En jubileumstidning från LKAB Berg & Betong, 60 år
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LKAB Berg & Betong,
Sveriges största och
ledande gruvtjänsteföretag,
firar 60 år
Bergteamet stärker LKAB
Vänd på tidningen!

LEDARE

Vasaskeppet,
Berlinmuren och
KGS
LKAB Berg & Betong grundades 1961, då under namnet
KGS (Kiruna Grus & Stenförädling) vilket innebär att vårt
företag nu har funnits i sextio år, vilket är en ansenlig tid.
Vet du vad mer som hände 1961? Andra viktiga
händelser var att Jurij Gagarin blev den första människan
i rymden, Regalskeppet Vasa bärgades, Berlinmuren
började byggas, Dag Hammarskjöld fick Nobels fredspris
postumt samt Sveriges Television började sända TV på
onsdagar som dittills varit TV-fria. Dessutom föddes
även jag!
När man tänker tillbaka så har mycket skett under dessa
decennier. Utvecklingen har gått framåt i både samhället och näringslivet. Det gäller naturligtvis även vårt
företag. Omsättningen har i det närmaste tiofaldigats
de senaste tjugo åren, vi har en större verksamhet, fler
medarbetare, moderna maskiner, vi är digitaliserade
och vi jobbar med arbetsmiljö och säkerhet på ett annat
sätt än tidigare. Ägarskapet har också förändrats genom
åren och idag är LKAB helägare.
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Men även om vi idag heter LKAB Berg & Betong, har
varit med om en spännande resa och har mycket framför oss så finns en kärna kvar som vi vill behålla. Det är
entreprenörskapet, viljan att ständigt göra saker bättre,
att arbeta nära varandra i en så enkel organisation som
möjligt och att möta varandra som medmänniskor. Det
är ett viktigt arv som vi har med oss från starten 1961
och som vi vill förvalta även för framtiden.
I den här tidningen får du träffa några av våra medarbetare, läsa mer om vad vi gör och vad vi kan. Vi presenterar även vårt nya systerföretag Bergteamet i en del av
tidningen.
Trevlig läsning!

LKAB Berg & Betong AB
TIPPVÄGEN 5
981 38 KIRUNA
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VERKSAMHETSOMRÅDE BERGARBETE

FAKTA
ARBETEN
• Losshållning/sprängning
• Tunneldrivning/ortdrivning
• Borrning
• Bergförstärkning – sprutbetong,
bultning, nätning, vajersättning

KONTAKTPERSONER

Kiruna
Niclas Hedin
0980 - 68 526
niclas.hedin@lkab.com

Malmberget
Thomas Öberg
0970-77 24 08
thomas.oberg@lkab.com

På väg att bli störst
i Sverige på
tunneldrivning
LKAB Berg & Betongs kapacitet är idag att driva 10 000 ortmeter årligen. Det
gör företaget till en av de främsta entreprenörerna inom området och mer är
på väg att hända.
– Vi tar hand om allt som har
med tunneldrivning att göra
och levererar helt färdiga
orter till våra uppdragsgivare.
Vi utför det mesta åt LKAB
men har även en entreprenad i Zinkgruvan som vi
startade upp för länge sedan,
redan under Guy Kangas
tid som VD, berättar Niclas
Hedin som är sektionschef
för Berg och Betong.
– I Zinkgruvan har vi alldeles nyligen
fått förtroendet att ansvara för bergförstärkningen, tack vare ett nytt avtal som
sträcker sig fem år framåt från och med
2021, fortsätter Niclas.
Med nya systerföretaget Bergteamet
växer kapaciteten inom tunneldrivning
ännu mer.
– Tillsammans med Bergteamet blir
vi störst i Sverige. Vi får en bra mix och
blir riktigt kompetenta och starka från att
driva tunnel till att göra dem helt färdiga,
berättar Björn Koorem, VD för LKAB Berg
& Betong.
Helheten är en styrka

Inom affärsområdet Bergarbete är LKAB
Berg & Betong en helhetsleverantör.
Verksamheten består i praktiken av
lkabbergbetong.se

tunneldrivning genom
borrning, sprängning,
skrotning och bergförstärkning med bultning,
nätning, vajersättning
och betongsprutning.
– Vi är väldigt breda
och delar av verksamheterna går in i varandra
och hänger ihop i hela
företaget. Vi gör allt från
att vi spränger, krossar, tillverkar betong
och levererar färdiga tunnlar och renoverar schakt, säger Niclas Hedin.
Personalen har lett till
framgångarna

Andra viktiga framgångsfaktorer är affärsområdets cirka 80 medarbetare och
partners.
– Vi har väldigt duktiga och kompetenta medarbetare. Det är tack vare dem
att vi kan leverera på en hög nivå till både
LKAB och externa kunder. Personalen tillsammans med en relativt platt organisation och att vi hela tiden vill utveckla oss
har gjort att vi kunnat växa till det företag
vi är idag.
– Vi har också ett nära samarbete
med underentreprenörer, inte minst med
BDX när det gäller transporter.
LKAB BERG & BETONG - 60 ÅR
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VERKSAMHETSOMRÅDE BETONG

Här tillverkas betong
till orter, schakt, vägar,
broar och byggnader
LKAB Berg & Betong tillverkar upp till 300 000 kubikmeter betong varje år
och är världens största producent av sprutbetong.
Upp till 25 000 ortmeter sprutas varje år.
– Att vi både tillverkar betongen och
dessutom utför sprutningen i orterna
innebär att vi kan leverera en hög kvalitet
genom hela processen. Vi har god kontroll
på tillverkning, förstärkning och eventuella
avvikelser. Blir det problem vid sprutningen
har vi direktkontakt med fabriken och kan
enkelt och snabbt göra justeringar, säger
Benjamin.
Ny modern miljöbetong

Inom verksamhetsområdet Betong sysselsätts ett 40-tal medarbetare och de arbetar
både med betongtillverkning, betongsprutning och schaktrenovering.
Den största volymen av all tillverkad betong går till LKAB i Kiruna. Dit går cirka 150
000 kubikmeter. På andra plats ligger LKAB
i Malmberget med cirka 90 000 kubikmeter
betong. Resterande mängd går till externa
kunder och projekt inom infrastruktur och
byggnationer.
– Några av de största externa projekten just nu är stadsomvandlingen i Kiruna,
vägprojektet till Kaunis Iron, utbyggnaden
av Esrange samt LKAB:s egna byggprojekt,
berättar Benjamin Krutrök som är verksamhetsansvarig för området betong.
LKAB Berg & Betong tillverkar betongen
själv i sina anläggningar i Malmberget och
Kiruna. Den senaste fabriken invigdes för
några år sedan i Kiruna. Företaget står för
fem procent av Sveriges totala betongtillverkning.
Full koll genom hela processen

Förutom att tillverka betong utför LKAB
Berg & Betong betongsprutning åt LKAB.
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Betongtillverkning ger ett fotavtryck i miljön
eftersom tillverkningen av cement bidrar till
betydande CO2-utsläpp. Därför har LKAB
Berg & betong fokuserat på att finna nya
lösningar.
– Vi jobbar hårt för att hitta bra alternativ. Det kan till exempel vara att påverka
cementtillverkaren att förbättra sin tillverkning men även att hitta alternativa bindemedel och ersätta en viss andel av cementen av andra material, berättar Benjamin.
Resultatet har inte låtit vänta på sig.
– Redan i slutet av 2021 kommer vi med
vår miljöbetong. Betongen för schaktrenovering är testad och klar, konstruktionsbetongen till externa kunder är nära slutförandet och sprutbetongen till bergförstärkning
håller vi på att testa, säger han.

SCHAKTRENOVERINGAR. För att bidra
till driftsäkerheten i
LKAB:s underjordsgruvor genomför vi
schaktrenoveringar.
Med vår betong förstärker vi fortlöpande havererade och skadade
schakt.

Materialet som ersätter cementen
består av ett granulerat masugnsslagg. Förutom att CO2-avtrycket blir lägre kommer
även andra goda egenskaper som bättre
tryckhållfasthet och lägre värmeutveckling.
– Det känns väldigt bra, jag tror mycket
på vår nya betong, säger Benjamin.

lkabbergbetong.se

FAKTA
Tillverkning sker enligt EN 206 Fabriksbetong
Klass 1 och följer Svensk Betongs kvalitetssystem.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
• Sprutbetong för förstärkning av tunnlar
(med eller utan fiberarmering)
• Schaktrenoveringar
• Husbyggnad
• Anläggningsbyggnad

KVALITETER, EXEMPEL:
• C25/30
• C28/35
• C30/37
• C32/40
• C35/45
• C40/50

KONSISTENSER, EXEMPEL:
• S2 (50-90 mm)
• S3 (90-160 mm)
• S4 (160-210 mm)
• S5 (210-260mm)
• SKB (>600 mm)

KONTAKTPERSONER

Ansvarig för betong- och bergarbeten, Kiruna
Niclas Hedin
0980 - 68 526
niclas.hedin@lkab.com
Ansvarig för betong- och bergarbeten, Malmberget
Thomas Öberg
0970-77 24 08
thomas.oberg@lkab.com

STÅLFIBERARMERAD BETONG. För en riktigt
god hållfasthet tillsätts stålfibrer i betongen.
Fiber i betong kan hjälpa till att minska behovet av armering och i vissa fall helt ersätta
den och spara både tid och material.

SPRUTBETONG. Betongsprutning används
som bergförstärkningsmetod i gruvor, tunnlar
och bergrum. Sprutbetongen appliceras med
hjälp av tryckluft för att
fästa på bergväggen.

lkabbergbetong.se

SJÄLVKOMPAKTERANDE BETONG.
Betongen är kostnadseffektiv och packar sig självt samt
omsluter kring armeringsjärnen och näten utan vibrering.

LKAB BERG & BETONG - 60 ÅR
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VERKSAMHETSOMRÅDE KROSSNING

Från losshållning till modern
infrastruktur, skyddade sjukhus
och täckta gasledningar
Inom verksamhetsområdet Krossning
ingår både krossning och losshållningsentreprenader. Varje år hanterar LKAB Berg & Betong upp till fyra
miljoner ton krossat material och
losshåller 1,5 miljoner ton berg. Det
gör företaget till en av landets största
aktörer inom området.

LKAB Berg & Betong ansvarar för flera
krossningsentreprenader och krossanläggningar. Några exempel är Kirunagruvan
(KUJ 1020 och Konsuln), Svappavaara samt
gråbergs-, KMR- och PF-anläggningarna i
Kiruna. Utöver det driftas även tre mobila
siktverk.
Som ett apotek

– Vi har flera intressanta anläggningar.
Vi har en tillsatsmedelsanläggning som
används för krossning av olika tillsats-
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medel för pelletsproduktion. Det är som
en apotekarverksamhet där vi sätter ihop
rätt blandningar för olika pelletssorter. I
KMR-anläggningen producerar vi en tung
ballast för LKAB Minerals som används till
betongproduktion för att täcka gasledningar
i havet. Den används även för att skärma
av röntgenstrålning och andra radioaktiva
verksamheter vid sjukhus, berättar Leif
Krekula som är ansvarig för krossning och
entreprenad i Kiruna.

lkabbergbetong.se

FAKTA
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
• Asfaltstillverkning
• Makadam för olika ändamål
• Järnvägsbyggen
• Förstärkningsarbeten
• Fyllnadsmaterial

KONTAKTPERSONER

Kiruna
Leif Krekula
0980-685 60
leif.krekula@lkab.com

Malmberget
Thomas Öberg
0970-77 24 08
thomas.oberg@lkab.com

området är leveranssäkerhet och kvalitet.
Medarbetarna betyder allt för att kunna
uppnå detta.
– Kärnan är vår kunniga och lojala personal. Utan dem kan vi inte leverera. Vi har en
ganska låg personalomsättning men samtidigt är det inte helt enkelt att rekrytera. Därför arbetar vi med olika utbildningsinsatser
för att bygga upp kunskap och kompetens
hos nyrekryterade.

Stora infrastrukturprojekt

Inom losshållning består kundbasen främst
av externa kunder som står för 90 procent
av omsättningen. Aktuella externa projekt
är förbifart Vittangi, förbifart Masugnsbyn,
vägsträckan mellan Junosuando – Masugnsbyn samt vägsträckan Anttis - Lovikka.
LKAB Berg & Betong utför även losshållning
i täkter över hela i Norrbotten där gråberg
losshålls åt bl.a Svevia, Snells och Arctic
Road. I Eskilstuna losshåller företaget berg
för asfalt- och betongproduktion. För LKAB
losshålls dolomit i Masugnsbyn.
– Totalt losshåller vi cirka 1,6 miljoner
ton per år och tanken är att vidareutveckla
det ännu mer, säger Leif.
En styrka är att LKAB Berg & Betong har
kunskap genom hela kedjan.
– Vi gör borrplaner, utför borrning,
laddning och sprängning och utför krossning, siktning, föräd-ling samt leverans av
krossade produkter. Det är få aktörer som

lkabbergbetong.se

LKAB Berg & Betong är en av Sveriges ledande
aktörer inom losshållning och krossning. Totalt är volymen 1,6 miljoner ton per år och det ska öka, säger
Leif Krekula, ansvarig för krossning och entreprenad
i Kiruna.

har samma helhet och vi är en stor aktör
inom krossning och är på väg framåt inom
losshållningen.
Medarbetarna är avgörande

Jobben håller i sig många år framåt

Framtiden ser bra ut berättar Leif Krekula.
– Vi har ett stort antal projekt framför
oss. Bland annat fortsätter stadsomvandlingen i Kiruna och LKAB har många stora
projekt på gång där vi hoppas bli en självklar
och betydande leveran-tör av våra tjänster.
Det finns även stora infrastruktursatsningar
i Norrbotten som vi ska försöka ta del av, så
vi ser mot framtiden med tillförsikt.

Leif menar att det som kännetecknar

LKAB BERG & BETONG - 60 ÅR
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OM LKAB BERG & BETONG

Fem snabba till VD Björn Koorem:

Ett stabilt företag som
tänker framåt

Ända sedan KGS startade har företaget haft en spännande resa. Uppdragen
och omsättningen har vuxit rekordartat, inte minst under de senaste två
decennierna. Idag är LKAB Berg & Betong en stor verksamhet som omsätter
mer än 1 miljard kronor.
tå och ha ett kundfokus. Vi måste vara
duktiga på att leverera hög kvalite och i
rätt tid. Tack vare vår långa erfarenhet,
våra medarbetares kompetens och en
vilja att utvecklas så klarar vi detta.
Känner du dig stolt över att bolaget nått
så långt?

– Absolut, jag är mycket stolt och belåten men det innebär inte att vi får slå
oss till ro. Vi ska hela tiden jobba i rätt
riktning och sträva på att bli bättre i det
vi gör.
Björn Koorem har varit företagets VD
sedan 2016. Vi ställde fem frågor till
honom.
Vilka är de främsta skälen till
framgångarna?

– Att LKAB Berg & Betong har vuxit
handlar om förtroende. Jag tror och hoppas att våra kunder oavsett om det är
LKAB eller en annan upplever oss som
tillförlitlig leverantör. Vi gör det vi säger
att vi ska göra och håller det vi lovar. Sen
är det människor som ligger bakom leveranserna och utan hängivna intresserade människor fungerar det inte. Därför
har vi också lyckats. I vår medarbetarkår
finns ett intresse och engagemang, man
vill göra sitt allra yttersta för kunden.
Vilka är LKAB Berg & Betongs främsta
styrkor?

– Det är att vi är ett vinstdrivande, komnkurrensutsatt bolag där varje medarbetare känner ansvar för resultatet.
Vi jobbar med kontrakt, upphandlingar
och avtal hela tiden för att få jobb. Det
innebär att vi hela tiden måste vara på
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Vad är viktigt för de kommande åren?

– Om ser över närmaste 10-årsperioden
kommer andelen gruvprojekt för både
LKAB, Boliden och andra att expandera.
Det kommer att finnas massor att göra.
Därför krävs oerhört många resurser i
form av både människor, maskiner och
inte minst kompetens. Ett sätt för oss
att klara av detta är att expandera med
hjälp av vårt nya systerföretag Bergteamet.
Företaget har funnits i 60 år.
Vad betyder historien idag?

– Den betyder massor. Vi har en unik,
familjär och entreprenöriell anda som
funnits sedan 1960-talet och som i
mångt och mycket lever kvar. Det har vi
KGS och alla medarbetare som funnits
i organisationen genom åren att tacka
för. Historien, arvet och kulturen är en
del av våra framgångar och som vi strävar att behålla även i framtiden.

lkabbergbetong.se

VISSTE DU ATT...
Under KGS-tiden ingick även
torvproduktion och fiskodling
i verksamheten!
När KGS bildades 1961 bestod verksamheten i huvudsak av makadamkrossning
1992 färdigställdes betongstationen på 588-metersnivån under jord i Kiruna för
att tillgodose gruvans behov
av olika betongsorter.
Betongstationen i Tuolluvaara
togs i bruk redan 1966 och
levererade sen dess betong
till LKAB och övrig byggverksamhet i Kiruna kommun.
Kimit varit ett dotterbolag
till KGS och är än idag en av
Sveriges ledande tillverkare
av sprängämnen.
Företaget KGS grundades
av entreprenören Sven-Erik
Hållberg. Första affärsidén
var att förädla gråberg till
makadam.
LKAB har varit ägare sedan
2002.
Namnbytet till LKAB Berg &
Betong skedde 2012.

lkabbergbetong.se
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M E D A R B E TA R E

”Det är alltid något som
händer och det är motiverande
att jobbet gör skillnad”
Berätta vad ditt arbete innebär!

– Mitt arbete är att från kontrollrummet styra
och övervaka två av våra krossanläggningar på
området. Blir det ett driftstopp eller går något
sönder går jag ut och reparerar. Min uppgift är att
tillsammans med mina kollegor på skiftet se till
att allt fungerar.

Du har jobbat i drygt 30 år som krossoperatör. Vad
är det bästa med ditt jobb?

– Jobbet är väldigt omväxlande eftersom jag jobbar både som operatör och reparatör. Det är alltid
något som händer och det är motiverande att jobbet gör skillnad. Kan vi inte leverera material från
krossanläggningarna så står allt som kommer
efter i produktionsflödet stilla.

Vilka krossar är det du styr över?

KURRE MYRÉN

Roll: Krossoperatör och reparatör
Ålder: 49 år
Bor: Kurravaara
Anställdes: 1990

– Det är gråbergskrossen och tillsatsmedelkrossen. Krossarna står bredvid varandra på samma
område. Varje krossanläggning består av fem
krossar, fem siktar och flera transportband. Vi har
även många fler krossanläggningar på samma
område. De sköts manuellt idag men kommer
också att styras från kontrollrummet på sikt.

Vad betyder arbetet för dig?

Det låter som att det är en del att ha koll på?

– Det är mer datoriserat och mer tekniskt idag,
sen är vi ett betydligt större företag än när jag
började. Jag trivs väldigt bra fortfarande, man får
se till att följa med i utvecklingen.

– Absolut, det är mycket att ha koll på samtidigt.
Man får inte slappna av.

– Jag har alltid gillat att skruva och meka och jag
gör det både på fritiden och jobbet. Jag brukar
säga att jobbet är min hobby och jag får dessutom
betalt för det!
Vilka är de stora skillnaderna i arbetet om du jämför när du började med idag?

”Vi strävar efter att alltid
göra saker lite bättre”
Vad var ditt första jobb i företaget?

– Jag började 1997 på betongfabriken i Kiruna
som då låg på 588-metersnivån. Där var jag tekniker och skötte underhållet på fabriken.
Du har jobbat här i 25 år, hur känns det?

BENJAMIN KRUTRÖK

Roll: Verksamhetsansvarig inom
område betong
Ålder: 48 år
Bor: Kiruna
Anställd sedan: 1997
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– Jättebra och jag trivs på jobbet. När jag började
1997 trodde jag nog inte att jag skulle vara kvar
om 25 år men jag kände snabbt att det var jättekul. Det har aldrig stått stilla utan jobbet har hela
tiden utvecklats vilket passar mig. Jag jobbar med
en stor bredd av uppgifter där den gemensamma
nämnaren är betong.

saker lite bättre. Det är ett viktigt arv från KGStiden som vi vill behålla.
Vad gör dig nöjd i arbetet?

– Det kan vara mycket men till exempel känns det
extra bra när vi löst ett problem eller förbättrat
något. Dessutom är det alltid skönt när produktionen flyter på. Ett bra samtal som jag haft med en
medarbetare kan också göra mig glad.
Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att det är omväxlande. Jag tycker att problemlösning är motiverande, har alltid gillat förbättringar, underhåll och att få jobba med människor.

Vad är typiskt för LKAB Berg & Betongs filosofi?

– Vi har fortfarande en ganska enkel och platt
organisation med korta beslutsvägar och man får
bra gehör för idéer. Vi strävar efter att alltid göra

lkabbergbetong.se

M E D A R B E TA R E

”Jag trivs som bäst när
det är mycket att göra”
Vad innebär ditt ansvarsområde?

LEIF KREKULA

Roll: Ansvarig för krossning och
entreprenad, Kiruna
Ålder: 59 år
Bor: Kiruna
Anställd sedan: 1998

– Jag är ansvarig för sektionen kross och
entreprenad hos LKAB Berg & Betong
i Kiruna. Det innebär samtliga krossningsentreprenader och krossanläggningar i Kiruna och Svappavaara som är
under LBB:s flagg, (KUJ 1020, Konsuln,
tillsatsmedel, gråbergs-, PF- och
KMR-anläggningarna) samt våra mobila
siktverk i Kiruna. Jag ansvarar även för
entreprenadlosshållningen i Norrbotten
och i Eskilstuna.
Hur var det när du började i
företaget?

– Jag anställdes 1998 men sprang i
huset redan från 1985 men då i annan
roll. Jag kommer ursprungligen från
elbranschen där jag arbetade med att
rita och bygga olika elanläggningar, bland
annat åt KGS. När KGS sökte en produktionschef sökte jag det mest på skoj men
blev kallad på anställningsintervju. När
den var klar sträckte dåvarande VD:n Guy
Kangas fram handen och erbjöd mig job-

bet på stående fot. Jag blev överrumplad,
sträckte fram handen och tackade ja! På
den vägen är det.
Vad kännetecknar LKAB Berg & Betong
tycker du?

– Att vi strävar efter utveckling och har
ett engagemang som gör att vi hela
tiden vill vara lite bättre. Sen har vi engagerade och lojala medarbetare som tar
ansvar. Vi har rätt personer på rätt plats
tycker jag.
När trivs du som bäst i jobbet?

– Jobbet är en stor del av livet så därför
är det viktigt att trivas. Jag tycker om
mitt jobb och tycker det mesta funkar
med medarbetare, beställare, leverantörer och andra chefer. Jag trivs som
bäst när det är mycket att göra. Vi har
bra stämning och det spelar ingen roll
vem man är eller vilken titel man har.
Det märks inte minst när man kommer
in i fikarummet. Jag tror alla känner sig
välkomna.

”Jag har ett omväxlande arbete”
Vad var ditt första jobb i företaget?

– Jag arbetar med flera olika delar på vår ekonomiavdelning. Till exempel fakturerar jag våra kunder
som köper grus och betong, jag tar hand om leverantörsfakturor, utför betalningar och stämmer av våra
konton. Sen administrerar jag våra fordon och deras
försäkringar. På avdelningen är vi fyra ekonomer samt
vår chef Agneta Engberg.
När har du som mest att göra?

– När man jobbar på en ekonomiavdelning är det som
mest intensivt vid varje månadsskifte då allt ska göras
klart, faktureras och stämmas av. Men även om det är
mycket att göra så har vi bra inarbetade rutiner som
gör att det flyter på som det ska.
Hur kommer det sig att du började här?

– Det var en tillfällighet. Jag gick en administrativ datautbildning med inriktning mot ekonomi och KGS blev

lkabbergbetong.se

min praktikplats under fyra veckor. Efter det fick jag
sommarjobb som följdes av ett vikariat på ett år för en
medarbetare som var tjänstledig. När den personen
slutade fick jag fortsatt anställning. Och nu har det
gått 33 år!
Vilka är de stora skillnaderna då till nu?

– Det är nog att allt är mycket mer digitaliserat. Vi
behöver inte hantera och arkivera så mycket papper
vilket förenklar jobbet.
Vad är det bästa med ditt jobb?

KATARINA
NAALISVAARA

Roll: Ekonom
Ålder: 54 år
Bor: Kiruna
Anställd sedan: 1988

– Det är att jag har ett omväxlande arbete och att det
alltid varit en utveckling i företaget. Dessutom har jag
trevliga kollegor, det är fina människor jag får jobba
med. Vi är inte så många på kontoret och vi har en
familjär stämning. Variationen och kamratskapen har
bidragit till att jag stannat kvar i alla år.

LKAB BERG & BETONG - 60 ÅR
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”Det bästa med arbetet är
att det är fritt”
Hur ser en arbetsdag ut för dig?

– Dagen börjar med att planera arbetet
med betongbilsförarna och att beställa
betong ned till orterna. När materialet
kommer börjar jag med betongsprutningen och jobbet fortsätter tills betongbilarna
ska upp ovan jord för att hinna göras rena.

Vad gjorde du innan du blev betongsprutare på LBB?

– Jag jobbade på slakteri i 29 år men
kände att jag ville prova något nytt. När
barnen började på gymnasiet i Kiruna
skaffade vi en lägenhet i stan. Det var ett
bra tillfälle både för arbetslivet och familjen att jag sökte jobb på LKAB.

Hur mycket hinner du med under ett skift?

– En betongbil rymmer 12 kubik och om
jag har många orter att förstärka så kan
jag behöva två bilar under ett skift. Om
arbetet flyter på hinner jag vanligtvis 20
till 25 ortmeter per dag.
Vad är det bästa med ditt arbete?

– Att det är fritt och jag kan styra arbetstempot. Dessutom tycker jag om att jobba
under jord. Det är alltid en jämn och skön
temperatur i gruvan oavsett vad det är för
väder utomhus.

Men det var inte självklart att du skulle bli
betongsprutare?

– Nej, jag ville verkligen inte jobba med
betong men när jag fick erbjudande om
att bli betongsprutare tackade jag ändå
ja och har aldrig ångrat beslutet. Jag trivs
jättebra med både kollegor och jobb.
Dessutom är arbetsmiljön bättre än vad
jag någonsin trodde!

MATS ELIASSON

Roll: Betongsprutare i Kiruna
Ålder: 51 år
Bor: Mertajärvi samt Kiruna
Anställd sedan: 2017

”Det är triggande att
kunderna är nöjda”
Vad innebär din roll som sektionschef?

– Den innebär att jag ansvarar för verksamheten
inom betongtillverkning, ortdrivning och betongsprutning. Jag ansvarar även för entreprenaden i
Zinkgruvan.
Du har jobbat här sedan 1996, vad har gjort att du
stannat kvar?

NICLAS HEDIN

Roll: Sektionschef Berg och betong
Ålder: 56 år
Bor: Kiruna
Anställd sedan: 1996
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– Det har varit en jätterolig resa med utveckling
och expansion. Det har aldrig stått stilla utan företaget har vuxit och hela tiden tagit nya steg med
jämna mellanrum. Sen har jag jättefina kollegor
som också gör att jag vill arbeta kvar här!
Hur har företaget utvecklats under din tid?

– Mycket är att vi har vuxit. När jag började för 25
år sedan omsatte vi 100 miljoner kronor och idag
omsätter vi över en miljard. Utvecklingen har gått

framåt och LKAB har gett oss möjligheterna att
växa tack vare att vi har gjort bra ifrån oss. Sen
försöker vi hålla organisationen enkel och behålla
andan från KGS-tiden. Det ska till exempel vara
naturligt att komma in och dricka kaffe och surra
lite även om man har ledig vecka.
– Sen har vi betydligt större fokus på säkerhet
idag jämfört med tidigare. Vi arbetar systematiskt
med att identifiera risker för att minimera tillbud
och olycksfall för våra medarbetare.
Vad brinner du för i ditt jobb?

– Jag har ett stort intresse för mitt jobb och tycker
om att veta hur det går. Vi har en stor bredd i
verksamheten och jag vill ständigt hålla mig
uppdaterad hur det går under skiften. Sen är det
triggande att leverera bra produkter och tjänster
till kunderna och att veta att de är nöjda.

lkabbergbetong.se
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Lisa Sjöberg ansvarade
för administrationen
i 43 år
Lisa Sjöberg började vid KGS redan 1965 och slutade 2008 då hon gick i
pension. Lisa började som administratör och slutade som redovisningschef.
Under sina 43 år hann hon vara med om en stor del av företagets utveckling. Här delar hon med sig av några minnen.
LISA SJÖBERG

Roll: F.d redovisningschef. Nu pensionär.
Ålder: 75 år
Bor: Kiruna
Anställd: 1965–2008

Hur var det när du började vid KGS?

Tidigt med datorisering

– När jag började 1965 var jag helt
ensam på kontoret och fick ta hand om
all administration själv. Jag kom direkt
från Kiruna Praktiska Ungdomsskola,
KPU och var helt orutinerad. Hon som
arbetade med administrationen innan
mig höll en överlämning under tre dagar.
Sen fick jag klara mig själv genom att
sätta mig in i saker och prova. Men det
passade mig perfekt, berättar Lisa.
Under de första åren var det ganska
lugnt.
– I början var verksamheten säsongsbaserad. Vi arbetade med leveranser av grus och makadam under våren,
sommaren och hösten. Under vintern
hade vi inte så mycket att göra utan då
städade vi och fixade med andra saker.
Företagets verksamhet tog fart när
bygget av betongstationen Tuolluvaara
startade 1966.
– När den stod färdig fick vi betydligt
mer att göra och vi anställde ytterligare
en kontorist, berättar Lisa.

Datorn var ett stort och tacksamt genombrott för kontoristerna. De behövde
till exempel inte längre skriva fakturor
med skrivmaskin och många andra
uppgifter blev enklare.
– Jag minns att Sven-Erik Hållberg
sa att nu skulle vi slippa papper och
pärmar. Men jag minns att det åtminstone från början blev tvärtom. Vi hade
mer papper och pärmar än någonsin när
datorn kom.
Sen växte verksamheten ännu mer
och ägandet förändrades. Lisa blev sitt
kontor trogen och var redovisningschef
under många år, ända tills 2008 då hon
kände att det var dags att sluta.

Nya kontoret blev en dröm

Stationen blev en historisk milstolpe i
utvecklingen av företaget och KGS växte
allt mer. Under 1980-talet flyttade
kontoret till Tippvägen där det ligger
fortfarande.
– Innan Tippvägen var kontoret beläget i en tvårumslägenhet på Kyrkogatan.
Det var väldigt lyxigt att flytta till ett
riktigt kontor, det var som en dröm för
oss, berättar Lisa. Det var även under
1980-talet vi fick vår första dator. Det
var en bullrig pjäs som fick stå i ett eget
rum och som vi var lite rädda för.

lkabbergbetong.se

Hur trivdes du på jobbet?

– Jag trivdes fantastiskt bra med både
arbetsuppgifterna, chefer och arbetskamrater. Jag hade inte kunnat tänka
mig en bättre arbetsplats. Företagsledningen brydde sig om alla, det var en
familjär stämning och alla kände alla.
Det fanns en omsorg om varandra som
jag hoppas får leva kvar.
Vad gör du idag?

– Jag har alltid älskat redovisning och
bokföring så när jag gick i pension startade jag en enskild firma och tog på mig
uppdrag inom bokföring, redovisning
och deklarationer åt olika kunder. De
första tre åren hjälpte jag till med kvartalsboksluten åt LKAB Berg & Betong
men de senaste åren har jag trappat ned
och nu njuter jag och min man av att
umgås med släkt och vänner istället.

LKAB BERG & BETONG - 60 ÅR
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SAFER
FASTER
ALWAYS IMPROVING

L E DA R E

Med LKAB får vi
ett starkt ägarskap
År 1999 grundades Bergteamet. Verksamheten inom tunneldrivning växte snabbt och vi kunde möta våra kunders unika
behov med innovativa lösningar och kvalitet.
Vi har alltid haft en vilja att utvecklas och göra saker bättre.
Vi har aldrig varit rädda för att prova eller lära oss nya saker.
Nu, 22 år sedan starten, tar vi nästa steg i Bergteamets utveckling med ett nytt starkt ägarskap genom att LKAB går
in som huvudägare i företaget. Tack vare dem kan vi växa
ännu starkare och långsiktigt säkra vår verksamhet.
Både min och LKAB:s vision är att vi ska fortsätta vara
samma Bergteamet som innan. Vi kommer att ha samma
fokus på entreprenörskap, marknadsnärvaro och att göra
saker säkrare, snabbare och ständigt bättre. Alla kunder är
lika viktiga och så kommer det att fortsätta vara.
Vi har under åren haft ett nära samarbete med LKAB Berg
& Betong inom bergförstärkning och betongsprutning. Nu
ingår vi i samma affärsområde och det känns tryggt och
enkelt att fortsätta arbeta i de gemensamma uppdrag som
vi har idag och de som kommer i framtiden.
Slutligen vill jag passa på att gratulera LKAB Berg & Betong
till sitt 60-årsjubileum!
Jan Marklund
Grundare av Bergteamet
Bergteamet AB
Fraktgatan 2, 936 31 Boliden

Jan om Bergteamets start
Varför grundades Bergteamet?
– Det var mer av en tillfällighet kan man säga. Vi
hade ett antal maskiner som vi hyrt ut till andra
bergentreprenörer via verkstadsverksamheten vi
bedrev och såg möjligheten att starta och driva
tunnel själv.
– Jag har själv ett förflutet som bergarbetare
och visste hur jobben skulle göras. Maskinerna
fanns, vi behövde inte göra stora investeringar och
startsträckan var kort. Det kändes som en rolig
utmaning, berättar Jan.
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Var det en chanstagning?
– Absolut, men har man inte provat så vet man
heller inte hur det går! Jag brukar säga: Det är
bättre att ta beslut. Om vi fattar tio beslut och två
är fel så är ändå åtta rätt.
– När vi startat gick vi efter en tid in i en
lågkonjunktur och många av våra konkurrenter
stängde ned. När det vände var vi nästan ensamma på plan. Vi köpte maskiner och anställde folk
så mycket vi hann. Det var en spännande tid och
det var svårt att få tiden att räcka till.

bergteamet.se

I N N OVAT I O N E R

INNOVATIONER GÖR SKILLNAD

Innovationsförmågan
har skapat Bergteamet
Att arbeta inom gruvindustrin innebär ofta att behov uppstår som är helt
unika. När traditionella metoder inte går att använda eller när man ställs inför
situationer för första gången krävs nya lösningar. Innovationer har alltid varit
en del av Bergteamets DNA och specialuppdrag är en viktig del i Bergteamets
utbud av tjänster.
dels för att gruvorna blir allt djupare men
också för att branschen driver utvecklingen
framåt för att arbeten ska göras säkrare och
hållbart.

För Bergteamet har lösningar alltid varit i
fokus och en stor del av framgångarna.
– Innovationsrikedomen betyder jättemycket. Om vi inte haft förmågan att bygga
egen utrustning hade 40 procent av verksamheten idag inte existerat. De problem
vi ställts inför har vi löst. Finns inte det vi
behöver utvecklar vi det själv. Så fungerar vi,
berättar Jan Marklund Bergteamets grundare.
Unika förutsättningar och säkerhet
Särskilt vid arbete med schakt är det ena
jobbet sällan det andra likt.
– Varje schakt är unikt och förutsättningarna ställer krav på anpassning och
nytänkande, berättar Magnus Bergkvist,
schaktspecialist.
Många gånger uppstår speciella behov

bergteamet.se

Margus Bergkvist,
schaktspecialist.

Skapar och återanvänder
Bergteamets devis är säkrare, effektivare
och ständigt bättre och det genomsyrar det
mesta.
– Tack vare vår erfarenhet och långsiktiga tänkande kan vi skapa och återanvända
koncept och metoder på ett effektivt sätt.
Dessutom lär vi oss hela tiden nya saker som
vi kan ta med oss till kommande uppdrag,
säger Magnus.
– Inför varje specialuppdrag är vi alltid en
grupp personer som hjälps åt. Vi använder
även partners som Komab och GMK med
flera. Vi försöker lösa det mesta, det är sällan
vi tackar nej, berättar Magnus.
BERGTEAMET
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Specialutrustningar för alla behov
Det här är några exempel på specialutrustningar som
Bergteamet tagit fram. De flesta utrustningarna bygger
på ett grundutförande som sedan kan anpassas efter
varje projekts unika behov.

Betongsprutningsrobot
Bergteamets sprutrobot är en komplett
fjärrstyrd utrustning för automatiserad
betongsprutning av schakt. Roboten sänks
ned i schaktet och sprutar jämnt och metodiskt av schaktet 360 grader. Tack vare
stödben är roboten kontinuerligt centrerad
i schaktet under hela arbetet. Sprutroboten
styrs och kontrolleras av en operatör på
distans. Utrustningen har en räckvidd på
upp till upp till 450 meter som standard,
men i ett specialuppdrag med goda förutsättningar sattes ett rekord på 630 meter.

Bultborrningsrobot
Den fjärrstyrda bultborrningsplattformen används vid
arbeten i schakt. Utrustningen består av en hängställning med en plattform där borrningsutrustningen monterats. Löphjul upptill och nedtill gör att utrustningen
löper följsamt i schaktet. Roboten arbetar en bultrad i
taget och vinschas ned 1,5 meter åt gången.
Roboten styrs av en maskinoperatör som sitter
tryggt och säkert i en hytt i närheten av schaktet och
följer arbetet via en monitor. Styrningen sker trådlöst
med en radiokontroll.
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Kamerahus för undervattensfilmning i extrema förhållanden

Mobil schakthängställning
Bergteamets mobila schakthängställning bygger på en vanlig mobilkran
och hanterar linburna arbetsplattformar som sänks ned i schakt för olika
typer av förstärknings-, renoverings- och underhållsarbeten.
Beroende av uppdragets karaktär kan plattformen bestå av ett eller
flera plan och ha olika sorters utrustningar monterade. Schakthängställningen passar däremot alla uppdrag och är godkänd för personbefordran
och manuellt arbete, till skillnad mot vanliga mobilkranar som endast är
godkända för transport av gods.
Om vikten är lägre än 6,2 ton eller djupet är mindre än 400 meter kan
Bergteamets mobila schakthängställning användas. Om vikten är högre
eller om plattformen ska gå djupare används en fast monterad vinschlösning istället.

För att klara inspektion av vattenfyllda
borrhål på stora djup har Bergteamet i
samarbete med GMK specialtillverkat ett
kamerahus som klarar undervattensfilmning upp till 80 bars tryck, vilket motsvarar 800 meters djup.
Det robusta huset är tillverkat i
aluminium och har öppningar för både
kameralinsen och en ljuskälla. Huset är
anpassat för en GoPro-kamera och möjliggör filmning och foto i 4K-upplösning
för maximal detaljåtergivning.

Gejderfräs
Gejderfräsen används för fräsning och renovering av gejdrar
och eliminerar behovet av komplicerade gejderbyten. Fräsutrustningen står på ett luftdämpat stödben och monteras
ovanpå en skipkorg eller hiss som körs i ett lågfartsläge. Fräsen
leds av styrhjul som klämmer åt på var sin sida om gejdern.
Den drivs av en elhydraulisk motor och är utrustad med dubbla
fräshuvuden som gör att gejderns båda sidor kan bearbetas
samtidigt.
Fräsningen sker en nivå i taget. Det går att köra hela schakt
men lämpliga avsnitt är cirka 300 meter för enklare hantering
av elkablaget.

bergteamet.se
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Kompetens,
innovation och
teamkänsla.
Det här är
Bergteamet!
Bergteamet började som en lokal entreprenör
för regionala gruvföretag i norra Sverige. Idag
har företaget erfarenheter från många projekt
och breda geologiska förhållanden vilket gör
Bergteamet till en kunnig och pålitlig partner.
Kundbasen består främst av gruvbolag i Norden men även
företag som arbetar med vattenkraftverk, kärnkraftverk och
inom infrastrukturprojekt.
– Vårt team består av erfarna bergarbetare som med
kompetens och laganda arbetar med tunneldrivning, förstärkningsarbete, vertikala schakt och olika specialuppdrag
för att skapa och renovera infrastrukturer under jord, berättar Magnus Arnkvist, VD för Bergteamet.
Maskiner och utrustning
– Vi har också en stor maskinflotta med egen serviceverkstad på huvudkontoret i Boliden. Våra servicetekniker på
verkstaden och ute på site är viktiga för att vår maskinpark
ska fungera i fronten. Boliden är också navet där vi lagrar all

tänkbar övrig utrustning som behövs i olika projekt, fortsätter han.
Innovation och handlingskraft gör skillnad
För Bergteamet är handling viktigt. Det är nära till beslut och
det finns stort utrymme för egna initiativ, alltid med de bästa
lösningarna för ögonen för både kunder och medarbetare.
– Vi har alltid varit innovativa och utvecklat både maskiner
och hittat nya arbetssätt. Innovationskraften inom Bergteamet är något vi vill värna om, säger Magnus.
Säkerhet, effektivitet och ständiga förbättringar i alla led
är i fokus hela tiden.
– Konkurrensen i branschen är hård. Därför måste vi alltid
vara steget före, avslutar han.

FAKTA:
TUNNELDRIVNING:
• Ortdrivning och rasbrytning.
• Ramp- och tunneldrivning.
• Mekaniserad bergförstärkning med bergbult,
kabelbult och nät.
• Bemanning till specialprojekt.
• Sprutbetong.
• Metodutveckling.

SCHAKTARBETEN:
• Personal med lång erfarenhet av svåra underjordsarbeten.
• Förstärkning, sprängning, montering.
• Teknologiskt avancerad utrustning för svåra miljöer.
• Hög automatiseringsgrad.
• Kompletterande arbeten (inredning, plattgjutning, väggmontage, mediadragning).
• Videoinspektion.
• Metodutveckling.

Bergteamet har platskontor på alla platser med större projekt. I skrivande stund har vi
kontor i Kiruna, Malmberget, Zinkgruvan, Kristineberg och Garpenberg.
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FORSKNINGSSAMARBETE

T.v: Forskningsingenjör Tristan Jones och projekttekniker Siw Karlsson, LKAB i Malmberget i samtal inför installation
av mätutrustning. Mitten: Förberedelse av lastcell inför montage. T.h: Borrkärneröret på 38 mm med specialgjord
adapter centreras i det 64 mm breda hålet för att borra sista sträckan.

LKAB och Bergteamet
i forskningssamarbete i
Malmberget
Med start 2018 inledde LKAB ett unikt forskningsprojekt i Malmberget
där Bergteamet fick en avgörande roll i utförandet. Med millimeterprecision borrades upp till 10 meter långa hål med en Epiroc Cabletec för
projektets extremt känsliga mätutrustning.
Syftet med forskningen var att lära sig mer om bergdeformationerna och hur de kan kontrolleras och förutsägas.
– Vi måste anpassa våra arbetsmetoder efter bergets
förutsättningar för att i framtiden bryta malmen både
säkrare och ännu mer effektivt, särskilt när vi går djupare.
All mätdata vi får fram ska användas för att förutsäga
problem nära malmkropparna, förklarar Tristan Jones,
forskningsingenjör och projektledare vid LKAB.

– Vi är mycket glada över att vi fick förtroendet av LKAB
att utföra ett precisionsarbete som många ansåg vara omöjligt. Vi trodde på samarbetet och fixade det tillsammans,
säger Mats Ragnarsson, Bergteamets platschef.
– Nu fick vi också visa att det går att utföra kärnborrning
med en kabelbultrigg. Det är vi nog först i världen med.
Forskningsprojektet delfinansierades av BeFo (Stiftelsen
Bergteknisk Forskning).

Superprecision
Borrningen var en utmaning på grund av dess precision och
längd. I vissa hål behövde två olika diametrar borras och vara
helt centrerade. Även borrkärnorna behövde tas ut med en
särskilt varsam metod.

BRAGS är viktigt för Bergteamet
När Bergteamet utvecklar och tar fram utrustning är utgångspunkten alltid branschanvisningen BRAGS riktlinjer.
– Att följa BRAGS är en självklarhet för oss. Vi på Bergteamet är och vill vara en frontfigur i branschen när det gäller säkerhet, innovation och tekniklösningar. BRAGS är det
rätta att följa om man vill ha en utrustning som möter dagens krav på säkerhet, säger
Magnus Bergkvist, schaktspecialist vid Bergteamet.

bergteamet.se

OM BRAGS:

BRAGS gäller linburna
gruvhissar under jord
i gruvor, stenbrott och
bergbyggen. Tack vare
BRAGS skyddas personer och föremål mot risk
för olycksfall och skada i
samband med användning, underhåll och
kontroll. BRAGS ger information om konstruktion, installation, kontroll,
drift och underhåll.

BERGTEAMET
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Bergteamets
största uppdrag
finns just nu i
Kiruna
I Kiruna arbetar Bergteamet med dubbla tunneldrivningsprojekt för LKAB.
Det ena projektet är kopplat till raset som skedde
i maj 2020. Det andra är
en förlängning av dagens
huvudnivå, Södermalmen.
Ett 60-tal medarbetare sysselsätts på plats.

Rasområdet
Uppdraget
efter den
seismiska händelsen är ett
högprioriterat
projekt.
– ArbeMats Johansson, Bergteamets tet innebär
platschef.
att vi bredvid rasområdet på 1079-nivån arbetar
med ortdrivning och olika insatser inför
rasskjutningen så att produktionen ska
kunna återupptas. LKAB arbetar på
ytterligare två nivåer med samma mål,
berättar Mats Johansson, Bergteamets
platschef i Kiruna.

Södermalmen
Södermalmen är ett nytt projekt som
drivs av LKAB. Projektet har startats tack
vare att mer malm har hittats söderut än
vad den initiala prospekteringen visade.
Fyndigheterna innebär bland annat att
nya huvudnivån KUJ 1365 förlängs, en ny
tappgrupp inklusive tillfarter skapas samt
att totalt 3,5 kilometer ny ort behöver
drivas fram.
– Eftersom det handlar om huvudnivån och spårnivån ställs extra höga krav
på kvaliteten och tunnelprofilen, berättar
Mats Johansson.

BOSS leder säkerhetsarbetet
Bergteamet har skapat ett unikt säkerhetskoncept som ska
öka medvetenheten och skapa en säkrare arbetsmiljö.
– Säkerhetskulturen är stark inom Bergteamet och vi har alltid jobbat med att utveckla oss inom området. Med BOSS har
vi tagit nästa steg och paketerat vårt säkerhetsarbete, säger
Mattias Hedlund, HSEQ-chef på Bergteamet.
Mattias Hedlund, HSEQ-chef på Bergteamet.

BOSS står för Bergteamet Operational Safety System och
bygger på ett helhetskoncept som innehåller både strategiska delar och praktiskt arbete.
– Programmet är till för att stödja alla på Bergteamet men
ger även trygghet för kunderna. BOSS är inte till för systemets egen skull utan ska vara användbart och trovärdigt för
alla, berättar Mattias.
Varför har ni tagit fram BOSS?
– Säkerhet är oerhört viktigt och ingen ska riskera att inte
komma hem efter arbetsdagens slut. Det handlar om att vara
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en modern och attraktiv arbetsgivare, att tänka hållbart och
att vara en framsynt leverantör. Våra kunder ska inte anlita
oss bara för att vi ska utföra en tjänst. De ska också vara
trygga med att vi har en god säkerhetskultur.
BOSS skapar ett tankesätt, ett naturligt sätt att handla
och agera.
– BOSS handlar inte bara om att vi ska kontrollera
hakremmar och skyddsglasögon utan att vi ska leva och
tänka säkerhet. Våra medarbetare ska känna sig uppmuntrade att säga till om risker uppstår eller om något
kan förbättras.

1. Utbildning, Safety days.
2. Värderingsövningar med mottot WeCare.
3. System och verktyg för uppföljning
och ständiga förbättringar.

4. Långsiktigt arbete
genom ledningssystemet
”@bergteamet” och ett
gemensamt mindset.
bergteamet.se

S P E C I A L KO M P E T E N S O C H U P P D R AG

Precisionsarbete vid
Slussen i Stockholm
I ombyggnaden av Slussen i
Stockholm är den nya bussterminalen i Katarinaberget
med sina många entréer och
anslutningar en viktig del av
lösningen. Bergteamet har
under 2020 och 2021 varit
underentreprenör åt Implenia
i arbetet med att driva fram
den stora terminalen.

Bussterminalen förläggs helt inne i berget
och ska rymma både resenärer och busstrafik. Den ansluter även mot tunnelbanan
och Saltsjöbanan. Terminalen består av
flera bergrum med spännvidder på upp
till 24 meter och upp till 30 meters höjd.
Bergvolymen som tagits ut är cirka 270
000 kubikmeter.
– Bergteamet har arbetat i de mest
komplicerade områdena nära tunnelbanan och som har knepiga geometrier
samt där det varit hårda krav på konturen. Det krävs erfarna bergarbetare för

Torgny Tjärnlund, Bergteamets platschef.

att veta hur man ska göra jobbet och ta
ut materialet på bästa sätt. Volymmässigt har Bergteamet inte tagit ut så stora
mängder men de har ansvarat för de allra
svåraste kubiken och gjort det exemplariskt, säger Erik Tjäder Implenias produktionschef vid Slussen.
– Omgivningens förutsättningar har
ställt extra krav på oss. Fokus har varit
försiktig sprängning och kvalitet före
kvantitet. Varje laddningsmängd har
beräknats och utvärderats noga, berättar
Torgny Tjärnlund, Bergteamets platschef.

Bergteamet har egna mätingenjörer
Bergteamet har satsat på egna mätingenjörer. De två tjeckiska ingenjörerna Jiri Pek
och Andrej Siliska bildare Bergteamets team inom mätteknik.
Fördelen med att ha egna mättekniker är att kunskapen och kompetensen alltid finns inom
företaget och är nära tillhands. Det finns alltid mycket jobb, både inom Bergteamets projekt
men även för andra kunders uppdrag. Mättekniker är en bristvara idag så det är en strategisk
satsning av Bergteamet.

bergteamet.se
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