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ARBETSMILJÖN VID BERGUTTAG UNDER JORD - EN TILLBAKABLICK 
ÖVER SO ÅR 

Gunnar Nord Atlas Copco Rock Drills AB 

Bakgrund 

Arbetsmiljön vid våra undermarks- och ovanjordsarbeten i berg för 50 år sedan ser helt 

annorlunda ut vid en jämförelse med dagens situation. Förbättringarna är en följd av 

ökade insikter om betydelsen av en säker och hälsosam arbetsplats i samhället samt en 

strävan efter ökad produktivitet. Det är många parter som har bidragit till dessa 

förbättringar som fackföreningar, statliga myndigheter, gruvbolag, byggentreprenörer 

samt leverantörer av utrustningar och material. 

Det är en utveckling med både stora och små språng. En tillbakablick över det gångna 

halvseklet kommer att göras över hur bergarbetena har gestaltat sig under denna 
tidsperiod med fokus på arbetsmiljö som följd av förändrade arbetsmaskininsatser. 

Inledning 

Strävan efter en god arbetsmiljö är ett arbete som bedrivs på många fronter. Att uttala 

sig om vilka arbetsinsatser som haft störst betydelse genom åren är näst intill omöjligt. 

Man kan bara konstatera att såväl stora som små organisationer samt enskilda individer 

har alla dragit sitt strå till stacken. Nämnas bör dock de systematiska insatser som 

arbetsmiljöverket har stått för avseende både mätning och beskrivning av arbetsmiljön 

samt upprättande av regelverk. Mycket av det material som presenteras nedan har sitt 

ursprung i denna organisation, men Gramko står också för en väsentlig del av 
materialet. Från Atlas Copcos arkiv har väsentligen uppgifter hämtats som beskriver de 

arbetsmaskiner för bergarbeten som har nyttjats under detta senaste halvsekel. 

I denna presentation kommer arbetsmiljön att beskrivas parallellt med maskininsatserna. 

Det innebär inte att förändringar och förbättringar i arbetsförhållandena endast är direkt 

relaterade förändringar av maskintekniken. Som påpekats ovan är det många andra 
insatser som kan ha haft större eller mindre betydelse. Redovisningen kommer att göras 

som tre ögonblicksbilder spridda i tiden över de gångna 50 åren. Tyngdpunkt kommer 

att ligga på underjordsarbeten i berg. 

Beskrivning av arbetsmiljön kommer att ske i form av bilder och beskrivningar men 
också som statistik över skador av olika karaktär och omfattning. Det skall sägas att 

detta föredrag på intet sätt kritiserar missgreppen i de arbetsmiljöer som beskrivs. 
Allting måste ses sin tids ögon. 
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För 50 år sedan eller tidigt 1950-tal 

Världskriget är över sedan några år tillbaka och folk befinner sig i stora delar av jorden 
fortfarande på de nedre stegen av behovstrappan. Det är mat för dagen som gäller. I 
Skandinavien är det behoven hos stora barnkullar som skall tillgodoses och det är stor 
efterfrågan på varor. Koreakriget pågår och man får avsättning för i stort sett allt som 
produceras. I Kiruna har man sedan några år börjat bryta malm under jord, 
vattenkraftutbyggnaden skjuter fart i Sverige för det är stor efterfrågan på billig elenergi 
och arbetskraft finns det gott om. Fokuseringen är produktion utan något djupare 
intresse för arbetsmiljöfrågorna. Man arbetar aningslöst med att klä fasader och tak på 
boningshus och industrier med asbestplattor. 

Hårdmetallen har precis upptäckts eller uppfunnits och exploateras snabbt inom 
bergbyggnadsindustrin. Nya tryckluftdrivna bergborrmaskiner har tagits fram och den 
lätta Svenska metoden lanseras där mottot är en maskin en man med Atlas Copco och 
Sandvik som pådrivare. Uppfinningsrikedomen är stor ute på arbetsplatserna man 
bygger de mest fantasifulla ställningar för att exploatera de nya borrmaskinerna. 

Arbetarna har till stor del fortfarande betalt för lossbrutna kubikmeter berg där de själva 
står för kostnader för borrstål och sprängmedel. Ingen brydde sig om den stress det 
innebar att som arbetare stå ansvarig för dessa kostnadsrisker. Inte heller skyddade man 
sig särskilt väl mot buller. Vetskapen om hörselskador var inte väl spridd. Parentetiskt 
kan nämnas att det fanns militära befäl som tränade sitt manskap i att bli bullertåliga 
genom att exponera soldaterna för ljudet från detonerande granater. 

Figur 1. Visar tillgängliga fyrskärskronor med hårdmetalleggar. Bilden är från en tysk 
tidning om bergsprängningsteknik och är daterad till tidigt 60-tal. 

Den lätta tryckluftsdrivna borrmaskinen med automatisk rotation som kunde hanteras av 
en man var ett rejält teknologiskt steg. 

Knämataren även den tryckluftsdriven var också en förbättring i jämförelse med tidigare 
arrangemang med en rak matare som där reaktionskraften fördes till berget via ett 
separat monterat spännben. 
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Figur 2. Den lätta svenska metoden 

Som en följd utvecklades bättre borrplattformar eller jumbos som gjorde det lätt att 
förflytta de handhållna borrmaskinerna och även täcka stor tunnelarea. Exempel på detta 
kommer att visas nedan. Sprängtekniken utvecklades likaså med bättre och säkrare 
tändare samt en differentierad laddteknik där man tog hänsyn till hålens placering i 
salvan. Man lärde sig också att hantera sämre bergförhållanden med en effektivare 
förstärkningsteknik. 

För att konkretisera vad som ovan sagts om förhållandena skall glimtar ges från några 
praktikfall. 

Det första exemplet är första utbyggnaden av Vinstra kraftverk i Norge där tunnel
sprängningarna utfördes kring 1950. Huvudtunneln för vattenvägen är hela 23 km lång 
och har en tvär ektion av 30 m2 som är D-formad. Detta projekt var framgångsrikt och 
har fått markera det internationella genombrottet för den lätta svenska metoden. 
Drivningsupplägget framgår av de två figurerna nedan. 

Uf plägget var så att man gick före med en pilot över full tunnelbredd i botten cirka 13 
m och strossade sedan ut taket i två steg. Vid det första skiftet borrades piloten till 
dryga 2 m (7 fot), och första takstrossen som bestod av 5 hål till dubbla det djupet och 
efter sprängning vidtogs utlastning. Vid andra skiftet borrades piloten igen samt 
resterande hål för takstrossen också de till dubbla pilothåls djup. 

Man var totalt sex man på skiftet, fem borrare och en förman och man presterade i snitt 
25 tunnelmeter per vecka vilket motsvarar två salvor per dag. Mobiliseringen för varje 
salvborrning var extremt kort och uppges ha varit cirka 7 minuter. Borrstålet klarade 15 
meter innan omslipning krävdes. Berget uppges ha varit en glimmerskiffer skulle ha 
varit medelsvårt att borra och svårsprängt. Vad man ansåg anmärkningsvärt var att 
under borrningsmomentet så gick borrmaskinen i 85 procent av tiden. Det är inte svårt 
att leva sig in i den press som borde ha legat på bergarbetarna. 
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Figur 3. Drivningsupplägg huvudtunnel vid Vinstra kraftverksutbyggnad cirka 1950 

Det finns ganska gott om rapporterade praktikfall från denna period och ännu ett skall 
därför redovisas. Uttag av pallen vid utloppstunneln till Harrsele kraftstation i syfte att 
något också bely a pallborrning vid denna tidsperiod. H la tunnelns tvärsektion var 260 
m2 med en bredd av 15 m och höjd av dryga 18 m. TunneJns längd var 3400 m. Delning 
på galleri och pall gjordes så att de blev lika stora nämJigen 130 m2

. Såväl galleri som 
pall drevs från tunnelns båda ändar som dock inte var fria utan gavs tillkomst genom 
tillfartstunnlar 44 m2 stora. De var 400 m och 120 m långa. Allt berguttag inkluderande 
både tillfartstunnlar, avloppstunnel och kraftstation genomfördes på 3,5 år (1953-1957). 
Framdriften försinkades av omfattande kaolinisering av berget som bitvis krävde full 
betonginklädnad. 

Pallsprängningen vid uppströmsändan började i maj 1956 och i februari 57 hade man 
tagit ut 1660 m pall. Från nerströmsändan startade man i december 1955 och hade tagit 
ut cirka 1500 m i september 56. Adderar man den totala insatsen blir det 18 månaders 
enkelfront drivning av pallen, vilket motsvarar ett snitt på 175 meter per månad eller 
23000 m3/månad. 
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Loading a car and switching it from one rail ta 

another by the pneumatical ly operated boom an 

the drill carriage is a matter of minutes. 

Figur 4. Tvärsektion ( 30 m2
) av huvudtunnel vid Vinstra kraftverksutbyggnad cirka 

1950 

Borrma kinerna presterade i snitt 6,8 m/timme inkluderande stångskarvning och flytt. 

Lastaren pre terade 60-70 m3 /timme och det är ett långtidsvärde som innefattar 
störningar av skilda slag. Den sammanlagda kapaciteten för en enkelfront blev i snitt 

knappa 8 meter per arbetsdag. 

Det var uppenbarligen så att man många gånger ville komma bort från de påfrestande 

arbetsmomenten som den lätta metoden innebar. Sannolikt avsåg man också att få 

maskinoperatören (borraren) att ta hand om mer än borrmaskin såsom i exemplet ovan 

med pallborrning. Man kan nämligen vid genomgång av tunnelbyggnadslitteratur från 

den tiden stöta på en mängd olika borrplattformar eller jumbos som de också betecknas. 

Nedan skall några exempel visas utan någon närmare analys. 

Det första exemplet är en rälsburen vagn med stegmatare för de hål som ligger i salvans 

centrala delar där parallellhålsöppningen återfinns. En bättre parallellhållning var 

resultatet och möjlighet öppnades för längre salvor i småtunnlar. En operatör kunde utan 

större svårighet sköta två maskiner först en reguljär lätt borrmaskin med vinkelstödben 

och som nummer två den ena borrmaskinen av de två som var monterad på vagnen. 
Uppställningen för borrning med fyra maskiner kräver alltså endast två operatörer. 
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Fig. 2. Drilling pattern 11sed for bench blasting at Harrse/e 

Figur 5. Metodbeskrivning samt borr och tändplanför palluttaget av avloppstunneln 
vid Harrsele kraftverksbygge. (Från Waterpower juli 1959 Ahlström & Jörgensen) 

Figur 6. Rälsvagn med stegmatare 
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Figur 7. Borrjumbo med stegmatare för en tunnelarea av 45 m2
• From Invernawe 

Hydroelectric power scheme. (Se vidare nästa bild) 

,' , ~ 
~ :0 ..,,., -+g ~ 

1 

..,9 +8 +7 i.\ 

' 
I 
I 

. -· '-'-----"' ••''Il' ;:,,..o_ .. H". 

1-1-------13;,. Dr,lfh"1'1c!f. 

.cpcs~ .... . 

.,,.~ .... 
!i----- ~8 D->,,,.,..,,,... 

IJ--- ~·:i... -.~-~ 

.,.,,._ 
• "'6~mi 

::c1w~.- ,jtJm 
~J.-.,l-1 •S5 

-• 
0 
----• 1 J52~ 

c ,~o,o~rl -;,, p,y t>..:i~ • • t63'.0 • 1 .,,,_.....,.,,..,_. .~.,.. 

Figur 8. Invernawe Hydrolectric powerscheme skiss över borrplattform samt borrplan 

Exemplet ovan visar en borrjumbo för en större tunnel där man använder så kallad V
cut. I detta fall med en borrjumbo utrustad med 16 stegmatare krävs 8 borrare för att 
hålla alla 16 borrmaskinerna fullt sysselsatta. 
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Genom att studera drivningsuppläggen kan man konstatera att säkerhets- och 
hälsotänkandet var eftersatt med dagens mått mätt. Den speglar andan för 50 år sedan 
med arbetare i stort sett bara skyddade av sin hjälm och i bästa fall lite bomull i öronen 
för att dämpa det värsta bullret. Arbetaren blev slutkörd i muskler, fick vibrations
skador, andades in kvartsdamm, oljedimma och ibland radon. Härtill skall man lägga 
mental stress även om många gärna talar om den gamla goda tiden. Trots att man hade 
enkel maskinell utrustning presterade man en god produktion. Det var sannolikt 
arbetarnas kroppar som fick betala priset. 

För 25 år sedan eller i slutet av 70-talet 

Bonteknik 

För cirka 25 år sedan hade den lätta Svenska metoden spelat ut sin roll åtminstone här i 
Skandinavien. Den självgående borrvagnen som hade gjort sitt intåg redan i slutet av 
60-talet för större tunnelarea och då utrustad med tyngre luftdrivna borrmaskiner (se 
figur 9 nedan) fanns nu. Så småningom lanserades även riggar för mindre tunnelarea. 
Vidare överger man begagnade truckar som bärare mot standardiserade sådana, 
anpassade för skilda tunnelstorlekar. Krav på bättre arbetarskydd blir allt högljuddare 
och de nya kraven planeras in vid konstruktion av nya riggmodeller. Utvecklingen kan 
uttryckas som ett kontinuerligt gnetande om man vill vara negativ. 

Skyddstaken var av enkel typ och skyddade mest mot vatten och mindre blocknedfall 
och det var inte alla riggar som var utrustade med dem. 
För borrning ovan jord med luftspolning hade den fösta <lammavskiljaren redan funnits i 
10 år. 

Figur 9. Borrjumbo från cirka 1970 avsedd för tunneldrivning vid 
vattenkraftsutbyggnad (Från Skanska) 
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Figur 10. Vid borrning av grövre hål med Simba för så kallad produktions borrning i 

gruvor dominerade alltjämt luftmaskiner. 

På en punkt sker dock en drastisk förändring under denna tidsperiod och det är 

introduktionen av den hydrauliska borrmaskinen. Denna lanserades i början av 70-talet 

och vann snabbt popularitet bland användare. Dessa maskiner gav cirka 25% bättre 

borrsjunkning vid en jämförelse med luftmaskiner vid lika så kallad slageffekt. 

Spmtbetongteknik:en 

En annan mycket stor förändring sen tidigt 50-tal var den vitt spridda sprutbetong

tekniken för att säkra det uttagna hålrummets stabilitet. Denna teknik var i stort sett 

okänd i början av 50-talet men tillämpades 25 år senare nästan undantagslöst vid alla 

bergarbeten. Det var torrsprutningstekniken som tillämpades. Man experimenterade 

med olika kemiska tillsatser för att snabba upp härdningsförloppet för att snabbt kunna 

bearbeta tunnelfronten efter utförd förstärkning. Så kallad handsprutning var fortfarande 

mycket vanligt men den mekaniserade sprutningen tillämpades i en allt större 

omfattning. Ur hälsosynpunkt kan man konstatera att torrsprutningen var en mycket 

smutsig verksamhet. Det så kallade återslaget kunde utgöra så stor del som 25% av den 

volym som kom ur sprutmunstycket. I materialet ingick en hög andel finkorniga 

partiklar av både kalk och kvartsdamm som förblev svävande i luften under lång tid och 

följaktligen inandades av både sprutoperatör och hjälpare. Självfallet sökte man 

eliminera problemet med god ventilation och inandningsskydd, men det var långt ifrån 
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alltid som dessa åtgärder fungerade tillfredsställande. Operatören befann sig oftast 
under skyddstak när den mekaniserade sprutningen tillämpades. 

Redan under 70-talet gjorde våtsprutningsmetoden sitt inbrott. Det var huvudsakligen 
förbättrad produktivitet som gjorde den framgångsrik. Den våta sprutmetoden band 
dammpartiklarna i högre utsträckning vilket medförde en förbättrad arbetsmiljö. 

Figur 11. Plabutsch motorvägstunnel Österrike 1984 Boomerutrustade 
hydraulborrmaskiner 

Skrotning och utla tning 

Till de mest riskfyllda bergarbetena hör skrotning av lösa bergblock. Denna aktivitet har 
varit manuell så länge som bergarbeten har funnits. Det var den också för 25 år sedan 
och den innebar att skrotaren som oftast var den mest erfarne bergarbetaren klev upp på 
salvhögen med sitt spett för att konstatera vilka block som vara lösa och sedan bryta 
loss dem. Arbetet var riskfyllt men arbetsställningen innebar också hårt slitage av 
muskler och leder då man hela tiden hade ett ansträngande arbete med armarna resta. 
Röster höjdes för att skrotning skulle mekaniseras och prototyper av mekaniska skrotare 
började dyka upp. 

Vid utlastning hade de midjestyrda hjullastarna fått en dominerande roll i de större 
tunnlarna och i gruvindustrin. Det innebar att operatören hade ett väsentligt bättre skydd 
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mot buller, damm och stennedfall. Dessutom gav dessa lastare oftast en bättre 

upplysning av själva arbetsplatsen som följaktligen gav en säkrare miljö. 

Figur 12. Lastning med hjullastare byggarbetsplats okänd 

Det skall dock tilläggas att ergonomin i hytterna inte var av samma standard som idag. 

Vibrationsskador av hel-kroppstyp var inte ovanliga. Speciellt gällde detta för 

gruvlastare. 

Sprängtekniken 

Vid denna tidpunkt hade det nya tändsystemet Nonel introducerats som en ersättare till 

de elektriska systemen. Det var dyrare än de traditionella tändmedlen men gav en 

väsentligt säkrare arbetsmiljö. Risken för oavsiktlig upptändning av salva eller delar 

därav på grund av läckströmmar till de elektriska ledarna hade helt eliminerats. Det 

skall dock påpekas att de elektriska tändarna fortfarande var dominerande. 

Sprängämnena var till stor del nitroglycerinbaserade men Anfo brukades till en inte 

oväsentlig del. Det innebar att man hade höga halter av koldioxid och nitrösa oxider i 

spränggaserna, vilket som känt är kräver en omfattande vädring innan man kan närma 

sig den sprängda salvan. 

Skadefrekvens 

Det är svårt att ge en objektiv bild av skador och skadeutveckling eftersom 

klassificering och mätning av skador har skiftat över den aktuella 50-årsperioden. 

SveMin har dock fört statistik för gruvorna över denna tidsperiod och därför skall några 

utvalda registreringar redovisas nedan. Hela perioden fram till år 2004 kommer att 

beskrivas trots att arbetssituation gällande idag ännu inte har behandlats. 
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Först ut är antalet olycksfall, figur 13. Som framgår av figuren täcks både ovan- och 
underjordsarbeten. Man kan konstatera att under det tidiga 50-talet sker en drastisk 
sänkning av antalet olyckor men efter detta sker inte några väsentliga ändringar fram till 
slutet av 70-talet. Observera att statistiken grundar sig på antalet arbetstimmer varför 
svängningar i antalet arbetare inte påverkar statistiken. Positivt är att antalet 
dödsolyckor har haft en tydlig och sjunkande trend. 
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Figur 13. Olycksfallsutveckling inom gruvindustrin (Källa SveMin) 

Hur skall man tolka denna statistik? Tydligt är att man i början av 50-talet blev 
medveten om de stora olyckstalen och sannolikt skaffade sig bättre arbetsrutiner där 
säkerheten gavs en större prioritet. Det kan inte hävdas att utvecklingen av 
maskinparken väsentligen bidrog till denna drastiska sänkning. I slutet av 70-talet 
arbetade man väsentligen utan hytter och de skyddstak som i få fall kunde arrangeras, 
borde ha haft endast marginell betydelse för att antalet olyckor. Men det faktum att 
operatören kom att befinna sig cirka 10 meter från tunnels tuff genom sin maskin istället 
för näst inpå den hade sannolikt en mycket positiv inverkan på skadefrekvensen och 
allvarligheten av skadan. 

Hur ohälsotalen utvecklades under tiden tidigt 50-tal till sent 70-tal har inte hittats i 
sådan form att de kan presenteras i stapeldiagram. Sannolikt följer de samma trend som 
olycksfallsutvecklingen. I slutet av detta föredrag sammanfattas i diagramform risken 
för ohälsa vid bergarbeten och där kan man se att man måste särskilja olika orsaker till 
ohälsa för att kunna bedöma hur olika maskininsatser och andra insatser har påverkat 
ohälsotalen. 
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Figur 14. Dödsolyckor i Svenska malmgruvor 

Under perioden tidigt 50-tal till sent 70-tal utgavs anvisningar av Arbetarskydds

styrelsen i ämnet hur man skall bedriva bergarbeten som bland annat fokuserade på 

friskluftbehov och farofyllda arbetsuppgifter. 

Betraktar man utvecklingen av omkomna genom olyckor kan man se en kraftig 

nedgång. Dödstalen mer än halverades. Detta kan sannolikt till stor del tillskrivas 

mekaniseringen av gruvbrytningen. Motsvarande siffror för bergarbeten inom 

anläggningsindustrin har inte kunnat spåras men de är sannolikt desamma. 

Situation 2004 

Vi har nu förflyttat oss ytterligare 25 år framåt tiden. Arbetsmiljön liksom 

miljötänkandet i stort har haft stora framgångar. Den genomsyrar design av utrustning 

som används vid bergarbeten både över och under jord. Mekaniseringen har drivits allt 

längre och de flesta verktygen som används under jord har givits hytter eller så 

fjärrmanövreras de. 

Typexempel på hytten hos en borrvagn visas i figur 15 nedan. Den har en hytt som tål 

rejält med nedfallande block på sej, den är ljudisolerad till 80 dbA samt värmeisolerad 

och kan värmas eller kylas till en behaglig temperatur. Det är en arbetsmiljö som 

överträffar den på många fabriksgolv och är i klass med den på kontor. Sikten är i 

allmänhet mycket god tack vare stora glasrutor och dessutom tillhandahåller borr-riggen 

mycket god belysning på tunnelfront. 
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Sak samma gäller för de flesta lastare och truckar. 
Merparten av allt skrotningsarbete sker maskinellt. Det sker antingen med hjälp av 
mindre grävare utrustade med hydraul-hammare alternativt bryttand eller enheter 
speciellt byggda för just skrotningsarbete. Typisk för verksamheten är att operatören är 
skyddad mot nedfallande block, han befinner sig i en hytt med någon form av isolering 
mot buller och opassande temperatur. 

Figur 15. Hytt på Rocket Boomer L2C välisolerad.mot buller och kyla 

Manuellt arbete utanför hytt sker vid förstärknings- och tätningsarbete som sprutbetong
applicering, förinjektering och bultning. Det finns idag utrustning för mekaniserad 
bultning men den används endast i begränsad utsträckning. Däremot har antalet typer av 
bultar expanderat och har medfört att egentligen ingen bergarbetare idag behöver vistas 
under oförstärkt tak. 

Arbetsmiljön vid betongsprutning är väsentligt bättre idag då den våta tekniken är helt 
dominerande. 

Normkraven på bättre luft vid underjordsarbete har medfört ökat flöde av 
ventilationsluft. Mätningar av luftkvalitet är väsentligt striktare idag än för 25 år sedan. 
Till detta skall läggas framtagandet av nya sprängmedel, så kallade emulsionspräng
ämnen som ger klart lägre mängder av ohälsosamma spränggaser. I figur 16 nedan görs 
en jämförelse av mängder koloxid och nitrösa gaser som uppstår vid dagens och 
gårdagens sprängmedel. 
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Gas emissions from explosives 
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Figur 16. Jämförelse av gasutsläppen vid användning av Anfo (röda staplar 

högerplacerade i gruppen) och emulsionssprängämne (blå staplar vänsterplacerade i 

gruppen), staplar till vänster avser CO (koldioxid) och staplar till höger avser Nox 

(nitrösa gaser). 

Förändring av riskexponering för skador vid bergarbeten över 50 år 

En studie av hur riskexponeringen för skador vid arbete under jord har gjorts av Stig 

Adolfsson vid Arbetsmiljöverket. Studien täcker en 50-årsperiod och råkar sammanfalla 

med den period som denna redovisning avser. 

Studien är inte vetenskapligt gjord men har granskats av ett flertal experter på 

arbetsskador och har efter ett antal justeringar fått sin slutliga form. 

Man kan konstatera att skador som förorsakades av luftburna föroreningar som 

oljedimma, kvartsdarnm och radon väsentligen har eliminerats och det skedde under de 

första 25 åren. Det var åtgärder knutna till kunskap om orsak till skador som har 

bidragit till förändringen. 

Buller och vibrationer har båda sjunkit under hela tidsperioden men mer accentuerats 

under de senaste 25 åren och det får man tillskriva mekaniseringen av arbetena. 

Effekten av användning av dieselbränsle har givit något märklig utveckling, från att ha 

varit endast ringa fram till 60-talet steg den kraftigt fram till 80-talet för att sedan 

avklinga dock inte till noll. Att den steg under 60-talet kan förklaras av att 

gummihjulsbaserad utrustning gjorde sitt intåg i undermarksarbetena. Den negativa 

effekten av dieselanvändning har sedan reducerats genom förbättrad ventilation. 

De muskelrelaterade skadorna är till stor del knutna till arbete med armar ovan 

huvudnivå. Det är framför allt installationsarbete som ger upphov till denna kurva. 
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Typiskt sådant arbete är installation av bultar och hängande av ventilationledningar. 
Nedgången i riskexponeringen under de senaste 25 åren får sannolikt tillskrivas den 
mekaniserade skrotningen. 

Kurvan som speglar den mentala påfrestningen skall under de senaste åren ha stegrad 
utveckling. Enligt Adolfsson skall det till stor del bero på maskiners tilltagande 
komplexitet vid handhavande. Den äldre generationen bergarbetare har svårt med den 
datoriserade utrustningen. 
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Figur 17. Utveckling under 50 år av risken för att drabbas av olika former av 
arbetsskador vid bergarbeten (källa Stig Adolfsson Arbetsmiljöverket) 

Hur står sig bergarbeten vid en jämförelse med andra yrkeskategorier i dagsläget? 
SveMin tillhandahåller statistik från våra gruvor och ett par jämförelser visas nedan. Det 
är fortfarande så att bergarbeten tillhör de näringsgrenar som är mest utsatta för 
arbetssjukdomar (se figur 18). Glädjande är dock att kategorin "Utvinning av mineral" 
som inkluderar gruvarbete inte tillhör de mest belastade i denna grupp. 
Anläggningsarbete för berg är placerad i sammanläggningsgruppen "Mark- och 
Anläggningsarbete, takarbete och målning" och blir därför mera svårtolkad. 
Möjligen visar figur 19 "Allvarlighetstal" på ett enklare sätt var bergarbetena står. I den 
statistiken sammanläggs medicinsk invaliditet, arbetssjukdom, sjukskriven mer än 90 
dagar samt aktivitets- och sjukersättning. Man kan konstatera att "Gruv- och 
bergarbeten" inte är sämst i klassen men att det ännu finns en bra bit att gå. 
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Anmälda arbetssjukdomar 2003. Mest utsatta näringsgrenar. 
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Figur 18. Anmälda arbetssjukdomar 2003 (källa Arbetsmiljöverket) 
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Figur 19. Allvarlighetstal för olika yrkesgrupper (källa AF A) 
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