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Inledning
Föredraget kommer att avhandla STRABAGs pågående entreprenader i Kankbergs- 
och Björkdalsgruvan, med fokus på arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor och inleds 
med en kort beskrivning av respektive projekt och STRABAGs åtagande i dessa.

Föredraget kommer att belysa skillnaden i arbetet med arbetsmiljö- och säker-
hetsfrågor för entreprenörer i infrastrukturprojekt kontra gruvor och orsakerna till 
dess skillnader.

Vilka slutsatser kan man dra av detta, vad kan man lära av varandra och vad bör 
vi som företrädare för branschen fokusera på för att öka säkerheten och förbättra 
arbetsmiljön.
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Kort projektbeskrivning 
Kankberg
Kankbergsgruvan ägs av Boliden. Brytning i Kankbergsgruvan pågick under åren 
1966–1969 som dagbrott och 1988–1997 som underjordsgruva med ramp från dag-
brottet. I närheten av Kankbergsgruvan drev Boliden ett dagbrott, Åkulla Östra. Un-
der denna malm har påträffats en ny malmkropp,  Åkullamalmen, som kommer att 
brytas via befintlig ramp i Kankbergsgruvan.

Beräknat uttag är ca 320 000 ton malm per år vilket ger ca 1,2 ton guld och 41 
ton Tellur, en mineral som används främst inom solcellstillverkning. Denna mängd 
motsvarar nästan 10 % av världsmarknaden för Tellur. Guldhalt ca 4,1 gram/ton och 
Tellur ca 186 gram/ton.

STRABAGs entreprenad omfattar drivning av ramper och serviceutrymmen, 
 totalt ca 1 500 m eller 50 000 tfm3. 

Resurser på plats: 17 Bergarbetare och 2,5 tjänstemän

Maskinresurser: Drifteraggregat ACE2, Bultborrning ACL2, Skrotning JAMA 
SBU800, 2 st L90, laddutrustning Forcit, sprutrobot Normet 8100. 

Drivning: ca 60 m/vecka 

Intressant ur drivningssynpunkt är förekomsten av Korund i vissa bergarter, slitaget 
på borrkronor är enormt, en krona kan vara slut efter 20 cm! Entreprenaden skall 
vara färdig till sommaren 2012. Malmbrytning har påbörjats i mindre skala.
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Björkdal
Björkdalsgruvan ägs sedan 2008 av Kanadensiska Gold-Ore Resources. Fyndighe-
ten upptäcktes 1985, och drevs som ett dagbrott. Gruvan låg i vila under ett antal 
år med dåliga guldpriser. I samband med att Gold-Ore Resources tog över ägandet 
påbörjades även brytning under jord. Idag har man mer än 10 km tunnel under jord 
och bryter på fem nivåer. Guldhalten är låg men guldet ligger i anslutning till unikt 
många kvartsvener och är grovt, vilket gör utvinningsprocessen enklare. Årligt uttag 
av malm ligger på ca 1 200 000 ton vilket ger ca 1 200 –1 300 kg guld.
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STRABAGs entreprenad omfattar ramper och tillredningsorter totalt ca 5 000 m/år 
samt lastning av malm, bultning, skrotning samt en del gruvbyggnad.

Resurser på plats: 28 Bergarbetare och 4,5 tjänstemän.
Maskinresurser: Drifteraggregat ACE2 och ACL2, skrotning ScalTec och 
JAMA SBU800, laddutrustning Forcit, lastning  LHD ST14 och CAT972.
Drivning: 100 m/vecka

STRABAGs arbetsrutin
I projektstart upprätta en produktionsplan (integrerad miljö-, kvalitets- och arbets-
miljöplan) som beskriver projektets specifika arbetssätt utifrån beställarkrav för en-
treprenadens genomförande samt gällande lagstiftning och interna krav. 

I projekten arbetar man fortlöpande med riskanalyser i syfte att urskilja de ar-
betsmoment där speciella arbetsinstruktioner eller rutiner måste upprättas för att 
hantera de mest kritiska momenten. För utvalda aktiviteter med hög riskfaktor upp-
rättas kontrollplaner.

I arbetsrutinen ingår också rutinmässig rapportering av olyckor och tillbud såväl 
internt som externt och till berörd myndighet.

Skillnad i arbetsätt infra kontra gruva
Vi har begränsad erfarenhet av gruvdrift och har tillåtit oss att generalisera fritt! Ned-
anstående skall läsas med detta i åtanke.

En av orsakerna till skillnaden i arbetssätt är livslängden på anläggningarna un-
der jord. I infraprojekt dimensionerar man för en livslängd på 80-120 år medan man 
i gruvprojekt kan ha så lite som ett till två års perspektiv. Detta påverkar främst kra-
ven på förstärkningsarbetet men också kraven på skonsam sprängning. I gruvorna 
kan det även förekomma oförstärkta bergrum, t ex brytningsrum där fjärrlastning 
sker. Dessutom förekommer det andra typer av risker än vad man normalt hanterar 
i infraprojekt, t ex smällberg, svavelförekomster och svårorienterade bergutrymmen.

Gruvorna drivs som en ”industri” under jord med mer permanenta anläggningar 
för ventilation, skyddsanordningar, elinstallation, kommunikationssystem, vatten-
försörjning, länshållning o dyl. Som entreprenör i gruvorna ligger vi oftast längst 
fram i produktionskedjan med följd att ovanstående anläggningar inte är utbygg-
da till fullo. Detta leder till att vi som entreprenörer i inledningsskedet lätt drabbas 
av störningar på grund av brister i ovanstående. Dessutom  prioriteras gruvdriften 
framför entreprenörens servicearbete, vilket kanske är naturligt eftersom driften ge-
nererar omedelbara intäkter.

Denna ”industri” under jord möjliggör och driver i viss mån utvecklingen av me-
kanisering av arbetsmoment, exempelvis bultning och lastning. Dessutom främjar 
långsiktigheten det förebyggande säkerhetsarbetet genom erfarenhetsåterföring för 
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återkommande arbetsmoment. Generellt sett har man inte så omfattande krav på 
dokumentation i gruvorna med undantag för rapportering av tillbud och olyckor. Här 
kan kravet till och med vara högre, bland annat finns önskemål om att ”oreda” ska 
rapporteras in. Med oreda menar man en iakttagelse av ett riskmoment som kan 
föranleda ett tillbud. Kravet på dokumentation och dokumenterad egenkontroll är 
mindre i gruvorna vilket kan leda till brister i utförandekvaliteten och ökade risker ur 
arbetsmiljösynpunkt.

Gruv– och Mineralindustrin samverkar genom SveMin med arbetsmiljö- och sä-
kerhetsfrågor. Samarbetet syftar till erfarenhetsutbyte mellan gruvföretag och övriga 
intressenter för att finna handfasta lösningar och handlingsplaner för ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Exempel på detta är HMS handledning för fordon där det ställs 
krav på maskinsäkerhet, brandskyddskontroll av fordon, släckanordningar, släckut-
rustning och nödstopp. Byggbranschen har generellt arbetat mer med regler, avtals-
frågor och föreskrifter som kanske inte alltid fått avsedd effekt i produktionsledet.

Gruvorna har högre grad av kontroll på efterlevnad av drogpolicy och utför lö-
pande slumpmässiga drogkontroller av alla personer som befinner sig inom gruv-
området.

I gruvorna ställs högre krav på radiokommunikation. Samtliga under jord ska ha 
radio för att få åka ner i gruvan. Då radiotäckning saknas får arbete endast utföras 
under tillsyn.

I Infraprojekten arbetar man mer systematiskt med riskanalyser. Riskanalysar-
betet ingår som en naturlig del i det förberedande gemensamma planeringsarbetet 
mellan entreprenör och beställare. De olika arbetsmomenten analyseras med avse-
ende på risker och konsekvenser för att på så sätt gemensamt hitta åtgärder eller 
ändra arbetsmetoder för att undvika eller minimera riskerna. 

Vilka erfarenheter kan vi tillgodogöra oss och 
”lära av varandra”?
Statistik från Arbetsmiljöverket för 2010 visar att: 

1. Arbetsolycksfall per 1 000 förvärvsarbetare (mer än en dags frånvaro)
Utvinning av mineral, 16 olycksfall
Byggverksamhet, 11 olycksfall
Detta ska jämföras med snittet från samtliga näringsgrenar
(med minst 3 000 förvärvsarbetare) som är 7 olycksfall

2. Arbetssjukdomsfall per 1 000 förvärvsarbetare
Utvinning av mineral, 3 st
Byggverksamhet, 2,5 st
Detta ska jämföras med snittet som är på 1,8 st

3. Dödsfall i arbetsolyckor 2007-2010
Utvinning av mineral samt byggverksamhet svarar för ca 30 % av
dödsfallen bland arbetstagare (55 av totalt 202)

© 2012, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



Med ovanstående som bakgrund inses att den näringsgren vi företräder är en av 
de mest utsatta ur arbetsmiljösynpunkt. Detta ligger till största delen i sakens natur 
men det finns helt klart utrymme för förbättringar.

Vi har gjort en enkel jämförelse mellan tillbuds- och olycksfallsrapporteringen 
från de två gruvprojekten med två tunnelprojekt. Som synes är frekvensen tillbud/
olyckor på grund av maskiner, bergutfall och mänskliga faktorn i stort sett desam-
ma, medan det i gruvorna är mer tillbud pga dålig luft o brister i radiotäckning. Injek-
tering förekommer inte i gruvorna så där är det av naturliga skäl en stor skillnad. 

Gruvindustrin har bra planering och skyddsanordningar för sin egen permanenta 
anläggning för gruvdriften, men den tillfälliga försörjningen för entreprenören kom-
mer i andra hand. Det finns utrymme till förbättring genom utökad samverkan mel-
lan parterna samt att låta entreprenören ta ett större ansvar för planeringen av den 
tillfälliga försörjningen. 

Vår uppfattning är att man inom gruvindustrin arbetar mer systematiskt med 
förebyggande åtgärder. Det finns en systematik i att rapportera ”oreda” i förebyg-
gande syfte. Detta torde vara enkelt att införa på samtliga tunnelprojekt. En före-
byggande åtgärd för gruvindustrin kan vara en förbättring av det systematiska risk-
analysarbetet

Inom gruvindustrin arbetar man med automatisering och mekanisering i högre 
grad vilket är bra ur ett ergonomiskt perspektiv. Arbetsmiljö som drivkraft går hand i 
hand med större volymer som ger ett ekonomiskt incitament att mekanisera. Resul-
tatet av utvecklingen går att tillämpa även på övriga tunnelprojekt om arbetsmiljön 
prioriteras före ekonomiskt vinning.
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Det finns klara regler och policys för drog- och alkoholmissbruk på arbetsplatser. 
Inom gruvindustrin kontrolleras detta regelbundet genom slumpmässiga drog- och 
alkoholtester vilket generellt inte är fallet inom övriga tunnelsektorn. Genomförandet 
av dessa kontroller borde tas som ett branschgemensamt beslut.

För att få en bättre samverkan mellan samtliga näringsgrenar som arbetar under 
jord och för att möjliggöra ett utökat erfarenhetsutbyte, föreslås tillsättandet av en 
tvärgrupp för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor med fokus på konkreta åtgärder och 
handlingsplaner. En handlingspunkt kan vara framtagandet av riktlinjer för hur ma-
skiner under jord skall vara utrustade och hur de skall kontrolleras. Detta regelverk 
borde gälla för samtliga maskiner som skall arbeta under jord. 

Ett viktigt steg för att förbättra arbetsmiljöarbetet är att alla medarbetare skall 
vara delaktiga i processen. För att nå ut till alla måste frågan synliggöras för alla i 
organisationen. Inom byggbranschen diskuteras i dag allt oftare frågan om arbets-
miljöcertifiering och att ställa högre krav på att entreprenörerna har ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete. STRABAG har redan i dag ett väl fungerande verksamhetssys-
tem med systematiskt arbetsmiljöarbete, där vi sätter säkerheten främst. För att 
ytterligare sätta fokus på arbetsmiljön har vi påbörjat certifieringsarbetet enligt OH-
SAS 18001:2007 och kommer att certifiera oss under 2012.
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