






ligen inte även om några delar i pro-
cessen skiljer sig från hur det fung-
erar på land. Havssand skulle kunna 
vara en viktig pusselbit i den framtida 
materialförsörjningen. Läs mer på si-
dorna 26–29. 

Är schaktmassor ett avfall? Nåväl, 
det beror nog i hög grad på vem man 
frågar. WSPs Magnus Dalenstam gjor-
de sitt bästa för att reda ut begrep-
pen i denna för branschen så viktiga 
fråga. 

Naturvårdsverket anser i så gott 
som samtliga fall att schaktmassor är 
ett avfall, något som det med bransch-
ögon ibland kan vara svårt att fördra. 
I de allra flesta fall kan massorna ses 
som resurser som ger positiva effek-
ter för samhället, till exempel i form 
av minskade transporter, minskat 
resursslöseri och en minskad avfalls-
mängd som hamnar i deponi. Dessut-
om kan de vara en god källa till intäk-
ter för en täkt.

Uppfyllda kriterier
Det finns dock en hel del lagstiftning 
att förhålla sig till när man arbetar 
med schaktmassor, något som ofta 
upplevs göra arbetet krångligt. Till 
och med till den grad att någon väljer 
att deponera massorna, fastän man 
tycker att återvinning är en mycket 
viktig fråga. 

Kan man då använda schaktmas-

sor för anläggningsändamål på annan 
plats än där de uppkommit initialt? 
Svaret på den frågan är ett rungande 
ja! Men det krävs att några kriterier 
är uppfyllda. Användandet ska ha 
ett tydligt syfte som kan motiveras, 
användandet ska vara definierat i tid 
och rum och användandet får inte 
öka föroreningsbelastningen på plat-
sen. Anmälan eller tillstånd behövs i 
vissa fall. 

Magnus Dalenstam avslutade ge-
nom att ge exempel på hur man kan 
återanvända massor och redogjorde 

för vilka initiativ som initierats på oli-
ka håll. WSP arbetar för närvarande 
med att sammanställa en lathund för 
återvinning av icke förorenade mas-
sor. Denna kommer att finnas tillgäng-
lig exklusivt för SBMIs medlemmar.

Även Olof Persson gör ett PM om 
havssand som kommer att läggas på 
SBMIs lösenordsskyddade hemsida i 
maj.

Underhållande historielektion
Det tidigare departementsrådet Ste-
fan Rubensson tog därefter plats på 
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scenen med pondus och humor. Fö-
reläsningen kretsade kring skapandet 
av Miljöbalken, ett arbete där Rubens-
son var inblandad. 

Miljöbalkens tillkomst visade sig 
vara en ganska krånglig historia där 
juridik och politik försökte gå hand 
i hand men inte alltid lyckades med 
det. Rubenssons hågkomster från 
denna period lockade i många fall till 
skratt och gav en inblick i hur kom-
plicerat det kan vara när ny lagstift-
ning kommer till, inte minst när flera 
ibland vitt skilda frågor ska samlas 
under samma paraply. 

Skäliga avgifter?
I samma ämne, fast snarare i tillämp-
ningshänseende, tog mångårige till-
synsexperten Nils Alesund komman-
dot över presentationsdatorn. Med 
lång erfarenhet av kommunal tillsyn 
och ett antal år på SKL är han synner-
ligen lämpad att prata om tillsynsav-
gifternas eventuella skälighet. Inter-

vjuad av Björn Strokirk svarade han 
på frågan om de kraftiga höjningar av 
tillsynstaxor som skett på senare tid. 
Han berättade att kommunerna har 
stor frihet att sätta sina egna taxor, 
dock ska självkostnadsprincipen råda. 
I klartext betyder det att pengar från 
täkttillsyn inte får finansiera barn-
omsorgen men det är svårt att uppnå 
millimeterrättvisa. 

Alesund är medveten om de pro-
blem som ibland kan uppstå och 
framhöll Rättviks kommun som en 
möjlig förebild. Där har man sedan 
2011 arbetat fram en modell som 
bygger på en låg grundavgift och se-
dan faktisk timdebitering, ett system 
som fungerar bra. Om detta system 
används är många problem lösta, me-
nade Nils Alesund.

Vad kan då SBMI göra? Nils Ale-
sund menade att det SBMI redan pla-
nerar, det vill säga gå samman med 
andra branscher i samma bryderier 
och uppvakta SKL, är helt rätt väg 

att gå. Livsmedelsbranschen och be-
söksbranschen är två exempel med 
liknande problem och ju fler man är 
desto mer kan man påverka.

Explosiv grupp
SBMIs nyinrättade spränggrupp är 
ett nytt initiativ och fanns givetvis på 
plats under branschdagen i form av 
Skanskas Jonas Jonsson, NCCs Martin 
Malmsten och Voglers Jan Johansson. 
De presenterade sig själva och berät-
tade om det arbete som den nyinrät-
tade konstellationen har framför sig. 
Fredrik Eklind, som också tillhör 
gruppen, var förhindrad att komma. 
Läs mer om SBMIs spränggrupp på si-
dan 10. 

Jan Johansson släppte inte ifrån 
sig mikrofonen frivilligt efter spräng-
gruppens presentation utan ville in-
formera om EUs nya direktiv för att 
förhindra olyckor främst inom ke-
mikalieindustri – Seveso. Direktivet 
riskerar att ställa till problem för 
bergmaterialindustrin i och med att 
sprängladdningar om mer än tio ton 
medför att exempelvis en täkt de-
finieras som en Seveso-anläggning. 
Detta i sin tur medför anmälnings-
plikt och ökad administration. Tio 
tons laddning är inte ovanligt i bran-
schen. 

BEF (Bergsprängningsentreprenö-

”Nils Alesund berättade att  
kommunerna har stor frihet att 

sätta sina egna taxor, dock ska 
självkostnadsprincipen råda. 

branschdagen

Nils Alesund
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rernas förening) och SBMI kommer 
tillsammans att uppvakta Myndighe-
ten för Samhällsskydd och Beredskap 
för att möjligen hitta en väg att han-
tera problemet.

Björn Strokirk nickade instämman-
de och tackade spränggruppen. Han 
påpekade också att SBMI länge tänkt 
samla kunskap i en grupp av denna 
dignitet och att det verkligen känns 
bra att den nu finns.

SBMI-klassad maskin
Svevias Pär Burlin var kallad att redo-
göra för det förslag till kravspecifika-
tion vid inköp av maskiner som SBMIs 
Krossutskott tagit fram lagom till 
branschdagen. Dokumentet är ett av 
resultaten av det arbete som Krossut-
skottet gjort sedan man hösten 2010 
hade sitt första möte. 

En brittisk lista användes som ut-
gångspunkt och denna har sedan 
bantats och arbetats om. Kravspeci-
fikationen indelas i krossar och gula 
maskiner med utförliga instruktioner 
om vad SBMI anser bör vara krav res-
pektive önskvärd utrustning.

Pär Burlin lämnade scenen och 
Björn Strokirk meddelade att nu 
var det dags för kaffe och kaka. En 
höjning av blodsockernivån, med-
elst kladdkaka, var önskvärd innan 
branschdagen fortsatte.

Kvarts, kvartsdamm och 
damm
En stor fråga för branschen är givetvis 
säkerhetsarbetet när det gäller kvarts-
damm. Nya föreskrifter är på gång 
och Arbetsmiljöverkets Jens Åhman 
fanns på plats för att berätta mer om 
dessa. Beslut väntas tas den 21:a maj 
och i sådant fall träder den nya "af-
sen" i kraft i november. 

Obligatoriska mätkrav finns inte 
längre med i föreskrifterna utan fo-
kus har skiftats mot väl dokumente-

rade riskbedömningar och åtgärds-
program. Läs mer om Arbetsmiljöver-
kets nya föreskrifter på sidorna 22-24. 
SBMI planerar att utveckla ett under-
lag för sådana riskbedömningar, base-
rat på typmätningar, som kommer att 
finnas tillgängligt exklusivt för med-
lemmarna.

I anslutning till Jens Åhmans ge-
nomgång passade det utmärkt att 
NCCs Per Murén fick vända sig mot 
åhörarna och berätta om utveckling-
en inom dammbekämpningssektorn. 

Pär Burlin

Per MurénJens Åhman
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Bortsett från att kvartsdamm är en 
mycket viktig hälsofråga, är damm 
vid täktarbete i många fall också en 
olägenhet, oavsett den eventuella 
kvartshalten. Damm försvårar arbetet 
och sliter på maskinerna inuti täkten 
och orsakar understundom problem 
för de kringboende. Vatten är ett ef-
fektivt sätt att lösa åtminstone delar 
av problemet men det finns fler vari-
anter. Läs mer om dammbekämpning 
på sidan 25. 

Säker logistik
Filmdags på Hilton! Stenkoll har i 
flera nummer skrivit om Skanskas 
projekt "Säker logistik" för bättre 
täkttrafik, senast i nummer 130. Nu 
finns initiativet också på film och 
branschdagsdeltagarna fick agera 

premiärpublik när Skanska berättade 
om hur man i Olundatäkten utanför 
Stockholm arbetar för att skapa en 
säkrare arbetsplats. 

Täktens trafikflöde är numera or-
dentligt uppstyrd, i de flesta fall en-
kelriktad, och att man har infört ett 
inpasseringssystem där alla nya be-
sökare får en säkerhetsintroduktion 
innan de tillåts komma in. Vägarna är 
väl underhållna och tydligt utmärkta. 
Vana chaufförer passerar in och ut ur 
täkten med hjälp av ett transponder-
system som bekräftar att de genom-
gått introduktionen. Tre chaufförer 
som intervjuades var mycket positiva 
till förändringarna i Olunda.

Privatkunder hänvisas till en last-
ningsplats och ombeds vänta i bilen 
medan materialet hämtas och lastas på.

Skanskas Gustaf Werner kommen-
terade filmen med att många av de 
lärdomar man dragit av Olunda nu 
kommer att implementeras även i 
andra täkter. Han var dock noga med 
att poängtera att Olunda-projektet en-
dast är en start och att man inte får 
sluta jobba med att säkra trafiken i 
täkterna.

Olyckors anatomi
Näst sist på scenen var Lena Kecklund 
från MTO, Människa Teknik Organi-
sation, som Stenkolls läsare stiftade 
bekantskap med i förra numret av 
tidningen. Hennes presentation hade 
rubriken "Varför inträffar olyckor? – 
Är det människan eller organisatio-
nen som brister?". 

Lena Kecklunds företag arbetar 

branschdagen

”Skanskas Gustaf Werner 
kommenterade filmen med  

att många av de lärdomar  
man dragit av Olunda nu 

kommer att implementeras  
även i andra täkter.

Lena Kecklund Björn Strokirk och Marie Berglund var dagens moderatorer
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med riskanalyser, säkerhetsstyrning 
och säkerhetskultur men även med 
olycks- och incidentutredningar. Att 
en olycka inträffar beror ofta på en 
serie olyckliga händelser som samver-
kar, men tittar man närmare på dessa 
händelser så upptäcker man ofta att 
slumpen har mindre med saken att 
göra än vad det verkade inledningsvis. 

Ett systemsäkerhetsperspektiv på 
verksamheten och odlandet av en sä-
kerhetskultur gör olyckan mindre 
sannolik. A och O i detta arbete är 
ledningens engagemang, där alla från 
högsta instans och nedåt är delaktiga 
i säkerhetsarbetet. Ett genomtänkt 
sådant ger individen de verktyg den 
behöver för att arbeta säkert, exem-
pelvis rätt utbildning, rätt rutiner och 
rätt säkerhetsutrustning. 

Utan engagemang och bra led-
ningssystem riskerar man att hamna i 
en situation där regler påtvingas med-
arbetarna utan att de vet varför de är 
viktiga och därmed inte följer dem.

Mera film
Mellan dagens två sista talare passade 
SBMI på att uppmärksamma det själv-
studiepaket som finns tillgängligt på 
hemsidan. Hur slussa in nyanställda 
på ett säkert sätt? löd ansatsen och en 
del av svaret är naturligtvis filmerna 
och dokumenten i självstudiepaketet 

som heltäckande beskriver arbetet in-
om bergmaterialindustrin. Den film-
snutt som åhörarna fick se gav exem-
pel på alla olika delar av studiemate-
rialet, från produktionsteknik över 
kvalitetssäkring till säkerhetstän-
kande. Dessutom återupptas kursen 
"Säker maskinoperatör" i höst med ett 
nytt och mer praktiskt inriktat fokus.

Varför gör chefen så?
Även dagens sista talare Simon Elvnäs 
från KTH figurerade i förra numret 
av Stenkoll. Elvnäs berättade om sin 
forskning kring vad chefer gör – och 
vad de tror att de gör. I forskningspro-
jektet har Elvnäs grupp filmat ledare 
när de leder, eller åtminstone när de 
tror att de leder. 

Resultatet visar att det som ledar-
na tror att de gör mest av, exempel-
vis återkopplar till sina medarbetare, 
i själva verket förekommer väldigt 
sparsamt. Elvnäs slutsats är att chefer 
inte gör det de borde göra, för verk-
samhetens bästa, utan istället det de 
känner att de borde göra. 

Målsättningen med forskningspro-
jektet är att ta fram en verktygslåda 
för chefer – hur man på bästa sätt 
kan öka effekten av sin arbetsledning. 
Bättre ledare ger bättre och säkrare 
arbetsplatser vilket i förlängningen 
leder till högre produktivitet och hö-
gre kvalitet.

Tack för idag, slut för idag
En lång och informationstung dag 
var därmed till ända och delegater-
na från bergmaterialindustrins alla 
hörn defilerade ut från Hiltons audi-
torium. Somliga på väg till kvällens 
middag, andra styrde mot hemmet. 
Samtliga dock förhoppningsvis med 
ny kunskap i bagaget och kanske ett 
par spännande idéer att fundera på i 
den vardagliga verksamheten. Dagens 
presentationer, inklusive fördjupande 
dolda bilder, kom sedan ut på SBMIs 
medlemssida redan dagen därpå, 
medan det kommer dröja några veck-
or innan det referat som alltid görs 
från branschdagarna finns att läsa på 
medlemssidan.

”Elvnäs slutsats är att chefer inte gör det  
de borde göra, för verksamhetens bästa,  

utan istället det de känner att de borde göra.

Simon Elvnäs
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