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Hållbar utveckling

Vad är det?

• För företagen… 
…bättre teknik - mindre ”störande” 
verksamhet –arbetsro – bättre arbetsmiljö –
sänkta kostnader

• För närboende och myndigheter …
…mindre störningar och mindre miljöpåverkan



Hållbar utveckling

Det finns exempel hos lagstiftare och beslutsfattare – att ta vissa beslut 
utan att verkligen ta reda på vad som är rimligt och möjligt, p g a bland 
annat resurs- och kunskapsbrist.

• Rimliga mål –enhetliga och rimliga villkor – enhetlig struktur 
• Hur når vi dit? Nätverkande mellan företag och myndigheter, mellan 

företag i samma bransch men även andra branscher med liknande 
problem, följa utvecklingen  och påverka lagstiftningen 

• Vad behövs – mer resurser till att skaffa kunskap genom forskning 
och utbildning – detta görs idag inom varje företag och i 
branschorganisationer och forskningsinstitut

• Hur fortsätter vi nu? Hänvisa till forskningsrapporter och guidelines
som tagits fram bl annat i MinBas II. 

• Använd kunskapen! Ta fighten mot felaktiga villkor!



Hållbar utveckling

MinBas Innovation eller liknande!



3.1a- Krav på täktansökan

• RÅD OM INNEHÅLL, STRUKTUR, MED MERA,

• VID ANSÖKAN OM TÄKTTILLSTÅND

• Gäller för både branschen och myndigheterna

• Vi behöver veta vilka spelregler som gäller

• Idag känns det som det är nya relger för varje 
ansökan



3.1a-2 Delprojekt Buller

• Sammanfattning buller – Stefan Klingberg

• Villkor som branschen kan leva upp till och som närboende kan 
acceptera

• Det mycket ovanligt att det sker överträdelse av bullervillkor för täkter.
• Sänkning av ekvivalenta bullernivåer med 5 dBA vid ofta återkommande 

impulsljud i de allmänna råden bör utgå helt, bl a med avseende på 
teknikutveckling av mätinstrument för buller.

• Svensk lagstiftning och myndigheter har höga krav nät det gäller buller ur 
ett internationellt perspektiv.

• Buller på allmän väg skall särskiljas från bullerproblematik från 
verksamheten.

• Planering av brytningen och topografiskt skydd bedöms som den viktigaste 
faktorn för bra bullerdämpning av verksamheten.



3.1a-3 Vibrationer/Luftstötvåg

• Villkor som branschen kan leva upp till och som närboende kan acceptera.
• ¨
• Bakgrunden till projektet är att myndigheterns tolkning om hur rikt‐ och gränsvärden för sprängning 

sätts i tillstånd varierar lokalt. 
• Projektet bestod i framtagandet av en guideline som anger hur man ska bestämma tillåtna 

vibrationsnivåer från sprängning med avseende på mänsklig upplevelse samt hur detta ska 
kontrolleras och mätas. En beskrivning av luftstötvågens vibrationsinverkan är också del av 
guidelinen.

• Under perioden oktober 2009 till augusti 2010 gjordes totalt 610 vibrationsmätningar varav 192 
gällde sprängning ovan jord.

• Med vibrationsmätningarna som underlag, beräknades en överföringsfaktor mellan inkommande 
markvibration och resulterande vibration i bjälklaget. Detta för att i framtiden kunna undvika 
mätningar inomhus. Resultatet innebar att överföringsfaktorn sattes till 1,6.

• Acceptabla vibrationsnivåer anges i guidelinen som 8 mm/s vid max 3 dagliga sprängningar och 6 
mm/s vid fler än 3 dagliga sprängningar. Båda värdena avser maximala svängningshastigheten mätt 
triaxiellt på utsidan av fastigheten (Komponentmax,PCPV) då sprängning sker dagtid (07:00 –
22:00). Vid sprängning nattetid (22:00 – 07:00) halveras värdena



3.1a-4 Effekter av damning

• UNDERSÖKNING AV EVENTUELLA EFFEKTER 
AV DAMMNING PÅ VEGETATION

• Villkor som branschen kan leva med och som 
inte är skadliga för växtligheten och som 
närboende känn ok med
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3.1b Arbetsmiljö

Följa upp – samtala – arbeta förebyggande

• Sammanställning av nationell och 
internationell

• (främst EU) arbetsmiljölagstiftning och

• yrkeshygieniska gränsvärden rörande 
respirabel silika

• buller och vibrationer



3.2a-2 Vägledning för täkter utvinningsavfall 

• Sammanfattning vägledning utvinningsavfall – Björn Strokirk
• Samtliga branscher inom MinBaS bedömdes inledningsvis träffade av 

förordningen
• Inledningsvis studerades hur grannländer hanterat frågan och tyska 

tolkningen av EU:s direktiv översattes
• Så småningom blev resultatet att troligen endast Stenindustrin träffas av 

förordningen, om avbaningsmassor och överblivet finmaterial kan 
användas i efterbehandling och klassas som biprodukt

• Ett tillfälligt bakslag – att Naturvårdsverket (NV) ville klassa 
sedimentationsbassäng som avfallsanläggning och sediment som avfall –
löste sig när NV fick mer information. Om sedimentet snarast återförs till 
den säljbara produkten är den inget avfall. 

• En större vägledning för myndigheter (länsstyrelser) och tre olika korta 
versioner av vägledning, anpassnings- och avfallsplan har framtagits, en 
för varje bransch inom MinBaS.



3.2a-3 Materialkaraktärisering
Positive List för restmaterial

• Hur går vi vidare? Finns det chans att reparerea skadan?
•

I projektet MinBas 3.2a-3 har 189 prov från 99 täkter från hela Sverige analyserats med bästa 
tillgängliga geokemiska analysmetoder. 

Slutsatser från projektet är: 
- Det är orimligt att använda den 90:e percentilen i analyser av moränmaterial för att definiera 
nivåer för mindre än ringa risk för restmaterial från täktverksamhet. 
- Bland de metaller som ingår i listan på för mindre än ringa risk föreslås att krom och zink stryks 
från listan, att nivåerna för bly höjs till 40-50 g/t samt att nivåerna för arsenik och nickel sätts i 
relation till omgivningens metallhalter och förekomst av svavel i materialet. 
- I 94% av täkterna kan det potentiella restmaterialet betraktas som inert enligt de nivåer för 
mindre än ringa risk som föreslås i projektet. 
- I sex av de täkter som ingår i projektet har ett eller flera prov visat på höga metallhalter, ofta 
kombinationer av flera metaller, och restmaterialet från dessa täkter kan inte betraktas som inert. 
En preliminär bedömning har gjorts av orsakerna till de höga metallhalterna men mer ingående 
studier krävs för att fastställa om de orsakas av enskilda små sulfidmineraliseringar (som går att 
undvika vid brytning) eller gäller för hela bergarten i täkten. 



BILAGA 1 MinBaS Projekt 3.2b 

3.2b Efterbehandling Best practice
Täktnamn, kommun, län www.kopplingtillkarta

Faktaruta ex.
Företag AB
Berg/grus/sten/kalk
Area, volym etc.
Brytningstid, villkor etc
Efterbehandling-tidplan
Berörda intressenter www.intressenter.org

Åtgärder,kostnader speciella 
maskiner och material

Bio-inventring www.xxx.se

Informationsmaterial
Ägarförhållande-skötsel
Mervärde i bygden
Kontaktinformation

Bilder från olika skeden/år

kan läggas in i valfritt antal.

http://www.kopplingtillkarta/

