
Helhetskoncept bergtäkter



Bergtäktsgruppen

Norconsults Bergtäktsgrupp har en samling av kompetenser inom 
geologi, akustik och hydrogeologi som erbjuder helhetslösningar 
inom täktverksamhet.

Att utveckla ett hållbart samhälle 
kräver engagemang, helhetssyn 
och förmåga att knyta ihop enskilda 
expertkunskaper till en komplett 
lösning. Detta är en del av vardagen 
för oss på Norconsult. 
 
Med en samlad kompetens inom 
bergtäkt erbjuder vi helhetslösningar 
under hela täktens levnadstid. 
Från förstudier, planering och till-
ståndshantering av nya täkter till 
förslag på användning av marken 
i täktens avgörande slutskede. Vi 
ser till att den ursprungliga miljön 
i täkten är hållbar över tid, samt 
att de krav som ställs på täkten 
uppfylls.  
 
Norconsult är certifierade inom 
ISO 9001 och ISO 14001 vilket 
innebär ett kvalitets- och miljö- 
tänk som genomsyrar hela verk-
samheten. 
 

Under den löpande täktverksam-
heten hjälper vi till med tjänster 
för produktions-, kvalitets- och 
miljökontroll. Våra tjänster om- 
fattar främst till berg-, naturgrus-, 
morän- och matjordstäkter. 
 
I Bergtäktsgruppen ingår även 
våra akustiker, vilka utför bland 
annat buller- och vibrationsutred-
ningar för olika arbetsmoment 
och maskiner inom bergtäkt.  
Vi hjälper kunden att uppfylla 
gällande riktvärden eller tillstånd. 
Detta arbete görs i nära samarbetet 
med beställare.  
 
De bulleråtgärder som vi hjälper 
till med och vilka kan vara aktuella 
är planering och placering av 
bullrande utrustning, uppförande 
av bullervallar eller använd buller-
dämpande maskiner för till exempel 
bergborrning.   

Våra kompetenser: 
• Undersökningar
• Ansökningar
• Sonderingar
• Kartering 
• Inmätning av upplagshögar, täkt 
 och brytgränser med drönare
• Analyser
• Provning
• Mätningar
• Kartläggning
• Beräkningar
• Statistik  
• Rapportering
• Rådgivning 
• Vibrations- och bullerutredningar 
• Vibrations- och bullermätningar
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Hydrogeologi 
• Hydrogeologisk utredning för befintlig grustäkts- 
verksamhet vid Bugärde. 
 
• Hydrogeologisk utredning och vattenhantering  
för ny bergtäktsverksamhet vid Björbäck. 
 
• Tillståndsansökan enligt 11 kap. Miljöbalken för 
nuvarande stentäktsverksamhet i Snäckers, Gotland. 
 
• Hydrogeologisk utredning för fördjupning av  
bergtäkt i Sandseryd. 
 
• Tillståndsansökan enligt 11 kap. Miljöbalken för  
nuvarande bergtäktsverksamhet i Kjula. 
 
• Tillståndsansökan enligt 11 kap. Miljöbalken för 
utökning av bergtäktsverksamhet i Rannåsen. Samt 
hydrogeologisk utredning som del av tillstånds- 
ansökan enligt 9 kap. Miljöbalken. 
 
• Hydrogeologisk utredning inför ansökan om  
utvidgning av morän- och bergtäkt. 
 
Ljud och vibrationer 
• Externbullerutredning Centralenområdet, Göteborg. 
 
• Byggbuller Västlänken, Kvarnberget, Göteborg,  
luft- och stomljudsutredning. 

Geologi 
• Fältundersökning med bedömning av bergarter i 
Sandseryds täkt. 
 
• Petrografisk analys av sex bergartsprover från  
bergtäkt i Sandseryd. 
 
• Strukturgeologiska undersökningar i Vikans 
kross inför planerat byggande av Halvors länk 
Hisingsleden.   
 
• Bergteknisk undersökning av fastigheten Bråta 
2:139 för privatstyrd detaljplan i stenbrott, som fort-
farande är i drift, inför framtida planerad byggnation 
efter brytningens upphörande. 
 
Sprängning/riskanalys 
• Riskanalys med avseende på markvibrationer,  
buller och luftstötvåg vid täktverksamhet. 
 
• Vibrationsprognos och prediktering av förväntade 
vibrationsnivåer i samband med täktansökan. 
 
• Vibrationsutredning för tung trafik till och från täkter. 
 
• Skadeutredningar vid klagomål.

Referensprojekt - ett urval
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VÄRLDEN
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Norconsults - vårt erbjudande
Allt vi gör börjar med kundens behov. Vår första uppgift är att lyssna 
på behoven, förstå kraven och förstå förväntningarna. Det är då vi kan 
hitta rätt lösningar och skapa framgångsrika projekt. Att sätta kunden i 
centrum är en självklarhet. Vi är med hela vägen – från vision till verklig-
het – och genomför alla våra uppdrag utifrån ett helhetsperspektiv och 
en tydlig miljöprofil. Det är så vi skapar hållbara lösningar för framtidens 
samhälle.

Arkitektur 
Bygg & Fastighet 
Energi
Industri 
Infrastruktur 
IT
Miljö
Risk & Säkerhet 
Samhällsplanering 
Vatten & Avlopp

Vill du veta mer? Kontakta oss: 
 
Geologi 
Tomas Björnell 
010-141 82 84 
tomas.bjornell@norconsult.com 
 
Hydrogeologi 
Bernhard Gervide Eckel 
010-141 82 80 
bernhard.gervide-eckel@norconsult.com 
 
Sprängning 
Romina Lobos 
010-141 82 70 
romina.lobos@norconsult.com 
 
Bergteknik i täkt 
Risto Ekedahl 
010-141 86 40 
risto.ekedahl@norconsult.com 
 
Akustik 
Andreas Sigfridsson 
010-141 81 17 
andreas.sigfridsson@norconsult.com
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