984 återvände han till Zinkgruvan efter att ha tröttnat på det enformiga camplivet. Den här gången
blev han lagbas.
Långhålsborrare
1991 omorganiserades arbetet vid
Zinkgruvan och nu blev Richard
långhålsborrare.
– Jag började då också själv att
skjuta de pallar som jag borrat. Jag
9

Han har två söner, Jimmy, 38 och
Janne, 36, från ett tidigare äktenskap. I familjen ingår även Helenas
son Niklas, 28 och Richards och
Helenas gemensamma barn Carolina, 22.
Förutom engagemanget i museet
och arbetet i smedjan brukar Richard också isfiska en hel del på Vättern och på småsjöarna i trakten.
– Pengarna som jag får i samband
med utnämningen av Årets Bergsprängare ska vi nog använda till en
resa till Thailand eller Vietnam. Det
var länge sedan jag och Helena gjorde en semestertripp tillsammans,
avslutar Richard Muckenhirn.
Text och bild: Lars Westerlund

Juryns
motivering
till utmärkelsen Årets Bergsprängare 2007
Richard Muckenhirn trivs i smedjan på gruvmuseet i Zinkgruvan.

har alltid varit intresserad av smällar.
De senaste 13 åren har han arbetat som palladdare på heltid.
– Det är inspirerande att få använda de små cellerna man har
i huvudet för att hitta så bra lösningar som möjligt. Varje pall
är individuell och jag gör också
tändplanerna själv. Jag tycker att
jag har det bästa jobbet i gruvan
Han är mycket imponerad över
NONEL UNIDET-systemet.
– Med NONEL UNIDET kan man
nästan trolla hur mycket som
helst.
Ensam om besluten
Han och Orvar Kvarnström var
palladdare i gruvan och när Orvar
slutade i företaget för fyra år sedan blev Richard ensam om den
sysslan.
– Det var stimulerande att prata
med Orvar om olika lösningar. Nu
får jag ta alla beslut själv, men det
fungerar också bra.
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Genom åren har han lärt upp sju
personer som också ska kunna klara att ladda och skjuta.
– Speciellt stor vikt lägger jag på
säkerhetsfrågorna. Man behöver
minst två års lärotid i gruvan för att
bli självgående.
Till en normal salva i Zinkgruvan
använder Richard 7-8 ton sprängämnen och man får då loss cirka 20
000 ton berg.
– Men ibland blir det betydligt större
salvor. Till den största som jag skjutit använde vi 24 ton sprängämnen.
Richard är mycket nöjd med samarbetet med Orica Mining Services.
– Roger Westman ställer alltid upp
för oss när det är problem med laddtrucken och Ari Kainulainen hjälper
till när det behövs speciallösningar.
Blir kanske en resa
Richard är gift med Helena som driver en present- och hantverksaffär i
Askersund.
– Där säljer hon bland annat de produkter som jag tillverkar i smedjan.

Stipendiaten har under sina 37
år som bergsprängare erhållit en
imponerande yrkeserfarenhet.
Denna erfarenhet från främst
underjordssidan inkluderar bland
annat ortdrivning, berg- och ventilationsstigar, bergförankring,
bergschakt samt skivpallsprängning. Han har varit drivande i utvecklandet av speciella metoder
för skivpallpallsprängning inkluderande flerstegssprängningar
i multipelpallar. Dessa metoder
har utvecklats under tidvis svåra
geologiska förhållanden samt
med höga vibrationsbegränsningar. Han har klarat dessa, tidvis tuffa utmaningar, på ett föredömligt sätt och aktivt bidragit till
sprängteknisk utveckling i Zinkgruvan. Han har ett väl meriterat
intresse och engagemang för
bergsprängningstekniska frågor,
detta engagemang innebär inte
bara att driva tekniken framåt
utan även säkerheten. Han har
högt anseende, är involverad i
utbildning av nya bergarbetare
och delar generöst med sig av
sin omfattande erfarenhet.

FOKUS PÅ FRAMTIDEN
NÄR BERGSPRÄNGARDAGARNA FYLLDE TIO ÅR

Text och bild: Kjell Duberg

Högtidliga elever från Bergsskolan i Filipstad på sin första bergsprängarmiddag.
Övre raden: Carl Magnusson, Richard Dalhen, Johan Larseus. Nedre raden Conny Magnusson,
Carl-Anders Asker, Pär Sundberg och Christian Andersson.
Det var BergUtbildarna och
Michael Hermansson som tog
initiativet till Bergsprängardagarna. Ett seminarium om berg
och sprängteknik som samlar
bergsprängare, beställare, konsulter, leverantörer och myndigheter. Från starten 1999 har
arrangemanget växt från 23 till
över 200 deltagare. Sedan 2004
är också Bergsprängningsentreprenörernas Förening, BEF,
medarrangör.
Under två seminariedagar behandlades allt från nya produkter

och teknikfrågor till arbetsmiljö
och rekrytering. Trots den månghövdade skaran kunde alla komma till tals och diskussionens vågor gick höga eftersom innehållet
ofta berörde den praktiska vardagen. Michael Hermansson konstaterade att Bergsprängardagarna innebär en unik möjlighet till
direktkontakt mellan myndigheter
och aktörer i branschen.
Fortsatt högtryck
Roland Netterlind, vd i BEF, menar att alla tecken tyder på att
bergsbranschen har fem goda år

framför sig.
– Byggnäringen omsätter 400
miljarder kronor men ändå ligger
Sverige sist i västvärlden när det
gäller bygginvesteringar i förhållande till BNP, konstaterar Roland.
Flerbostadsproduktionen kommer
att öka väsentligt. Den följer behoven och inte konjunkturen, och
behoven är stora nu. Tvärt emot
vad alla tror har vi de näst lägsta
produktionskostnaderna i Europa
och vår produktivitet ligger i topp.
Många stora infrastrukturjobb
pågår och nya ligger i startgroparna. Tio miljarder investeras under
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fem år när vattenkraften ska moderniseras för att höja effektuttaget. Gruvorna lägger ut allt mer
på entreprenad och ett säkert kort
är bergtäkter där 60 miljoner ton
bryts varje år, säger Roland Netterlind.
– En hotbild är att man inte kommer överens i energifrågan. Prissättningen där kan ställa till det
för våra konjunkturer och det är
bokstavligen en kärnfråga.
Nya möjligheter
– Förändringens vindar blåser
i branschen på mer än ett sätt,
betonade Michael Hermansson,
BergUtbildarna. Borriggarna har
utvecklats med bland annat ljuddämpare vilket betyder mycket
både för borraren och för omgivningen. Sprängtekniken kan i år
utvecklas till en ännu högre nivå
med nya generationer elektroniska sprängkapslar och bättre bulkemulsion. Nu kan man optimera
sprängsalvan och få ett bättre
styckefall, minska vibrationerna
och undvika avbrott.
Lönsamt arbetsmiljöarbete
– Det är lönsamt att arbeta med
den psykosociala arbetsmiljön,
framhöll Mia Wessleus, Samia
Arbetsmiljökonsulter. Undersökningar visar att 90 – 95 % av alla
olyckor orsakas av den mänskliga faktorn och en mycket stor
del av orsakerna till arbetssjukdomar beror på organisatoriska och
sociala faktorer. Ändå handlar
skyddsronderna på företagen till
90 % om fysisk arbetsmiljö.
Det kan kännas lättare att åtgärda lokaler och utrustning än
att ta itu med sådana hälsorisker
som ensidigt och monotont arbete, otydlig arbetsfördelning eller mobbning och konflikter. Men
just det arbetet har lyft många företag.
Anna-Carin Nordlund, Arbetsmiljöverket, berättade att de
vanligaste skadorna inom byggbranschen beror på fall, belastningsskador och damm. Silikos
eller stendammslunga har rap12

porterats senaste tiden, något
som inte förekommit sedan 1970talet. Används den skyddsutrustning som finns på platser med
kvartsdamm?
Nya regelverk
Thomas Eriksson från Rikspolisstyrelsen redogjorde för polisens
roll som tillståndsgivare för brandfarliga och explosiva varor. Ett
förslag ligger hos lagrådet om att
kommunerna ska ta över uppgiften, men både Räddningsverket,
polisen och BEF är emot detta.
– Vi har i dag ett väldigt gott
samarbete med polisen. Tillståndsgivningen flyter på bra och
en förändring kan skapa problem,
kommenterade Kjell Brobäck,
Räddningsverket.
Han nämnde också att man inom
EU ska ta ett fastare grepp om
både förvaring och hantering av
explosiva varor. Sprängkapslarna ska märkas så att det går att
följa dem genom hela kedjan. Det
finns förslag om att förbjuda en
mängd vardagliga produkter som
man kan tillverka sprängämnen
av. Kjell Brobäck menar att man
måste bromsa så att proportionerna blir rimliga. Till och med
läppstift och nagellack har varit
uppe till diskussion.
– Dispensförfarandet för gamla
sprängämnesförråd upphör i och
med 2011, därefter får endast nya
och godkända förråd användas.
Detta gäller även om förrådet har
polistillstånd förbi detta datum,
säger Kjell Brobäck.
Tekniksprång
Sprängämnesmarknadens aktörer presenterade sina produktnyheter och sin syn på framtiden.
Alla delade ett starkt säkerhetstänkande men hyste samtidigt en
viss oro för hur nya myndighetskrav kommer att förändra deras
vardag.
Ari Kainulainen, Orica, rapporterade att det totalt i Sverige under 2006 förbrukades 5,7 miljoner
tändare och 57 300 ton sprängmedel, varav 80 % emulsion.

Ari Kainulainen, Orica, sammanfattade
de stora förändringarna som sker i branschen.
– Elektronikkapslarna kommer
att få en riktig skjuts uppåt i år
och gruvorna, som står för mer
än häften av förbrukningen, ökar
sin produktion markant. 2008 blir
ett bra år. Andelen patronerade
sprängämnen minskar troligen
inte mycket mer, det kommer alltid att finnas en marknad, ansåg
Ari.
– Efterfrågan på bulk är betydligt större än tillgången och fler
laddtruckar behövs. Vi kommer
att förstärka personalen på bulksidan och dessutom etablera ett
par nya stationer i Sverige för
att komma närmare kunderna
och minska transporterna. Det är
också önskvärt med små bulkenheter. Då skulle även mindre arbetsplatser kunna använda bulk
och slippa lagra sprängämnen
på plats. Emulsionen kommer att
vidareutvecklas, bland annat för
kontursprängning.
– Vid sidan om i-kon har vi nu
för godkännande hos SP en ny
elektronisk kapsel, UniTronic.
Den kan inte förändras lika mycket som i-kon men den är billigare
och användarvänligare. Man kan
klara upp till 500 tändare i en
salva med bara en box. Vi vet att
den fungerar, en miljon enheter är
sålda på andra marknader, förklarade Ari.

Josef Farkas, Maxam, uttryckte
förhoppningen att all ny teknik
med GPS-styrda borrar, avancerad hålinmätning, datoriserade
borr- och laddplaner och elektroniktändning borde attrahera
många ungdomar till branschen.
Andreas Malmberg, vd Atlas
Copco CMT Sweden, kom med
färska nyheter. Bland annat Smart
Rig borrstyrningssystem där en
dator avläser slagverkstryck och
matningshastighet. Värdena styr
sedan borrningen optimalt vilket resulterar i ökad livslängd på
borrstålet och en minimering av
risken för fastborrning och stångbrott.
Han berättade också om Hole
Navigation System, HNS. Riggen
utrustas då med GPS-sensorer
och antenner som har kontakt
med en basstation med räckvidd
upp till 25 km. Matarbalken får
exakt positionering och man ser
inifrån hytten var hålet hamnar.
Ingen utsättning behövs. Kunder
som testat rapporterar att de sparar sprängmedel genom minskad
underborrning. Bättre parallellitet
på hålen ger mindre sylta och
säkerheten ökar eftersom man
vet var man sätter hålen och det
minskar risken att borra i odetonerade sprängämnen.
Nya trender som planeringsunderlag
– Precis som chipstillverkarna
har anpassat sina produkter till
TV-tittarnas beteende måste
bergsprängarna analysera sitt
framtidstänkande till ungdomars nya värderingar, sa Fredrik
Claesson från Kairos Future när
han analyserade bergsprängarnas framtid.
Vår tid präglas av ökad rörlighet. Livsfasförändringarna går
mot kortare tid i arbetslivet och vi
förlänger vår ungdoms frihet med
studier och resor, bildar familj
sent och slutar jobba tidigare.
– Vi behöver öka vår förmåga att
förstå de drivkrafter som skapar
nya trender och analysera konsekvenserna för oss. Framtidens

bergsprängare är
inte lika säkert som
nu ”yngre män i fysisk god form”. Den
kommande chefsboomen domineras
av kvinnor 45 +, en
grupp vars ambitioner när det gäller
karriär, påverkan,
makt och inkomst
har en betydligt
kraftigare
tillväxt
än hos män. Vi kan
lära en del av försvaret som i stor
utsträckning leds
genom fjärrstyrning hanterad av
kvinnor, anser Fredrik Claesson.
Årets Bergentreprenör
Vid Bergsprängardagarna utdelades priset ”Årets Bergentreprenör” till Christian Lindberg,
Lindbergs Sprängtjänst och Pyroteknik i Husum. På bilden ses
han tillsammans med sambon
Pernilla Högström, arbetsmiljösamordnare på Botniabanan. Hon
sköter också administrativt arbete
i Sprängtjänst. Paret träffades
första gången på Bergsprängardagarna 2005.

Priset instiftades av BEF 2003 för
att stimulera entreprenörandan
inom branschen. Kriterierna som
ska uppfyllas: 1. Entreprenörskap,
det vill säga förmåga och vilja till
ständig utveckling. 2. Helhetssyn,
det vill säga förmågan att förstå
nödvändigheten av tekniska, ekonomiska och sociala parametrar
i företagandet. 3. Att vara välrenommerad över tiden hos samtliga i branschen. Christian startade
företaget 1997 med en luftdriven
Rock 301 från 1960-talet men nu
har han en 2007 års B3.

Gruppen som skötte arrangemanget: Roland Netterlind, BEF, Helena
Ahlström och Michael Hermansson, BergUtbildarna, och Mats Birkestål,
Transtronic. Infälld Frida Hermansson, One Design.
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Hindersmässan
i Örebro

Hindersmässan i Örebro, sista veckan i januari, har en lång tradition. Bergsmän från Bergslagen
sålde sitt järn här redan på 1300-talet. Det är fortfarande ett av Örebros största evenemang med
cirka 80 000 besökare varje år. I början på 1900-talet inbjöd dåvarande Nitroglycerinaktiebolaget till
en Hindersmässomiddag för sina kunder och samarbetspartner runt om i Sverige. Detta kom att bli
en tradition som har levt vidare sedan dess. I slutet på 90-talet kompletterades middagen med lunch
följt av ett seminarium, första åren i Gyttorp och numera på Örebro slott.

Oricas Vice President Nordics,
Knut Nilsen, hälsade alla deltagarna välkomna och lämnade
över ordet till Ari Kainulainen, regionchef Mellansverige, som ledde
seminariet och introducerade de
olika talarna och deras ämnen.
Kapacitetshöjande investeringar
Förste talare var Jan-Olov Nilsson, sektionschef för gruvteknisk
utveckling vid LKAB. Han tilldelades i december 2007 Atlas Copcos Bergteknikpris för att starkt
ha bidragit till att främja utvecklingen av svenskt bergtekniskt
kunnande.
– För drygt 25 år sedan var det
en stor pessimism i branschen
och man befarade att gruvdriften
i Kiruna och Malmberget skulle
läggas ned. Nu är vi med om en
enorm uppgång, berättar JanOlov. Vi har aldrig processat så
mycket malm, aldrig transporterat
så mycket på järnväg och ald14

rig lastat ut så mycket över Luleå malmhamn som under 2007.
LKAB hör inte till de allra största
producenterna av järnmalmsprodukter globalt. Vi har en världsmarknadsandel på 3 – 4 %. Men
vi är världsledande när det gäller
pellets till stålindustrin med en
marknadsandel på 20 %. Vi finns
i femton länder och har 3 700 anställda i ett trettiotal bolag.
Jan-Olov beskrev den metod,
skivrasbrytning, som används i
alla LKAB:s gruvor, och hur man
för att klara den stora efterfrågan
nu genomför ett investeringsprogram på 11 miljarder kronor.
Antalet pelletsverk utökas, maskinparken kompletteras och automatiseringsgraden höjs. På sikt
skall hälften av maskinparken
kunna fjärrstyras. Malmhamnen
i Narvik får en helt ny lagringsoch lossningsstruktur med silos
inbyggda i berget. (Se artikel i
Sprängnytt nr 2, 2007). Kapaci-

teten på järnvägen ska höjas genom ökad lastvikt och kortare omloppstid för tågen. Terminalerna i
Kiruna och Svappavaara byggs
om.
Lastningslogistiken förbättras när
Wolis (wireless online information
system) nu genomförs. Lasten i
varje skopa vägs och när lastmaskinen passerar en läsare överförs skopvikten trådlöst och omsätts till järnhalt.
Kirunagruvan skall inom några
år bli en ”enproduktsgruva” som
enbart levererar pellets med en
enda råmalmskvalitet till förädlingsverken. Beslutet togs 2006
och väntas innebära en stor effektivisering av råmalmsflödet.
Personalbehov
– Huvudnivån i Kiruna ligger på 1
045 meters djup. Det är den sjätte
i ordningen sedan underjordsbrytningen startade 1957. Med nuvarande produktionsplaner behöver
delar av en ny huvudnivå tas i drift

– Vid en undersökning fick 18åringar välja mellan ett antal positiva beskrivningar av en arbetsplats, berättar Karl Hulterström,
Svenskt näringsliv Örebro. På
första plats kom ” trevliga arbetskamrater” och därefter ”intressant
och meningsfullt arbete”. Många
av framtidens medarbetare kan
sammanfattas som välinformerade, beresta, välutbildade, respektlösa, miljötänkande och kvalitetsmedvetna. De vill uppleva
saker och värderar högst av allt
relationerna till de personer som
finns på arbetsplatsen.

Jan-Olov Nilsson framför en bild som visar LKAB:s prognos för
deformationsområdets utbredning. År 2012 måste järnvägen flyttas
och några år senare stadshuset, kyrkan och bebyggelsen närmast.
år 2013 på 1 365 meter. I Malmbergsgruvan sker en utvidgning
av brytningen på 1 000-metersnivån. Samtidigt planeras för nästa
avsänkning mot 1 250 meter redan 2010. Strukturen i gruvorna
är omfattande. En ny huvudnivå
innebär inte bara en ny transportnivå utan ett helt system av infrastruktur.
– Vi kör på maximal produktion
och gör stora investeringar i förädlings- och kapacitetshöjande
anläggningar. Vi kommer att få
göra stora strukturinvesteringar
då brytningen påverkar bebyggelsen både i Kiruna och i Malmberget. Vi behöver alltså mycket folk.
Samtidigt är det en överhettad arbetsmarknad, stora pensionsavgångar och minskade ungdomskullar. Den brännande frågan blir
hur vi skall klara behovet av personal, avslutar Jan-Olov Nilsson.
På en fråga från publiken om vad
LKAB själva gör för att rekrytera
lämnar Jan-Olov över till sin fru
Berith Nilsson som är personalplaneringschef på LKAB i Kiruna.
Hon berättar bland annat att Välkommaskolan i Malmberget har
ett nytt gymnasieprogram som är
direkt inriktat på arbete i LKAB.
De tio första eleverna började
utbildningen i augusti 2005. Hös-

ten 2006 startade ett liknande
samarbete med gymnasieskolan
i Kiruna. De LKAB-inriktade programmen är samarbeten med
Gällivare och Kiruna kommuner
för att stärka samverkan mellan
LKAB, skolan och samhället. För
att på sikt öka andelen kvinnor i
gruvan bjuds grundskoleflickor
regelbundet till LKAB på frukostseminarium.
Relationer viktigast
Ungdomarna som växer upp
nu sätter goda relationer högst
på önskelistan, konstaterar Karl
Hulterström, Svenskt Näringsliv
Örebro.

Anne Palmgren,
Finnveden Urval,
frågade efter en tydlig process
i företagen för arbetet med
rekrytering.

Karl Hulterström väckte en intensiv debatt när han ställde frågan vilket nytänkande som bör
ske på företagen för att locka de
yngre till basindustrierna. Mats
Sohlström, rektor på Bergsskolan i Filipstad menade att vi har
en överproduktion på utbildningsprogram som inte leder till
jobb.
– Vi lever sedan något år tillbaka
i ett tuffare samhälle där många
skyddsnät är borta. Det vet ungdomarna och det betyder att de
måste satsa på det som leder
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Foto och Text: Ulf Lonäs

någonstans. Vi syns inte tillräckligt tydligt. Industrin måste förstå
situationen och informera om att
”du får jobb”.
Rekrytering, en affärsstrategisk fråga för ledningen
– Man bör ha en klar strategi för
studiebesök så att potentiella
medarbetare känner sig sedda
och förmedlar positiva intryck till
andra i sin omgivning, betonade
Anne Palmgren, Finnveden Urval.
Mycket är vunnet om man kan

visa upp företaget som en plats
med samhörighet och delaktighet, där alla anställda är en viktig
del av företagets varumärke. Den
långsiktiga rekryteringsstrategin
både internt och externt skall vara
en tydligt utarbetad process som
alla delar och vet hur man skall
jobba med. För att få upp medvetenheten om branschen måste
företagen ha kontinuerlig kontakt
med skolornas elever och lärare,
från högstadiet till högskolan. Ett
träget arbete som skall pågår

ständigt och där företagets chefer
är mycket viktiga.
Tomas From från SveMin, en
närings- och arbetsgivarpolitisk
förening för gruvor, mineral- och
metallproducenter i Sverige, berättade att det skolmaterial de utarbetat glädjande nog går åt som
smör i solsken. Materialet finns att
beställa på www.utbudet.com. Ytterligare utbildningsmaterial finns
på Swemins hemsida.
Text och bild: Kjell Duberg

Seminariet avslutades av Jørn Ivar Solum, Orica, som berättade om Nonel LP serie och den nya
generationen elektroniktändare.
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Middagsgäst femtio år i rad

Äldsta seminariedeltagaren Ingemar Larsson omges här av de yngsta.
Det är tredjeårselever från Bergs- och Anläggningsutbildningen på
Bergsskolan i Filipstad.
Till vänster Pär Nilsson och till höger Fredrik Johansson.

Ingemar Larsson ligger
bakom många innovationer i
bergmaterialbranschen. Här
visar han två välfyllda pärmar
med över 150 egna patent.

– Det här är min femtiotredje
hindersmässomiddag,
berättar branschprofilen Karl Ingemar
Larsson. Jag inbjöds första gången 1954, och sedan dess har jag
missat bara två middagar.
Under alla år har jag haft nära
kontakt med Nitro Nobel, Dyno
Nobel och Orica Mining Services
och känner personligen de flesta
som varit i ledningen där. Vi har
ofta träffats och utbytt idéer och
erfarenheter. Det är naturligt eftersom jag arbetat på många
bolag som har varit i behov av
sprängmedel. Jag började på Yxsjö gruvor 1942 och har sedan
fortsatt inom bergsnäringen bland
annat på Boliden, Ställbergsbolagen, Ytongfabriken i Kvarntorp,
Statsgruvor och Yxhult Mineral.
Ingemar Larsson har betytt
mycket för branschen. Oavsett om
han arbetat som laboratoriechef,
chef för marmor- och stenbrott,
chef för brytning och krossning
eller varit ansvarig för fabriker i

utlandet har Ingemar alltid sökt
nya lösningar och utvecklat nya
metoder och produkter. Han innehar inte mindre är 150 olika patent och skissar fortfarande vid 79
års ålder på ett par nya.
– Vid Yxhult Mineral AB startade
jag egen sprängämnestillverkning
i slutet på 80-talet. Efterhand förstod jag att det kanske var effektivare att köpa in både produkt och
service. Jag förhandlade då fram
ett synnerligen bra avtal med
Börje Lindell på Nitro Nobel. Jag
tyckte att han var lite blek när han
skrev under kontraktet, berättar
Ingemar med ett leende.
– Jag har många trevliga minnen från tiden då boxningsvärldsmästaren Ingemar Johansson
jobbade med marknadsföring för
Nitro. När vi arrangerade tennisoch golfturneringar var han alltid
helt överlägsen oss alla. Men jag
har några vinstpokaler från Nitro Nobels årliga golfmästerskap
”Spräng-Cupen”. Jag tävlade
nämligen i veteranklassen och
där fick Ingemar Johansson inte
vara med, avslutar Ingemar.
Text och bild: Kjell Duberg

Bild från 1954, året då Ingemar (till
höger) fick sin första inbjudan till Hindersmässomiddagen. Han var då chef
vid centrala anrikningsavdelningen på
Statsgruvor i Hoksberg.
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Norra Länken

Arbetstunneln Albano på Norra länken
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Nya utländska aktörer på Norra Länken
Vägverket har nu upphandlat alla entreprenader till Norra länkens huvudtunnlar. Totalt
handlar det om order för drygt 4 miljarder kronor.
– Speciellt nöjda är vi över att ha fått in flera utländska aktörer på den svenska marknaden, säger Björn Terstad, Vägverket, projektchef för Norra länken.

Norra länkens sträckning.
Den fem kilometer långa trafikleden mellan Norrtull och Värtan
i norra Stockholm har en lång
historia. Projektet planerades
redan på 1960-talet. En del av
länken, cirka en kilometer, togs

Björn Tersstad, Vägverket,
projektchef för Norra Länken.

i trafik redan 1996. Arbetet avbröts emellertid på grund av en
regeringsrättsdom 1997. Norra
länken projekterades om under
slutet av 1990-talet, överklagades ännu en gång 2004 och i februari 2007 gav Regeringsrätten
som sista instans grönt ljus för
Norra länken. Då hade bygget
av arbetstunnlarna vid Albano,
Teknikhöjden och Uggleviksvägen redan påbörjats.
Den 11 maj 2007 togs första
spadtaget för Norra länken av
infrastrukturminister Åsa Torstensson, Stockholms finansborgarråd Kristina Axén- Olin
och Vägverkets generaldirektör
Ingemar Skogö.
Fördyring av projektet
Kostnaden för Norra länken
kommer att uppgå till 11,6 miljarder kronor. Detta är en kost-

– På Norra länken har vi fler
Vägverksanställda på plats än
på Södra länken och vi har tre
egna projektkontor vid byggena,
säger Håkan Lundquist, Vägverket, projektledare för Norra
länken.
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Här byggs arbetstunneln Albano på Norra länken. Foto Mikael Ullén
nadsökning med 1,8 miljarder
kronor jämfört med de ursprungliga kalkylerna. Ökningen beror
främst på två orsaker. Den ena
är att entreprenaderna för Norra
länken visat sig vara högre än
beräknat. Den andra är de speciella krav som ställs på genomförandet vid Bellevue där tunneln kommer att byggas med en
speciell teknik underifrån så att
parklandskapet inte påverkas.
– För att garantera Nationalstadsparkens skydd har vi genomfört
ett omfattande metodprov. Detta
visade att markförhållandena
var mycket mer komplexa än
vad vi tidigare räknat med, berättar Björn Terstad.
I skrivande stund väntar Vägverket fortfarande på besked
från
regeringen om hur man ska lösa
fördyringen av projektet.
– De lösningar som vi föreslagit
är att regeringen tillskjuter ytter20

ligare medel eller att vi fördelar
kostnaden över en längre period, säger Björn Terstad.
Det sistnämnda alternativet
skulle innebära att Norra länken
öppnas för trafik 2017, istället
för 2015 som det var tänkt från
början.
En förlängd byggtid medför
emellertid en ytterligare kostnadsökning med 100 miljoner
kronor
– En annan lösning kan vara att
bygga 155 meter av Bellevuetunneln ovanifrån med cut-andcover-metoden. Men då krävs
en ändrad lagstiftning, konstaterar Björn Terstad.
En starkare organisation
Cirka en miljon kubikmeter berg
ska sprängas ut. Vägtunnlarna
är totalt 11 kilometer, varav nio
kilometer är bergtunnlar. Den
längsta tunnelsträckan blir cirka
tre kilometer.

Vis av dåliga erfarenheter kring
samarbetet med entreprenörerna på Södra länken har Vägverket den här gången byggt
en betydligt starkare projektorganisation som har mycket mer
direktkontakt med entreprenörerna.
– Vi arbetar efter det program
som FIA tagit fram, berättar
Björn Terstad.
– På Norra länken har vi fler
Vägverksanställda på plats än
på Södra länken och vi har tre
egna projektkontor vid byggena,
inflikar Håkan Lundquist, Vägverket, projektledare för Norra
länken.
Vägverket kommer att arbeta
i samverkansform med sina entreprenörer. Syftet med detta
är att höja kvaliteten, förhindra
olyckor, sänka kostnaderna,
undvika konflikter och göra jobbet roligare för alla inblandade.
– Öppenhet från båda håll är

det som gäller. Om det uppstår
något problem på vägen är det
bättre att informera oss direkt
om det, säger Håkan Lundquist.
Samverkan ingår inte som en
del i upphandlingen utan är en
frivillig överenskommelse och
fungerar som etiska regler för
projektarbetet. Det finns varken
regelbok eller paragrafer för hur
samverkan ska fungera. Det rör
sig istället om ett förhållningssätt, en vilja att lösa konflikter
på ett så smidigt sätt att båda
parter vinner på det.
När entreprenaden startar inleder man alltid med ett startmöte
med deltagare från Vägverket
och entreprenören. Detta möte
resulterar i ett dokument med
8-10 tydliga gemensamma mål
och dokument som berättar hur
målen ska uppnås. Målen finns
sedan uppsatta på arbetsplatserna, både hos Vägverket och
hos entreprenören för att hålla

frågorna levande. Minst en gång
i halvåret håller parterna utvärderingsmöten med dessa mål
som utgångspunkt
– Hittills har samarbetet med
entreprenörerna fungerat mycket bra, konstaterar Håkan Lundquist.
När det gäller tunnlarna är det
naturligtvis försiktig sprängning
som gäller. Men det finns inte
lika många bostadshus i närheten som vid bygget av Södra länken. Största problemet har man
vid KTH där det finns mycket
känslig apparatur. Största utmaningen utgörs av de avsnitt där
tunnlarna korsar tunnelbanan.
– Det sker på sex ställen. Här
gäller det att ha ett intimt samarbete med SL för att mimimera
störningarna på trafiken, avslutar Håkan Lundquist.
Text och bild: Lars Westerlund

Norra länkens sträckning.

Så här ska bergtunneln se ut i färdigt skick.
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Trångt om saligheten vid Roslagsvägen
– De har tvingats stänga museet
under tiden som sprängningarna
pågår och man har flyttat alla
skulpturer, utom en som var för
stor för att få ut ur museet, säger
Göran Manell.

Mynningen till arbetstunneln Ormen på Norra länken
I slutet av april ska arbetstunneln Ormen som ingår i Norra länken
vara klar. Det är NCC Construction Sverige AB som driver den under Bellevueparken.
– Största svårigheten har varit logistiken, eftersom vår etablering
ligger inklämd mellan Roslagsvägen och berget, berättar NCC
Constructions platschef Göran Manell.
Totalt kommer NCC Construction
att ta ut 65 000 kubikmeter berg
för att bygga arbets- och trafiktunnlar. Göran Manell och hans
25 mannar har här också arbetat
sig ner genom gamla tunnlar som

leder till Ormenmagasinet där en
stor del av Stockholms dagvatten
tas omhand.
Den mest känsliga passagen
är när vi nu går under Carl Eldhs
ateljémuseum i Bellevueparken.

Det är trångt om saligheten vid NCCs etablering.
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Göran Manell, NCC Constructions platschef vid bygget av
arbetstunneln under Bellevueparken.
Levererar i tid
Han konstaterar att de nya reglerna för förvaring av emulsionssprängämnen i tätbebyggt område
bidragit till att försvåra logistiken.
– På Södra länken kunde vi lagra
upp till 30 ton på arbetsplatsen.
Nu är det fyra ton som gäller.
Göran Manell lovordar dock Orica Mining Services för att de alltid
levererat i tid.
– Det har fungerat hur bra som
helst.
Han är också nöjd med samarbetet med Vägverket.
– Till skillnad mot hur det var på
Södra länken lyssnar de nu på entreprenörernas åsikter. I viss mån
kan vi också påverka utförandet
Förutom bygget av arbetstunneln
Ormen arbetar NCC Construction
även med utsprängning av ett garage med 900 P-platser som ska
ligga under ett nytt köpcentrum i
Liljeholmen.
– Dessutom hoppas vi mycket på
projekt som Citybanan och Ådalsbanan, avslutar Göran Manell.
Text och bild: Lars Westerlund

Svensk-tyskt konsortium
tar hand om Värtan

Detta bygge blev något av ett
genombrott för Oden på marknaden. Här kunde de visa att de klarade att driva ett större projekt på
ett effektivt sätt.
Som hand i handsken
På Norra länken ger sig Oden in i
leken tillsammans med Tysklands
största byggföretag Hochtief.
Detta företag som har basen i Essen agerar på den globala marknaden, bland annat är de mycket
aktiva i USA och Australien. Totalt
arbetar cirka 46 000 personer i
förtaget och de omsätter omkring
160 miljarder kronor.
– Det var Hochtief som för två år
sedan kontaktade oss eftersom
de sökte en svensk partner för de
stora infrastrukturprojekten i Sverige.
Hochtief ville ha en lokal, kompetent medspelare i lämplig storlek.
– Och där passade vi in som handen i handsken

Patrick Marelius, regionchef vid Oden.
Ett nybildat konsortium bestående av Oden Anläggningsentreprenad AB och tyska Hochtief
Construction AG tecknade i januari kontrakt med Vägverket för
två huvudentreprenader på Norra
länken. Det handlar om bergtunneln Värtan och betongtunneln
Värtan.
Konsortiet kommer därmed att
driva ungefär en fjärdedel av
Norra länkens bergtunnlar och
dessutom bygga betongtunnlar
som leder upp mot Värtan. Kontraktsumman, som delas lika mellan Oden och Hochtief, uppgår till
drygt 1,2 miljarder kronor.
– Huvudentreprenaderna omfattar bland annat utsprängning av
380 000 kubikmeter bergmassor,
berättar Patrick Marelius, regionchef på Oden.
Flera komplicerade upphandlingar
Oden har under de senaste åren,
själva och i samarbete med strategiska partners, vunnit flera om-

fattande och komplicerade upphandlingar. Det handlar bland
annat om arbetstunnlar för Citybanan, Norra länken, Ådalsbanan
och kabelledningstunnlar Solberga-Skanstull och Hjorthagen.
Under de senaste åren har Oden
varit en av branschens snabbast
växande företag. Oden omsatte
cirka 1,1 miljard kronor 2007 och
har cirka 400 anställda. Mer än
hälften av 2008 års förväntade
omsättning ligger i tunnelprojekt.
Många har höjt på ögonbrynen
för Odens snabba tillväxt eftersom
företaget rekonstruerades och
bytte ägare så sent som 2004.
– Vi ökar vår omsättning med cirka 25 procent varje år.
Patrick Marelius menar att en viktig orsak till Odens framgångar på
marknaden är att de fungerar så
bra ihop med kunderna.
– Ett bevis för detta fick vi 2006
när företaget erhöll FIA:s kvalitetspris för bygget av Trafikplats Tunberget som ingår i Norrortsleden.

Tagit in slovaker
Patrick Marelius noterar att samarbetet med internationella partners öppnar möjligheten att gå in
i fler stora svenska infrastrukturprojekt.
– Det här kan bli riktigt spännande
för oss i framtiden.
Han menar att största svårigheten på Norra länken blir att hitta
tillräckligt med personal.
– Förutom våra kompetenta
svenska medarbetare har vi också tagit in ett flertal bergarbetare
från Slovakien i ett av våra projekt. Det har visat sig att de både
är kunniga och lätta att arbeta tillsammans med.
Eftersom Oden redan byggt arbetstunnlar på Norra länken har
de en intrimmad organisation
som nu också kan ge sig på huvudtunnlarna.
– Det här är nog den etapp på
Norra Länken som är minst komplicerad eftersom tunneln till största delen går under Liljansskogen,
avslutar Patrick Marelius.
Text och bild: Lars Westerlund
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Veidekke drog längsta strået

Några av tjänstemännen vid Veidekkes underjordsgrupp. Från vänster: Reza Mahmandi,
Anders Östberg, Adéle Hurtig, Börje Uvhammar, Konstantin Spinos och Pekka Berggren.
Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst drog längsta strået när det gäller tunnelentreprenaderna
på Norra länken. Två entreprenadkontrakt till ett värde av drygt en miljard kronor blev det.
– Det innebär att vi kommer att driva ungefär hälften av Norra länkens bergtunnlar, konstaterar Konstantin
Spinos, arbetschef för Veidekkes underjordsgrupp.
Text och bild: Lars Westerlund
I januari stod det klart att bergtunnlarna Albano och Teknikhöjden ska
byggas av Veidekke. De har tidigare utfört de båda arbetstunnlarna
för dessa två huvudentreprenader. I
uppdraget ingår uttag av knappt en
halv miljon kubikmeter tunnelberg,
injekterings- och sprutbetongarbeten, gjutning av broar och andra
betongkonstruktioner under jord,
utförande av innervalvskonstruktion samt vägbyggnadsarbeten. Att
Veidekke lyckats lägga anbuden
på rätt nivå menar Konstantin Spinos beror på att de kunnat grunda
anbudssummorna på erfarenheter
från bygget av arbetstunnlarna.
Konstantin Spinos anser även att
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det tekniska samarbetet med företagets norska kollegor och koncernens helhetstänkande vad gäller
maskiner och övriga resurser är en
viktig ingrediens i att de kunnat ta
dessa två projekt.
– Uppdraget bekräftar att Veidekke har etablerat sig som en stark
tunnelentreprenör på den svenska
marknaden, säger Konstantin Spinos.
Strategin bär frukt
Underjordsgruppen inom Veidekke
Anläggning Öst AB bildades så
sent som våren 2006. Sedan dess
har de arbetat med att bygga upp
och investera i en stark anlägg-

ningsverksamhet för att möta de
stora planerade infrastruktursatsningarna i Stockholmsregionen.
– Det är glädjande att denna strategi nu bär frukt, säger Konstantin
Spinos.
Uppdraget påbörjades i slutet av
februari och beräknas pågå under
tre år.
– Vi räknar med att förbruka 1000
ton sprängämne och 170 000
sprängkapslar, berättar Pekka
Berggren, Veidekkes platschef på
Norra länken.
Den största utmaningen blir passagen av tunnelbanan.
– Detta sker på hela sex ställen.
Vi passerade tunnelbanan redan

Konstantin Spinos och Pekka Berggren vid Veidekkes underjordsgruppp.
under arbetet med arbetstunnlarna
och utarbetade då i samarbete med
SL en strategi för att klara detta på
ett så smidigt sätt som möjligt, säger Pekka Berggren.
Han konstaterar att det blir lättare
att planera sprängningarna i själva
bergtunnlarna.
– I arbetstunnlarna hade vi bara
en front att laborera med. Nu kan
vi förflytta arbetsstyrkorna mellan
olika fronter och på så sätt bedriva

tunneldrivningen på ett effektivt
sätt, berättar Pekka Berggren.
Duktiga medarbetare
Veidekke har lagt ner mycket möda
på att rekrytera erkänt duktiga bergarbetare och duktiga tjänstemän.
På Norra länken kommer Veidekke
att sysselsätta 50 bergarbetare och
18 tjänstemän under de närmaste
åren.

– Tydligen har vi ett bra rykte. Det
har i alla fall gått bra att få tag på
rätt folk, säger Konstantin Spinos.
Man har till exempel satsat på att
ha fräscha manskapsbodar och var
fjortonde dag kommer en naprapat
på besök.
– Fast det viktigaste är nog att alla
medarbetare är välinformerade om
vad som händer och sker och att
det finns en tydlig organisationsplan. Det ska vara korta beslutsled
mellan tjänstemän och bergarbetare, menar Konstantin Spinos.
Han betonar att Veidekkes underjordsgrupp ska ligga i framkanten
av den tekniska utvecklingen.
– Vi ska också alltid arbeta med en
fräsch maskinpark. När vi fick dessa entreprenader investerade vi för
70 miljoner kronor i nya maskiner.
Bland annat köpte vi tre nya borriggar, berättar Konstantin Spinos.
Liksom hos Veidekke i Norge får
varje borrigg ett eget namn. Den
första som kom på plats döptes
i pommac till Marie-Louise, efter
Marie-Louise Jonsson, som arbetar med arbetsmiljöfrågor inom företaget.

Orica Mining Services regionchef Ari Kainulainen i samspråk med Anders Östberg, Veidekke.
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Internationell stämning
i Skanskas bergtunnel

Anton Sumerak, chef för Skanska BS, i samspråk med Ingemar
Myhr, Skanska, skiftledare vid bygget av bergtunnel Karolinska.
Det råder en internationell
stämning på Skanskas projektkontor vid Norra station
i Stockholm. Här blandas
svenska med engelska och
slovakiska. I arbetet med bergtunneln Karolinska på Norra
länken arbetar nämligen ett
tiotal slovaker.
– Jag gillar den platta organisationen i svenska företag. Det
ger mycket mer spelrum för enskilda medarbetares idéer och
initiativ, säger Anton Sumerak,
chef för Skanskas slovakiska
dotterbolag, Skanska BS.
Skanska har fått uppdraget att
bygga betongtunneln Karolinska
och bergtunneln Karolinska som
ska förbinda E4:an med Norra
länken vid Norrtull. Projektsum26

man uppgår till 412
miljoner kronor.
130 000 ton berg ska
tas ut ur bergtunneln
som blir 600 meter
lång. Att arbetet tar relativt lång tid beror på
att tunneln drivs under
Karolinska universitetssjukhuset
vilket
ställer extremt hårda
krav på precisionen i
sprängningsarbetet.
– Dessutom passerar
vi under Eugeniatunneln där det inte finns
någon bergtäckning
alls, berättar Hans Hogård, Skanska, Blockchef för tunnelbygget
på Norra länken.

Känslig magnetröntgenkamera
På Karolinska universitetssjukhuset används en magnetröntgenkamera och en PET-kamera som
är mycket känsliga för vibrationer.
– För magnetkameran är den
maximalt tillåtna accelerationen
20 meter per kvadratsekund och
för PET-kameran är det 9,6 meter
som gäller, säger Hans Hogård.
Skanska tar sig sakta men säkert genom berget med korta salvor och strängladdning med SSE
är det som gäller.
– Vi kommer att nå fram till de
känsliga partierna i mitten av
april, men vi har valt att arbeta på
samma sätt hela tiden för att testa
arbetssättet som är nytt för våra
mannar. Vi får också bra hjälp
från Orica Mining Services när
det gäller planeringen av sprängningarna, berättar Hans Hogård.
Ett annat tänkbart problem är att
man på sjukhuset kan uppleva
stomljuden som ett problem.
– Kanske blir det aktuellt att förskjuta skjuttiderna så att de bättre
passar verksamheten på sjukhuset, säger Hans Hogård.
Tremannateam från Slovakien
Till tunnelbygget på Norra länken har Skanska både rekryterat

Anton Sumerak, Skanska BS, diskuterar laddningsfrågor med Buchla Maros.

– Vi kommer att nå fram till de känsliga partierna i mitten av april,
men vi har valt att arbeta på samma sätt hela tiden för att testa
arbetssättet som är nytt för våra mannar, berättar Hans Hogård,
blockchef för Skanskas tunnelbygge på Norra länken.
bergarbetare och tjänstemän från
dotterbolaget Skanska BS i Slovakien. Dessa har redan varit här
i ett år eftersom de också arbetade med bygget av arbetstunnlarna.

– Vi har för närvarande tre tremannateam med medarbetare
från Slovakien som arbetar med
tunneldrivningen, berättar Hans
Hogård.

– De jobbar här under 36 dagar
och är sedan hemma i Slovakien i
18 dagar, inflikar Anton Sumerak
Skanska BS härstammar från
företaget Banske Stavby som sedan starten 1968 drivit en mängd
tunnlar runt om i Europa och i
Mellanöstern.
– Jag är imponerad över hur bra
organisationen fungerar på Norra
länken. Det bästa som jag varit med om överhuvudtaget. Jag
har till exempel aldrig deltagit i ett
projekt där materialleveranserna
flutit på så bra, berättar Anton Sumerak.
I Slovakien är bergarbetarna
vana vid dåligt berg och därför
har de blivit experter på bergförstärkning.
– Stockholmsgraniten är något
helt annat att bita i. Här krävs betydligt mer sprängämnen för att
det ska hända något, avslutar Anton Sumerak.
Text och bild: Lars Westerlund

Korta salvor och strängladdning med SSE är det som gäller i bergtunneln Karolinska.
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