
ARBETSMILJÖ OCH PRODUKTIVITET - MOTPOLER ELLER MÖJLIGHETER 

Roland Netterlind, BEF Bergsprängnings Entreprenörernas Förening 

Inledning

Arbetsmiljön inom bergsprängningsbranschen har givetvis förbättrats radikalt den senaste 50 
års perioden. Inom gruvindustrin har ett systematiskt arbetsmiljöarbete nästan ”utrotat” 
olyckorna. Bygg –och anläggningsbranschen har inte lyckats lika bra främsta orsaken (eller 
undanflykten) är ständigt nya arbetsplatser med unika projekt.  Ett allt hårdare tempo med 
tyngre maskinresurser är givetvis också en risk. 
På Botniabanan har både olyckor och incidenter inträffat med sk odetonerat sprängämne. 
Dessutom har branschen senaste året drabbats av svåra olyckor med borrvagnar bla en 
dödsolycka.
Som en följd av dessa olyckor har ett intensivt och partssammansatt arbete startat med att 
snabbt försöka finna orsakerna till uppkomna olyckor för att förhindra ett upprepande.
Insikten att ett strukturerat säkerhetsarbete inte bara är nödvändigt ur arbetsmiljösynpunkt 
utan också ger högre kvalité och högre lönsamhet har givetvis underlättat arbetet. 

Föredraget uppdelas i delarna säkerhet vid arbete med borriggar respektive säkerhet vid
arbete med sprängämnen. Vid säkerhet vid arbete med sprängning fokuseras till 
problematiken med sk dolor (ej detonerat sprängämne) och Dolgruppens rapport redovisas till 
sin helhet . 
Föredraget är främst inriktat på arbete med ovanjordsberg inom anläggningsindustrin. 

Säkerhet vid arbete med borriggar 

Den tekniska utvecklingen inom borrteknik har gått snabbt de senaste decennierna. Under 70-
talet var fortfarande sk handhållna maskiner dominerande på arbetsplatserna. Därefter har 
utvecklingen gått oerhört snabbt. De första hydrauliska ovanjords borriggarna som kom i 
slutet på 70 talet borrade som bäst 45 m/timmen medan dagens kapacitet på en medelstor 
ovanjordsrigg är minst det dubbla.  
Tillverkarna har oftast blivit beskyllda för att prioritera borrmeter istället för säkerhet. Denna 
kritik kan åtminstone utifrån dagsläget framstå som något onyanserad även ifall det finns 
mycket kvar att göra i säkerhetsarbetet.
En tillverkare styrs oftast av två kriterier, lagar/förordningar och kundkrav. 

Lagar/förordningar

De styrande kraven för borriggar i Sverige är AFS 1994:48 om maskiner och vissa andra 
tekniska anordningar samt SS-EN 791 Borriggar - Säkerhet (CE märkning). 
Till detta kommer givetvis kraven att uppfylla et utförandet enligt AFS 2003:2 
BERGARBETE samt arbetsmiljön kring damm, buller, vibrationer och ensamarbete. 
Som framgår av nedan är dock inte alltid tolkning av gällande lagar förordningar det lättaste. 

Kundkrav

Efter det självklara kravet att följa gällande lagar /förordningar bör kundkravet vara det 
viktigaste för en tillverkare. Det är viktigt att vara medveten om att gällande säkerhetskrav 
oftast är en minsta nivå som många kunder är beredd att öka. 
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Detta förutsätter dock också en kund som är kompetent inom såväl teknik som 
arbetsmiljöfrågor och som är beredd att åtminstone initialt ta en merkostnad. 

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsmiljön på en arbetsplats styrs övergripande av Arbetsmiljölagen Grunderna i lagen 
framgår av kapitel 3 2§ som säger att arbetsgivaren skall vita alla åtgärders som behövs för 
att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall och 3§ som säger att 
arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under 
vilket arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som är förbundna med 
arbetet.
Med detta kan bara konstateras att arbetsgivaren är huvudansvarig för sina egna arbeten på en 
arbetsplats.

Risker med arbete med borriggar

Merparten av de olyckor som inträffat senare år vid arbete med borriggar är olika former av 
vältningar och störtningar vid förflyttning inom arbetsplatsen. 
Huvudstrategin är givetvis att förhindra dess genom kunskap om olika maskiners egenskaper, 
förankringar etc. Inför varje nytt uppdrag vägs denna information samman med förhållanden 
på aktuell arbetsplats i en riskbedömning. Denna riskbedömning får sedan ligga till grund för 
hur arbetet kommer att utföras. Det skall observeras att krav på riskbedömning finns i AFS 
2003:2 ,2§. 
Skulle trots alla vidtagna åtgärder en olycka ske skall givetvis borriggarna minst uppfylla 
gällande lagar/förordningar för att klara ex överrullningar. För att klara klämskador vid 
sidoförflyttningar med hyttlösa riggar bör borrvagnarna ha möjlighet till fjärrmanövrering vid 
förflyttning. 
Samma principer (riskbedömning) som ovan gäller givetvis för övriga skador som kan uppstå 
vid arbete med borriggar ex klämskador vid borrbyte. 
En arbetsmiljörisk vid borrarbetet som fortfarande väntar på en optimal lösning är damm från 
borrkaxet. Frågan har dock åter fokuserats vilket ger förhoppning om lösningar. 

Beställarens ansvar

Även ifall arbetsgivarens ansvar är klart definierat i arbetsmiljölagen kan inte beställaren (och 
i förekommande fall huvudentreprenören) frånsäga sig sitt ansvar. 
Beställaren sätter oftast ribban för säkerhetsarbetet på en arbetsplats. Beställaren ger 
förutsättningar beträffande val av sektion, transportvägar, tid och ekonomi, parametrar som är 
helt styrande för säkerheten. Beställaren kan ej heller blunda för okunniga/oseriösa 
entreprenörer även ifall dessa handlats upp av en huvudentreprenör. 

Säkerhet vid arbete med sprängämnen 

Säkerheten inom borrteknik har höjts oerhört de senaste årtiondena. Införande av nonel 
tändsystem är en del, utbildning och ökat säkerhetstänkande ett annat. 
Ett problem som dock kvarstår (kanske tack vare säkrare sprängämnen) är sprängämnen som 
förblir odetonerade efter det att salvan sprängts, sk dolor. 
Dessa dolor blir sedan ett stort säkerhetsproblem i näste skede, dvs lastning,knackning, 
krossning etc. 
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Lagar/förordningar

Styrande föreskrift för sprängningsarbeten är AFS 1986:14 SPRÄNGARBETE. Denna 
bestämmelse kommer i en kraftigt reviderad upplaga som skall gälla fom 1 januari 2007. 
Även AFS 2003:2 BERGARBETE är i många delar styrande för sprängarbetet. 

Beträffande ansvarsfördelning gäller i princip samma som för arbete med borriggar enligt 
ovan.

Risker vid arbete med sprängämnen – Dolgruppens utredning

Med anledning av de incidenter på Botniabanan när dolor detonerat i samband med 
berghantering har en grupp bestående av Botniabanan AB, BEF- Bergsprängnings- 
entreprenörernas förening, Arbetsmiljöverket, Dyno Nobel, NCC Roads AB samt 
Vägverket Produktion Anl. Nord (I fortsättningen kallad ”dolgruppen”) genomfört en 
utredning med avsikt att finna orsaker till problemet. 

Arbetsgrupp

Henry Sjödin Botniabanan AB, Strandgatan 7 , 891 33 Örnsköldsvik, 0660 294 900 
henry.sjodin@botniabanan.se

Pernilla Högström  Botniabanan AB , Strandgatan 7, 89133 Örnsköldsvik, 0660 294 900 
pernilla.hogstrom@botniabana.se

Stig Adolfsson Arbetsmiljöverket, 171 84  Solna, 08 730 9374 
stig.adolfsson@av.se

Kent Johansson Vägverket Produktion, Anl. Nord, Berggruppen, 933 32 Arvidsjaur 
kent-r.johansson@vv.se

Åke Forsgärde NCC Roads AB, Box 455, 901 09 Umeå, 090 168 011 
ake.forsgarde@ncc.se

Peter Andersson Dyno Nobel, Kanalgatan 77, 931 78 Skellefteå, 0910 189 50 
peter.andersson@eu.dynonobel.com

Jan Kristiansen Dyno Nobel, P.O. Box 664 Skoyen, N-0214 Oslo, +47 2231 7000 
jan.kristiansen@eu.dynonobel.com

Roland Netterlind BEF, Box 614, 175 26 Järfälla, 08 363614 
Ordförande i gruppen roland@bergef.com

Tidigare utredning 
Arbetsmiljöverkets rapport ”Undersökning av dolor uppkomna vid sprängarbeten för
Botniabanan” ( CTP 2005/ 15100  2005-05-09) som framtogs av Stig Adolfsson är en viktig 
kunskaps- och faktabank som använts i arbetet. 
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Arbetsmetod

Utredningens konkreta uppgift definierades till att ”utifrån insamlande av relevanta fakta
(dvs. fakta som på något sätt kan ha påverkat uppkomsten av dolor) försöka finna ett 
orsakssamband”. Detta skall sedan ligga till grund för eventuellt förändrade 
arbetsmetoder, produkter och lagstiftning. Det underströks också vikten att studera 
verksamheter med inga eller få incidenter för att hitta orsaksskillnader. 

Utredningens huvudfrågor är. 

- Varför uppstår det dolor?

- Varför detonerar dolor? Har kvaliteten hos dagens sprängmedel försämrats eller
finns det annan orsak till detonationerna?

- Hur förhindrar man att dolor uppstår?

- Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för att förhindra skadeverkningarna om dolor
detonerar?

Avgränsningar

Gruppen har valt att inte fördjupa sig i bergsprängning under jord, tunnel i detta fall.
Detta då dolor är mer ”normalt” under jord, samt att det är cord (detonerande stubin) som står 
för en stor del av sprängmedelsresterna. 

Man har även valt att inte fokusera på sprängämnen och dessas egenskaper i tekniskt 
hänseende, utan mer försöka finna orsaker till att sprängämnen detonerar vid berghantering. 

Fakta

Incidenter

Den första detonerande dolan skedde den 31 mars 2000, sedan dess har ytterligare 59 st 
detonationer inträffat. Den senaste inträffade 15 mars, 2005. Incidenterna har uppstått på 
grund av maskinell påverkan av sprängmedlet i samband med berghantering.  BBAB har 
sammanställt dessa enl. dokumentet1 ”Incidenter i samband med sprängningsarbeten för 
Botniabanan”. Utifrån denna så har de olika incidenterna fördelats i grupperingar för att 
lättare få en överskådlig bild av problematiken. 

Anm. Under utredningens slutskede inträffade ytterligare en detonation vid entr. E6616. 
Detonationen inträffade vid rensning av botten med grävmaskin modell större (Cat 385). 
Sprängmedel i salvan var Fordyn, Tovex samt Prills. 

1 Se bilaga nr 1 
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Sammanställning statistik

Sammanställning 

Entreprenad Ovan jord / tunnel Typ av arbete  Antal Sprängmedel

 3343/3343 Ovan jord Lastning 1

3433 Tunnel Krossning 28
Lastning 1

3441 Ovan jord Lastning 2 Dynomit 

3541 Tunnel Borrning 1
Krossning 5
Mottagning 1

4441 Ovan jord Lastning 1 Dynorex 

4471 Ovan jord Lastning 1 Fordyn 

4541 Tunnel Mottagning 1

5311 Tunnel Krossning 4

 5511/5521 Ovan jord Krossning 1

 5524/5532 Ovan jord Knackning i botten 1

5601 Ovan jord Lastning 1

5711 Tunnel Lastning 1

6412 Ovan jord Borrning 1 Fordyn 
Lastning 2 Fordyn/Minex 
Krossning 1

6413 Ovan jord Krossning 1
Vältning* 1 Dynorex 
Lastning 2 Fordyn 
Knackning av skut 1 Fordyn 

59
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Fördelning tunnel/ovan jord sprängning 

Summa detonationer 59

Tunnel 42 71%

Ovanjord 17 29%

Fördelning arbetsmoment 

Summa detonationer 59

Krossning 40 67,8%

Lastning 12 20,3%

Knackning 2 3,4%

Mottagning 2 3,4%

Påborrning 2 3,4%

Vältning* 1 1,7%

*Anm. Denna incident skall enligt dolgruppens mening inte redovisas som en sådan eftersom
man själv framkallat detonationen genom att lägga sprängmedelsrester på terrassen för att
sedan köra över med välten.

Fördelning över åren 

För att få en översiktsbild av detonationerna har Botniabanan bistått med sprängd bergvolym2

över åren. Volymen samt detonationerna ger ett genomsnittligt värde av bergvolym / 
detonation. Anledningen är att se om det finns något samband mellan volymer och 
detonationer.
Vidare har fördelats enligt samma princip för tunnel- resp. ovanjordsberg. 

Fördelning över åren, totalt. 

År Antal Volymuttag Antal m3/detonation 

2000 5 190 893 38 179 
2001 2 452 069 226 035 
2002 1 397 082 397 082 
2003 1 411 634 411 634 
2004 17 1 941 095 114 182 
2005 * 33 1 880 928  56 998 

Summa 59 5 273 701 89 385 

2 Se bilaga nr 2 , Uppföljning berg åt Henry S 
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Fördelning över åren, tunnelberg. 

År Antal Volymuttag Antal m3/detonation 

2000 5 63 000 12 600 
2001 0 87 820 0 
2002 0 77 474 0 
2003 1 99 288 99 288 
2004 9 509 457 56 606 
2005 * 27 490 395 18 163 

Summa 42 1 327 434 31 606 

Fördelning över åren, ovanjord. 

År Antal Volymuttag Antal m3/detonation 

2000 0 127 893 0 
2001 2 364 249 182 125 
2002 1 319 608 319 608 
2003 0 312 346 0 
2004 8 431 638 178 955 
2005 * 6 1 390 533 231 756 

Summa 17 3 946 267 232 133 

*Halvårs uttag

Slutsats av statistik

Det kan verka lockande att se medelvolymen per detonation som ett nyckeltal. Utredningen är 
dock inte av den omfattningen att man kan dra sådana liknelser. Skulle däremot liknande 
objekt i Sverige uppvisa liknande siffror, måste man nog ta dessa på allvar.  

Det vi även kan se är att i takt med volymökningen 2004 så har även detonationerna ökat. 

I avgränsningen kan vi utläsa att detonationer från tunnelberg inte behöver analyseras vidare 
därför vi vet att det är Cord (detonerande stubin) som står för merparten av de incidenter som 
inträffat. Plockar vi då bort detonationer från krossar så är det lastning som utgör den stora 
delen detonationer per arbetsmoment. En fördelning av lastad volym per detonation, skulle te 
sig så här. 

Schaktad bergvolym ovanjord t.o.m. 200506 / Antal lastningsincidenter 

3 946 267 m3 / 12 st = 328 856 m3 / detonation 
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Årstidens betydelse

En faktor som påverkar sprängarbetet är mörker och kyla. Laddningsarbetet kommer inte 
igång direkt på morgonen och tidspress kan uppstå för att hinna trycka av innan mörkret är 
tillbaka. Stora mängder snö i kombination med stark kyla kan bidra till att stress uppstår i 
samband med laddningsarbetet.  
För att försöka hitta ett samband har även övriga incidenter på Botniabanan granskats 
närmare, nämligen kast3. Perioden maj till augusti har valts att gestalta den ljusa perioden av 
året. Övrig tid har ett klimat som i vissa hänseenden påverkar oss negativt.

Detonation av dolor / månad Kast / månad     
Januari 4 3  
Februari 1 3 
Mars 21 5 
April 10 2 
Maj 4 5 
Juni 0 3 
Juli 1 1 
Augusti 4 1 
September 8 1 
Oktober 0 4 
November 4 3 
December 2 0 

Summa 59 31 

Ljus årstid 9 10 
Mörk årstid 50 21 

Detta ger då förhållandet incident / mörk och ljus tid 

Ljus årstid 15 % 32 % 
Mörk årstid 85 % 68 %

Kan vi då utifrån dessa procenttal dra några slutsatser? 

Nej, säger vissa! Tunnelberget som står för ca 70 % av incidenterna påverkas inte av årstiden 
utan har samma klimat året runt. 
Det är förvisso sant, men det man inte tänker på i sammanhanget är att bergmassorna hanteras 
av krossar och maskiner utomhus vilka har mörker och snö som försämrar deras 
förutsättningar.  Laddningsarbetet påverkas inte, tillika uppkomsten av dolor men däremot 
vidarehanteringen där detonationerna inträffat. 

Vi kan i alla fall konstatera att ca 79 % av de incidenter som inträffat på Botniabanan skett 
under den påverkande delen av året. 

3 Se bilaga nr 3 , Stenkast 1 
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Sprängmedelsprodukter

Inledningsvis i utredningen misstänktes att Fordyn var boven till dolor, detta enl. den 
allmänna uppfattningen på projektet. Detta förstärktes när man övergick från Fordyn till 
emulsionssprängämnen och detonationerna uteblev. 

Vid intervjuerna så hänvisade många till det stora antalet reklamationer som lämnats in men 
ej blivit besvarade från Dyno Nobel. Enligt hörsägen skall även 11 tester ha gjorts på Fordyn, 
där 2 st. tester visat värden lägre än ”gränsvärdet” (1J) vid fallhammartestet. 

Detta kunde uppfattas som mycket irriterande från entreprenörhåll och det beslöts att 
kontrollera vad som testats samt inlämnats för reklamation till Dyno Nobel. 

I den sammanställning som Dyno Nobel redovisat daterat 2005094 kan vi konstatera att den 
uppgivna mängd tester som cirkulerat inte överrensstämmer med inkomna reklamationer. 
Från byggstarten 1999 har 3 st. sprängämnesreklamationer inlämnats samt 5 st. för tändmedel. 
Observera att det bara är inlämnat en reklamation för Fordyn, vilket är den som testats 
200501.

Någonstans så överstämmer inte verkligheten med sanningen kan vi konstatera av detta.

Om nu sprängmedlet Fordyn inte är av den kvalitet som sig bör, så skall sprängmedelstester 
kunna påvisa sådana brister. 

Vad är då testat? 

Dyno Nobel har själva ej testat sprängmedel härrörande från Botniabanan, men däremot från 
en bergtäkt i närområdet (Gidmarks, Gerdal). Testet utfördes i januari 2005 och sprängmedlet 
var Fordyn. Resultatet visade för fallhammartestet 5 J och tillika godkänt.
Testet utfördes av Dyno Nobel. 

Ytterligare testförsök på Fordyn har gjorts av Norab samt NCC5. Testerna utfördes oberoende 
av varandra i Finland samt Polen. Testerna visade även här godkända värden i både 
fallhammartest och friktionstest. Sprängämnet var rester från en sprängsalva.  

I det senare testet har även Dynorex testats med liknande och godkänt resultat. 

Vad beträffar övriga sprängmedel, så har ej tillgång till testresultat erhållits från dessa 
leverantörer.

När det gäller tändmedelssidan skall poängteras vikten av att centrera tändaren i sprängämnet. 
Anledningen är att dagens tändare har sämre initieringsverkan i radiell riktning. 
Arbetsmiljöverkets tidigare rapport tar även upp detta som möjlighet till dola pga. 
handhavandefel. Enligt uppgift skall det på en entreprenad ha upphittats en emulsionsslang 
med detonerad tändare i. Sprängämnet har alltså inte detonerat fast tändaren gjort det, orsaken 
är att sprängkapseln placerats mot ytterhöljet av slangladdningen. 

4 Se bilaga nr 4  Dyno Nobel, Excel sammanställningsblad reklamationer.  
5 Se bilaga nr 5 Testrapport 20050810(delar av,3 sid) samt Test Dyno Nobel 20050105 
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Intervjuer

I utredningen har utförts ett antal intervjuer både med sprängentreprenörer samt 
generalentreprenörer. Även ombud från beställare finns representerad i utredningen. 
Totalt har 6 st. sprängföretag, 5 generalentreprenörer samt beställare från två av 
projektkontoren intervjuats. Det finns entreprenader som haft detonationer på sin arbetsplats, 
samt de som ej har haft detonationer representerade i utredningen. När det gäller 
entreprenader med stående slänter kontra lagda slänter är fördelningen 50/50. En tunnel- 
entreprenör är intervjuad för att få synen på tändmedlen i dagsläget. 

Sammanställningen från intervjuerna är redovisade enligt följande kategorier. Redovisningen 
sker i punktform med en avslutande sammanfattning för respektive kategori. 

Sprängarbas / Arbetsledare 

- Dagens produkter är inte av den kvalitet som vi är vana vid. Detta gäller både
sprängämnen samt tändmedel.

- Trenden går åt känsligare sprängmedel.
- Om dolor uppstår så beror det i stor del på slarv vid laddning och kopplingsarbete.
- Trång sektion, inspändheten gör att dolor uppstår när intilliggande hål förstör.
- Dolor finns även vid användningen av anfo, men risken för detonation är obefintlig
- Skillnad redan vid dubbelspår alt. serviceväg för doluppkomst.
- Kan ej kontrollera kopplingen vid täckning. Avklippta ledare som följd
- Dubbelkoll av kopplingen från sprängarbas nr 2
- Dubbla eller trippel tändare vid pallhöjder över 6 m
- Det praktiska fungerar bättre när schaktaren ersätts enl. löpande förfaringssättet.
- Använder Fordyn i dagsläget utan problem
- Dåligt berg, överytan är helt uppsprucken även dåliga partier i berget.
- Större och kraftigare maskiner som schaktar idag.
- Ej erfarna krossentreprenörer samt dålig utbildning av maskinförare

Sammanfattning

Det finns två grupper av sprängarbasar med skilda åsikter betr. ett av skälen till dolor. Den 
ena gruppen anser att det till stor utsträckning beror på produkterna. Detta gäller både 
sprängämnen som tändmedel. Andra gruppen anser, att om dolor uppstår så beror detta till 
stor del på det egna arbetet. Denna grupp använder även sprängämnet Fordyn i salvan.  
Detta kan ju tyckas märkligt. Men det man skall beakta i sammanhanget, är att 
förutsättningarna inte är lika för dessa grupper. Skillnaden är stående resp. liggande slänter6

där då gruppen som hävdar produktfel utför stående slänter. 

Arbetet med laddning och koppling har sedan vintern 05 då kulmen nåddes på detonationerna, 
skärpts upp på alla  plan. Alla i kedjan gör sitt yttersta för att ev. fel skall avhjälpas. Detta är i 
alla fall sprängarbasarna enade om. 

Det man konkret har gjort, är att även vid lägre pallhöjder använda sig av dubbel- och ibland 
trippeltändare. Tidigare nyttjades dubbeltändare först vid pallhöjder uppemot 8-10 m. Idag är 
motsvarande höjd redan 4 m. 

6 Se bilaga nr 6 Normalsektion bergskärning Botniabanan, 
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Man tar ofta upp problematiken med att ej kunna kontrollera salvan vid täckning, när man 
använder sig av Nonelsystemet. Då man frågar om i vilken utsträckning man täcker salvor 
idag får man svaret från enstaka tillfällen till ca 25 %. Detta innebär att orsaken till dolor inte 
bara kan tillskrivas skador på tändsystemet vid täckningen. 

Möjligheterna att kunna utföra ett fullgott borrarbete försvåras pga. tillgängligheten på berget. 
Då inte enkom av dålig överyta, utan även av dåligt rensat berg samt undermåliga 
arbetsvägar.
Det skall tilläggas att vissa entreprenörer inte anser detta som ett problem. 

Schaktmetod! Rätt eller fel att gräva i bergmassorna? När grävmaskinisten gräver mot sig, 
kontra att stå på bergmassorna och låta berget rasa ner i skopan, så måste berget utsättas för 
större påfrestning tillika ett eventuellt sprängmedel! 

Vid en entreprenad har man skiljt på berghögarna utifrån typ av nyttjat sprängämne, 
patronerat respektive bulk. 
Arbetsledare synar av den ”patronerade” högen extra noga efter varje utlastning. 

Generalentreprenör

- Produktfel
- Bättre vid dubbla tändare
- Entreprenören bör säkerställa sig bättre om resultat, med använt sprängmedel, medveten

om kostnadsökningar.
- Generellt dåliga på miljö och kvalitetsarbete
- Täckning är en bidragande orsak till dolor.
- Vad ingår i åtagandet för en sprängare?
- Inarbetad fredag ?

Sammanfattning

Här börjar åsikterna om dolor att gå isär. Detta beror såklart på respektive individs kunskap 
om bergsprängning. Argumenten följer också naturligt bergsprängningsföretags uppfattning i 
sakfrågan.

Det alla anser är att efter kulmen av oavsiktliga detonationer så har all berörd personal gjort 
sitt yttersta för att hindra ytterligare incidenter. Därav en möjlig effekt att inga detonationer 
skett sedan mars månad. 

Entreprenörerna bör ha större kompetens om vad som ingår i åtagandet. Det anser flera av 
GE, det man tar upp är ex. block/styckefall, väntetid samt täckning. 

Byggledare

- Produktfel, byte av sprängmedel = inga problem
- Täckning är en bidragande orsak till uppkomsten av dolor, eftersom kopplingarna kan

skadas.
- Behöver förbättra sitt kontrollprogram
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- Det har alltid funnits sprängmedel kvar i salvorna och kommer så att göra i framtiden.
Vad gör man åt det?

- Sprängarbasen behöver få större auktoritet på arbetsplatsen.
- Har skett en förbättring sedan fokus kom på detonationerna

Sammanfattning 

Här anser man att sprängämnet Fordyn är orsak till de incidenter som inträffat. Även 
handhavandefel samt slarv hos personal är bidragande orsaker. 

Sprängarbasens auktoritet på arbetsplatsen upplevs inte lika klar som tidigare även om inget 
bestämmelsemässigt förändrats. Vad beror detta på? Rent formellt finns ex flera avsnitt i AFS 
1986:14 som är helt tillägnade sprängarbasen. Branschen bör agera för att informera/utbilda 
övriga branschaktörer om detta. 

Branschen bör förbättra sitt kontrollprogram för miljö och kvalitetsarbete! Kunskapsnivån i 
företagen kan höjas i dessa frågor. 

Slutsats av interjuver

Av det som framkommit under intervjuerna kan några punkter belysas. 

Vid intervjuerna med sprängarbasarna, så ansåg några av dem att orsaken bakom 
doluppkomsten är den sk mänskliga faktorn. Det är slarv, stress samt okunskap i vissa fall 
som ligger bakom detta. 
Intressant är att dessa kommentarer kommer från det egna ledet. Det skall tilläggas att inga 
detonationer skett på dessa entreprenader, ej heller några inrapporterade dolor i någon större 
omfattning. Självklart så kan dessa basar kosta på sig att inta denna ställning i och med att 
inga incidenter skett på arbetsplatsen.

Finns det då något samband alls, i åsikt kontra dolor? 

Här återkopplas till föregående text. 

”Men det man skall beakta i sammanhanget, är att förutsättningarna inte är lika för dessa 
grupper. Skillnaden är stående respektive liggande slänter där då gruppen som hävdar 
produktfel utför stående slänter.” 
I det här fallet så har dessa basar fått utföra liggande slänter. 

Det skall även belysas att det enl. GE inte fanns någon avvikelserapportering om dolor i 
respektive kvalitetssystem. 

Nästa punkt blir sprängämnet Fordyn . Det känns för enkelt och gent att hela slutsatsen till att 
ofrivilliga detonationer upphört beror på byte av sprängämne från Fordyn till emulsion 
(Kemix i detta fall). Det är sant att inga detonationer skett trots att dolor fortfarande finns kvar 
i bergmassorna. Men kan vi dra den slutsatsen enkom med denna information? Testresultaten 
är trots allt godkända! 

Med den information som framkommit så kan man inte låta bli att fundera över hurvida 
sektionens utformning påverkar sprängningsförloppet. Vid liggande slänt har vi inte haft 
några kända detonationer men däremot vid stående bergskärning. Vilket samband finns? 
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För att få mer kunskap i detta ämne så tillfrågades tre st. företag om sektionens utformning i 
sprängtekniskt hänseende. Deras utlåtande redovisas senare i rapporten. BILAGA? 

En annan mycket viktig åsikt från Generalentreprenörerna är sprängarbasens säkerställande 
om upptändning i borrhålet. 

Här börjar det bli intressant! Kan man vidta åtgärder för att försöka uppnå en fullständig 
upptändning trots runtomliggande faktorer som försämrar möjligheterna? 

Om så är fallet, vems är problemet att avhjälpa detta och vem bekostar merkostnaden? Här 
tycks att vi berör ett huvudproblem i sprängarbetet, nämligen ekonomi. 

Sprängplaner (Styrs av AFS 1986:14 ) 

Sprängentreprenören skall innan byggstart uppvisa en sprängplan bestående av borr-, ladd- 
samt tändplan. Även en översiktplan, bestående av planritning, postering, skjutriktning, 
täckningsplan etc. skall bifogas. Sprängplanen skall även godkännas av beställaren innan 
produktionen får igångsättas.

Sprängplanen är entreprenörens tänkta arbetsmetod i inledande skede. Planen skall därefter 
uppdateras när produktionsmetoden förändras.  

Sprängplanen samt sprängjournalen skall vid en incident eller liknande, visa hur 
entreprenören arbetat samt även verka som underlag för sprängföretaget 

Det vi kan börja med är att sprängplanerna är av skiftande kvalitet. Vissa har bra tändplaner 
men dåliga laddplaner. En del moment i planerna är nästintill omöjliga att tyda om du inte 
själv besitter stor kunskap i ämnet. Det skall tilläggas, att det finns även delar av planerna som 
är väldigt bra redovisade. Men generellt så finns det ingen av de insamlade planerna som 
redovisar de delar som skall ingå i en sprängplan på ett bra sätt. Det skall framhållas att 
sprängplaner alltid skall uppvisas för kännedom/godkännande till byggherren/beställaren. 
Alla planer som granskats i denna undersökning är godkända av beställaren. 

Av de besökta entreprenaderna så fanns det en uppdaterad sprängplan, alltså uppdaterad efter 
byggstart. Förändringen bestod då i att tändplanen ändrats till dubbla kopplingsblock. 

Flera av entreprenaderna har i dagsläget övergått till att förspräcka konturen innan salvan 
sprängs. I sprängplanen kan vi dock ej utläsa detta utan konturen sprängs med salvan. 

Uppdateringen av sprängplanen verkar inte fungera som det är tänkt att göra. Det verkar som 
om sprängentreprenörerna inte har förstått att sprängplanen även är ett hjälpmedel och inte 
bara är ett dokument som beställaren skall ha. 
Generellt så tycks att sprängföretagen ser sprängplanen som just något beställaren skall ha. 
Det som redovisas i denna plan kan komma att slå tillbaka på ”mej” som entreprenör om 
något inträffar. Ex vibrationer eller tryckvågor som förstör fastigheter och därpå följande 
yrkande på skadestånd . Därför upprättas en ”snäll” sprängplan som ej kan ifrågasättas i 
godkännandeskedet. Frågan är sedan om sprängplanerna alltid följs i verkligheten. 

Vad beträffar uppdatering av sprängplanen så behöver man fastställa vad som innebär en 
förändring. När skall en plan uppdateras? Hur stor får avvikelsen vara från grundutförandet? 

Detta kan belysas genom att visa två ytterligheter. 
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Sprängentreprenören på E 6411 beskriver att han kommer att utföra ett arbete beläget mellan 
X och Y samt nyttja en specifik laddning mellan 0,4-1,0 kg/m3!  
Vid E 6413 är entreprenören istället väldigt detaljerad i sin sprängplan. Här finns det 
redovisat hur tillvägagångssättet kommer att vara, t.o.m. på olika pallhöjder.  
Skall då sprängplanen vid E 6413 uppdateras så fort minsta förändring sker, medan den vid E 
6411 i princip aldrig kan komma att behöva förändras? 

Kan sprängplaner utformas som den första av dessa? Då kommer vi troligen att få se väldigt 
generella planer i fortsättningen. Orsaken är enkel! Entreprenörer vill producera och inte 
handlägga en massa dokument. 

Om vi jämför planerna mot varandra verkar placeringen och utformningen av hjälparhål vara 
den skillnad som framträder mest. Den fråga som uppkommer är hur man säkerställer botten 
av hjälparhålet i förhållande till runtomliggande hål? Finns det någon mall eller dylikt 
framtagen för att säkerställa placeringen? 
Vid några borrplaner så känns det som om placeringen av hjälparhålet kan göra att närmaste 
produktionshål påverkar genom ryckare eller dödpressning. 
I branschen verkar det vara allmänt känt att det är vanligt förekommande med dolor just från 
hjälparhålen. 

För framtiden bör branschen utforma en enhetlig modell för sprängplanen. En sådan borde 
underlätta arbetet för både beställare och entreprenörer. 

Påverkande krafter vid berghantering.

Vid försäljning av sprängmedel inom EU krävs att produkten är CE märkt. För att få CE-
märka produkten utförs bl.a. av två st. test som visar vilka påkänningar produkten skall klara 
av.

Testerna är följande: 
Fallhammartest. Kravet är att motstå en anslagsenergi på minst 2 J 
Friktionstest. Sprängmedlet skall motstå en belastning på minst 80 N 

Detonationerna som skett på Botniabanan har föregåtts av någon form av maskinell påverkan. 
För att kunna visa vad spräng- och tändmedel utsätts för vid berghantering har nedan 
redovisats vilka jämförbara värden som sprängmedel kan utsättas för vid berghantering. 

Typ av maskin Storlek Påkänning

Skuthammare7, knack. (Ramer) 2500 kg 5000 J 
3500 kg 9000 J 

Grävmaskin8 (Cat, skopans grävkraft)               330L 180-240 kN
(Cat, skopans grävkraft) 365B II 300 kN

Hjullastare9 (Cat, brytkraft på tänderna)            980g 220-250 kN

Larvkross10 (Sandvik/Arbrå)    CM1208, max 7000kN 

7 Produktblad Ramer 
8 Produktblad Cat grävmaskiner. 
9 Produktblad Cat hjullastare 
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CM1208, granit    200-300 Mpa 
JM 1208                 1490 J 

De värden som uppges är alltså påkänningar som sprängmedel kan utsättas för vid optimala 
förutsättningar.  

Det man direkt kan konstatera av ovanstående värden är att om sprängmedel detonerar vid 
påkänningar av dessa slag så kan inte det betecknas som onormalt.  

Hur man går vidare med dessa fakta är svårt att säga. Men kanske praktiska tester med olika 
sprängmedel och maskiner kan utvisa hur påkänningen av sprängmedlet skall beaktas. 

Är det så att dagens maskiner i kombination med dagens sprängmedel inte går ihop, dvs 
maskinerna har blivit för ”kraftiga” i förhållande till sprängämnenas känslighet. 

En annan frågeställning beträffande maskiner som dykt upp under utredningen är - Har 
material samt legeringar på maskin och redskap förändrats under de senare åren?  
Frågan ställdes till Anders Ståhle, försäljare av hydraulhammare samt slitdelar till skopor och 
andra makinredskap. 
- Materialet i tänderna har ej förändrats under dom sista 20 åren och det skiljer ingenting
mellan olika leverantörerna i dagsläget. Merparten av dagens tänder kommer från Kina och
Korea och är plagiat av de amerikanska och europeiska tillverkarna.
Däremot har man börjat nyttja Hardox 500-550 i bröstplåtar, gavlar samt uteslutande i
slätstålsskopor istället för Hardox 400. Avslutningsvis menar Anders att i metallurgiskt
hänseende så innebär det en fördubblad slitstyrka.

Om slitstyrkan fördubblats,  kan det då innebära att gnistbildningen ökar?  

Arbetsmiljö

Vid de intervjuer som gjorts, då i första hand med sprängarbasarna, har frågan om 
arbetsmiljön tagits upp och hur man uppfattar den på Botniabanan. 

- Man upplever inte att stressen är mer på Botniabanan än på något annat projekt. Kan i
vissa fall bli stressigt under mörkerperioden.

- Man tilläger även att man är så van att arbeta under dessa förhållanden idag att man inte
kan säga om det är stressigt eller ej.

- Om tillgängligheten är dålig på berget, så innebär det tunga och långa lyft av sprängmedel
som följd.

Från generalentreprenörerna samt beställarsidan uttrycker man sig så här. 

- Det vore märkligt om det inte vart stressigt, när man jobbar in fredagen, trots att man inte
kan få ut full dag under den mörka delen av året.

- Bergarbetaren känner sig inte alla gånger bekväm att delta i möten.
- Auktoriteten måste höjas hos sprängarbasen för att få till en tydligare arbetsgång. Det är

han som bestämmer!

10 Se bilaga nr 7 Skrivelse Sandvik/Arbrå, 
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Anders Byqvist, SEKO Väg & Ban har delgett sin uppfattning om arbetsmiljösituationen på 
Botniabanan. Anders har sedan byggstarten 1999 verkat i projektet och har med det en god 
uppfattning om läget. Hans skrivelse11 bifogas i sin helhet i slutet av rapporten.

Det vi utläsa av skrivelsen är: dåliga rutiner, stress pga. olika faktorer, beställarens 
helhetsanalys, bristande utbildning är några av de synpunkter som Anders beskriver. 

Vi vet alla att dessa faktorer inverkar på ett negativt sätt när det gäller arbetstagarens 
förutsättning att utföra laddningsarbetet. 

Här kan belysas det dokument som bifogats sprängplanerna från E 5601. Här har 
entreprenören tänkt till och tagit åt sig av de incidenter som inträffat på ett föredömligt sätt.  

Sektionens utformning

Av den information som framkommit vid intervjuer och från statistik, kan vi utläsa att de 
detonerande dolor, vilka skett från ovanjordsberg, kommer från entreprenader där stående 
bergslänt utförts i samband med enkelspår.  
Vad är det som sker vid sprängningsförloppet? Kan det vara en orsak till att dolfrekvensen är 
större där än vid liggande slänt? 

Frågan har ställts till 3 st. företag, vilka bör kunna besvara den på ett relevant och riktigt sätt. 
Företagen är Norab AB12, Applex AB samt Skanska Teknik AB13

I dagsläget har två företag besvarat frågeställningen. 

Vad anser då dessa företag om sektionen och dess inverkan? Gemensamt är risken för 
överslag mellan hålen. Den täta hålsättningen vid botten, i kombination med en hög specifik 
laddning hinner öppna sprickor i berget innan intilliggande håls sprängmedel hunnit detonera. 

Borrningen och risken för hålavvikelse vid höga pallar tar Skanska upp som en möjlig orsak 
till uppkomsten av dolor. Norab belyser bergets egenskaper i regionen och att sprickigt berg 
inte är enkelt att arbeta med. 

Vad beträffande pallhöjden anser Rune Gustavsson vid Norab att man bör dela av denna med 
en avsatts för att få en bredare överpall. Denna skulle även underlätta åtkomligheten för 
underhåll.

Vad kan vi utläsa från dessa ? 

Normalsektionens konstruktion är trång i botten, vilket kan leda till uppkomsten av dolor.  
Men det är därmed inte omöjligt att spränga sektionen. Det går att avhjälpa möjliga problem. 

Leverantörsutlåtande

Vad anser våra leverantörer av sprängmedel om de incidenter som inträffat på Botniabanan? 
Frågor och påståenden14 ställdes till de tre representerade leverantörerna vid projektet. Dessa 
tre är Norab AB15, Orica Kimit samt Dyno Nobel16. Orica Kimit har ej besvarat brevet. 

11 Se bilaga nr 8 
12 Se bilaga nr 9, utlåtande Norab AB 
13 Se bilaga nr 10, utlåtande Skanska Teknik AB 
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Dyno Nobel har via Forcit17 tillsänt utredningen svar ang. mjukgörande olja! 
Hur besvarar man en frågeställning som tar upp ”branschens känsla angående 
kvalitetsförsämring”? Som leverantör skall man ju försvara sin produkt, så det fanns kanske 
inte alltför stora tankar om något utförligt svar. Men det tycks  i alla fall som man har tänkt 
till och besvarat frågan på ett seriöst sätt. 

Både Dyno Nobel och Norab anser att den kvalitetskontroll som tillverkarna av sprängmedel 
uppvisar är av det slag att ingen kvalitetsförsämring kan påvisas i dagsläget. 
Utförda tester på sprängmedel visar att så är fallet eftersom testresultaten är godkända. 

Vad kan då orsaken till detonationerna vara? 

Svaren som ges överensstämmer med den generella uppfattningen som branschen har! Det 
kan bero på borrningen, den trånga sektionen, bergets egenskaper, större maskiner samt 
stressig arbetsmiljö med ett hårt klimat på de nordliga breddgraderna. 

Vad gör leverantörerna i dag för avhjälpa problemet? 

Bägge aktörerna deltager i träffar samt informerar om produktanvändning. Information till 
övriga aktörer på arbetsplatsen anser man vara av stor betydelse, detta för att försöka 
eliminera incidenter. 

Andra projekt i Sverige

Även byggledare i två andra större byggprojekt i Sverige har tillfrågats angående förekomsten 
av dolor Utbyggnaden av E3, E6 an på västkusten samt E4 Mehedeby – Uppsala. Syftet är att 
se om liknande problem återfinns hos dem. 

Vägverket Region Väst, Håkan Thoren. 

Håkan har en stor erfarenhet från bergsprängning, både som entreprenör och som byggledare. 
Han skräder inte heller med ordet ”Rufflarverksamhet” beträffande bergsprängning i 
dagsläget. En bidragande orsak till detta anser han beror på den onormalt låga prisbild som 
finns på västkusten. För att genomföra sitt åtagande så måste entreprenören gena för att 
överhuvudtaget kunna överleva. Han syftar då på den dåliga täckningen som resulterar i 
sprängskador ute i markerna. Det slutresultat som kontursprängningarna uppvisar, är även det 
beroende på fusk. 

Man har inte problemen med dolor på dessa projekt, det är å andra sidan en helt annan sektion 
som byggs, den kan nästan jämställas med produktionssprängning. Därav den stora delen 
ANFO och emulsionssprängämnen (bulk) i salvorna. 

Håkan tar upp skillnaden mellan beställare i dagbrott, gruvor samt bergtäkter gentemot 
beställare hos Vägverket, Banverket, kommuner och industrier. Hos de förstnämnda ser man 
till slutprodukten och dess funktion, egenskaper etc. Hos de andra beställarna stirrar man sig 
blind på att upphandla till lägsta pris och att lämna över ansvaret till entreprenören under 
byggskedet. Han efterlyser ett större engagemang hos beställarledet under hela processen. 

14 Se bilaga nr 11, frågeställning leverantörer 
15 Se bilaga nr 12, svar Norab AB 
16 Se bilaga nr 13, svar Dyno Nobel 
17 Se bilaga nr 14, svar Forcit 
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Även att våga ta tag i problem i tid och inte blunda pga. ev. merkostnader. Entreprenörerna 
behöver lära sig att sköta miljö- och kvalitetsarbetet på ett bättre sätt än vad det görs idag.  

Vägverket. Projekt E4 Uppsala, Bengt Lindell, etapp I

        Lars Pernler, etapp II & III 

Man har haft relativt få dolor under objektet. En påborrning som resulterade i personskador, 
men annars inget onormalt. Visst har dom hört talats om detonationer i krossar(troligen cord) 
men inget har rapporterats.  Sektionen är uppemot 100 m bred på sina ställen, så man behöver 
inte vara rädd för inspändhet. Som bottenladdning nyttjas dynamiter (Fordyn) samt stor del 
ANFO och bulksprängmedel. 
Det man upplever som problem på objektet är alla de kast som inträffat med skador på 
vegetation och mark som följd. Dålig ekonomi samt högt tempo sägs vara orsaken. 
Entreprenörernas kvalitets- och miljödokumentation är generellt sett dålig och tjat måste till 
för att få in erforderliga dokument. 

Kommentar 

Troligen saknar inte dessa projekt dolor helt. Detta pga. användandet av ANFO samt bulk 
som då inte syns och märks på samma sätt som patronerat sprängmedel. Även bottenbredden 
på salvorna spelar så klart in då den inte bidrar till inspändhet i salvan. 
Det som kan tyckas lite märkligt är att man inte agerar mer kraftfullt beträffande kasten. Det 
om något åligger entreprenören i åtagandet. 

Intressant att bägge objekten tar upp ekonomin som orsak till avvikelser och brister. Man har 
alltså under flera års tid konstaterat detta men ändå inte agerat eller gjort något från 
beställarhåll för att komma till rätta med problemet. 
Någon avvikelserapportering när det gäller dolor finns ej att tillgå från något av objekten.  

Sammanfattning – Dolgruppens utredning

Sammanfattningen är skriven utifrån rapporten men också utifrån Dolgruppens 
diskussion som avhölls då rapporten presenterades. 

Varför uppstår dolor ? 

� Ryckare
� Dödpressning
� Skador på tändare vid täckning 
� Felaktigt handhavande 

Varför detonerar dolorna ? 

� Presskrafter från grävmaskiner, krossar etc 
� Skuthammare
� Påborrning
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Hur förhindrar man att dolor uppstår ? 

� Minst dubbla sprängkapslar från 4-6 m pall eller eljest där risk för ryckare 
föreligger

� Tätsömmar sprängs som förspräckning 
� Utveckla borrplaner för trånga sektioner 
� Noggrann kontroll vid täckning
� Noggrann avsyning efter salvan 
� Ta bort felaktigt handhavande genom kompetenshöjning och tydliga rutiner 
� Användning av emulsionssprängämnen där detta är möjligt 
� Elektroniska sprängkapslar 

Hur förhindrar man skadeverkningar då dola uppstått ?

� Information till samtliga på arbetsplatsen om problematiken och åtgärder ifall 
dola upptäcks 

� Skyddsglas på alla involverade maskinenheter 
� Vänd hytter på dumprar från lastfronten 
� Inga människor i närheten vid utlastning, skutknackning, krossning etc. 

Vem ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtages ? 

� Alla i byggprocessen måste arbeta för att minimera olyckor 
� Tillverkare av sprängämnen måste ständigt sträva efter att utveckla säkrare 

produkter
� Sprängarbasen har formellt sätt kanske det största ansvaret 
� Men lika stort ansvar faller på arbetsgivarna i utförande företag, nämligen att 

tillse att personalen har relevant kunskap samt förutsättningar i övrigt att utföra 
arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. 

Tekniska förklaringar: 
(Hämtade från Arbetsmiljöverkets undersökning av dolor uppkomna vid sprängarbeten för 
Botniabanan). 

Ryckare – i en salva med flera hålrader sker ofta förskjutningar i bergmassan genom att 
berget utvidgas 70 % vid fragmenteringen. Dessa bergförskjutningar kan orsaka att 
närliggande laddade borrhål ”klipps av” varvid endast den del som innehåller en 
sprängkapsel detonerar. Detta medför dolor i bergmassorna. 
För att undvika ryckare användes två eller flera sprängkapslar per borrhål. 

Dödpressning- Alla sprängämnen är beroende av initieringscentra för att kunna 
detonera. Dessa utgöres vanligen av luftbubblor som tillsättes i tillverkningsprocessen. 
Vid sprängning kan gastrycket från en detonerande laddning fortplantas genom 
sprickor i berget till ett närbeläget laddat borrhål som ännu ej detonerat. Genom 
tryckstegringen pressas luften ur denna laddning med en dola som följd. 
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Sammanfattning

Faktum är att antalet sk ofrivilliga detonationer ökat starkt senaste året. Även antal stenkast 
har ökat. Olyckor med borrvagnar som välter är inte heller helt ovanligt. 
Vad beror detta på? Är det en ökning? En del som varit med säger att det alltid varit så här. 
Det är bara så att inga anmälningar gjorts tidigare ett sk mörkertal vilket ju inte gör saken 
bättre. Troligtvis finns det många samverkande orsaker. Antalet bergarbetare (sprängare och 
borrare) har minskat samtidigt som berguttaget ökat. Effektiviseringar kallas det, främst på 
borrsidan, men vem säger att säkerheten inte har påverkats. Färre personer ser mindre av faror 
ex odetonerat sprängämne, färre personer blir också mer stressad personal. Ökad 
effektivisering på gott och ont har även skett på schakt och krossidan. Sammansättningen på 
våra sprängämnen har också förändrats, grävmaskiner blivit kraftigare etc. Men varför 
spekulera? Det går att göra konkreta undersökningar. BEF har tagit fram ett förslag till 
”haverikommission” som presenterats för Arbetsmiljöverket som är ansvarig myndighet för 
arbetsmiljön. 
 Dolgruppen och arbetet i samband med det sk Borrvagnsseminariet är två bra exempel på ett 
samarbete mellan alla berörda parter. 

För att snabbt få bergsprängning så säkert som möjligt måste också alla i processen ta sitt 
ansvar. Beställare, ställ och kontrollera säkerhetskrav på sprängentreprenören samt bedöm 
ifall anbudssumman står i relation till dessa krav. Sidoentreprenörer (schakt, kross) se till att 
beställaren och sprängentreprenören har informerat er om risker och åtgärder. 
Myndigheter utöva tillsyn, utred, informera och ändra om nödvändigt bestämmelser. 
Sprängmedelsleverantörer gör Era produkter så säkra som möjligt och delta öppet i 
utredningsarbete efter olyckor. 
Bergsprängningsentreprenörerna har arbetsmiljöansvaret för det egna arbetet. Det går inte 
bara att skylla på övriga aktörer. Samverka och informera istället. Pruta inte bort säkerheten, 
det kan bli ert livs sämsta affär. 
Alla led har sitt ansvar för säkerhet. Ibland säger man säkerhet måste kosta och då har man i 
alla fall kommit till någon form av insikt. Men jag skulle vilja vända på det och säga –
säkerhet lönar sig – för säkerhet och kvalitet går oftast hand i hand vilket gör att det högre 
anbudet med säkerhetstänkande oftast ger lägre totalkostnad. Och då menar jag redan 
produktionsmässigt, händer det värsta så vi måste börja värdera människoliv känns 
kostnadsaspekten helt ointressant.
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