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Miljöpåverkan från anläggningar
State- of the art studie

Projektledare Monika Kontturi, NCC Teknik

Syfte och mål: Att göra en sammanställning kring utvalda miljöparametrarna, mätmetodiker och 

tillämpningen vid tillståndsärenden. Förslag skall lämnas till fördjupade studier av speciella 

miljöområden, där man funnit behov av mer vetenskapliga och objektiva data relevanta data.

Delprojekt Buller

Projektledare Stefan Klingberg, GeoPro AB

Syfte och mål: Fördjupade studier skall genomföras inom området Buller. Nya riktlinjer för buller skall 

utarbetas på basis av resultat från projektarbetet. I studierna ingår analys av industrins erfarenheter i 

tillståndsgivning, uppföljning av myndigheternas arbeten, precisering av industrins önskemål om 

förändring i riktlinjerna, utredning om mätmetodiken, uppföljning av utländska studier inom området, 

inventering av bullerbekämpningsmetoder

Delprojekt Vibrationer- Luftstötvåg

Projektledare Jan Bida, SBMI, Carl Johan Gårdinger, NCC Teknik

Syfte och mål: Fördjupade studier skall genomföras inom området Vibrationer/luftstötvåg. Nya riktlinjer 

för Vibrationer/Luftstötvåg skall utarbetas på basis av resultat från projektarbetet. I studierna ingår 

Utredningar kring tolkning av mätvärden och mätmetodik rörande markvibrationer, Uppföljning av 

utländska studier kring reducering av markvibrationer, Utredning av komfortvärden för vibrationer 

/fallstudier  och Utredning av riktvärden för luftstötvåg/fallstudier: 

Delprojekt Krav på täktansökan

Projektledare: Björn Strokirk, SBMI

Syfte och mål: Att skapa en mer enhetlig bild av vilka krav om bör ställas på en komplett täktansökan. 

Att via utbildning sprida kunskap om de krav som bör gälla till nytillträdande MPD-ordföranden, 

täkthandläggare och kommunala handläggare.
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Efterbehandling – Materialkarakterisering
Utvinningsavfallsdirektivet - Positive list för restmaterial

Projektledare: Lisbeth Hildebrandt,  Anders Hallberg, SGU 

Syfte och mål: Att sammanställa en lista över områden/mineral/bergarter som torde kunna betraktas som 

inerta ur avfallsdirektivet för den utvinnande industrins synpunkt. 

Etapp I:  Sammanställning av  information från SGU:s olika databaser kring områden/mineral/bergarter med 

relevans för MinBaS-branscherna.

Etapp II: Insamling, analysering av ca 500 prov från MinBaS branscherna, utvärdering av  halter tungmetaller 

och svavel.

Vägledning för utvinningsavfallsdirektivet

Projektledare: Björn Strokirk, SBMI

Syfte och mål: Att ta fram de juridiska förutsättningar och defintiioner för  tillämpning av 

Utvinningsavfallsdirektivet  för MinBaS branscherna.

Efterbehandling – Best Practice

Projektledare: Sven Wallman, NCC Roads

Syftet och mål: En digital version av en Best Practice Guide för efterbehandling av täkter skall byggas upp 

på basis av de typförslag som insamlats. Målsättningen är långsiktigt att sprida kunskap om lämpliga 

efterbehandlingstekniker. 

Genom att sammanställa ett antal ”typförslag” underlättas efterbehandlingsarbetet för brytande företag, 

konsulter och tillsynsmyndigheter.

Indikatorer för Hållbar Utveckling, SDI

Projektledare: Jan Bida, Cecilia Wallner, Bergsskolan BKU

Syftet och mål: Att analysera Sustainable Devopment Indicators, SDI framtagna Inom EU för 

Mineralindustrin. Att genom intervjuer välja ut ett begränsat antal SDIs som är anpassade för MinBaS -

branschernas företag och ta fram ett system för insamling, redovisning och uppföljning av SDIs  för MinBaS –
branscherna.


