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SAMMANFATTNING  
 
Denna rapport utgör en förstudie inom projektet Miljöpåverkan från anläggningar. Projektet ingår i 
programområde 3 Miljö- och Hållbar utveckling inom det industriella utvecklingsprogrammet MinBaS II 
(Mineral, Ballast, Sten) 2007-2010.  
 
Bakgrund 
Industrimineral, bergmaterial och natursten har en bred användning i samhället. De används inom 
byggandet av vägar, järnvägar, i anläggnings- och bostadsbyggande, i kemiska processer och inom 
miljövård. Produktionen sker huvudsakligen i öppna täkter. Naturvårdsverket sorterar branschen under 
verksamheter med miljöpåverkan. Bergmaterial (Ballast) och industrimineral tas ut med liknande 
produktionsmetoder, genom att deras syfte är att fragmentera berget med sprängning och sedan mekaniskt 
krossa det till lämpliga storlekar. Naturstenindustrin tar ut så stora block som möjligt i ett stycke för att 
sedan dela upp blocket till lämpliga delar.  
 
Täkter är tillståndspliktiga enligt 9 kap. miljöbalken (miljöfarlig verksamhet). De kan också prövas enligt 
andra delar som 11 kap. (vattenverksamhet) eller 7 kap. miljöbalken (områdesskydd). Naturvårdsverket 
utarbetar riktlinjerna och Länsstyrelserna handhar tillståndståndsverksamheten och tillsynen. Industrins 
erfarenhet är att det idag är mycket svårt och tidskrävande att öppna nya fyndigheter och att förlänga 
tillstånd. Bedömningen av villkor varierar hos olika tillståndsmyndigheter runt om i landet och det finns 
osäkerheter om huruvida vissa riktvärden ligger på relevanta nivåer gällande verksamheterna.  
 
Motiv för arbetet 
Det ligger i allas intresse att få en låg miljöpåverkan, men att alltför stränga riktvärden kan resultera i 
förhöjda kostnader och sämre konkurrenskraft för industrin. Av denna anledning har startats ett projekt 
kallat Miljöpåverkan från anläggningar. Målsättningen är övergripande att bidra till att konkreta och 
objektiva vetenskapligt underbyggda kriterier tas fram runt utvalda miljöområden. Informationen skall 
kunna användas av företag och myndigheter vid tillståndsbedömningar.  
 
Syftet med studien 
Syftet med detta förprojekt har varit att utarbeta förslag till fördjupade studier av speciella miljöområden 
där man funnit behov av mer vetenskapliga och objektiva data kring riktvärden och andra kriterier som 
påverkar tillståndsgivningen för produktionen av industrimineral, bergmaterial och natursten. Prioriterade 
miljöområden har varit buller, markvibrationer och luftstötvåg. Damning och grundvattenfrågorna berörs 
endast i mindre omfattning. De olika myndigheter och andra parter som berörs av frågorna skulle 
identifieras och möjliga samarbetsprojekt mellan dessa och industrin föreslås.  
 
Genomfört arbete  
Förstudien har genomförts av anlitad konsult Monika Kontturi, NCC Construction AB. Arbetet har 
sammanställts med hjälp av litteraturstudier, konsultation med expertis samt enkäter till företagen inom 
MinBaS II-programmet för att samla in erfarenheter kring tillståndsgivningen och givna värden för 
miljöparametrar. Inom ramen för förstudien har ett examensarbete på 15 poäng utförts av Fredrik 
Johansson, Bergsskolan i Filipstad (2008) med titeln ”Kartläggning och utvärdering av mätmetoder för 
buller, vibrationer och luftstötvåg för MinBaS-branscherna”. Synpunkter har också inhämtats vid en 
första redovisning av resultatet av studien vid Berg och Grusdagen maj 2008 i Oskarshamn, där 
producenter, konsulter, myndigheter och forskare deltog.  
Övergripande har styrgruppen för MinBaS II område 3 medverkat med uppföljning under arbetets gång. 
Styrgruppen svarar för Sammanfattningen samt kapitlen Diskussion och Slutsatser samt 
Rekommendationer till fortsatt arbete.  
 
I rapporten beskrivs inledningsvis branscherna och deras produktionsmetoder. Definitioner av buller, 
markvibrationer och luftstötvåg samt använda mätmetodiker och tillämpade riktlinjer finns beskrivna i 
rapporten. Erfarenheterna från företagen finns redovisade genom en sammanställning av enkätsvar kring 
beviljade täkttillstånd. Kort beskrivs de myndigheter som berörs av tillståndsverksamheten. I rapporten 
redogörs också för relevanta studier som genomförts i andra länder, såsom ett projekt genomfört inom 
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naturstensindustrin i Finland, ett engelskt projekt rörande minskad miljöpåverkan i ballastindustrin samt 
genomförda aktiviteter kring hållbar utveckling inom ballastindustrin i USA. Referenser finns också till 
studier som genomförts inom Naturvårdsverket rörande vibrationer samt en studie kring täkttillstånd 
utförd av bergmaterialindustrins branschorganisation SBMI. I rapporten dras slutsatser av vad som 
framkommit rörande tillämpade riktlinjer från myndigheterna, mätmetodiker, erfarenheter från industrin 
samt tidigare genomförda projekt och studier såväl nationellt som internationellt och rekommendationer 
ges till fortsatt arbete och samarbetsprojekt:  
 
Rekommendationer till fortsatt arbete 
Två arbetsgrupper bör snarast tillsättas som arbetar vidare inom följande huvudområden: 
1. Buller 
2. Markvibrationer - luftstötvåg 
 
Uppgifter för arbetsgruppen Buller 
- En uppföljning bör göras av vad som hänt med Naturvårdsverkets remiss från 2005 angående ändrade 
riktlinjer för industribuller och hur remissvaren beaktats i det fortsatta arbetet. Speciellt bör industrins 
önskemål om flexiblare sättning av nivåerna med dygns- och säsongsvariationer följas upp.  
- En utökad enkät bör genomföras i industrin för att mer i detalj klargöra hur bullerfrågorna påverkar 
tillståndsgivningen, t.ex. om det är specifika bullerkällor som transporter eller om det är tidsgränsen kl 18 
för dagtidsriktvärden som utgör problem. 
 - Vid utarbetande av de handböcker för tillståndsansökningar, som planeras som en del av projektet och 
skall genomföras av branschorganisationer i samverkan med myndigheterna, bör buller behandlas i ett 
speciellt kapitel och vikten framhållas av mätmetodiken och att rätt mätvärden anges då 
Naturvårdsverkets riktvärden utgår från frifältsmätning.  
 - De utländska studierna visar att det troligen måste till fler åtgärder i industrin för att kunna möta 
framtida bullerkrav, speciellt i tätbebyggda områden. En fortsatt kontakt bör ske mellan de utländska 
organisationer som genomfört studierna. Information insamlas och en värdering bör göras av 
datamodeller som kan användas för bullerkontroll och styrningsstrategier. En inventering av lämpliga 
bullerbekämpningsmetoder relevanta för de olika delbranscherna samt sammanställningar av sk best 
practice metoder bör utarbetas. I detta arbete bör såväl producenter, maskintillverkare som myndigheter 
involveras.  
 
Uppgifter för arbetsgruppen Markvibrationer och luftstötvåg 
Markvibrationer: Naturvårdsverket saknar idag vetenskapligt underbyggda kriterier för att ange 
riktvärden för markvibrationer. Rekommendationerna till riktvärden bygger på tidigare domar i 
Miljödomstolen och på senare tid har även införts krav på att tillgodose s.k. komfortvärden i 
boendemiljön.  
 - Rörande markvibrationer bör det utredas hur de riktvärden som idag används för markvibrationer skall 
tolkas och hur mätmetodikerna skall utformas. Samma riktvärden för markvibrationerna kan anges idag, 
men angivna för olika avstånd till byggnaderna. 
- Vidare bör en uppföljning göras av de utländska studierna för att bygga upp kunskap om olika metoder 
att reducera markvibrationerna. Detta arbete kan kopplas till MinBaS II- programmets 
produktionstekniska projekt rörande sprängning. 
 
Komfortvärden för vibrationer:  
 - Det är synnerligen angeläget att utreda komfortvärden och deras lämplighet vid sprängningsarbeten i 
täkter, vilket kan göras med fallstudier och mätningar. Studierna kan genomföras i samarbete med 
gruvindustrin och myndigheter (Naturvårdsverket, Länsstyrelser).  
 - Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekterna av vibrationer på människors hälsa. 
Naturvårdsverkets konsulter har efterlyst fördjupade litteraturstudier och forskningsprojekt kring 
vibrations- och buller störningar, vilket bör följas upp och kopplas till studierna av komfortvärden.  
Jmf här t.ex. England Human Comfort 8-12 mm/s Vertical. 
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Luftstötvåg: Naturvårdsverket har inga klart underbyggda riktvärden för luftstötvågen. De utländska 
studierna visar dock att det oftast är luftstötvågen som stör de närboende och att den ofta uppfattas som 
vibrationer.  
 - Det bör utredas vilka nivåer som är relevanta för att kunna skapa underbyggda riktvärden. Detta arbete 
kan ske genom en fördjupad genomgång av de engelska studierna för att bygga upp kunskapen kring hur 
man kan påverka luftstötvågen och hur mycket olika faktorer påverkar.  
 - Fallstudier kan genomföras i täkter inkluderande studier av hur mycket värdena kan variera i en och 
samma täkt. Arbetet bör genomföras i samråd med Naturvårdsverket.  
 
Skyddsområden 
Boverket har i samarbete med Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen gett ut Allmänna 
råd 1995:5, Bättre plats för arbete (ISBN-nr 91-7147-223-1), vilken ger rekommendationer på 
skyddsavstånd mellan industrier och närmaste boende. Betydelsen av ett skyddsavstånd gäller för alla 
miljöpåverkande faktorerna som behandlas i rapporten. 
 - För att minska problemet med störande av kringboende är det är viktigt att industrin vid etablering 
hävdar att tillräckliga skyddsområden ges till industrins verksamheter och att hänsyn tas till framtida 
expansion av industriområdet. Vidare bör man bevaka att planeringen av nya bostads- och 
rekreationsområden tar hänsyn till att skyddsområden finns för industrin. Riktlinjer kring hur 
skyddsområdsfrågorna skall drivas bör ingå som en del i arbetet inom delprojektet kring handböcker för 
tillståndsansökningar, som skall genomföras av branschorganisationer i samverkan med myndigheterna. 
 
Damning 
Enkäten till industrin visar att det ofta i täkttillstånden anges att damm skall förhindras, minimeras eller 
att det inte finns några krav. Oftast har man inga krav på damm, förutom att de enheter som har installerat 
dammfilter har mätning på dessa. Det finns metoder att bekämpa damning.  
 - Den handbok rörande åtgärder mot damning som utarbetats inom det tidigare MinBaS-programmet bör 
aktualiseras och spridas i en vidare krets. Man kan djupare studera relevansen att uppdatera handboken 
med erfarenheterna från det engelska projektet kring användbarheten av modeller för att studera den 
diffusa damningen. 
 
Grundvatten 
Industrimineral och ballast har ofta krav på grundvattenuppföljning gällande grundvattennivåer och/eller -
kvalitet. Grundvattensituationen är platsspecifik för varje täkt. Det finns utarbetade provtagningsmetoder 
och uppföljningsrutiner. 
 - Man kan fördjupa enkäterna till industrin rörande omfattningen av kontrollerna och om behov finns kan 
man utarbeta åtgärder till hur dessa kan underlättas.  
 
Allmänna rekommendationer kring hållbarhetsarbete 
Den enkät som genomfördes i industrin visar att företagen efterlyser en starkare belysning av den hållbara 
utvecklingens alla tre ben, dvs. såväl den sociala och ekonomiska utvecklingen bör uppmärksammas och 
inte enbart den miljörelaterade delen. Såväl Naturvårdverkets egna studier som de utländska studierna 
visar på behovet av information till kringboende för att få acceptans för täktverksamheterna och för att 
minska de närboendes känslighet för störningar.  
 - Företagen bör i samarbete med myndigheterna utarbeta informationsskrifter kring verksamheten och 
dess positiva betydelse för samhället samt redogöra för hur tillstånden och uppföljningen är utformade 
och hur de boende kan komma att påverkas av verksamheten. Erfarenheter från hållbarhetsarbetet inom 
ballastindustrin i USA och andra länder bör inhämtas. 
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1. INLEDNING 
MinBaS (Mineral, Ballast, Sten) är ett industridrivet forskningsprogram. Industrin anser att det är 
viktigt att den som känner till behoven, prioriterar och föreslår forskningsprojekten. 
Programmets målsättning kräver ett nära samarbete mellan delbranscherna och närliggande 
branscher, industrin, forskarsamhället, producenter, kunder, leverantörer, myndigheter och 
organisationer inom näringspolitiken. MinBaS II startade 2007 och kommer att pågå till 2010. 
Forskningsprogrammet drivs av MinFo- Föreningen Mineralteknisk Forskning, SBMI- Sveriges 
Bergmaterialindustri och SFI AB- Stenindustrins Forskningsinstitut AB (Sveiges 
Stenindustriförbund) i ett gemensamt utvecklingsbolag MinBaS AB. Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) har i uppdrag av Näringsdepartementet att under 4 år ansvara för MinBaS 
II. 
Denna rapport hör till en förstudie inom programområde 3 Miljö- och Hållbar utveckling. 
Förstudien behandlar miljöpåverkan från anläggningar. Prioriterade områden för rapporten är 
buller, vibrationer och luftstötvåg, medan diffus damning och bortledande av vatten kommer 
endast att behandlas ytligt. 
 
 

1.1 BAKGRUND 
Den nya miljölagstiftningen har resulterat i strängare krav vid tillståndsgivning. Alltsedan 
augusti 2005 omfattas täkter av miljöbalken och är tillståndspliktiga enligt 9 kapitlet (miljöfarlig 
verksamhet). Täkter prövas också enligt andra delar av miljöbalken, t ex 11 kap. miljöbalken 
(vattenverksamhet). En vattenverksamhet kan vara bortledande av grundvatten för att möjliggöra 
uttag av material. Om ett naturskyddat område kan påverkas prövas täkten enligt 7 kap. 
miljöbalken (områdesskydd). Idag är det mycket svårt och tidskrävande att öppna nya 
fyndigheter. Bedömningen av villkor varierar hos olika tillståndsmyndigheter runt om i landet. 
De villkor som sätts gällande buller, vibrationer, luftstötvåg och damm varierar och det finns 
osäkerheter om huruvida dessa riktvärden är på relevanta nivåer gällande verksamheterna. Det 
saknas även klara riktlinjer hur vattenverksamheten skall bedömas. 
Allas intresse är att få en låg miljöpåverkan, men att alltför stränga riktvärden kan resultera i 
förhöjda kostnader och sämre konkurrenskraft. Naturvårdsverket sorterar ett flertal 
industribranscher under rubriken Verksamheter med miljöpåverkan. Önskemål från MinBaS-
branschen är att klargöra fakta för de riktvärden som är satta inom branschen gällande buller, 
vibrationer och luftstötvåg. Även frågor kring damm och grundvatten bör klargöras i det fortsatta 
projektarbetet. 
 
 

1.2 MÅL OCH SYFTE 
Syftet är att övergripande bidra till att konkreta och objektiva vetenskapligt underbyggda 
kriterier tas fram runt utvalda miljöområden. Informationen skall kunna användas av företag och 
myndigheter vid tillståndsbedömningar. Förprojektet skall utmynna i en sammanställning ”State- 
of the Art” studie kring de utvalda miljöparametrarna, mätmetodiker och tillämpning vid 
tillståndsärenden. Förslag om fördjupade studier skall lämnas på speciella miljöområden, där 
man funnit behov av mer vetenskapliga och objektiva data relevanta för varje specifik typ av 
verksamhet för att kunna förbättra underlagen för riktvärden och andra kriterier. I 
sammanställningen skall även identifieras de olika myndigheter som berörs av frågorna och 
förslag på möjliga samarbetsprojekt mellan dessa och industrin. Denna rapport skall skapa 
underlag för att kunna inleda ett samarbete med relevanta myndigheter kring miljöfrågorna. 
Resultat av förstudien presenterades på Berg och Grus 2008 i Oskarshamn. Seminariet hade 
deltagare från Länsstyrelser, industrin, konsulter och högskolor. 
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1.3 METODER  

Förstudien har utförts med hjälp av litteraturstudier, konsultation med expertis samt enkäter till 
företagen inom MinBaS för att samla in erfarenheter vid tillståndsgivning och miljöparametrar. 
Inom ramen för förstudien har ett examensarbete på 15 poäng utförts av Fredrik Johansson, 
Bergsskolan i Filipstad (2008) med titeln ”Kartläggning och utvärdering av mätmetoder för 
buller, vibrationer och luftstötvåg för MinBaS-branscherna”. 
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2. MINBAS- BRANSCHERNA 
 

2.1 ALLMÄNT 
MinBaS-branschen består av tre olika delområden. Dessa är industrimineral-, ballast- och 
naturstensindustrin. Gemensamt för branschen är att man bryter sten och oftast i dagbrott 
(enstaka fall under jord). Bergarterna varierar med det syfte (produkt) och kvalitet man 
efterfrågar. Hela branschen råder enligt Naturvårdsverket under verksamheter med 
miljöpåverkan. Branschen lyder under miljöbalken, men att många av befintliga tillstånd är 
utfärdade innan miljöbalken trädde i kraft. 
 
 

2.2 LOKALISERING OCH EKONOMISK BETYDELSE 
De mest utbredda verksamheterna geografiskt hör till ballastindustrin (fig.1) och finns på ca 
2600 produktionsanläggningar i Sverige. Inom ballast delas verksamheterna in i naturgrus och 
krossad ballast. Naturgrus är avlagringar efter istiden och krossad ballast är berggrund som 
krossats. Den totala årsproduktionen är ca 92 miljoner ton och har ett ekonomiskt värde på ca 6 
miljarder kr. Ballastindustrin sysselsätter ca 6000 personer. Industrimineral är inte lika utspridd i 
landet som ballastindustrin och har 44 produktionsenheter. Totala årsproduktionen är ca 11 
miljoner ton med ekonomiskt värde på ca 2 miljarder kronor och har ca 2000 anställda. Natursten 
återfinns främst i de södra delarna av Sverige. Produktionen är ca 0,9 miljoner ton/år delat på 57 
produktionsplatser. Naturstenens ekonomiska värde är ca 1 miljard kronor och industrin har ca 
1200 anställda. 
 
 

 
Figur 1. Täktverksamhet i Sverige 2006 (SGU). Grönt är sand- och grustäkter, lila trianglar visar krossat berg, röda 

cirklar industrimineral och gula cirklar naturstenstäkter.  
 
 

2.3 BERGARTER OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN  
Branschens produkter används i många användningsområden som vi stöter på i vår vardag. 
Branschen använder många olika typer av bergarter, vilka regleras av den slutprodukt som skall 
produceras (tabell 1). Industrimineral använder vanligen en viss typ av bergart, som är lämplig 
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för produkten som skall produceras. Till cement- och betongtillverkningen kan en kalksten 
användas som innehåller mycket lermineral (märgelsten), medan kalksten som bränns i en 
kalkugn måste vara så ren som möjligt för att bränningsprocessen skall fungera. Bränd kalk 
används inom t ex stålindustrin för att ta bort svavel och i sockerindustrin för att rena betsaften. 
Inom ballast är det också viktigt med en viss kvalitet. Berget skall inte nötas ned för snabbt, inte 
bli halkigt och mineralkornen skall vara av rätt form. Detta var några av de många parametrar 
som skall uppfyllas för ballast. Inom natursten är det t ex viktigt att berget skall vara så 
sprickfattigt som möjligt, så att man får ut en stor bit för vidare behandling. 
 
 
 
TABELL 1. Exempel på bergarter och användningsområden för produkterna från MinBaS-branscherna 
BRANSCH INDUSTRIMINERAL

 
BERGMATERIAL 

(BALLAST) 
 

NATURSTEN 
 

BERGARTER KALKSTEN, 
KALK/MÄRGELSTEN  

OCH DOLOMIT 

GRANIT, GNEJS, 
GRANODIORIT, 

SEDIMENTGNEJS OSV, 
NATURGRUS 

GRANIT, GNEJS, 
DIABAS, SYENIT, 

MARMOR, KALKSTEN, 
SANDSTEN, KVARTSIT, 

SKIFFER OSV 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KALKBASERADE 

PRODUKTER TILL STÅL-,
SOCKER-, MASSA- OCH 

PAPPERSINDUSTRIN, 
BYGGINDUSTRIN, 
MILJÖÅTGÄRDER, 

LANTBRUK, TRÄDGÅRD,
VÄGBYGGNAD, GLAS 

OSV. 
 

CEMENT OCH 
BETONGTILLVERKNING

 
FILLER TILL PLAST, 

FÄRG ETC. SAMT 
INGÅENDE KOMPONENT 

TILL BYGGMATERIAL 

ANLÄGGNING: 
VÄGBYGGNAD (ASFALT, 

VÄGMATERIAL) OCH 
JÄRNVÄGAR. DAMMAR, 

HALKSTOPP. 
 

BETONGBALLAST, 
HUSBYGGNAD, OLIKA 
TYPER AV SAND, GRUS 

OSV. 

BYGGNADSSTEN 
(GOLV, FASADER, 

BÄNKSKIVOR OSV), 
TRÄDGÅRDSSTEN, 
MARKPRODUKTER. 

 
RESTPRODUKTER TILL 

ANLÄGGNING 
 

GRAVSTENAR 
 

KONST 
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3. MINBAS- BRANSCHERNAS PRODUKTIONSMETODER 
 

3.1 ALLMÄNT 
Industrimineral och ballast har liknande produktionsmetoder, genom att deras syfte är att 
fragmentera berget med sprängning och sedan vidare mekaniskt krossa till lämpliga fraktioner. 
Syftet med brytning av natursten är att ta ut så stora block som praktiskt möjligt, för att sedan 
fördela berget i lämpliga mindre block. 
 
 

3.2 INDUSTRIMINERAL 
Produktionen från industrimineraltäkterna är vanligen medelstora (100 000-500 000 ton/år) till 
stora (över 3 miljoner års ton). 
Det första produktionssteget är att avbana området (delen) som man planerar att bryta. Avbaning 
betyder att man tar bort den jord som finns ovan berget. Jorden säljs eller används i senare skede 
till efterbehandling av täktområdet. Borrning utförs med borrmaskin (fig.2) för att borra de hål 
som skall användas för sprängning. Håldjup, håldiameter och antal hål beror på hur stor salva 
(del av berget) man vill skjuta på samma gång. Det finns olika borrmönster beroende på salvans 
egenskaper. Det är mycket som skall beaktas vid sprängning t ex gällande lagar, bestämmelser, 
markvibrationer, geologi, risk för kastning, krav på styckefall, bergets inspänning, last- och 
transportkapacitet, slutkontur och botten osv.  

 

 
Figur 2. Borrning med borrmaskin, lastning med grävmaskin och transport med truck,  
Storugns Gotland, Nordkalk AB. 
 
Vid sprängning används ett sprängmedel, tändare (sprängkapsel), tändpatron, kopplingstråd, 
tändkabel och tändapparat. För sprängningen kan ett flertal olika sprängmedel användas. Idag 
använder större täkter vanligen emulsionssprängmedel. Andra sprängmedel används också som 
nitroglycerinsprängämnen, Anfo, vattenbaserade sprängämnen, krut osv. Sprängningarna 
varieras genom att man ändrar på borrhålsdiameter, borrhålsmönster, borrhålslängder och 
laddningsmängd osv. Borrhålens översta del kan proppas med grus för att minska kastning från 
salvan, men detta kan istället öka mängden av skut i den övre delen av salvan. Minskning av kast 
kan också göras med hjälp av reducerad håldiameter, begränsad salvstorlek eller eventuella 
täckning (vanligt vid sprängning i städer). När salvan är sprängd lastas den ut med grävmaskin 
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ned materialet till lämpligare storlek för vidare 
ansport (fig.3) eller direkt till nästa krossteg.  

 
igur 3. Inbyggd förkross och transportband, Storugns Gotland, Nordkalk AB. 

 försäljning. Transporter från täkt sker med 
anligen med lastbil eller om möjligt med fartyg. 

 

(fig. 2) eller lastmaskin. Om större block finns kvar efter salvan så skutsprängs dessa eller 
knackas med hydraulhammare till mindre bitar (skutknackning). I täkter använder man vanligen 
truckar för transport (fig.2), genom att man oftast inte utnyttjar allmänna vägar och dessa kan 
transportera större mängder av berg. I andra fall används lastbilar. Ofta transporterar man 
materialet till en förkross (fig.3) som krossar 
tr
 

F
 
Transporten från förkrossen kan ske med transportband eller truck till krossanläggningen. I 
mindre täkter har man vanligen en mobil kross, vars läge kan anpassas till rådande 
produktionsplatser. I större täkter har man ofta fasta anläggningar (fig. 4), som ej kan flyttas och 
då blir det även längre transporter. Kapaciteten är ofta högre i fasta anläggningar. I 
krossanläggningarna krossas och siktas berget till flera olika fraktioner. Förvaringen sker i högar, 
varifrån man sedan kan lasta ut produkten till
v

 



 

 
Figur 4. Fast krossanläggning, Storugns Gotland, Nordkalk AB. 
 
 
3.3 BALLAST 
Täkterna inom ballast har vanligen medelstor produktion (100 000-500 000 ton/år). Ballast delas 
in i naturgrus och krossat ballast. Naturgrusmålet syftar till att minska användandet av naturgrus 
och på sikt gå över till krossad ballast. Vid brytning av naturgrus krävs ingen sprängning utan 
man kan krossa och sikta produkten i olika fraktioner direkt. Den krossade ballasten produceras 
med samma metoder som industrimineral. Borrning (fig.5), lastning med lastmaskin (fig. 6) och 
skutknackning (fig. 7) vid en ballasttäkt. Inom ballastindustrin använder man ofta mobila 
krossanläggningar (fig. 8). 
 

 
Figur 5. Borrning med borrmaskin Stenungsund, NCC Roads AB. 
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Figur 6. Lastning med lastmaskin S Sandby, NCC Roads AB. 
 

 
Figur 7. Skutknackning med hydraulhammare, Gävle, NCC Roads AB. 
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Figur 8. Ubbarp förkrossning i övre bilden och efterkrossning vid Arlandatäkten nedre bilden, NCC Roads AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16



 

3.4 NATURSTEN 
Täkterna inom natursten (fig.9) har vanligen en blockproduktion på ca 10 000 ton/år. Avbaning 
utförs för att komma åt bergytan. Losshållningen av berget sker med borrning, sprängning eller 
linsågning. Syftet är att avskilja ett stort block, primärblocket. Detta delas sedan upp i 
sekundärblock, för att slutligen formas till handelsblock. Till denna typ av sprängning används 
detonerande stubin (20-40 g/m) eller rörladdningar med reducerad sprängstyrka. Borrhål borras i 
en rad så att man får ett snitt i berget. Vanligen borrar man sedan i bakre kanten av det tilltänkta 
blocket, sidorna och botten. Borrning och sprängning kan kombineras med andra metoder som 
linsågning.  
 

  
Figur 9. Naturstenstäkt i Vånga, Emmaboda Granit AB. 
 
Handelsblock delas sedan upp med linsågning (fig. 9), sågning med klinga (fig.10), ramsåg eller 
kilning (fig. 11). Inom naturstenbranschen är det viktigt att kunna läsa berget och utnyttja dess 
egenskaper för att dela upp berget på rätt sätt. Vid brytningen bildas mycket reststen, som ofta 
sedan används av ballastindustrin. Inom natursten finns ett flertal olika ytbehandlingar, t ex 
polerad, flammad, krysshamrad osv.  
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 Figur 10. Linsågning till vänster och till höger bild på lina, fabriken i Högsma, Naturstenskompaniet AB. 
 
 

 



 

  
Figur 11. Sågning med klinga i fabriken i Högsma, Naturstenskompaniet AB. 
 

18

  
. Figur 12. Exempel på kilning från Bjärlöv, Naturstenskompaniet AB. 

 

 



 

4. BULLER 
 
4.1 ALLMÄNT 
Buller är ett icke önskat ljud, alltså ett ljud som uppfattas störande av oss människor (Bodén et 
al, 2008). Ljudet kan uppfattas på många olika sätt beroende på vilken relation vi har till ljudet. 
Ungdomar som lyssnar på hög musik uppfattar detta inte som buller, medan deras föräldrar kan 
uppfatta ljudnivån mycket störande. Detta gäller även buller från industrin och det har visat sig 
att beroende på vilken attityd vi människor har till källan, så regleras den nivå vi blir störd på. I 
tätorter är vi mindre störda av buller på grund av allt det ljud vi utsätts för, medan i ett 
rekreationsområde störs vi av ljud som inte är naturliga för området. Idag blir vi människor mer 
och mer störda av buller. Enligt Berglund et al., 2002 störs ca 9 % av Sveriges befolkning (19-81 
år) av ljud från grannar respektive vägtrafikbuller minst en gång per vecka i eller i närheten av 
sin bostad. Industrin stod för 1 % i denna undersökning. WHO rekommenderar att 
ljudtrycksnivån utomhus för kontinuerligt buller inte skall överskrida 55 dB LAeq, (16 h) på 
balkonger, terrasser, i bostadens närmiljö för att inte bli allvarligt störda under dagtid. För 
måttligt störda rekommenderas 50 dB LAeq. EU behandlar omgivningsbuller som ett av de 
viktigaste miljöproblemen. Den första juli 2004 trädde förordningen 2004:675 om 
omgivningsbuller i kraft. Förordningen genomför direktivet 2002/49/EG som syftar till att 
samordna bullerarbetet i EU genom gemensamma bullermått, kartläggnings- och 
bedömningsmetoder, information till allmänheten och fastställda handlingsplaner (Good Practice 
Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure, 
2006). Direktivet skall vara en grund för att minska buller från större källor, i synnerhet väg, 
järnväg och infrastruktur, flygplan och helikoptrar, utrustning som används utomhus och 
industriell utrustning samt mobila maskiner. Utifrån den kartläggning som görs skall 
åtgärdsprogram utarbetas. Det finns även förslag till mått, mätetal och inventeringsmetod för 
ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer (Naturvårdsverket rapport 5439, 2005). Några exempel på 
vardagliga bullernivåer är svagt vindbrus 45 dBA, normalt samtal ca 65 dBA, storstadsgata 75 
dBA, närhet av tåg 85 dBA, diskotek 110 dBA, örats smärtgräns 125 dBA, närhet av jetplan 145 
dBA och den högsta ljudnivån som kan uppträda 194 dBA. 
 
 
4.2 DEFINITION AV BULLER  
Människans öra har ett stort dynamiskt hörområde. De starkaste ljuden har 1 miljon gånger högre 
ljudtryck än de som är nätt och jämt hörbara. Därför använder man sig av en logaritmisk skala 
och skillnaden mellan låga och höga ljudtryck komprimeras (Bodén et al, 2008). Ljudtrycket är 
de tryckvariationer i luft som överlagras atmosfärtrycket och påverkar örats trumhinna. 
Ljudtryckets effektivvärde är i enheten Pascal (Pa), 1Pa=1N/m2 (Naturvårdsverket,1978). 
 
Ljudtrycksnivå (Lp) definieras som:  

Lp=20*log(p/2*10-5) 
p=ljudtryck 

 
Det lägsta ljudtrycket vi kan uppfatta är 2*10-5 Pa vilket innebär 0 dB. Ljudtrycksnivån Lp avser 
en nivå i decibel. Ljudtrycksnivån används ofta vid riktvärden och nivåer vid bostäder.  
 
Ljudeffekt avser akustisk energi per tidsenhet som avges från en ljudkälla i watt. Ljudet kan även 
definieras som ljudintensitet eller ljudeffektnivå och beskriver den totalt från källan angivna 
akustiska effekten relativt referenseffekten watt per m2. Detta används ofta vid beskrivning av 
ljudet från maskiner.  
Ljudintensiteten definieras som: 
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10* log Io  Io= 10-12 W/m2 
Frekvens uttrycks i hertz (Hz) och anger gånger per sekund som ljudtrycket svänger från ett 
högre till ett lägre värde relativt atmosfärstrycket. Frekvensområdet 20 - 16 000 Hz omfattar 
hörbart ljud för normalhörande unga personer. Människan är känslig för olika frekvenser. 
Mätning med dB(A) innebär att man viktar frekvensinnehållet så att det efterliknas människans 
uppfattning av ljudnivån och avser en med frekvensfilter A-vägd ljudtrycksnivå. Den A-vägda 
nivån har visat sig bäst korrelera till bullrets störande verkan. För att ta hänsyn till lägre 
frekvenser används dB(C). Djur hör lågfrekventa ljud bättre än människan. Ljudet från en lastbil 
är ett lågfrekvent ljud. 
 
Den ekvivalenta ljudnivån (LAq) används för att ange en form av medelnivå under en given 
tidsperiod. Denna kan bestämmas direkt med ett mätinstrument. 
 
En sänkning av 6 dB innebär att en tydlig förändring kan uppfattas i ljudnivån och att ljudtrycket 
minskar med en faktor 2 (teoretiskt). Minskning med 10 dB uppfattas av människan som en 
halvering av ljudnivån. En halvering av ljudintensiteten ger – 3 dBA och två gånger effekten ger 
+3 dBA, medan minskning med en tiondel ger – 10 dBA och 10 gånger kraften ger + 10 dBA 
(Johansson, 2008). 
 
 
4.3 MÄTMETODER 
Buller kan mätas med handhållen eller stationär utrustning. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer 
skall mätningen av ekvivalent ljudnivå ske med dosimeter, men även i vissa fall kan en 
ljudnivåmätare med vissa förutsättningar som A-filter och läge ”Fast” användas. Mätning skall 
utföras med vindhastigheter mindre än 5 m/s med vindriktning (får variera ± 45 grader) från 
industri mot mätplats. Bakgrundsnivån bör vara 10 dBA under nivån för anläggningen. 
Mätutförandet kan vara 0 dBA-mätning (frifältsmätning, inga ytor som kan reflektera ljud och 
påverka mätresultat), +3 dBA (mellanting mellan frifältsmätning och fasadreflexmätning) eller 
+6 dBA-mätning (fasadreflexmätning eller mätning direkt mot fasad) (Bodén et al, 2008). 
Vanligen är det frifältsvärden man eftersträvar, men om detta inte är möjligt kan de andra 
metoderna (reflekterade värden) användas och då drar man av 3 eller 6 decibel beroende på 
metod för att få fram ett värde som motsvarar frifältsvärdet. För mätning av frifältsvärde skall 
detta ske mellan fasad och ljudkälla, alltså sträckan * 0,5. För reflektionsvärde så skall minsta 
sträckan vara 1,36 m från fasad (Naturvårdsverket,1978). 
 
Mätresultat skall helst redovisas som heltal genom att mätfel är minst ± 1 dB beroende på 
utrustning. Exempel på en digital bullermätare är INFRA S503 (Sigicom AB). Den mäter 
kontinuerligt maxvärde och ekvivalent ljudnivå. Mätningen utförs genom att man ställer upp 
instrumentet på 1,5 m:s höjd ovan markplan och låter den mäta en viss tidsperiod (Johansson, 
2008). 
 
 
4.4 FAKTORER SOM PÅVERKAR BULLER 
Buller påverkas av ett flertal faktorer. Detta kan vara vindriktning, vindstyrka, topografiska 
förhållanden, markytans egenskaper (hård eller mjuk), luftlagrens skiktning. Dessa kan både 
minska och ge upphov till högre bullernivåer (Bodén et al, 2008). 
Det finns en del bullerdämpande åtgärder t ex bullervallar, bullerplank, inbyggnad av störande 
utrustning osv. 
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4.5 RIKTLINJER 
MinBaS- branschens bullernivåer räknas till externt industribuller. De riktlinjer som följs idag är 
från Naturvårdsverket (Riktlinjer för externt industribuller, råd och riktlinjer 1978:5). Tabell 2 
visar utomhusvärden för externt industribuller vid nyetablering och tabell 3 för befintlig industri. 
I tabellerna finns även riktlinjer för buller inom planlagt fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv. 
 
Tabell 2. Utomhusriktvärden för externt industribuller angivna som ekvivalent ljudnivå i dBA. Frifältsvärden vid 

nyetablering av industri. 
 

          
 
Tabell 3. Utomhusriktvärden för externt industribuller angivna som ekvivalent ljudnivå i dBA. Frifältsvärden för 

befintlig industri. 
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Det finns utrymme i riktlinjerna att kunna diskutera +/- 5 dBA om detta är motiverat t ex på 
grund av närhet till boende och kostnaderna blir för höga vid åtgärd och då höja riktvärdet. 
Riktlinjerna visar dock klart att minskning av bullernivåer skall vara målet. 
Dessa riktvärden skall inte användas för buller från flygplatser, vägar, järnvägar, skjutbanor, 
motorsport- och bilprovningsbanor, byggplatser m m. 
 
Enligt Naturvårdsverket (2005) är riktvärden för utemiljöer vid bostäder för vägtrafikbuller, 
spårtrafik är 55 dBA. Skjutfält, industriverksamhet vindkraftverk och motorsportbanor är tydligt 
reglerade verksamheter, medan flygtrafik prövas buller endast vid flygplatser. Det är betydande 
skillnader mellan förutsättningarna för olika bulleralstrande verksamheter. 
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5. MARKVIBRATIONER 
 
5.1 ALLMÄNT 

Vibrationer kan uppkomma bland annat från vägtrafik, tågtrafik och sprängningar. För MinBaS- 
branscherna uppkommer vibrationer vid sprängningar. Vid sprängning frigörs en stor mängd 
energi under hög temperatur (3000-4000°C) och högt tryck (upp till över 100 000 atmosfärer). 
Energimängden är inte så stor men den frigörs med en bråkdels sekund genom att detonationen 
sker med hastigheter på 3000-5000 m/s. Förutom tidigare nämnda faktorer såsom borrmönster, 
borrhålslängd, borrhålsdiameter osv. påverkar bergets egenskaper sprängningsresultatet, t ex 
bergart, sprickighet, struktur, tryckhållfasthet, draghållfasthet, densitet, utbredningshastigheten i 
bergarten. Hög densitet i berget gör det vanligen mer svårsprängt. Utbredningshastigheten i 
berget kan variera mellan 1500- 6000 m/s beroende på vilken bergart det är frågan om. En granit 
har ca mellan 4500-6000 m/s och bryts lättast sönder med ett sprängämne med hög 
detonationshastighet (Spräng & Mätkonsult, 2002). Det finns alltså ett flertal faktorer som 
påverkar sprängresultaten och därmed också markvibrationerna. 
Människan uppfattar vibrationer på mycket låga nivåer och vi har olika uppfattning om när det 
känns obehagligt. De flesta människor märker spränginducerade vibrationer vid 1,5 mm/s men 
andra uppfattar dessa redan vid 0,55 mm/s (White et al., 1995). Fallstudier har visat att vissa 
parametrar inte kan bedömas objektivt med mätvärden utan är unika för varje enskilt projekt 
(Odebrant, 2007). Enligt Aatos 2003 uppfattade närboende i den finska studien luftstötvågen som 
vibrationer. De flesta är överens om är att information om sprängningarna minskar den negativa 
upplevelsen hos de närboende. 
 
 

5.2 DEFINITION AV MARKVIBRATIONER  
Markvibrationer är seismiska rörelser i marken, som är en form av energitransport genom 
marken. Dessa vibrationer kan orsaka skador på byggnader eller anläggningar när de når en viss 
nivå. I detonationsögonblicket vid en sprängning frigörs stora energimängder för att bryta loss 
berget, men att en viss del av energin sprids ut i omgivningen som markvibrationer (Bodén et al., 
2008). Ju mera sprängämne det finns i salvan desto mer energi finns det. Vibrationerna 
innehåller flera parametrar där svängningshastigheten (skjuvningsvinkeln) är direkt proportionell 
mot skaderisken i ett byggmaterial. 
De seismiska rörelserna delas i två huvudtyper, primärvågen (P-vågen) och sekundärvågen S-
vågen). Figur 13 illustrerar rörelsen i de olika huvudtyperna av rörelser. 

 

 
 

 
Figur 13. Den övre bilden illustrerar P-vågens rörelser och den nedre S-vågens rörelser (Telford, 1983). 
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P-vågen breder ut sig snabbast och har en longitudinell utbredning, alltså försätter 
markpartiklarna i rörelse i samma riktning (Johansson, 2008). S-vågen även kallad skjuvvåg 
sätter markpartiklarna i rörelse i vågrät riktning gentemot utbredningsriktningen (tranversell 
utbredning). Skjuvvågen rör sig ungefär i 2/3 hastighet jämfört med p-vågen (Blaster´s 
Handbook, 1998). Vibrationshastigheten mäts i mm/s. För att mäta i tre riktningar skall den 
longitudinella (eller radiala), transversella och vertikala komponenten mätas. 
 
 

5.3 MÄTMETODER 
I Svensk Standard SS 460 48 66 Vibration och stöt- Riktvärden för spränginducerade vibrationer 
i byggnader anges att som svensk praxis vid sprängning byggs på övervakningsmätning av 
toppvärdet i vertikalriktning för vibrationer. ISO 4866 rekommenderar samtidigt mätning i 3 
riktningar. Riskbedömningen i svensk standard bygger på lång erfarenhet samlad från 
övervakning av byggnader berörda av sprängarbeten. Metoderna för framtagning av riktvärden är 
godkänd av Boverket. Dessa riktvärden skall användas vid bestämmande av tillåtna 
vibrationsnivåer och gränsvärden vid sprängningsarbeten, så att skador inte uppkommer på 
byggnader och tillämpas på all slags sprängarbeten. Mätningen skall ske där vibrationerna 
kommer in i byggnaden och givaren fastsatt i bärande konstruktion enligt Svensk Standard. Det 
är den vertikala komponenten som kan relateras till vibrationsnivåer enligt Standarden, vilket bör 
betyda att vid mätning i tre riktningar kan denna standards vibrationsnivåer inte tillämpas. 
Mätningen skall ske med ett mätsystem som omfattar givare, givarförstärkare, registreringsenhet 
samt förbindelsekablar. För anläggningssprängningar skall frekvensinnehållet omfatta minst 5-
300 Hz. I standarden finns även övriga kontroller och instrumentspecifikation. 
Vibrationsmätning kan utföras med utrustning från t ex en Avapeak (www.bergsaker.se), Blast 
Mate och Mini Mate Plus (www.instantel.se). 
 
 

5.4 FAKTORER SOM PÅVERKAR MARKVIBRATIONER 
Markvibrationernas storlek påverkas av många faktorer. Bergets egenskaper som bergart, 
strukturer och sprickighet påverkar hur vibrationerna rör sig och hur långt vibrationerna sträcker 
sig. En homogen granit som är sprickfattig transporterar vibrationer betydligt längre än en 
uppsprucken glimmergnejs. Samverkande laddning, försättning, avstånd till boende osv. 
påverkar vibrationerna. Man kan minska på vibrationer genom att reducera håldiameter, begränsa 
pallhöjd, begränsa salvstorlek, tätare hålsättning osv. (Spräng och Mätkonsult AB, 2002), men 
begränsas till den nivån att det är ekonomiskt lönsamt. Idag finns även elektroniska 
sprängkapslar som har noggrannare tändtider och har visat i flera försök att minska 
markvibrationer. Idag är de elektroniska tändarna ännu dyra, vilket gör att de inte används så ofta 
i praktiken i kontinuerlig produktion. 
 
 

5.5 RIKTLINJER  
Inom bergssprängning tillämpas Svensk Standard SS 460 48 66 Vibration och stöt- Riktvärden 
för spränginducerade vibrationer i byggnader. Standarden bygger på att empiriska samband där 
svängningshastigheten för ett normalt hus okorrigerat sätts till 18, 35 eller 70 mm/s vid 
grundläggning på lera, morän eller berg. Detta betyder alltså om ett hus på 10 meters avstånd och 
laddning 1 kg utsätts för sprängning, så beroende på vilken grundläggning huset har så kan det 
utsättas för 18 till 70 mm/s i vibrationer. Enligt standarden kan ett gränsvärde räknas fram med 
hänsyn till ett antal faktorer, som okorrigerat gränsvärde, byggnadsfaktor, materialfaktor, 
avståndsfaktor och verksamhetsfaktor. Beroende på byggnaders status och 
grundläggningsförhållanden, liksom utseendet på vågrörelsen (frekvensinnehållet), varierar 
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gränsnivån för skada mellan olika objekt. Denna standard tar inte hänsyn till psykologiska 
effekter.  
 
Gällande markvibrationer har Naturvårdsverket inga klara riktlinjer, men i sammanställning och 
kommentarer av villkor i täkttillstånd enligt miljöbalken (Nygren et al., 2007) har man samlat in 
information från befintliga tillstånd i första hand för att få en aktuell bild av typiska 
villkorsskrivningar, samt skrivningar som används i speciella situationer. Här konstateras att det 
vanligaste riktvärdet på vibrationer är 4 mm/s som högsta hastighet i vertikalled i bostäder, men 
det förekommer riktvärden från 2-3 mm/s. I två fall av de 67 utvärderade hade man 6 mm/s som 
riktvärde. Mätningen skall oftast ske i bostaden där människor vistas, men ca en 1/3 av 
tillstånden var vid bostaden. I Naturvårdsverkets branschfaktablad ”Bergtäkt” 1996 angavs att i 
större bergtäkter bör regelbundna mätningar genomföras dels i grundmur och i fribärande 
bjälklag i bostadshus, medan normalstora med jämna mellanrum i grundmuren i utvalda hus och 
vid behov i fribärande bjälklag. När det gäller mätningar för olägenheter för människors hälsa 
anser Naturvårdsverket att den bör ske i fribärande bjälklag. Mätningen bör ske i utrymmen som 
människor stadigvarande vistas. Försiktighetsmått anser Naturvårdsverket skall vara att meddela 
närboende om tidpunkt för sprängning och att sprängning föregås av tydlig hörbar signal.  
 
I ett flertal täkttillstånd har beslutats att mätning av vibrationer skall ske i enighet med Svensk 
Standard SS 460 48 61 ” Vibrationer och stöt- Mätning och riktvärden för bedömning av komfort 
i byggnader” som t ex Beslut 551-2866-2007, Länsstyrelsen Västerbottens län. Denna standard 
är till för att bedöma komfort i bostäder och kontor, som är tillämpbar för långvariga och stötvisa 
vibrationer (1-80 Hz). Riktvärden i denna standard är inte tillämpbar för tillfälliga aktiviteter som 
bygg och anläggning, samt bergtäkter och gruvdrift. Denna standard används vid mätning av 
vibrationer orsakade av tåg- eller vägtrafik.  
 
I förstudien har man inte kunnat hitta vetenskapliga grunder för att använda 
komfortstandarden vid mätning av sprängning, vilket gör att det är svårt att få en uppfattning 
om hur vibrationerna varierar eller vad man kan göra för att minska dem vid mätning på detta 
sätt. Det är även oklart vad som räknas till olägenheter för människors hälsa. 
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6. LUFTSTÖTVÅG  
 
6.1 ALLMÄNT 

Luftstötvågen uppkommer vid sprängningar. När sprängämnet detonerar uppkommer en 
tryckvåg som breder ut sig i omgivningen. Luftstötvågen orsakar skallrande fönster, som vi 
människor ofta tror är ett resultat av vibrationer. Ljudtrycksmätningar utförs vanligen vid 
bergtäkter och utanför tunnelprojekt.  
 
 

6.2 DEFINITION AV LUFTSTÖTVÅG  
Tryckvågens styrka beror på laddningens storlek men även på laddningens inneslutning (Bodén 
et al, 2008). En viss laddning innesluten i ett borrhål ger naturligt nog upphov till en betydligt 
mindre tryckvåg än om samma laddning skulle vara friliggande på marken. Tryckvågen kan vid 
höga värden förstöra fönster, t ex några stora platta fönster vid 141 dBL, några fönster vid 151 
dBL och de flesta fönster går sönder vid 171 dBL (Blaster’s Handbook, 1998). dBL=20 log P/Po, 
där Po är referenstryck av 0.0002 mikrobar. L= linjärt frekvensrespons. Enligt Aatos 2003 skadas 
fönster av den lågfrekventa lufttrycksvågen vid tryckvärden på 0,01 atm (1kPa); största delen av 
fönstren går sönder vid ett tryckvärde av 0,08 atm (8 kPa). 
 
 

6.3 MÄTMETODER 
Svensk Standard SS 02 52 10 Vibration och stöt- Spränginducerande luftstötvågor - Riktvärden 
för byggnader omfattar mätmetoder och riktvärden för toppvärdet på tillåtet reflektionstryck för 
luftstötvågor. Riktvärdet skall användas för att undvika skador på byggnader vid bestämning av 
gränsvärden. Riktvärdena tar inte hänsyn till de psykologiska effekterna som luftstötvågen kan 
ha på människor. 
Mätningar utförs endera som frifältstryck där inga störande ytor påverkar mätningen. I praktiken 
betyder detta minst 10 meter från t ex fasader eller fönster och minst 10 meter från andra ytor så 
att reflektionsstörningar undviks. Alternativt sker mätning av reflektionstrycket inom 0,15 m från 
ytan och minst 1,5 m från mark, hörn, tak och utskjutande partier på byggnaden.  
Mätningen utförs ofta som övervakningsmätning, men utvidgad mätning görs om noggrannare 
bedömningar behöver göras. Instrumentspecifikation och funktionskontroll finns i Svensk 
Standard. Mätning kan utföras med t ex INFRA S10 en digital luftstötvågsmätare, Sigicom AB 
(Johansson, 2008). 
 
 

6.4 FAKTORER SOM PÅVERKAR LUFTSTÖTVÅGEN 
Väderleksförhållanden påverkar i hög grad luftstötvågen (Bodén et al, 2008). Luftstötvågens 
utbredning påverkas av vindriktning, vindhastighet, temperatur, luftfuktighet och lufttryck. Det 
har visat sig vid mätningar att luftstötvågen kan variera från 5-100 Pa vid samma täkt. Enligt 
Blaster’s Handbook (1998) får man minsta värden på luftstötvågen vid klart till delvis molnigt 
väder, lite vind och en stadigt ökande ytluftstemperatur på förmiddagen. Ogynnsamma 
meteorologiska förhållanden är dimma, starka vindar med kall front, när yttemperaturen faller, 
tidigt på morgonen eller efter solnedgång med klara dagar, molniga dagar med låga moln 
speciellt med lite eller ingen vind. Om vinden blåser mot känsliga områden, så kan tryckvågen 
färdas i denna riktning och då få större påverkan med högre värden på luftstötvågen. Ju högre 
temperatur desto högre blir värdet i luftstötvågsmätningen (Birch et al. 2007). 
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6.5 RIKTLINJER 

Mätutförande för luftstötvåg anges i Svensk Standard SS 025210 Vibrationer och stöt- 
Spränginducerade luftstötvågor- Riktvärden för byggnader. Riktvärden anges i pascal (Pa) och 
anger toppvärdet på tillåtet reflektionstryck. I Svensk Standard anges 500 Pa på avstånd över 20 
meter som riktvärde för luftstötvågen. Detta riktvärde skall användas för att bestämma 
gränsvärde för att undvika skador på byggnader. Reflektionstrycket är ca det dubbla 
frifältstrycket (SS 02 52 10). För fasta anläggningar skall riktvärdet multipliceras med 1-0,5 
beroende på avstånd och byggmaterial.  
På uppdrag av Naturvårdsverket visar Nygren et al., 2007 en sammanställning av täkttillstånd där 
luftstötvågen regleras vanligen i villkor med värden av ca 100 Pa, men mätförfarandet är inte 
alltid angett (frifältstryck eller reflektionstryck).  
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7. IDENTIFIERING AV BERÖRDA MYNDIGHETER  
De är ett flertal myndigheter som berörs av frågorna gällande miljöpåverkan av anläggningar 
direkt eller indirekt.  
Verksamheter med betydande miljöpåverkan har tillsynsmyndighet i Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen prövar och inspekterar större miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. 
Länsstyrelsen kan delegera tillsyn åt kommunerna, men ansvarar för tillsynsvägledningen. 
Länsstyrelsen tar emot täktansökningar och har rätt att göra beslut (Miljöprövningsdelegationen), 
ibland överförs ärendet till miljödomstolen eller regeringen. Länsstyrelsens och andra statliga 
myndigheters beslut i särskilda fall får överklagas hos miljödomstol. Miljödomstolen kan 
överlämna till regeringen. Domar i miljödomstolen kan överklagas till miljööverdomstolen. 
Miljööverdomstolens domar och beslut i mål som i första instans har prövats av en kommun eller 
en förvaltningsmyndighet får inte överklagas. Miljööverdomstolens domar eller beslut får, om 
inte annat är föreskrivet, överklagas hos Högsta domstolen. Länsstyrelserna eller 
samverkansorganen (samarbete mellan kommuner och landsting) har i uppdrag av regeringen att 
ta fram en regional utvecklingsstrategi och ett regionalt tillväxtprogram (Länsstyrelserna arbetar 
för hållbar utveckling, Länsstyrelserna 2008). 
 
Naturvårdsverkets roll är att minska den miljöpåverkan industrin ger upphov till, de arbetar både 
nationellt och internationellt. De deltar som part och expert i tillståndsprövningar och 
tillsynsvägleder. De är regeringens centrala expertmyndighet. Naturvårdsverket utfärdar 
föreskrifter med riktlinjer som Länsstyrelsen använder sig av vid täktärenden, t ex riktvärden för 
externt industribuller. Gällande vibrationer och luftstötvåg finns inga tydliga riktlinjer från 
Naturvårdsverket och då refererar man till tidigare domar fastställda i Miljödomstolen och 
länsstyrelsen använder dessa i sina beslut.  
Svensk Standard för vibrationer och luftstötvåg används inte av myndigheterna gällande 
täktverksamhet, ibland kan någon blandvariant ses där man också tagit in komfortstandarden 
som vanligen används för mera kontinuerliga vibrationer (tåg, vägar). 
 
Stadsplanering sker av kommunerna, medan Boverket arbetar med samhällsplanering, byggande, 
förvaltning och boende genom byggregler, författningar, information, kunskapsuppbyggnad för 
att på så sätt påverka byggande och planering (Boverket, 2006). Boverket är en myndighet och 
arbetar åt regeringen med Miljödepartementet som huvudman. Boverket har i samarbete med 
Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen gett ut Allmänna råd 1995:5, Bättre plats 
för arbete (ISBN-nr 91-7147-223-1), vilken ger rekommendationer på skyddsavstånd mellan 
industrier och närmaste boende.  
 
Räddningsverket är en statlig myndighet (hör till försvarsdepartementet) och arbetar för ett 
säkrare samhälle, genom kunskap, föreskrifter, råd och stöd för att minska antalet olyckor och 
deras effekter. De arbetar bland annat med frågor kring brandfarliga och explosiva varor (SFS 
2007:857).  
 
Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljö- och 
arbetstidslagstiftningar följs samt till viss del tobakslagen och Miljöbalken när det gäller frågor 
om genteknik och bekämpningsmedel. Målet är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i 
arbetslivet och att förbättra arbetsmiljö.  
 
Energimyndigheten arbetar för att skapa en effektiv, hållbar energianvändning och en svensk 
energiförsörjning.  
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Kemikalieinspektionen (KemiI) är den myndighet som ansvarar för arbetet med en giftfri miljö. 
KemiI är en central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontroll. 
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8. INDUSTRINS ERFARENHETER VID TILLSTÅNDSÄRENDEN OCH MILJÖPARAMETRAR 
 

8.1 ALLMÄNT 
En enkät skickades ut till medlemsföretagen inom MinBaS II. Syftet var att på detta sätt nå ut till 
medlemsföretagen. Enkätfrågorna var uppdelad på allmän information om täkten (bergart, 
användningsområde, årsproduktion, arbetstider, produktionsprocessen, transporter), tillstånd 
(lagstiftning, tillståndsmyndighet, tillståndslängd, tid för processen), relationer till berörda 
(närboende, myndigheter), buller, vibrationer, luftstötvåg, damm, grundvatten och övrigt (Bilaga 
1). Ballast returnerades svar från 13 stycken bergtäkter och en av dessa innefattade hela 
regionens täkter för företaget, samt 4 stycken naturgrustäkter. Industrimineral bestod av 4 
stycken svar och natursten 16 stycken. Alla län är inte representerade. Enkätsvaren hade svag 
svarsfrekvens (jämfört med antal produktionsplatser) och därför kan inte större slutsatser dras, 
men kan användas som vägledande och allmän information. 
 
 

8.2 TILLSTÅND 
Miljöbalken trädde i kraft januari 1999 och utarbetats från 15 lagar, t ex. naturresurslagen, 
naturvårdslagen, miljöskyddslagen m.fl. (Hannu, 2007). Miljöbalken är en samordnad, breddad 
och skärpt miljölagstiftning. Enkäten till branschföretagen visade att alla tre delbranscher lyder 
nu under miljöbalken, men att gamla tillstånd har medgivits med tidigare kravnivåer än vad 
nyare tillstånd innefattar. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för samtliga som deltog i enkäten. 
 
Längden för ansökningsprocessens varierade mellan delbranscherna. För naturstensindustrin tar 
det vanligen mellan 1 - 2 år för att få ett tillstånd och för ballast sidan varierade tiden vanligen 
mellan 1-5 år, medan för industrimineral var det vanligt med en processtid på ca 3 år. Enligt 
enkäten förekommer det även längre tider för att få tillstånd. Den givna tillståndslängden för 
verksamheten var oftast 20 år (ibland 10 år) för natursten, för ballast vanligen ca 10 år men upp 
till 20 år förekommer och industrimineral ca 10 år och ofta nya tillstånd som förlängningar av 
befintlig täkt. 
 
 

8.3 BULLER 
Bullerkraven är uppdelade enligt tider, dag kl. 07:00-18:00, kväll kl.18:00-22:00, natt kl. 22:00-
07:00 och söndag -helgdagar kl. 07:00-18:00 enligt tabell 4. Bullerkraven varierade beroende på 
när i tid man fått tillstånd, vanligen var det 5 dB(A) skillnad mellan nyare och äldre tillstånd. 
Ballasttäkter hade enstaka fall som påverkats av fritidsområden och då fått betydligt strängare 
bullerkrav. Inom naturstensindustrin förekom täkter som inte har bullerkrav eller har endast ett 
värde t ex 55 dB(A) dagtid. 
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Tabell 4. Bullerkrav i täkttillstånd enligt enkätsvar, fet kursiv stil anger närhet till friluftsområden. 
Delbransch 

 
Tider 

Mineral 
 

Bullerkrav 

Ballast 
 

Bullerkrav 

Natursten 
 

Bullerkrav 

 
Dag 
Kväll 
Söndag - helg 
Natt 
 

 
50-55 dB(A) 
45-50 dB(A) 
      45 dB(A) 
      40 dB(A) 

 
40-45  50-55 dB(A) 
35-40  45-50 dB(A) 
35-40  45-50 dB(A) 
35-40  40-45 dB(A) 

 
50-55 dB (A)  
45 dB (A)   
45 dB (A)  
40 dB (A)  
Det förekom täkter utan 
bullerkrav 

 
Det fanns täkter med bullerrestriktioner kopplade till årstider, då oftast sommarmånaderna maj-
september med lägre bullervärden. Vissa hade i sina tillstånd att bullernivån skall sänkas 5 
dB(A) vid impulsljud eller rena toner. 
Mätningar utfördes med regelbundenhet till oregelbundet eller inte alls. Stora variationer i krav 
på mätning, som också kan bero på vilken närhet till närboenden man har eller relation till de 
närboende. När mobila krossar används har man oftast mätning vid förändring av läge av 
krossen. Borrmaskiner är idag relativt bra bullerisolerade med tanke på bättre arbetsmiljö. 
Sandvik Tamrock har konstruerat en teknisk lösning för dämpning av yttre buller, med hjälp av 
att hela matarbalken och standardmaskin byggs in och isoleras och kan sänka ljudet med drygt 9 
dB (Johansson E., 2003). Borrning med sänkborrutrustning ger dämpning av ljudnivån, men är 
begränsad till håldimensioner över 89 mm. Förnyelse av maskinpark ger oftast också lägre 
bullervärden. 
 
 

8.4 MARKVIBRATIONER ORSAKADE AV SPRÄNGNING 
De industrimineraltäkter som deltog i denna enkät hade riktvärde på vibrationer mellan 3 till 4 
mm/s, samt att enstaka tilläts 10 % överskridande. Vibrationsmätning skall vanligtvis utföras i 
samband med varje sprängtillfälle. För ballast hade man riktvärden från 2,5 till 4 mm/s vid 
närmaste hus. Kraven på mätningar varierade mellan att inte utföra några mätningar på grund av 
stora avstånd till boende till att varje salva mäts. Det fanns också ballasttäkter som fått krav att 
utföra mätningen enligt komfortstandarden SS 460 48 61. I naturstentäkter varierade riktvärden 
från att inte ha några krav till 4 mm/s, samt inga krav på mätningar till enstaka mätningar. 
 
 

8.5 LUFTSTÖTVÅG ORSAKAD AV SPRÄNGNING 
Riktvärden för luftstötvågen varierade inom industrimineral mellan inget krav till 150 Pa. Inom 
ballast hade man från inga krav till 100 Pa, medan andra hade definierat riktvärde 60 Pa men fick 
ej överskrida 200 Pa. Ibland hade man inte krav på mätning på grund av stora avstånd, medan 
andra hade krav 1 ggr/år eller att varje salva skulle mätas. Naturstensindustrin hade krav från 
inga riktvärden till 100 Pa (frifältsvärde) och 200 Pa (reflekterat värde). Om krav fanns så var det 
på enstaka mätningar. 
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8.6 DAMM OCH GRUNDVATTEN 
Gällande damning står det ofta i täkttillstånden att damm skall förhindras, minimeras eller att det 
inte finns några krav. Damning uppkommer vid borrning, sprängning, lastning, krossning, 
transporter osv. Diffus damning är när finkorniga partiklar transporteras med vinden. De grövre 
partiklarna transporteras kortast och faller vanligen ned nära ursprungsplatsen och de finkorniga 
partiklarna når längst bort. Minskning av damm kan ske t ex. genom inbyggnad (fig.14), 
vattenbegjutning, asfaltering av ytor, installation av dammfilter, uppsamling av kax från 
borrmaskin, inbyggnad, dammbindningsmedel osv. Oftast har man inga krav på damm förutom 
att de som har installerat dammfilter har mätning på dessa.  
Inom MinBaS I utfördes ett dammprojekt ”Åtgärder mot damning vid produktion av 
bergmaterial och industrimaterial” av Anders Lindahl MinFo 2005. Projektet är fortfarande 
relevant och täcker det mesta som rör branschen gällande damm och dammbekämpning. 
 

   
Figur 14. Ett transportbands omlastningsstation, vänstra bilden innan inbyggnad och den högra efter inbyggnad. 
 
Industrimineral och ballast har ofta krav på grundvattenuppföljning gällande grundvattennivåer 
och/eller -kvalitet. Detta utförs oftast hos närboende som har brunnar eller att man borrat egna 
borrhål för uppföljning av grundvatten. Det vatten som pumpas från täkt har ofta någon form av 
uppföljning vilket gäller hela branschen. Om infiltrering används så tar man prover på recipienter 
(t ex vattendrag i närheten) och om man har sedimentation av olika slag kan prov behövas tas på 
ytvatten, slam eller sedimentet beroende på vilket system man har. Man har ofta uppföljning av 
mängder vatten som pumpas ut.  
 
 

8.7 ERFARENHETER 
De flesta av de svarande har ett bra förhållande till myndigheter. Vissa ansåg att det fanns vissa 
osäkerheter gällande miljöpåverkan och den hanteringen. Många gånger uppfattade man att det 
var utdragna processer och många gånger orsakad av resursbrist hos myndigheterna. Det kom 
även fram att gällande sprängning används idag en blandning av standarder och att man inte 
alltid förstår varför komfortvärden sätts, speciellt om ingen har klagat. Många tycker att det är 
omfattande krav. Man tycker även att det är hårda krav på mottagning av schaktmassor. 
Naturstenindustrin uttrycker att det är höga återställningsgarantier och tycker att de inte är i 
relation till yta och volym. Positiva saker med verksamheten borde få bättre utrymme såsom 
arbetstillfällen, hållbart material och kringeffekter. 
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9. RELEVANTA GENOMFÖRDA PROJEKT I SVERIGE OCH ANDRA LÄNDER 
 

9.1 ALLMÄNT 
Beträffande miljöpåverkan från anläggningar inom MinBaS-branscherna finns en del liknande 
projekt utförda t ex den finska rapporten om natursten som kommer att beskrivas i detta kapitel. 
Ett Brittiskt projekt har mycket bra referenser av relevanta projekt och forskningsresultat. I USA 
har man samma tankesätt gällande hållbar utveckling. Naturvårdsverket har gjort litteraturstudier 
på vibrationer och efterlyser mera projekt för att samla fakta. Alla är intresserade att kunna 
kombinera ihop sociala aspekter, kostnadseffektiva aspekter och miljöaspekter. 
 

9.2 FINLAND; NATURSTENSPRODUKTIONENS MILJÖPÅVERKAN UNDER DESS LIVSCYKEL 
Denna finska rapport är ett resultat av ett projekt som utfördes mellan 1999 och 2002. Projektet 
utfördes på uppdrag och finansierades av Stenindustriförbundet r.f., Teknologiska 
utvecklingscentralen, Miljöministeriet och Geologiska forskningscentralen i Finland. Till 
projektgruppen hörde Geologiska forskningscentralen, Södra Karelens yrkeshögskola, Jyväskylä 
Universitet, Folkhälsoinstitut, Kuopio regioninstitut för arbetshygien, Kuopio Universitet, LCA 
Engineering Oy, Strålsäkerhetscentralen. 
Bristande information både inom företag, myndigheter, forskningsenheter, närboende och kunder 
gav upphov till ett gemensamt projekt gällande miljöpåverkan från naturstensindustrin i Finland. 
Den bristande kunskapen/informationen gör att det bildas åsikter och attityder som påverkar 
beslutskvaliteten gällande miljöpåverkan. Detta leder till att man får olika uppfattningar om 
produktionens miljöpåverkan. Det finns lite utredningar gällande miljöpåverkan i Finland och 
andra länder. Man har olika förutsättningar i geologi och väderförhållanden. Gällande 
grundvatten har man inte haft täckande information och livscykelanalyser har inte använts så 
omfattande inom branschen. Syftet med projektet var att kunna stärka konkurrenskraften.  
Två stora geologiskt olika bergtäkter valdes för huvudforskning, en rapakivigranit och en 
täljsten, även andra mindre täkter var med i undersökningen. En enkät skickades till närboende. 
Antalet deltagare var litet genom att det oftast är glest bebott. Därför skall resultaten från enkäten 
med de närboende ses som vägledande. Dock kan sägas att de närboende funderar över 
miljöpåverkan och att informationen ofta är i minsta laget eller saknas helt. 
 
 

9.2.1 MÅL MED PROJEKTET 
Målet var att utreda de miljöbelastningar på industriområdet och dess närhet, som orsakades av 
brytning och förädling. Man ville även utreda närboendes erfarenheter och åsikter. 
Miljöpåverkans mätbara parametrar under livscykeln var grundvatten, buller, vibrationer, 
strålning, damm samt sidoprodukter och avfall. För grundvatten ville man utreda nivåer, rörelser, 
kvalitet och eventuella förändringars påverkan på närmiljön. För buller tittade man på 
bullerkällor, utbredning, hur omgivningen reagerar på buller, bullrets påverkan och olika 
bulleråtgärder. Man ville även få fram ett material för att kunna användas av 
produktionsplaneringen och för att uppskatta bullerstörningar, samt minimering av dessa. Buller-
restriktionerna i Finland är maximalt riktvärde dagtid (kl. 07-22) ute vid bostadsområden, 
sjukhus och skolor 55 dB (LAeq) och nattetid (kl. 22-07) 50 dB (LAeq) och vid nya områden 
nattetid 45 dB (LAeq). Vid fritidsboende och rekreation är riktvärden på 45 dB (LAeq) och 
nattetid 40 dB (LAeq). För vibrationer fanns en del tillgänglig data från tidigare mätningar och 
från detta projekt, vilket användes för att få fram hjälpmedel för att prognostisera vibrationers 
storlek, utreda vibrationers påverkan på människor, byggnader, utrustning och utreda 
luftstötvågens påverkan kortsiktigt, samt vibrationsutbredningens påverkan på omgivningen. 
Strålningens påverkan på människor, närboende och slutkund utreddes. Dammets mängd, 
spridning i omgivningen och eventuella hälsoeffekter på människor utreddes. För sidostenen 
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utreddes kemiska och tekniska egenskaper. Man ville även estimera förvaringens eller 
nyttoanvändningens påverkan på miljön genom att jämföra kemisk utlakning och bindning i 
naturen. Man ville även se hur avfallshanteringen fungerade vid täkterna. För livscykelanalysen 
ville man utreda produktionsprocessens livscykelinformation. Detta gjordes genom en enkät och 
livscykelberäkningar på utvalda företag. Enkäten innefattade miljöekonomisk information. Man 
använde sig av SFS-EN ISO 14014 livscykelstandard för livscykelanalysen och KCL-ECO 2.1 
kalkylprogram. 
 
 

9.2.2 RESULTAT OCH SLUTSATSER 
Enkäten till de närboende visade att buller stör mest (i mitten på en femgradig skala) jämfört med 
de andra parametrarna. Svaren gällande buller var mest entydigt, medan andra parametrar var 
tvetydiga eller att det var stor variation på svaren. Luftstötvågen uppfattades som vibration av de 
närboende. Ibland styrs uppfattningar gällande miljöpåverkan av att man tror att det är så (tycke) 
t ex vibrationsskador på byggnader och stor inverkan på grannars brunnar som är utanför 
påverkningsområde. Verksamheten störde mera tillfälligt boende än de permanentboende. Ett 
flertal ansåg att arbetstillfällen var viktigare än miljöpåverkan. Personer som stördes av 
verksamheten hade funderat på att flytta från området. De flesta ansåg att de fick för lite 
information och det framkom ett tydligt behov av information. De närboende uppfattade 
sprängning och ljudet från maskiner som störande buller, då främst borrmaskin, varningssignaler 
vid sprängning och backande maskiner samt hjullastare. Människorna misstänkte att vibrationer 
orsakade skador på byggnader upp till 5 km från brottet, samtidigt som man konstaterade att 
tryckvågen var den som störde mest. Damm uppfattades varierande grad av störning. Kvinnor 
tyckte att damningen störde både inne och ute mera än vad män gjorde, samt att luftkvaliteten 
försämrades. De som bodde närmare brottet tyckte att dammet störde mindre än de som bodde 
längre bort. De som stördes minst av verksamheten ansåg att verksamheten skapar 
arbetstillfällen. De som tyckte att de fick lite information tyckte också att damm störde. 
 
Man kunde konstatera att bestående landskapspåverkan kan minskas med hjälp av 
efterbehandling eller att området utnyttjas på annat vis efter att produktionen har slutat. Påverkan 
på landskapet undersöktes inte i den finska undersökningen. 
Påverkan på yt- och grundvatten kunde begränsas till verksamhetsområdet eller dess omedelbara 
närhet (< 500 m). Buller kunde delas in i buller från brytningen och ljudet från sprängningar. 
Man konstaterade att verksamhetsutövarna var medvetna om verksamhetens allmänna 
miljöpåverkan, miljörisker och möjligheten att minska de störande/”farliga” 
miljöpåverkningarna. Det fanns variationer i verksamheters tillstånd och lagstiftning, samt lokala 
tillstånd orsakar områdesskillnader i naturstensproduktionen gällande tillstånd och 
kontrollprogram, t ex ett naturstensföretag med flertal täkter runt om i landet kan ha olika krav 
på samma typ av täkt. I Finland uppdelas stenindustrin i marktäktslagen och gruvlagen, vilket 
bestäms för naturstenssidan på grund av vilken bergart man bryter t ex marmor och täljsten lyder 
under gruvlagen, medan andra bergarter råder under marktäktslagen. Miljömyndighetens 
spridning gör skillnader i tillstånd och kontrollprogram i olika kommuner och områden. Den nya 
miljölagen ger en bättre möjlighet att se på miljöpåverkan som en helhet och att all påverkan från 
verksamheter kan utvärderas på samma gång. 
 
Man kunde konstatera att verksamheten kan påverka trivseln för de närboende, men att inga 
hälsofaror kunde påvisas. Enkäten till de närboende anses vara vägledande på grund av det ringa 
antalet, men att människorna funderar kring miljöpåverkan och att det är brist på information till 
de närboende. Man kunde konstatera att verksamheten stör närboende något (mitten av skalan) 
och att buller stör mest. Luftstötvågen uppfattas som vibration. Uppfattningen gällande 
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miljöpåverkan grundar sig ibland på informationsbrist och då tyckande. Bestående 
landskapspåverkan kan efterbehandlas eller utnyttjas för annan verksamhet efter att 
verksamheten är avslutad. Möjlig mätbar påverkan kunde begränsas från ca 500 meter från 
tyngdpunkten i verksamheten, därför anses miljöpåverkan liten och lokal som helhet. 
”Sprängbuller” hörs längre än 500 meter, men överskred inte bullervärden på 450 meter från 
sprängplats. Verksamhetsutövaren var medveten om sin allmänna miljöpåverkan, miljörisker och 
hur man minskar på de negativa faktorerna. Den fördelning som finns i Finland med 
tillståndsregleringen samt de lokala besluten gör skillnader i besluts och kontrollförfarandet. Ett 
bolag med flera täkter kan ha olika kriterier i tillstånd eller olika tillsynsmyndigheter, även 
miljötillstånd varierar på grund av ort. 
 
Påverkan på grundvatten konstaterades att resultaten ej kan användas allmänt eftersom alla 
områden är unika, men man konstaterade att man inte påverkar brunnars vattenkvalitet. På grund 
av att man bryter sprickfattigt berg så begränsas vattennivåsänkningen till ca 50 meter från täkt, 
men att den påverkas av brytningsnivå, grundvattennivå i området och hur mycket sprickor det 
finns osv. Tätheten och det sprickfattiga berget gör att det inte påverkar grundvattnet så mycket 
kring naturstenstäkter. Buller var den största miljöpåverkan, största enskilda är sprängning och 
därefter borrning, samt andra maskiner. Man ansåg inte att det fanns risk för hörselskador på 200 
meters håll från maskiner. Man kom fram till att man störs mera av buller om man inte förväntar 
sig det. Attityden mot verksamheten avgör om man störs av buller eller ej. Många faktorer 
påverkar vibrationer som bergart, topografi, sprickor och sprängmetod. De som var med i 
undersökningen gav relativt höga vibrationer, men att vibrationerna kan vara två till tre gånger 
högre innan skador på byggnader börjar inträffa. Bergets sprickor och oregelbundenheter 
minskar på vibrationerna. Grundläggning av hus på berg påverkas mindre än de som är 
grundlagda på jord. Ett block på 3000 m3 laddning 120 g/m3 utgör ingen risk för byggnader om 
det är grundlagd på berg på ett avstånd på 300 meter och på jord 500 meter. Man konstaterade 
också att det är svårt att skilja mellan skador orsakade av tjäle, tyngd jämfört med av sprängning. 
Alla byggnader får skador med tiden. Vissa skador kan bero på sprängning, men att det är svårt 
att göra en sådan bedömning i efterhand.  
Man konstaterade att strålningen från naturstenen inte påverkar närboende. Påverkan från damm 
konstaterades att inandningsbara och små partiklars halt inte överskred rekommenderade värden 
100-400 meter från Finlands största rapakivitäkt. Partikelhalten underskred även värden i 
storstäder/dygn. I täkten med bullervall så hindrade denna grovt damm och minskade fina 
partiklars spridning. Damm från trafik sprids längre. Utsläppsvärden baseras på allt damm och 
det är svårt att skilja dessa åt. Största delen av dammet stannar på verksamhetsområdet. Vid 
ogynnsamma förhållanden kan damm spridas långt och orsaka olägenheter för närboende. Man 
konstaterade att sidosten inte ökade belastningen på grundvatten. Verksamhetens avfall är ca 
hälften av vad jordbruk, annan industri och service i allmänhet producerar. Därför anses att 
avfallshanteringen och den mängd som uppkommer inte är något problem inom 
naturstensbrytningen.  
 
 

9.2.3 REKOMMENDATIONER 
Den finska rapporten kan användas vid planering av miljö, omgivning, kvalitet och 
miljöstyrning, samt vid genomförandefasen. Man kunde se att rapporten var till nytta för 
naturstensbranschen, miljömyndigheter, tillståndsmyndigheter, konsulter och expertinstitut. 
Resultaten underlättar för närboendes, tillståndsmyndigheternas och naturstensbranschens 
samförstånd gällande miljöpåverkan. Resultaten kan även användas vid försäljning av bolag, 
marknadsföring, produktionsplanering och –styrning, skolning och fortsatt planering, vid 
öppning av nya täkter eller utökning av befintliga täkter. Livscykelanalyser kan användas vid 
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forskning, produkt- och processutveckling, varudeklarationer och jämförelser, miljörapportering, 
kundkommunikation, strategisk ledning, utveckling av miljöindikatorer, benchmarking och 
utvärdering av kostnader under livscykeln. Resultaten från rapakivitäkten kan anpassas till andra 
hårda stenar om brytningstekniken är densamma. Närboende påverkas av buller, vibrationer och 
damm, medan boende lite längre ifrån endast påverkas av buller. Man kunde konstatera att 
grundvattenuppföljningen kunde lättas från nuvarande praxis för naturstensindustrin. Man 
konstaterade att om tillståndsförfarandet var mera likartat så skulle man minska på kostnaderna, 
behovet av utredningar, tiden för att få tillstånd och kontroller. Man anser att kommuners mark 
och natur användningsplanering måste i större grad beakta naturstensproduktion och liknande 
verksamhet som brytningsindustri. Bra planering ökar de boendes trivsel och minskar onödiga 
tvister mellan boende och industrin. Detta bör beaktas vid planering av nya bostadsområden och 
kan beaktas redan vid inventeringen av naturstenstillgångar. För mark och brytplanering kan 
sidosten utnyttjas. Arbetsmiljö och säkerhet är viktiga för naturstensbranschen, vilket även 
gynnar miljön genom att välplanerat och säkert utförande är bra för miljöskydd. Information till 
grannar borde vara en naturlig del i täktens och kommunens verksamhet både till de boende nära 
och lite längre ifrån. Man kan förbättra relationer märkbart med att ge relevant information till 
berörda. 
För framtida forskningsprojekt ser man att jämföra miljöpåverkan och lagstiftning med andra 
länder för att vara konkurrenskraftiga, även internationellt samarbete önskas och tror att det finns 
möjligheter för det. Bullerundersökningen visar att det finns utvecklingsbehov vid 
bullerutvärdering helt allmänt. Här finns utvecklingsmöjligheter t ex med hjälp av GIS-verktyg 
för att göra bullermodeller osv. Det finns bra verktyg redan idag. Gällande vibrationer och 
strålning anser man att man har tillräckligt med information i detta läge. Information om 
damning skulle behövas från flera täkter med olika storlekar och typer, så att man skulle kunna 
dra bättre slutsatser gällande miljöpåverkan och människors miljö. Man skulle behöva dela upp 
dammkällor och koncentrera sig på de mera dammande stegen. Man borde arbeta mera på hur 
man skall utnyttja sidostenen. Man borde utveckla livscykelanalysen mot att främja 
naturstensbranschens konkurrenskraft. Utveckla livscykelanalysen med de som är beroende av 
stenen som byggföretag, arkitekter, planerare, slutkundens behov samt kartläggning av 
erfarenheter. Man borde utvärdera konkurrerande material eller produkter.  
 
 

9.3 ENGLAND; MINSKNING AV MILJÖPÅVERKAN I BALLASTBRYTNING: DAMM, BULLER & 
VIBRATION 
” Reducing the Environmental Effekt of Aggregate Quarrying: Dust, Noise & 

Vibration” 
 
Ballast produkter bidrar till ekonomiskt och socialt välbefinnande i England, samt att produktion 
och lagring har påverkan på miljön. ALSF (The Aggregate Levy Sustainability Fund) har gett 
medel för att utföra arbete med att minimera och lindra dessa effekter. Denna rapport (Birch el 
al., 2007) är en del i en portfolio av arbeten som utfördes mellan 2002-2007 för att främja 
miljövänlig produktion och transport, öka kunskap, belysa de svagheter i förståelse och praktiken 
som kunnat identifieras. Del 1 i rapporten innefattar vibrationer och luftstötvåg orsakad av 
sprängning. Här tar man upp vad som händer vid en sprängning, potentiella miljöaspekter, risk 
för byggnader och vad som kan påverka närboenden. I England anser man att den största rädsla 
hos människor gällande sprängningar är kopplad till skador på byggnader och därför är 
gränsvärden satta enligt vad byggnader klarar av. Den Brittiska Standarden diskuteras kort 
”blasting scaled-distance” vilken är den populäraste metoden för tillfället i Storbritannien för att 
söka gränsvärden för markvibrationer orsakade av sprängning. Redovisning av lyckade projekt 
som använt elektroniska sprängkapslar för att minska markvibrationerna. En fördjupad 
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litteraturstudie på markvibrationer med över 25 projekt redovisas kort. Minimering av 
spränginducerade markvibrationer från täkter visade resultat på ett flertal projekt, som 
behandlade att förutspå vibrationer med statistiska metoder, elektroniska sprängkapslar, 
komponenter som påverkar och medverkar med omgivande berg till att fragmentera berget som i 
sin tur påverkar amplituden i markvibrationen, fördröjning i tider osv.  En litteraturöversikt finns 
även över metoder att förutspå och minimera luftstötvågen genererad från sprängning. Där finns 
även om metoder för att kvantifiera luftstötvågen, emission, 8 ms fördröjningstid mellan borrhål 
och dess inverkan på markvibrationer, laboratorietester, inspännings och sprängmönsters 
betydelse på luftstötvågen, modeller, faktorer som påverkar, mätningsförutsättningar, 
meteorologi, klimatpåverkade sprickor i byggnaden jämfört med orsakade från markvibrationer 
och luftstötvåg osv. I England misstänker man att en stor del av den totala diffusa damningen 
med små partiklar härrör från täkt och gruvverksamhet. Den diffusa damningen konstaterades 
komma från flytt av material, transporter, krossar, lastning, borrning och sprängning. Med 
modeller kan man öka förståelsen för hur den diffusa damningen sprids. Med strängare 
lagstiftning även gällande buller måste man mäta och dokumentera de effekter man har på 
närmiljön. I denna rapport samlar man erfarenheter för att förutspå buller på plats, minskning av 
buller och bästa metoder (best practice). Datamodeller som SiteNoiseTM presenterades, 
bullerkontroll av olika slag och buller styrningsstrategier. 
Till alla olika delar finns rekommendationer, förslag på fortsatta projekt och utförliga referenser. 
 
 

9.4 USA;  VÄGLEDNING TILL HÅLLBAR UTVECKLING FÖR BALLAST INDUSTRIN 
“Guiding Principles for Sustainable Aggregate Operations” 

 
På toppmötet för Hållbar utveckling i Johannesburg 2002, Sydafrika närvarade 193 länder 
inklusive USA. Resultatet blev att man ansåg att mineral är viktigt för den ekonomiska och 
sociala utvecklingen för många länder och att sociala, miljö- och ekonomiska aspekter är de 
huvudsakliga faktorerna för ballast och industrimineral för hållbar utveckling. 2007 godkände 
NSSGA’s (National Stone, Sand & Gravel Association’s) styrelse hållbar utveckling som affärs- 
strategi som integrerar att ta hand om miljön, socialt ansvar och ekonomisk tillväxt för att 
försäkra långvarig tillgång på ballast och mineral till samhället. Den långvariga livskraften för 
industrin är beroende på det sociala godkännandet att industrin behövs. NSSGA’s medlemmar 
ökar sina chanser att få verka när man följer vägledningen till hållbar utveckling. Organisationen 
har tagit fram en checklista och planering för att hjälpa de enskilda företagen att nå sina mål med 
hållbar utveckling i planeringsfasen, den operativa fasen och stängningsfasen. De har tagit fram 
handböcker och video som hjälpmedel till de olika delarna. NSSGA har en hemsida på 
www.nssga.org. 

• De sociala aspekterna skall nås genom att engagera myndigheter och boende till öppet, 
ärligt och effektivt samarbete gällande verksamhetens planer. Respektera individers 
kulturer och värderingar och grupper av människor som kan bli berörda. Minska till en 
acceptabel nivå den ogynnsamma sociala effekten på samhället. Förse 
lokalbefolkningen med utbildande material om täkt- och gruvverksamhet. Anställa 
personal från det lokala samhället och leta efter möjligheter att förse infrastrukturella 
behov.  

• Miljöaspekterna skall förses med hjälp av att man prioriterar miljöledning i företaget 
och lägger det på en hög nivå. Efterbehandlingsplaner skall finnas innan verksamheten 
börjar. Man skall minimera buller och damm, samt hantera farliga ämnen varsamt. 
Städa upp och ta hand om föroreningar genast under verksamhetens gång. Initiera 
kontrollprogram för dagliga aktiviteter. Tala för hälsa och säkerhet både på och utanför 
jobbet.  
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• De ekonomiska aspekterna skall maximera de positiva och minimera negativa effekter 
på samhällets och hushållens ekonomi. Invertera i sådant som ökar kunskap och 
produktivitet på arbetsplatsen. Uppmuntra leverantörer att använda energieffektiva 
material och tekniker. Leta efter förbättringar som förbättrar ekonomin och minskar 
andelen avfall. Arbeta med det lokala samhället för att medverka i att bibehålla 
ekonomin efter att täktverksamheten har avslutats. Uppmuntra till att använda 
återvunnet material. 

 
Langer et al. (2003) visar en fallstudie för företaget Lafarge North America Inc. där man ville 
fortsätta verksamhet för en ballasttäkt i Colorado. I Jefferson County hade inga nya tillstånd 
medgivits sedan 1976. En täkt i Denverområdet har haft produktion sedan 1965 och utökning av 
området för verksamhet har skett i omgångar, men 1992 blev utvidgning av täkten nedröstad och 
tillstånd medgavs ej. Lafarge tog över täkten och diskuterade med kommunen genom att beakta 
grundstenarna i hållbar utveckling och fick tillstånd för produktion. Detta var bland annat genom 
byte av landområden för nya rekreationsområden, man anställde folk från den lokala kommunen 
och lyssnade/beaktade de farhågor som befolkningen hade. 
 
 

9.5 SVERIGE: LITTERATURÖVERSIKT, VIBRATIONER FRÅN INFRASTRUKTUR, TÄKTER OCH 
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 

 
Naturvårdsverket har låtit ÅF-Ingemansson AB utföra en litteraturöversikt med syfte att 
sammanställa litteratur för effekten av vibrationer på människors hälsa i boendemiljö (Odebrant, 
2007). Idag saknas rekommendationer för riktvärden på vibrationer från sprängningar gällande 
bedömning av olägenhet för människors hälsa. I rapporten listas referenser i ärendet och i 
sammanfattningen belyser man faktorer som bör utredas. Vid litteratursökningen konstaterades 
att mest material fanns gällande vibrationer kopplat till arbetsmiljö och mer sällan till komfort 
eller hälsa i boendemiljö. Flest träffar fick man gällande vibration från trafik (främst tåg). I 
slutsatserna gällande litteratur från sprängning vid täkter framlades fallstudier om människors 
upplevelser, vissa parametrar kan inte bedömas objektivt med mätvärden utan är unika för varje 
objekt. Vikten av kommunikation framhålls också, t ex kommunicera sprängscheman, tider och 
mätresultat. Man hade kunnat konstatera att om detta ignoreras kan även låga värden upplevas 
som mycket störande. Förslag till fortsatt arbete var att göra en mera djupgående litteraturstudie 
men även konkreta forskningsprojekt både för infrastrukturprojekt men även täkter för ljud och 
vibrationsstörningar. 
 
 

9.6 SVERIGE: SBMI UTREDNING AUG 2006: VARFÖR TAR DET SÅ LÅNG TID- EN UTREDNING 
OM HANTERING AV TÄKTTILLSTÅND 

 
Branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri lät under år 2006 genomföra en utredning 
om hanteringen av täkttillstånd kallad Varför tar det så lång tid. – En utredning om hanteringen 
av täkttillstånd sammanställd av Joakim Ärlund. Denna har följts upp med en kompletterande 
utredning under sommaren 2008. Av utredningen från 2006 framgår att följande områden skapar 
återkommande problem i tillståndsprövningen:  
Vibrationsvillkoren och dispyten om de skall baseras på skaderisken för byggnader eller 
komfortvärden  
 
I utredningen sägs att enkäter visat att det är ett stort bekymmer för företag i hela landet pga 
situationen kring de värden som fastställts för vibrationer, dvs. komfortvärden. Värdena mäter 
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vibrationer i mark och ligger på den nivå där byggnader inte tar skada. Problemet är dock att man 
enligt uppgift fastställt genom test att klagomål från t ex fastighetsägare inte rör detta utan själva 
tryckvågen som uppges vara ofarlig för byggnader. Det framförs att komfortvärdena inte fyller 
sin funktion för tillfället. Följden av detta sägs vara, förutom ökat antal överklaganden, att ca 30 
% fler mindre borrhål borras, vilket ger en merkostnad per ton på upp till 4 kr och fler borr- samt 
störningstillfällen.  
 
I utredningen hänvisas till en skrivelse från Naturvårdsverket där det framgår att en tillämplig 
standard för mätning av vibrationer från sprängning kopplad till bedömning om olägenhet för 
människors hälsa saknas. Naturvårdsverket har dock givit ut ett faktablad med en 
rekommendation vad avser val av mätpunkt i byggnad. Det saknas en myndighets-
rekommendation vad gäller vibrationsvärden för sprängning och dess påverkan på människors 
hälsa. I utredningen hänvisas till miljööverdomstolens mål M 3011-03 där Naturvårdsverket 
ansåg att 4 mm/s i vertikalled skulle innebära stor risk för störning. I det fallet ansåg 
länsstyrelsen att prövning av verksamhet enligt MB, så vitt avser vibrationer vid sprängning, bör 
göras utifrån en hygienisk bedömning av komfortvärden och inte utifrån risken för skada på fast 
egendom. Domstolen meddelade i detta fall ett värde på 2,5 mm/s. I fallet genomfördes endast 
två sprängningar per år. Naturvårdsverket anser vidare att värden under 2,5 mm/s vid behov bör 
eftersträvas, t ex då sprängningar förekommer mer frekvent. Ärlund säger i sin rapport att 
frånvaron av uttalade riktlinjer är dock föremål för utredning och även när det gäller riktvärden 
för vibrationer - om komfortvärden skall användas så pågår kontakter mellan SBMI och 
Naturvårdsverket. Vidare sägs verket arbeta med en förstudie kring vibrationer, se kap 9.6 där 
denna studie presenteras. Av utredningen framgår att detta område är av central betydelse för 
handläggningstiderna och arbetet bör därför få prioritet.  
 
Transporter, Buller och Damning.  
Företagen låter förstå att störningar och klagomål som rör själva täkten blir mer ovanliga. Istället 
är det transporterna till och från täkten och bl.a. det buller som uppstår som är orsaken. Trots att 
man vidtar försiktighetsåtgärder enligt tillståndet, klagar ofta berörda över situationen. Dock har 
det visat sig att företag ofta når framgång i de mål de driver i domstol. Avsaknaden av praxis 
rörande buller och störningar vid täkter ger en viss osäkerhet för såväl företag som lst 
handläggare. Man menar att det i dagens situation inte går att förutsäga vilka krav som skall vara 
uppfyllda för att en ansökan skall godkännas.  
 
 

9.7 SVERIGE: MINBAS II DELPROJEKT 3.1 A- 1 PRECISERING AV KRAVEN PÅ TÄKTANSÖKAN 
 
Under sommaren 2008 har styrgruppen för MinBaS II programområde 3 beviljat medel till ett 
delprojekt inom projektet 3.1a Miljöpåverkan från anläggningar kallat Precisering av kraven på 
täktansökan. Motivet till detta är att man via tidigare utredningar funnit att det skiljer mycket 
mellan länsstyrelsernas krav på täktansökan. Det beror på att olika handläggare lägger olika 
fokus på vad som ska belysas och på att lagstiftningen är något otydlig, vilket ger visst utrymme 
för enskilda tolkningar. Målsättningen med detta delprojekt är att skapa en mer enhetlig bild av 
vilka krav som bör ställas på en komplett täktansökan (det som därutöver kan behövas är lokalt 
betingade utredningar) och att via utbildning sprida kunskap om de krav som bör gälla till 
nytillträdande MPD-ordföranden, täkthandläggare och kommunala handläggare vid 
planeringskontor och miljö- och hälsoskyddskontor.  
 
Projektet skall genomföras i samverkan mellan MPD-ordföranden och konsulter. När resultaten 
av MinBaS II- projektet 3.1a och dess studier rörande gränsvärden för buller, vibrationer, 
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luftstötvåg, mm, finns framme integreras dessa i dokumentet. Grunden till projektet är en 
”Täkthandbok” som SBMI tagit fram för sina medlemmar. Projektledare är Björn Strokirk, 
SBMI. 
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10. SLUTORD 
 
Denna rapport har gett en inblick i hur situationen ser ut idag gällande faktorer som påverkar 
miljön och grundläggande begrepp. Vi har konstaterat att det finns många projekt och mycket 
litteratur inom området och att denna sammanställning endast ytligt behandlar materialet.  
 
Användningsområden för branschens produkter känner vi igen i vår vardag. Branschen använder 
de flesta bergarter till sina produkter och är utspridda runt hela landet. Ballast och 
Industrimineral har liknande produktionsmetoder, genom att deras syfte är att fragmentera berget 
med sprängning och sedan mekaniskt krossa det till lämpliga storlekar. Naturstensindustrin tar ut 
så stora block som möjligt i ett stycke för att sedan dela upp blocket till lämpliga delar. Alla utför 
vanligen avbaning (lastar bort jorden), borrning av något slag, sprängning (laddningar mindre i 
naturstenstäkter), lastning, transport, krossning (ballast och industrimineral). Naturstensindustrin 
använder metoder som kilning, linsågning och sågning med klinga för att dela stenmaterialet. 
 
Till relevanta projekt refereras ett finskt projekt om naturstensindustrin i Finland. Detta projekt 
gjordes i samarbete med industrin och myndigheter för att få en gemensam bild av verksamheten 
och öka konkurrenskraften. Målet var att utreda miljöbelastningar som närområdet utsätts för på 
grund av brytning och förädling. Man kom fram till ett gediget material som kan användas av 
både myndigheter, närboende, företagen och konsulter m.m. I England har ett projekt utförts för 
att minska miljöpåverkan från ballastbrytning med tanke på damm, buller och vibration. Detta är 
ett stort material som innehåller referenser till andra projekt och bra litteratur, samt förslag på 
fortsatta studier. I USA har man ett projekt om hållbar utveckling som syftar till vägledning för 
företag för att nå sina mål. Branschorganisationen har tagit fram hjälpmedel och checklistor för 
att underlätta för företag. I Sverige har en litteraturöversikt utförts på uppdrag av 
Naturvårdsverket för att kartlägga vibrationer från infrastruktur, täkter och övrig miljöfarlig 
verksamhet. Även här konstaterade man att det fanns lite information om vibrationer och 
människans upplevelser kopplat till täktverksamhet. 
 
Industrins erfarenhet gällande buller ligger på likartad nivå i delbranscherna, men enstaka 
ballasttäkter har fått hårdare krav pga. närhet till planlagt fritidsområde. Riktvärden på 
markvibrationer varierar vanligen mellan 2,5-4 mm/s och enstaka har även fått direktiv att mäta 
enligt komfortstandarden. I täkttillstånd är krav eller riktvärden på luftstötvågen mellan 60 och 
200 Pa. Damm skall oftast förhindras eller minimeras. Grundvattenuppföljning är vanligt med 
nivåer och kvalitet för ballast och industrimineral, men att omfattningen varierar. För alla 
delbranscher var det vanligt att kontrollera det utpumpade vattnet från täkten. 
 
Hållbar utveckling kräver samarbete mellan de olika aktörerna (myndigheter, närboende och 
industrin) för att uppnå målen. Hållbar utveckling innefattar sociala, miljö- och ekonomiska 
aspekter. Detta skulle kunna vara ett kommande projekt att se över vad vi i Sverige behöver göra. 
I Sverige har vi nog det mesta redan framme men att en konkret handlingsplan och konkreta 
hjälpmedel för att nå målet kan tas fram i samarbete med aktörer som berörs. T ex Hur uppnår 
man en kontinuerlig dialog med myndigheterna (kommuner, för planläggning av områden) 
gällande skyddsområden runt nuvarande och blivande täkter? Länsstyrelserna arbetar idag med 
hållbar utveckling och det är viktigt att industrin blir beaktad som en positiv sak och inte bara 
som miljöfarlig verksamhet. Detta kan vara ett sätt för branschen att jobba med frågorna kring 
buller, vibrationer, luftstötvåg, damm och vatten, samt att hantera de kommande krav som ställs 
på branschen. 
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Buller är ett icke önskvärt ljud som uppfattas störande av oss människor. Det finns ett flertal 
faktorer som attityd till verksamhet, som påverkar störningsgraden hos oss människor. Buller kan 
definieras som ljudtrycksnivå (samband med boende), ljudintensitet eller ljudeffektnivå 
(maskiner) och frekvens. I Naturvårdsverkets riktlinjer anges buller som ljudtrycksnivå och 
branschen räknas till externt industribuller. Buller är relativt välutrett och riktlinjerna är satta 
idag, men det gäller att ha kontroll på begreppen så att alla pratar om samma sak. Det finns en 
del studier hur människan påverkas, men det är sämre med hur man uppfattar just branschen och 
skulle behöva mer undersökning kring täkter. Man kan konstatera att runt om i EU och andra 
delar av världen skärps bullerkraven hela tiden. De riktlinjer som Naturvårdsverket förespråkar 
är ganska lika som hos andra länder och att det är tydligt föreskrivna. Det finns ett utrymme i 
riktlinjerna för diskussion om 5 dBA om t ex kostnaderna blir för höga. Det är dock tydligt i 
riktlinjerna att minskning av bullernivåer är målet. Bullerkraven är i nivå med vad WHO 
rekommenderar 50 dB LAeq (16 h) för måttlig störning under dagtid i bostäders närmiljö. Man 
mäter buller med A-filter för att bäst korrelera till bullrets störande verkan. Bullermätningen kan 
utföras som frifältsvärde där inga ytor som kan reflektera ljud och påverkar resultatet (0 dBA), 
ett mellanting mellan frifältsvärde och fasadreflexmätning (+3 dBA) och fasadreflexmätning (+6 
dBA). Beroende på vilka förutsättningar man har tas t ex 6 dBA bort från fasadreflexmätningen 
för att jämföras med frifältsvärde. Buller påverkas av flera faktorer som meteorologiska, 
topografiska osv. Naturvårdsverkets riktlinjer är angivna som frifältsvärde. I täkttillstånd är det 
inte alltid angett hur bullermätningen skall utföras. Bullerkraven vid planlagda friluftsområden 
och rekreationsområden är hårda, vilket klart försvårar verksamhet i närheten. Det behövs 
skyddsområden runt industrier för att man skall kunna finnas kvar. Samtidigt blir vi människor 
mer och mer bullerstörda, så att planlagda fria zoner kommer troligen att öka vilket är en trend i 
hela Europa. Branschen kommer att behöva se efter vad man kan göra åt de bullerkällor man har, 
vad som påverkar bullernivåerna och hur man skall planera verksamheten för att minska 
påverkan hos de närboende (information), samt ha en god kontakt till myndigheter och en 
kontinuerlig dialog gällande skyddsområden runt nuvarande och blivande täkter. Samarbete med 
maskintillverkare och myndigheter kan behövas. 
 
Markvibrationer uppkommer vid sprängning. Vibrationer är seismiska markrörelser och kan 
orsaka skador i byggnader och anläggningar vid höga värden. Markvibrationer finns det mycket 
information om och är utrett, men hur vi skall minska vibrationer kan utvecklas och klargöras. I 
den Svenska Standarden (SS 460 48 66) för markvibrationer i byggnader har vi bra underlag för 
att hitta rätt nivåer på vibrationer utan att skada byggnader. I täkttillstånd har komfortvärden 
börjat figurera och dessa har inga vetenskapliga grunder. Den diskussionen som framkommit på 
senare tid gällande komfortvärden bör utvecklas. Ett projekt gällande komfortvärden skulle 
kunna utföras tillsammans med gruvindustrin, som visat intresse för ett samarbetsprojekt och har 
intresse för samma typ av frågeställning. Naturvårdsverket och länsstyrelser skall vara en del i 
projektet för att nå resultat vi kan använda i branschen. Det behövs undersökningar för att få 
underlag till hur dessa komfortvärden reagerar på sprängning. Här anses inte att tillräckligt 
vetenskapligt underlag finns framtaget. Det kan misstänkas att mätning enligt komfortstandarden 
inte är lämpad för de frekvenser som uppkommer vid sprängning. Det bör också undersökas 
vilka värden kan accepteras om man har en god kommunikation med de närboende. Den praxis 
som används idag i täkttillstånd är ca 4 mm/s. Det känns inte tillfredställande varken åt 
verksamhetsutövarna eller de närboende. I England har man konstaterat att människor främst är 
rädda för skador i byggnader och har sina gränsvärden på den nivån. Det behövs mera fundering 
kring varför värden är satta och till vilken nytta. Det kanske skulle vara bättre med att öka på 
salvstorleken och spränga mer sällan om de närboende ändå blir störda av vibrationerna. Man 
bör även utreda vad som räknas till människors ohälsa och detta var även ett önskemål efter 
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litteraturstudien på uppdrag av Naturvårdsverket. Kan det räknas som ohälsa om man spränger 1 
gång i veckan och sprängningen pågår i några sekunder?  
 
Komfortvärden och deras lämplighet vid sprängning bör utredas, med fallstudier och mätningar. 
Idag refereras till komfortstandarden och man har inga vetenskapliga underlag till värden eller 
hur man skulle kunna påverka dessa. Detta kan göras i samarbete med gruvindustrin och 
myndigheter (Naturvårdsverket, Länsstyrelser).  
 
Luftstötvågen är en följd av sprängning. Oftast när folk klagar på vibrationer är det fönster som 
skallrar och koppar som skakar, som följd av luftstötvågen. Det finns flera saker som påverkar 
luftstötvågen som meteorologiska förhållanden eller salvans egenskaper. Inga klara riktlinjer 
finns för vibrationer gällande komfortvärden eller riktvärden på luftstötvåg. Idag används praxis 
från tidigare tillstånd eller domar i miljödomstolen. Utredning behövs gällande hur vi kan 
påverka luftstötvågen med konkreta exempel och vilka nivåer som är lämpliga. Fallstudier med 
mätvärden och utreda hur mycket olika förhållande påverkar i en täkt. Hur stora variationer i 
mätvärden kan det finnas i en och samma täkt. Hur kan vi minska på olägenheterna gällande 
luftstötvågen och hur mycket påverkar olika faktorer? Ta fram riktlinjer tillsammans med 
Naturvårdsverket. Om vi får mer kunskap om luftstötvågens beteende, kanske vi kan öka på 
vibrationskraven.  
 
Gällande damning finns redan mycket information framtaget och företagen är medvetna om 
åtgärder för att minska damning. Projektet ”Åtgärder mot damning vid produktion av 
bergmaterial och industrimaterial” i MinBaS I är en bra sammanställning för branschen. 
Eventuellt framtida projekt skulle vara att kunna skilja på olika dammkällor genom mätning, 
partikelstorlek från olika källor och dammets transportlängder. 
 
Grundvattensituationen är platsspecifik för varje täkt. För grundvatten finns idag bra metoder för 
uppskattning av grundvattensituationen och alla typer av täkter behöver inte påverka 
grundvattnet, vilket är bra att ha i åtanke gällande reglering av kontroller och omfattning kan 
många gånger underlättas. 
 
Det är viktigt att samarbeta med Naturvårdsverket eftersom de skriver riktlinjerna och 
Länsstyrelsen för att öka förståelsen för varandra och att man börjar prata samma språk. Andra 
länder har lyckats med samarbetsprojekt där alla parter är tillfreds med resultaten. 
Det finns mycket litteratur och referenser till hjälp för kommande projekt, bland annat engelska 
projektet redovisat i denna rapport. 
 
Resultaten från projekten kan sedan tas in i SBMIs projekt Täktansökan, som tar fram en 
handbok för att underlätta vid täktansökningar. 

 43



 

11. REFERENSER 
 
Aatos Soile, 2003. Naturstensproduktionens miljöpåverkan under dess livscykel. Miljön i 

Finland 656. Miljöministeriet. Geologiska forskningscentralen, ISSN 1238-7312, 
ISBN 951-731-234-2, Edita Prima AB, Helsingfors 2003. 

Allmänna råd 1995:5. Bättre plats för arbete. ISBN-nr 91-7147-223-1. Boverket. 
Birch William, Datson Hugh, Lowndes Ian, 2008. Reducing the Environmental Effect of 

Aggregate Quarrying: Dust, Noise & Vibration. Theme I-Reducing the 
Environmental Effect, ALSF, www.sustainableaggregates.com 

Berglund Birgitta, Lindvall Thomas, Nilsson Mats E, 2002. Inventering av kunskapsläget för 
störningsstudier av trafikbuller. Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet. 

Blaster´s Handbook, 1998. International Society of explosives Engineers, 17th ed.,Cleveland.  
Bodén Carl, Lind Carl, 2008. Vad är markvibrationer, luftstötvåg och buller?. Nitro Consult 

AB, Rapport nummer 0721 6685, R1. Bilaga 2. 
Direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller. 
European Commission, 2006. Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the 

Production of Associated Data on Noise Exposure.  
Förordning (2004:675) Förordning om områdesbuller, www.notisum.se 
Förordning (2007:857) med instruktioner för Statens räddningstjänst, www.notisum.se 
Johansson Eva, 2003. Kartläggning av teknologi och ingejörshjälpmedel för 

bergmaterialproduktion. Teknisk rapport. Instututionen för Väg- och 
vattenbyggnad, Avdelningen för bergteknik. Luleå Tekniska Universitet. 

Hannu Lars, 2007. Tillståndsansökan för täktverksamhet, vägledning vid utformning av 
ansökningshandlingar. Examensarbete. Luleå Tekniska Universitet. 2007:178 CIV-
ISSN: 1402-1617-ISRN: lTU-EX—07/178 SE 

Johansson Fredrik, 2008. Kartläggning och utvärdering av mätmetoder för buller, vibrationer 
och luftstötvåg för MinBas-branscherna. Examensarbete. Bergsskolan. 

Langer William H., Tucker M.L., 2003. Specification Aggregate Quarry Expansion- A Case 
Study Demonstrating Sustainable Management of Natural Aggregate Resources. 
USGS. Open file report 03-121. 

Lindahl Anders, 2005. Åtgärder mot damning vid produktion av bergmaterial och 
industrimaterial. En guide till tekniska lösningar. MinFo rapport nr P2000-13:4. 
Projekt 4.1 Åtgärder mot damning. Slutrapport MinBaS projekt 1,5 Åtgärder mot 
damning. 

Länsstyrelserna, 2008. Länsstyrelsen arbetar för hållbar utveckling. www.lst.se. 
Naturvårdsverket, 1978. Riktlinjer för externt industribuller. Råd och riktlinjer 1978:5, 
omtryckt 1983. Inga sakändringar. 
Naturvårdsverket, 1983. Förslag till mått, i planlagt område för fritidsbebyggelse och rörligt 

friluftsliv, Rapport 5439. 
Naturvårdsverket, 2005. Förslag till mått, mätetal och inventeringsmetod, Ljudkvalitet i natur- 

och kulturmiljöer. Rapport 5439. April 2005. 
Nygren Anna, Sjöström John, 2007. Sammanställning och kommentarer av villkor i 

täkttillstånd enligt miljöbalken. Naturvårdsverket. www.naturvardsverket.se 
Odebrant Tomas, 2007. Litteraturöversikt, vibrationer från infrastruktur, täkter och övriga 
miljöfarliga verksamheter. Naturvårdsverket, Dnr 230-4046-06. Projekt 12-02440, Rapport: 12-
02440-07021800 (rev 2). 
Penton Scott, Chadder David. Managing Noise from pits and quarries. Industrial Technotes 

issue no.9. RWDI. www.rwdi.com 
Spräng och mätkonsult AB, 2002. Grundkurs i Sprängteknik.Gällivare. 

 44

http://www.sustainableaggregates.com/
http://www.notisum.se/
http://www.notisum.se/
http://www.lst.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.rwdi.com/


 

Svensk Standard, 1992. SS 460 48 61, Vibration och stöt- Mätning och riktvärden för 
bedömning av komfort i byggnader. SIS- Standardiseringskommissionen i Sverige. 

Svensk Standard, 1996. SS 02 52 10, Vibration och stöt- Riktvärden för spränginducerade 
luftstötvågor- Riktvärden för byggnader. SIS- Standardiseringskommissionen i 
Sverige. 

Svensk Standard, 1991. SS 460 48 66, Vibration och stöt- Riktvärden för spränginducerade 
vibrationer i byggnader. SIS- Standardiseringskommissionen i Sverige. 

Telford W.M., Geldart L.P., Sheriff R.E, Keys D.A., 1983. Applied Geophysics. Cambridge 
University press, Cambridge, ISBN 0521291461. 

White T.E., Robinson P., 1995. The use of explosives in Quarrying. The Institute of quarrying. 
 
 
HEMSIDOR 
www.av.se (arbetsmijöverket) 
www.bergsaker.se 
www.boverket.se 
www.energimyndigheten.se 
www.instantel.se (vibrationsmätare) 
www.kemi.se (Kemikalieinspektionen) 
www.lst.se 
www.naturvardsverket.se 
www.nitroconsult.se 
www.nssga.org 
www.notisum.se (Lagar) 
www.raddningsverket.se 
www.sgu.se (Sveriges Geologiska Undersökning) 
www.skl.se (Kommuner och Landsting) 
www.sustainableaggregates.com 

 45

http://www.av.se/
http://www.bergsaker.se/
http://www.boverket.se/
http://www.energimyndigheten.se/
http://www.instantel.se/
http://www.kemi.se/
http://www.lst.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.nitroconsult.se/
http://www.nssga.org/
http://www.notisum.se/
http://www.raddningsverket.se/
http://www.sgu.se/
http://www.skl.se/
http://www.sustainableaggregates.com/


 

12. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Buller: I sammanställningen visas att Naturvårdsverket har utarbetat riktlinjer som används vid 
tillståndsgivningen sedan 1978. Underlagsmaterial togs då fram bl a angående 
störningsreaktioner till följd av externt industribuller, meteorologiska faktorers inverkan på 
ljudutbredning samt ekonomiska konsekvenser av riktlinjernas genomförande. 
Underlagsmaterialet behandlades av en arbetsgrupp med representanter från Sveriges 
industriförbund, Svenska Akustikkonsulters Förening, Arbetarskyddsstyrelsen samt Statens 
Naturvårdsverk. Arbetsgruppens rapport har utgivits av naturvårdsverket med titeln: "Externt 
industribuller", Meddelande, SNV PM 876. De följer WHOs rekommendationer och de 
riktvärden som tillämpas är i överensstämmelse med de som används i andra EU-länder.  
 
I rapporten har inte följts upp vad som hänt med den av Naturvårdsverket på remiss utsända 
förslaget Dnr. 546-2468-05 Rm Angående förslag till reviderad version av Naturvårdsverkets 
allmänna råd om buller från industriell verksamhet. Bl.a har branschföreningarna i sitt remissvar 
framfört synpunkter mot nivåerna,  bullermätningarna och bristen på flexibilitet för dygns- och 
säsongsvariationer.    
 
Den enkät som genomförts visade att kraven varierade beroende på när i tid man fått tillstånd, 
vanligen var det 5 dB(A) lägre tillåtet värde i de nyare tillstånden i jämförelse med äldre 
tillstånd. Ballastsidan hade enstaka fall som påverkats av fritidsområden och då fått betydligt 
strängare bullerkrav. Inom naturstensindustrin förekom täkter som inte har bullerkrav eller har 
endast ett värde t ex 55 dB(A) dagtid. Av den i samband med denna förstudie genomförda 
företagsenkäten framgår inte om de uppsatta riktvärdena för buller inneburit några problem vid 
tillståndsgivningen. Av den utredning kring hanteringen av täkttillstånd om 
branschorganisationen SBMI lät genomföra 2006 framgår dock att buller är ett av de områden 
förutom vibrationsvillkoren som skapat problem vid tillståndsgivningarna. Företagen låter förstå 
att störningar och klagomål som rör själva täkten blir mer ovanliga. Istället är det 
transporterna till och från täkten och bl.a. det buller som uppstår som är orsaken. Trots att 
man vidtar försiktighetsåtgärder enligt tillståndet, klagar ofta berörda över situationen. 
 
Genomgången av genomförda studier i andra länder visar att mycket erfarenheter hämtas 
därifrån. Av den finska studien framgick att buller var den miljöfaktor som mest entydigt störde 
de kringboende. De närboende uppfattade sprängning och ljudet från maskiner som störande 
buller, då främst borrmaskin, varningssignaler vid sprängning och backande maskiner samt 
hjullastare. Bullerundersökningen visar att det finns utvecklingsbehov vid bullerutvärdering helt 
allmänt. Här finns utvecklingsmöjligheter t ex med hjälp av GIS-verktyg för att göra 
bullermodeller osv. De flesta kringboende ansåg att de fick för lite information och fastboende 
stördes mindre än tillfälligt boende. I det engelska projektet har man konstaterat att de behövs 
åtgärder i industrin för att möta framtida bullerkrav. Man har samlat erfarenheter för att förutspå 
buller på plats, kunna minska buller och införa bästa metoder (best practice). Datamodeller finns 
beskrivna, liksom bullerkontroll av olika slag och buller styrningsstrategier.  
 
Viktigt att notera är att mätmetodiken är av betydelse när ett tillstånd skall sökas. I täkttillstånd 
är det inte alltid angett hur bullermätningen skall utföras. I Naturvårdsverkets riktlinjer anges 
buller som ljudtrycksnivå och frifältsvärde. Det är oftast svårt att uppmäta frifältsvärde i en 
industrianläggning utan det är ofta en typ av fasadreflexmätning. 6 dBA kan tas bort från en 
fasadreflexmätningen för att jämföras med ett frifältsvärde. Vid mätningarna bör också noteras 
att dessa påverkas av en yttre faktorer såsom vindriktning, vindstyrka, topografiska förhållanden, 
markytans egenskaper (hård eller mjuk), luftlagrens skiktning. En genomgång av 

 46



 

Naturvårdsverkets (2005) riktvärden för utemiljöer vid bostäder visar att det är betydande 
skillnader mellan förutsättningarna för olika bulleralstrande verksamhet och täktverksamheten är 
bland de som har hårdaste kraven. 
 
I framtiden kan man förvänta än strängare krav på reducering av bullernivåerna i alla typer av 
bullrande verksamheter. Det pågår nu en implementering av EU:s Direktiv 2002/49/EG 
bedömning och hantering av omgivningsbuller i svensk lagstiftning. Bullerarbetet i EU skall 
samordnas genom gemensamma bullermått, kartläggnings- och bedömningsmetoder, information 
till allmänheten och fastställda handlingsplaner med syftet att minska buller från större källor.  
 
Det kan noteras att Boverket har i samarbete med Naturvårdsverket, Räddningsverket och 
Socialstyrelsen gett ut Allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete (ISBN-nr 91-7147-223-1), 
vilken ger rekommendationer på skyddsavstånd mellan industrier och närmaste boende. 
Betydelsen av ett skyddsavstånd gäller för alla miljöpåverkande faktorerna som behandlas i 
rapporten. 
 
Slutsats: Det är viktigt att följa upp vad som hänt med det förslag Naturvårdsverket sände 
på remiss under 2005 angående ändrade riktlinjer för industriellt buller samt hur 
remissvaren följts upp. Industrin har önskemål om flexiblare tillämpning av nivåerna i 
riktlinjerna, där önskemål finns om såväl dygns- som säsongsvariationer för nivåerna  
 
Det statistiska materialet i den genomförda enkäten är svagt och den ger relativt lite information 
om hur industrins möjligheter att tillmötesgå riktvärdena för buller påverkat tillståndsprocessen, 
varför en fördjupad enkät borde genomföras. För att minska problemet med störande av 
kringboende är det viktigt att industrin vid etablering hävdar att tillräckliga skyddsområden ges 
till industrins verksamheter och att hänsyn tas till framtida expansion av industriområdet. Vidare 
bör man bevaka att planeringen av nya bostads- och rekreationsområden tar hänsyn till att 
skyddsområden finns för industrin.  
 
Vid ansökan om täkttillstånd är det också viktigt att bevaka att mätmetodiken är angiven och att 
rätt värden införs. De utländska studierna visar att det troligen måste till fler åtgärder i industrin 
för bullerbekämpning för att kunna möta kraven, speciellt i tätbebyggda områden. En 
uppföljning av de utländska studierna rekommenderas för att inhämta erfarenheter kring 
metodiker och åtgärder.  
 
Markvibrationer och Komfortvärden för vibrationer: Det finns en svensk standard som 
tillämpas inom bergssprängning för att beräkna riktvärden för markvibrationer. Metoderna för 
framtagning av riktvärden är godkända av Boverket. Dessa riktvärden skall användas vid 
bestämmande av tillåtna vibrationsnivåer och gränsvärden vid sprängningsarbeten, så att skador 
inte uppkommer på byggnader och tillämpas på all slags sprängarbeten; Svensk Standard SS 460 
48 66 Vibration och stöt- Riktvärden för spränginducerade vibrationer i byggnader. 
Mätmetodiken bygger på övervakningsmätning av toppvärdet i vertikalriktning för vibrationer. 
ISO 4866 rekommenderar samtidigt mätning i 3 riktningar, vilket bör betyda att vid mätning i tre 
riktningar kan denna standards vibrationsnivåer inte tillämpas. Naturvårdsverket tillämpar inte 
denna standard.  
 
Gällande markvibrationer har Naturvårdsverket inga klara riktlinjer för täktverksamhet. Man 
hänvisar till en sammanställning av tidigare domar i Miljödomstolen. 67 tidigare domar har 
utvärderats där de vanligast riktvärdet på vibrationer varit 4 mm/sek med enstaka fall där nivån 
varit 2-3 mm/sek. Länsstyrelsen använder dessa underlag i sina beslut. I ett flertal täkttillstånd 
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har under senare tid beslutats att mätning av vibrationer skall ske i enighet med Svensk Standard 
SS 460 48 61 ” Vibrationer och stöt- Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i 
byggnader”. Denna standard är till för att bedöma komfort i bostäder och kontor, och är 
tillämpbar för långvariga och stötvibrationer (1-80 Hz). Riktvärden i denna standard är inte 
tillämpbar för tillfälliga aktiviteter som bygg och anläggning samt bergtäkter och gruvdrift. 
Denna standard används vid mätning av vibrationer orsakade av tåg- eller vägtrafik. 
 
Den enkät som genomfördes i industrin visar att Naturvårdsverkets rekommendationer baserad 
på tidigare domar följs av tillståndsmyndigheten. De industrimineraltäkter som deltog i denna 
enkät hade riktvärden på vibrationer mellan 3 till 4 mm/s, enstaka tilläts 10 % överskridning. För 
ballastproduktion hade man riktvärden från 2,5 till 4 mm/s vid närmaste hus. Det fanns också 
ballasttäkter som fått krav att utföra mätningen enligt komfort standarden SS 460 48 61. I 
naturstentäkter varierade riktvärdena från att inte ha några krav till 4 mm/s beroende på vilken 
brytningsmetod som används. 
Av SBMIs utredningen från 2006 rörande hantering av täktillstånd framgår att 
Vibrationsvillkoren och dispyten om de skall baseras på skaderisken för byggnader eller 
komfortvärden skapar återkommande problem i tillståndsprövningen. I utredningen sägs att 
enkäter visat att det är ett stort bekymmer för företag i hela landet, pga situationen kring de 
värden som fastställts för vibrationer, dvs. komfortvärden. Värdena mäter vibrationer i mark och 
ligger på den nivå där byggnader inte tar skada. Problemet är dock att man enligt uppgift 
fastställt genom test att klagomål från t ex fastighetsägare inte rör detta utan själva tryckvågen 
som uppges vara ofarlig för byggnader. Det framförs att komfortvärdena inte fyller sin funktion 
för tillfället. Följden av detta sägs vara, förutom ökat antal överklaganden, att ca 30 % fler 
mindre borrhål borras, vilket ger en merkostnad per ton på upp till 4 kr och fler borr- samt 
störningstillfällen.  
 
De internationella studierna visar att värdefull information finns att hämta från dessa rörande 
sprängteknik och markvibrationer. Den finska studien av naturstensverksamheten visar att 
människorna misstänkte att vibrationer orsakade skador på byggnader upp till 5 km från brottet, 
samtidigt som man konstaterade att luftstötvågen störde mest och upplevdes som en vibration. 
Många faktorer påverkar vibrationer så som bergart, topografi, sprickor och sprängmetod. De 
täkter som var med i undersökningen hade relativt höga vibrationer för denna typ av 
förhållanden, men vibrationerna kan vara två till tre gånger högre innan skador på byggnader 
börjar inträffa. Bergets sprickor och oregelbundenheter minskar vibrationerna. Grundläggning av 
hus på berg påverkas mindre än de som är grundlagda på jord. Man konstaterade också att det är 
svårt att skilja mellan skador orsakade av tjäle, tyngd jämfört med av sprängning. Alla byggnader 
får skador med tiden. Vissa skador kan bero på sprängning, men att det är svårt att göra en sådan 
bedömning i efterhand. I den omfattande engelska undersökningen har en rapport ägnats åt 
vibrationer och luftstötvåg orsakad av sprängning. Sprängning, potentiella miljöaspekter, risk för 
byggnader och vad som kan påverka närboenden har utretts. I England används en metod 
”blasting scaled-distance” för att söka gränsvärden för markvibrationer orsakade av sprängning. 
Ett stort antal exempel ges i rapporten där man minimerat spränginducerade markvibrationer 
med användning av statistiska metoder och elektroniska sprängkapslar. Utredningar har gjorts av 
komponenter som påverkar och medverkar med omgivande berg till att fragmentera berget som i 
sin tur påverkar amplituden i markvibrationen, hur fördröjning i tider påverkar etc. Även här 
konstaterades att meteorologi och klimat påverkade sprickor i byggnaden mer än 
markvibrationer och luftstötvågen. 
 
Naturvårdsverket har låtit utföra en litteraturöversikt med syfte att sammanställa litteratur för 
effekten av vibrationer på människors hälsa i boendemiljö. Idag saknas rekommendationer på 
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riktvärden på vibrationer från sprängningar gällande bedömning av olägenhet för människors 
hälsa. I slutsatserna framlades fallstudier om människors upplevelser, vissa parametrar kan inte 
bedömas objektivt med mätvärden utan är unika för varje objekt. Vikten av kommunikation 
framhålls också t ex kommunicera sprängscheman, tider och mätresultat. Man hade konstaterat 
att om detta ignoreras kan även låga värden upplevas som mycket störande. Förslag till fortsatt 
arbete var att göra en mera djupgående litteraturstudie men även konkreta forskningsprojekt både 
för infrastrukturprojekt men även i täkter för ljud- och vibrationsstörningar. 
 
Slutsats: Det kan konstateras att det finns en svensk standard för att bedöma markvibrationernas 
påverkan på byggnader. De riktvärden som framkommer i denna standard används dock inte vid 
tillståndsgivningen för täkter.  
 
Naturvårdsverket saknar idag vetenskapligt underbyggda kriterier för att ange riktvärden för 
markvibrationer och rekommendationerna till riktvärden bygger på tidigare domar i 
Miljödomstolen och på senare tid har även införts krav på att tillgodose sk. komfortvärden i 
boendemiljön, där standarden inte är avsedd för täktverksamhet. Det råder även vissa oklarheter 
kring de riktvärden som anges i tillstånden, då de anges på olika mätavstånd etc. Det vore 
synnerligen angeläget att utreda relevansen av att införa komfortvärden vid 
täkttillståndshanteringen. Naturvårdsverkets egen summering av vibrationstal och jämförelser 
med andra länder visar att det bara finns två länder där man nämner komfortvärden (England och 
Australien). Där ligger värdena på 8,4-12,6 mm/s (dagtid, då eventuell täktsprängning sker). 
Men när i Naturvårdsverkets studie sedan gör ett urval i kap. 5.1.4 så har man valt "night".... och 
hamnar på 2,8 mm/s! 
 
Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekterna av vibrationer på människors hälsa. 
Naturvårdsverkets konsulter har efterlyst forskningsprojekt kring vibrations- och buller 
störningar, vilket bör följas upp.  
De utländska studierna visar att skador på byggnaderna mycket sällan beror av markvibrationer 
orsakade av sprängningar utan yttre miljöfaktor som klimat etc har stor påverkan. En uppföljning 
bör göras av de utländska studierna för att bygga upp kunskap om olika metoder att reducera 
markvibrationerna.  
 
Luftstötvåg: Det finns en svensk standard; SS 02 52 10 Vibration och stöt- Spränginducerande 
luftstötvågor - Riktvärden för byggnader. Riktvärdet skall användas för att undvika skador på 
byggnader vid bestämning av gränsvärden. Väderleksförhållanden påverkar i hög grad 
luftstötvågen och utbredning påverkas av vindriktning, vindhastighet, temperatur, luftfuktighet 
och lufttryck.  
Naturvårdsverket har inga klara riktlinjer för luftstötvåg utan man utgår från tidigare domar och 
ofta har riktvärdena likartad lydelse (ca 100 Pa). 
 
Enkäten i industrin visar vissa skillnader mellan delbranscherna. I flera fall har inga riktvärden 
för luftstötvågen angivits i tillstånden. Där de angivit har för industrimineralindustrin värden upp 
till 150 Pa erhållits. I ballastindustrin har värden upp till 100 Pa erhållits, medan andra hade fått 
definierat riktvärde 60 Pa men får ej överskrida 200 Pa. Naturstensindustrin hade krav upp till 
100 Pa (frifältsvärden) och upp till 200 Pa (reflekterat värde).  
 
De utländska studierna ger värdefull information. Den finska studien konstaterar att luftstötvågen 
är mest störande vid sprängning och uppfattas som vibration av de närboende. I den engelska 
studien beskrivs metoder att kvantifiera luftstötvågen, laboratorietester, inspännings och 
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sprängmönsters betydelse på luftstötvågen, modeller, faktorer som påverkar luftstötvågen, 
mätningsförutsättningar, m.m. 
 
Slutsats: Naturvårdsverket har inga klart underbyggda riktvärden för luftstötvågen. De utländska 
studierna visar att det är oftast är luftstötvågen som stör de närboende och att den ofta uppfattas 
som vibrationer. Det bör utredas vilka nivåer som är relevanta för att kunna skapa underbyggda 
riktvärden. En fördjupad genomgång bör göras av de engelska studierna för att bygga upp 
kunskapen kring hur man kan påverka luftstötvågen och hur mycket olika faktorer påverkar. 
Studier bör också göras hur mycket värdena kan variera i en och samma täkt.  
 
Damning: Enkäten i industrin visar att det ofta i täkttillstånden anges att damm skall förhindras, 
minimeras eller att det inte finns några krav. Oftast har man inga krav på damm, förutom att de 
enheter som har installerat dammfilter har mätning på dessa. Inom det första MinBaS-
programmet utarbetades en omfattande handbok rörande åtgärder mot damning vid produktion 
av bergarter och mineral. Denna är fortfarande aktuell. De utländska studierna tar upp 
dammfrågan. I den finska studien anges att damm uppfattades varierande grad av störning. 
Kvinnor tyckte att damningen störde både inne och ute mera än vad män gjorde, samt att 
luftkvaliteten försämrades. De som bodde närmare brottet tyckte att dammet störde mindre än de 
som bodde längre bort. Halten av inandningsbara och små partiklar överskred inte 
rekommenderade värden 100-400 meter från Finlands största rapakivitäkt. Partikelhalten 
underskred även värden i storstäder/dygn. I täkten med bullervall så hindrade denna grovt damm 
och minskade fina partiklars spridning. Damm från trafik sprids längre. Utsläppsvärden baseras 
på allt damm och det är svårt att skilja dessa åt. Största delen av dammet stannar på 
verksamhetsområdet. I England har man studerat den diffusa damningen med små partiklar från 
täkt och gruvverksamhet. Den diffusa damningen konstaterades komma från flytt av material, 
transporter, krossar, lastning, borrning och sprängning. De anger att man med modeller kan öka 
förståelsen för hur den diffusa damningen sprids. 
Slutsats: Det finns metoder att bekämpa damning. Den handbok rörande åtgärder mot damning 
som utarbetats inom det tidigare MinBaS-programmet bör aktualiseras och spridas i en än vidare 
krets. Eventuellt kan man djupare studera relevansen att uppdatera denna med erfarenheterna 
från det engelska projektet och användbarheten av modeller för att studera den diffusa 
damningen. 
 
Grundvatten: Industrimineral och ballast har ofta krav på grundvattenuppföljning gällande 
grundvattennivåer och/eller -kvalitet. Detta utförs oftast hos närboende som har brunnar eller att 
man borrat egna borrhål för uppföljning av grundvatten. Det vatten som pumpas från täkt har 
ofta någon form av uppföljning vilket gäller hela branschen. Om infiltrering används så tar man 
prover på recipienter (t ex vattendrag i närheten) och om man har sedimentation av olika slag kan 
prov behövas tas på ytvatten, slam eller sedimentet beroende på vilket system man har. Man har 
ofta uppföljning av mängder vatten som pumpas ut. I den finska studien rörande 
naturstensverksamhet konstaterades att påverkan på yt- och grundvatten kunde begränsas till 
verksamhetsområdet eller dess omedelbara närhet (< 500 m). Resultaten ej kan användas allmänt 
eftersom alla områden är unika, men man konstaterade att man inte påverkar brunnars 
vattenkvalitet. På grund av att man bryter sprickfattigt berg så begränsas vattennivåsänkningen 
till ca 50 meter från täkt, men detta påverkas av avsättningsnivå, grundvattennivå i området och 
hur mycket sprickor det finns osv. Tätheten och det sprickfattiga berget gör att verksamheten inte 
påverkar grundvattnet så mycket kring naturstenstäkter. 
Slutsats: Grundvattensituationen är platsspecifik för varje täkt. Metoder för uppföljning finns 
framtagna. Synpunkter har framkommit att omfattningen av kontroller bör kunna underlättas i 
många fall.  
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Allmänna rekommendationer kring hållbarhetsarbete: I den enkät som genomfördes i 
industrin framkommer önskemål om en starkare belysning av den hållbara utvecklingens alla tre 
ben, dvs. såväl den sociala och ekonomiska utvecklingen bör uppmärksammas och inte enbart 
den miljörelaterade delen vid produktion av bergarter och mineral. De utländska studierna visar 
på att samarbete kunnat ske mellan industrin, myndigheter och forskare kring hållbar utveckling 
rörande såväl utvinning av natursten i Finland som för bergmaterial i England. I USA har 
NSSGA’s (National Stone, Sand & Gravel Association’s) styrelse redan 2007 godkänt hållbar 
utveckling som affärsstrategi och förbinder sig att ta hand om miljön, socialt ansvar och 
ekonomisk tillväxt för att försäkra långvarig tillgång på ballast och mineral till samhället. 
NSSGA’s medlemmar anses öka sina chanser att få verka när man följer vägledningen till hållbar 
utveckling. Organisationen har tagit fram en checklista och planering för att hjälpa de enskilda 
företagen att nå sina mål med hållbar utveckling i planeringsfasen, den operativa fasen och 
stängningsfasen. De har tagit fram handböcker och videos som hjälpmedel till de olika delarna. 
Slutsats: För att underlätta för företagen bör de initiativ som gjorts i andra länder som USA 
följas upp och samarbetet mellan industrin och myndigheterna förstärkas när det rör det 
långsiktiga arbetet med hållbar utveckling. Det bör utarbetas informationsmaterial som kan göras 
generellt och sedan anpassas av enskilda täkter.  
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13. REKOMMENDATIONER TILL FORTSATT ARBETE 
 
Två arbetsgrupper bör snarast tillsättas som arbetar vidare inom följande huvudområden: 
1. Buller 
2. Markvibrationer-luftstötvåg 
 
Uppgifter för arbetsgruppen Buller 
- En uppföljning bör göras av vad som hänt med Naturvårdsverkets remiss från 2005 angående 
ändrade riktlinjer för industribuller och hur remissvaren beaktats i det fortsatta arbetet. Speciellt 
bör industrins önskemål om flexiblare sättning av nivåerna med dygns- och säsongsvariationer 
följas upp. 
 - En utökad enkät bör genomföras i industrin för att mer i detalj klargöra hur bullerfrågorna 
påverkar tillståndsgivningen, t.ex om det är specifika bullerkällor som transporter eller om det är 
tidsgränsen kl 18 för dagtidsriktvärden som utgör problem. 
 -Vid utarbetande av de handböcker för tillståndsansökningar, som planeras som en del av 
projektet och skall genomföras av branschorganisationer i samverkan med myndigheterna, bör 
buller behandlas i ett speciellt kapitel och vikten framhållas av mätmetodiken och att rätt 
mätvärden anges då Naturvårdsverkets riktvärden utgår från frifältsmätning.  
 - De utländska studierna visar att det troligen måste till fler åtgärder i industrin för att kunna 
möta framtida bullerkrav, speciellt i tätbebyggda områden. En fortsatt kontakt bör ske mellan de 
utländska organisationer som genomförts studierna. Information insamlas och en värdering bör 
göras av datamodeller som kan användas för bullerkontroll och styrningsstrategier. En 
inventering av lämpliga bullerbekämpningsmetoder relevanta för de olika delbranscherna samt 
sammanställningar av sk best practice metoder bör utarbetas. I detta arbete bör såväl producenter, 
maskintillverkare som myndigheter involveras.  
 
Uppgifter för arbetsgruppen Markvibrationer och luftstötvåg 
Markvibrationer: Naturvårdsverket saknar idag vetenskapligt underbyggda kriterier för att ange 
riktvärden för markvibrationer. Rekommendationerna till riktvärden bygger på tidigare domar i 
Miljödomstolen och på senare tid har även införts krav på att tillgodose s.k. komfortvärden i 
boendemiljön. 
- Rörande markvibrationer bör det utredas hur de riktvärden som idag används för 
markvibrationer skall tolkas och hur mätmetodikerna skall utformas. Samma riktvärden för 
markvibrationerna kan anges idag, men angivna för olika avstånd till byggnaderna. 
- Vidare bör en uppföljning göras av de utländska studierna för att bygga upp kunskap om olika 
metoder att reducera markvibrationerna. Detta arbete kan kopplas till MinBaS-programmets 
produktionstekniska projekt rörande sprängning. 
 
Komfortvärden för vibrationer:  
- Det är synnerligen angeläget att utreda komfortvärden och deras lämplighet vid 
sprängningsarbeten i täkter, vilket kan göras med fallstudier och mätningar. Studierna kan 
genomföras i samarbete med gruvindustrin och myndigheter (Naturvårdsverket, Länsstyrelser).  
Jmf här t.ex England Human Comfort 8-12 mm/s Vertical. 
 - Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekterna av vibrationer på människors 
hälsa. Naturvårdsverkets konsulter har efterlyst fördjupade litteraturstudier och forskningsprojekt 
kring vibrations- och buller störningar, vilket bör följas upp och kopplas till studierna av 
komfortvärden.  
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Luftstötvåg: Naturvårdsverket har inga klart underbyggda riktvärden för luftstötvågen. De 
utländska studierna visar dock att det är oftast är luftstötvågen som stör de närboende och att den 
ofta uppfattas som vibrationer.  
 - Det bör utredas vilka nivåer som är relevanta för att kunna skapa underbyggda riktvärden. 
Detta arbete kan ske genom en fördjupad genomgång av de engelska studierna för att bygga upp 
kunskapen kring hur man kan påverka luftstötvågen och hur mycket olika faktorer påverkar. 
 -Fallstudier kan genomföras i täkter inkluderande studier av hur mycket värdena kan variera i en 
och samma täkt. Arbetet bör genomföras i samråd med Naturvårdsverket.  
 
Skyddsområden  
Boverket har i samarbete med Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen gett ut 
Allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete (ISBN-nr 91-7147-223-1), vilken ger 
rekommendationer på skyddsavstånd mellan industrier och närmaste boende. Betydelsen av ett 
skyddsavstånd gäller för alla miljöpåverkande faktorerna som behandlas i rapporten. 
 - För att minska problemet med störande av kringboende är det är viktigt att industrin vid 
etablering hävdar att tillräckliga skyddsområden ges till industrins verksamheter och att hänsyn 
tas till framtida expansion av industriområdet. Vidare bör man bevaka att planeringen av nya 
bostads- och rekreationsområden tar hänsyn till att skyddsområden finns för industrin. Riktlinjer 
kring hur skyddsområdsfrågorna skall drivas bör ingå som en del i arbetet inom delprojektet 
kring handböcker för tillståndsansökningar, som skall genomföras av branschorganisationer i 
samverkan med myndigheterna. 
 
Damning 
Enkäten till industrin visar att det ofta i täkttillstånden anges att damm skall förhindras, 
minimeras eller att det inte finns några krav. Oftast har man inga krav på damm, förutom att de 
enheter som har installerat dammfilter har mätning på dessa. Det finns metoder att bekämpa 
damning.  
 - Den handbok rörande åtgärder mot damning som utarbetats inom det tidigare MinBaS-
programmet bör aktualiseras och spridas i en vidare krets. Man kan djupare studera relevansen 
att uppdatera handboken med erfarenheterna från det engelska projektet kring användbarheten av 
modeller för att studera den diffusa damningen. 
 
Grundvatten 
Industrimineral och ballast har ofta krav på grundvattenuppföljning gällande grundvattennivåer 
och/eller – kvalitet. Grundvattensituationen är platsspecifik för varje täkt. Det finns utarbetade 
provtagningsmetoder och uppföljningsrutiner. 
 - Man kan fördjupa enkäterna till industrin rörande omfattningen av kontrollerna och om behov 
finns kan man utarbeta åtgärder till hur dessa kan underlättas.  
 
Allmänna rekommendationer kring hållbarhetsarbete 
Den enkät som genomfördes i industrin visar att företagen efterlyser en starkare belysning av den 
hållbara utvecklingens alla tre ben, dvs såväl den sociala och ekonomiska utvecklingen bör 
uppmärksammas och inte enbart den miljörelaterade delen. Såväl Naturvårdverkets egna studier 
som de utländska studierna visar på behovet av information till kringboende för att få acceptans 
för täktverksamheterna och för att minska de närboendes känslighet för störningar.  
 - Företagen bör i samarbete med myndigheterna utarbeta informationsskrifter kring 
verksamheten och dess positiva betydelse för samhället samt redogöra för hur tillstånden och 
uppföljningen är utformade och hur de boende kan komma att påverkas av verksamheten. 
Erfarenheter från hållbarhetsarbetet inom ballastindustrin i USA och andra länder bör inhämtas. 
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MinBas II Miljö och Hållbar Utveckling 
  Projekt 3.1 a  

Förprojekt- Miljöpåverkan från anläggningar 

 
 
 
Denna enkät genomförs bland företagen inom MinBaS- branscherna i förprojektet: 
Miljöpåverkan från anläggningar där industrins erfarenheter samlas in angående 
tillståndsärenden- miljöparametrar.  
 
Syftet med förprojektet är att bidra till konkreta och objektiva vetenskapligt underbyggda 
kriterier runt utvalda miljöområden (huvudsakligen buller och vibrationer inklusive 
luftstötvågen, samt diffus damning, bortledande av vatten kommer att belysas i 
sammanfattningen). Informationen skall kunna användas av företag och myndigheter vid 
tillståndsärenden. Projektet skall identifiera de olika myndigheterna som berörs av frågorna 
och förslag till möjliga framtida samarbetsprojekt mellan dessa och industrin. 
 
 
Jag är tacksam om ni tar er tid till att svara på följande frågor gällande er verksamhet 
 
Enkäten returneras senast 08-04-11 per post eller e-post till nedanstående adress. Lämna gärna 
namn och kontaktuppgifter på er som svarat, så vid eventuella frågor kan jag kontakta er. 
 
 
Vid eventuella frågor kontakta: 
 
Projektledare MinBas II Projekt 3.1 a - Miljöpåverkan från anläggningar. 
Monika Kontturi  
NCC Teknik  
Vallgatan 3 
170 80 Solna 
 
Tel: 08-585 53310 
Mobil: 070-618 0512 
Monika.kontturi@ncc.se 
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
Monika Kontturi 
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MinBas II Miljö och Hållbar Utveckling 
  Projekt 3.1 a  

Förprojekt- Miljöpåverkan från anläggningar 

Namn och kontaktuppgifter: 
 
 
 
Namn på företag och täkt: 
 

Verksamhet enkäten berör (Natursten/Ballast/Mineral)? Vilken bergart bryter ni? 1. 

 
 
Vilka användningsområden finns för era produkter? 2. 
 
 
 
 
 
 
Vilken årsproduktion har ni? 3.  
 
 
 
 
Vad har ni för arbetstider? 4. 
 
 
 
 
 
Beskriv produktionsprocessen, vilka steg finns inom er verksamhet? 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur transporteras ert material till kund? 6. 
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MinBas II Miljö och Hållbar Utveckling 
  Projekt 3.1 a  

Förprojekt- Miljöpåverkan från anläggningar 

Enligt vilken lagstiftning lyder ert täkttillstånd? 7. 
 
 
 
 
 
 
Vem är tillståndsmyndighet? När fick ni tillstånd? Hur långt tillstånd har ni? 8. 
 
 
 
 
 
 
Hur lång var tillståndsprocessen? Och i vilka steg? 9. 
 
 
 
 
 
 
Hur skulle du beskriva relationen till tillståndsmyndigheten? 10. 
 
 
 
 
 
 
 
Hur långt har ni till närboende eller annan verksamhet? Vilken relation har ni till 
de närmast berörda av er verksamhet? Brukar ni få klagomål på er verksamhet 
och hur löser ni det i så fall? Vilken typ av klagomål (damm, buller, vibrationer, 
övrigt)? 

11. 
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MinBas II Miljö och Hållbar Utveckling 
  Projekt 3.1 a  

Förprojekt- Miljöpåverkan från anläggningar 

Vilka bullervärden har ni i ert tillstånd? Hur kontrolleras detta enligt 
kontrollprogram? Vilken mätutrustning används vid kontroller och vem gör 
dessa? 

12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilka riktvärden på vibrationer gäller för er? Hur följs dessa upp? Vad anser ni 
att skulle vara själiga riktvärden för er verksamhet (motivera)? 

13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har ni krav på luftstötvågen? I så fall vilka och hur mäts dessa? 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har ni krav på damm? I så fall vilka och hur mäts dessa? 15. 
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MinBas II Miljö och Hållbar Utveckling 
  Projekt 3.1 a  

Förprojekt- Miljöpåverkan från anläggningar 

Har ni krav gällande grundvatten och bortledande av vatten? Vilka och hur följs 
dessa upp? 

16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andra krav eller åsikter gällande tillstånd? 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övrigt? 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jag har lagt ned ____ h på att svara på denna enkät. Tiden räknas till Industrins egeninsats i 
MinBaS II. 
 
TACK! 
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MinBas II Miljö och Hållbar Utveckling 
  Projekt 3.1 a  

Förprojekt- Miljöpåverkan från anläggningar 

 
 
 
Denna enkät genomförs bland företagen inom MinBaS- branscherna i förprojektet: 
Miljöpåverkan från anläggningar där industrins erfarenheter samlas in angående 
tillståndsärenden- miljöparametrar.  
 
Syftet med förprojektet är att bidra till konkreta och objektiva vetenskapligt underbyggda 
kriterier runt utvalda miljöområden (huvudsakligen buller och vibrationer inklusive 
luftstötvågen, samt diffus damning, bortledande av vatten kommer att belysas i 
sammanfattningen). Informationen skall kunna användas av företag och myndigheter vid 
tillståndsärenden. Projektet skall identifiera de olika myndigheterna som berörs av frågorna 
och förslag till möjliga framtida samarbetsprojekt mellan dessa och industrin. 
 
OBS En blankett för varje stenbrott 
 
Jag är tacksam om ni tar er tid till att svara på följande frågor gällande er verksamhet 
 
Enkäten returneras senast 08-04-11 per post eller e-post till nedanstående adress. Lämna gärna 
namn och kontaktuppgifter på er som svarat, så vid eventuella frågor kan jag kontakta er. 
 
 
Vid eventuella frågor kontakta: 
 
Projektledare MinBas II Projekt 3.1 a - Miljöpåverkan från anläggningar. 
Monika Kontturi  
NCC Teknik  
Vallgatan 3 
170 80 Solna 
 
Tel: 08-585 53310 
Mobil: 070-618 0512 
Monika.kontturi@ncc.se 
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
Monika Kontturi 
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MinBas II Miljö och Hållbar Utveckling 
  Projekt 3.1 a  

Förprojekt- Miljöpåverkan från anläggningar 

 
Namn och kontaktuppgifter: 
 
 
 
Namn på företag och täkt: 
 
1. Verksamhet enkäten berör (Natursten/Ballast/Mineral)? Vilken bergart bryter ni? 

 
 

2. Vilka användningsområden finns för era produkter? 
 
 
 
 
 

3.  Vilken årsproduktion har ni? 
 
 
 
 

4. Vad har ni för arbetstider? 
 
 
 
 
 

5. Beskriv produktionsprocessen vid stenbrottet, vilka steg finns inom er 
verksamhet vid stenbrottet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Hur transporteras ert material till kund? 
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MinBas II Miljö och Hållbar Utveckling 
  Projekt 3.1 a  

Förprojekt- Miljöpåverkan från anläggningar 

 
7. Enligt vilken lagstiftning lyder ert täkttillstånd? 

 
 
 
 
 
 

8. Vem är tillståndsmyndighet? När fick ni tillstånd? Hur långt tillstånd har ni? 
 
 
 
 
 
 

9. Hur lång var tillståndsprocessen? Och i vilka steg? 
 
 
 
 
 
 

10. Hur skulle du beskriva relationen till tillståndsmyndigheten? 
 
 
 
 
 
 
 

11. Hur långt har ni till närboende eller annan verksamhet? Vilken relation har ni till 
de närmast berörda av er verksamhet? Brukar ni få klagomål på er verksamhet 
och hur löser ni det i så fall? Vilken typ av klagomål (damm, buller, vibrationer, 
övrigt)? 
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MinBas II Miljö och Hållbar Utveckling 
  Projekt 3.1 a  

Förprojekt- Miljöpåverkan från anläggningar 

 
12. Vilka bullervärden har ni i ert tillstånd? Hur kontrolleras detta enligt 

kontrollprogram? Vilken mätutrustning används vid kontroller och vem gör 
dessa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Vilka riktvärden på vibrationer gäller för er? Hur följs dessa upp? Vad anser ni 
att skulle vara själiga riktvärden för er verksamhet (motivera)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Har ni krav på luftstötvågen? I så fall vilka och hur mäts dessa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Har ni krav på damm? I så fall vilka och hur mäts dessa? 
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MinBas II Miljö och Hållbar Utveckling 
  Projekt 3.1 a  

Förprojekt- Miljöpåverkan från anläggningar 

 
16. Har ni krav gällande grundvatten och bortledande av vatten? Vilka och hur följs 

dessa upp? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Andra krav eller åsikter gällande tillstånd? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Övrigt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jag har lagt ned ____ h på att svara på denna enkät. Tiden räknas till Industrins egeninsats i 
MinBaS II. 
 
TACK! 
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 Rapport 
 
Nummer:  0721 6685 R1 
 
Datum:  2008-05-06 
 

 
Vad är markvibrationer, luftstötvåg och buller? 
 
Uppdragsgivare 
NCC 
Att: Monika Kontturi 
  

1 Markvibrationer 
 

Markvibrationer är seismiska rörelser i marken som orsakas av till exempel 
bergsprängning. Då markvibrationer är en form av energitransport genom marken 
kan de förorsaka skador på byggnader eller anläggningar när energin når en viss 
nivå. Vid bergsprängning frigörs i detonationsögonblicket stora energimängder. 
Ju mer sprängämne ju mer energi. En del av den frigjorda energin går åt till att 
bryta loss berg vilket ju är tanken med bergsprängning. Ett mindre positivt inslag i 
sammanhanget är att all energi inte går åt till lossbrytning av berget. En del av 
energin sprids i omgivningen i form av markvibrationer. Man tänker sig att 
markvibrationen är en approximativ sinussvängning. Vibrationerna innehåller flera 
parametrar där svängningshastigheten (skjuvningsvinkeln) är direkt proportionell 
mot skaderisken i ett byggnadsmaterial. 
  
Markvibrationernas storlek påverkas av många faktorer.  Några exempel är 
undergrundens struktur ”homogent berg eller uppsprucket berg”, samverkande 
laddning och avstånd laddning mätpunkt. 
   
Beroende på  byggnaders status och grundläggningsförhållanden, liksom utseendet 
på vågrörelsen (frekvensinnehållet), varierar gränsnivån för skada mellan olika 
objekt. 
 
Vid all bergsprängning tillämpas en vibrationsstandard SS 460 48 66 Vibration och 
stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader. 
 
Standarden bygger på empiriska samband där svängningshastigheten för ett normalt 
hus okorrigerat sätts till 18, 35 eller 70mm/s vid grundläggning på lera, morän eller 
berg. Standarden har förfinats avsevärt mot vad som gällde tidigare. Enligt 
standarden framräknas ett gränsvärde enligt en formel som innehåller ett antal 
faktorer. Faktorerna är, okorrigerat gränsvärde, byggnadsfaktor, materialfaktor, 
avståndsfaktor och verksamhetsfaktor.  
 
 

Bilaga 2



 Nitro Consult AB 
 

    Rapport nr: 0821 6885 R1  
          Datum: 2008-05-06 
              Sida: 2(1)  

 

 

2 Luftstötvåg 
 

När sprängämne detonerar uppstår en tryckvåg som breder ut sig i omgivningen. 
Tryckvågens styrka beror på laddningens storlek men även i hög grad på 
laddningens inneslutning. En viss laddningsmängd innesluten i ett borrhål ger 
naturligt nog upphov till en betydligt mindre tryckvåg än om samma laddning 
skulle vara friliggande på marken. Ljudtrycksmätningar utförs vanligtvis vid 
bergtäkter och utanför tunnelprojekt. Väderleksförhållanden påverkar i hög grad 
luftstötvågen. Vindriktning, vindhastighet, temperatur och lufttryck har mycket stor 
inverkan på tryckvågors utbredning.  
 
Mätutförande för luftstötvåg anges i Svensk Standard SS 02 52 10 Vibration och 
stöt – Sprängningsinducerade luftstötvågor – Riktvärden för byggnader och 
riktvärden redovisas i enheten Pascal (Pa). Uppmätta luftstötvågor från sprängning 
är ofta mellan 5 – 100 Pa.  
 

3 Buller 
 
1. Vad är buller? 
Buller är icke-önskvärt ljud. 
 
2. Effekten av logaritmisk skala? 
Människans öra har ett mycket stort ”dynamiskt hörområde”. De starkaste ljuden 
har mer än 1000 000 gånger högre ljudtryck än de nätt och jämnt hörbara. Därför 
passar den logaritmiska skalan bra, skillnader mellan låga och höga ljudtryck 
”komprimeras”.  
 
Ljudnivå definieras som: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

×
×= −5102

log20 pLp  

 
Det lägsta ljudtryck vi kan uppfatta är 2x10-5 Pascal, vilket innebär att 0 dB är lika 
med 2x10-5 Pascal. 
 
3. Hur mäts buller, vad är säkerheterna? 
Buller mäts med handhållen eller stationär mätutrustning. Mätutförandet kan vara 
så kallad: 
 
0 dBA-mätning (frifältsmätning, inga ytor som kan reflektera ljud och påverka 
mätresultat) 
 
+3 dBA (”mellanting mellan frifälts- och fasadreflexmätning”) 
 
+6 dBA-mätning (fasadreflexmätning eller ”mätning direkt mot fasad”).  
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Människan är olika känslig för olika frekvenser. Att mäta dBA innebär att att 
frekvensinnehållet ”viktas” för att efterlikna hur människan uppfattar ljudnivån. 
Vill man ta större hänsyn till lägre frekvenser används dBC. 
 
Det är mindre bra att redovisa mätresultat med en decimal, mätfelet är minst ±1 dB 
(beroende på mätutrustning).  
 
4. Hur sätts gränsvärden för externt buller? 
Gräns- eller riktvärden sätts t ex med hjälp av Naturvårdsverkets allmänna råd om 
buller från byggplatser NVF 2004:15. Där anges riktvärden på buller både utom- 
och inomhus. I t ex bostadsrum anges 45 dBA mellan klockan 0700-1900 under 
vardagar. 
 
5. Vad betyder en sänkning med 5 dB på den logaritmiska skalan? 
Det innebär en tydlig skillnad på hur vi upplever ändringen, eller en ändring av 
ljudtrycket med en faktor 2. 
 
6. Vad och hur påverkas buller? 
Vindriktning och vindstyrka, topografiska förhållanden, markytans egenskaper 
(”hård eller mjuk”), luftlagrens skiktning. Kan både minska bullernivåer eller ge 
upphov till högre. 
 
 
 
Nitro Consult AB 
Stockholmsavdelningen 
 
 
Carl Bodén    Carl Lind 
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