
Det här
är vi!
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För oss på Norrbottens Bergteknik är kärnan berghantering. Vi är specia-
lister på berg och bär med stolthet att vi är en av Sveriges ledande aktörer 
inom området. 

Allt började för 60 år sedan när grundaren Wolgan 
Karlsson gick som borr- och spränglärling med sin 
pappa Helmer. Under den tiden utfördes arbetet med 
handhållna maskiner och arbetsförhållandena var tuf-
fa. Men redan då inleddes resan som har format oss 
till de vi är idag. Hos Wolgan fanns tidigt en strävan 
att utvecklas, en drivkraft för att göra saker bättre och 
en vilja att i alla lägen göra sitt bästa. Han skapade en 
stark framtidstro och en anda att alltid ta hand om 
varandra oavsett om man var kollega eller kund.

Idag är vi ett företag som omsätter närmare 300 mil-
joner kronor och utvecklingen går i rask takt. Vi ingår 
i koncernen Nordisk Bergteknik och tillsammans med 
våra syster- och dotterföretag får vi möjlighet att växa 
och bli starkare i hela landet.  

Med vår erfarenhet, kunskap och engagerade med-
arbetare vill vi bidra till samhället genom långsiktiga 
samarbeten. Vårt fokus är att i varje uppdrag hitta 

den bästa lösningen så vi hela tiden kan skapa nytta 
för våra kunder och uppdragsgivare.

Vi har även en tydlig ambition att utvecklas inom tek-
nik och arbetssätt. Maskinparken är välutrustad och 
vi strävar efter att ha en välunderhållen och modern 
� otta för att hålla arbetsmiljön och driftsäkerheten i 
topp. Vi utvecklar och för� nar ständigt våra arbets-
processer och har stort fokus på säkerhet.

Inom Norrbottens Bergteknik spelar varje medarbeta-
re en avgörande roll både i utvecklingen av företaget, 
för projektens resultat och i det goda samarbetet 
med kunderna.

En framgångsfaktor är alla medarbetares engage-
mang, en vilja som bygger på ny� kenhet, delaktighet, 
ansvar och inte minst glädje! 

Nils-Petter Nilsson VD, Norrbottens Bergteknik

Välkommen till oss på
Norrbottens Bergteknik!



Norrbottens Bergteknik är ett av Sveriges ledade 
företag inom berghantering. Vi har stor kompe-
tens inom borrning, sprängning och förstärkning. 
Våra uppdrag sträcker sig över hela landet och vi 
arbetar med projekt inom bland annat infrastruk-
tur, vindkraft, bergtäkter och gruvmiljöer.

Om Norrbottens
Bergteknik 
“Specialister på berg”

Vårt fokus är kund, medarbetare och säkerhet. Vi strävar alltid efter att 
leverera kundnytta, att ha en ständig dialog med våra kunder och vara 
en professionell, självklar partner. Med modern utrustning och engage-
rade, medvetna medarbetare med rätt kompetens ska vi vara branschle-
dande och driva branschen framåt. 

Företagets resa började under 1960-talet då grundaren Wolgan Karlsson 
gick som borr- och spränglärling. En ny fas med tillväxt och utveckling 
inleddes 2010 och sedan dess har företaget vuxit i omsättning, anställda 
och geogra� sk närvaro. Under de senaste åren har utvecklingen fortsatt 
med stort driv, framtidstro och med en kraftig tillväxt. Sedan 2016 är 
Norrbottens Bergteknik en del av koncernen Nordisk Bergteknik, tillsam-
mans med ett � ertal systerbolag i Sverige och Norge. 
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Vårt erbjudande

Förstärkning

Berghantering är mer än borrning 
och sprängning. Vi tar hand om 
hela processen från planering till 
losshållning och förstärkning. Vi 
utgår från kundens behov, bergets 
förutsättningar och den omgivan-
de miljön. Vi använder de metoder 
som passar allra bäst. 

Borrning

Borrning är en stor del av vårt 
arbete och en förutsättning för 
bra sprängresultat. Med moderna 
riggar och erfarna borrvagnsföra-
re utför vi arbetet med precision 
och känsla. Vi tar stor hänsyn till 
vibrationer, buller och omgivning. 
Särskilt viktigt är det i stadsnära 
miljöer. 

Sprängning

Vi använder en säker och modern 
sprängteknik och våra sprängare 
är välutbildade. Vi strävar ständigt 
efter att arbeta på ett säkert och 
förebyggande sätt som även tar 
hand om miljön. Att utföra säkra 
sprängningar är en av våra led-
stjärnor. 
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Fortsatt utveckling 

Vårt mål är att via organisk tillväxt 
vara hållbart lönsamma för våra 
ägare och fortsätta att utveckla 
oss och branschen genom nya, 
innovativa arbetssätt. Med mo-
dern utrustning och engagerad 
personal vill vi vara marknads-
ledande och driva branschen 
framåt.

I allt arbete har vi fokus på kund,
medarbetare och säkerhet.

“Bergsäkra
entreprenader
för en hållbar

framtid”

Lösningar i fokus 

Vårt mål är att alltid leverera kund-
nytta och genom ständig dialog 
med våra uppdragsgivare ska vi 
utföra arbetet utifrån de förvänt-
ningar som ställs på oss. Vi vill vara 
vår uppdragsgivares professionel-
la, självklara partner. 

Branschens bästa
arbetsplats

Vårt mål är att vara branschle-
dande inom miljö, arbetsmiljö och 
kvalitet. Detta vill vi uppnå genom 
att vi har ett ledningssystem som 
bygger på utbildad, medveten 
och erfaren personal samt att vi är 
certi� erade för ISO 9001, ISO 14001 
samt ISO 45001. 
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Våra värderingar 

Innovativa

I vår strävan efter
ständig förbättring

och utveckling.

Engagerade

I vår samverkan med 
kunder, leverantörer 

och medarbetare.

Professionella

I vårt bemötande
och i utförandet av

våra åtaganden.

Inom Norrbottens Bergteknik har vi en särskild
företagsanda som vi är stolta över och som skapades 

tidigt i vår 30-åriga historia. Den andan vill vi
beskriva med våra värderingar.  
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Vårt mål är att vara branschledande inom arbetsmiljö 
och vi vill uppnå det genom ett ledningssystem som 
bygger på utbildade, medvetna och erfarna medar-
betare samt en certi� ering enligt ISO 45001. 
 
För att vi ska nå våra mål är det viktigt att vi arbetar 
tillsammans och att alla medarbetare tänker på hälsa 
och säkerhet varje dag. Vi behöver alla hjälpas åt 
för att vi ska lyckas med vårt mål med att minimera 
olyckor och risker. 

Vi jobbar med ständig utveckling, både i det proak-
tiva arbetet men även att vi är noga med att rappor-
tera och följa upp inträffade händelser. Målet är att vi 
ska bli ännu bättre som företag och att våra arbets-
platser ännu säkrare.

Säkerhet

En säker och trygg arbetsmiljö är 
central för oss. Vi vill att alla med-
arbetare ska känna sig trygga på 
jobbet och komma hem friska efter 
arbetsdagens slut.
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Att arbeta
hos oss
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Att arbeta hos Norrbottens Bergteknik ska vara ett självklart val. Vi strävar 
efter att vara en trygg, öppen och varm arbetsgivare. Vi sätter högt värde på 
medarbetare, arbetsvillkor, arbetsmiljö och säkerhet.

Våra uppdrag ställer höga krav på kompetens, känsla 
och eget ansvar. Många gånger innebär uppdragens 
karaktär att man är själv på platsen. Det är lika vanligt 
att vi jobbar i team och vi arbetar alltid i nära samar-
bete med våra uppdragsgivare.

Vi vill att det ska vara enkelt att arbeta hos oss, och 
att alla ska känna sig inkluderade i teamet. För oss 
är det viktigt att ha roligt på jobbet och att ha korta 
beslutsvägar. 

Norrbottens Bergteknik har engagerade medarbe-
tare som brinner för sitt jobb, tar ett stort ansvar och 
skapar värde för kunderna. Vi är ett företag med hög 

kompetensnivå och vi satsar på att utveckla chefer 
och medarbetare. 

Vi ger våra medarbetare frihet under ansvar och har 
ett öppet förhållningssätt till nya möjligheter, me-
toder och tekniker. Vi tror på att olikheter främjar 
nytänkande och strävar efter att öka mångfalden på 
våra arbetsplatser. 

Mer information om hur vi arbetar � nns i våra interna 
policys, till exempel policys för medarbetare, arbets-
miljö och kvalitet samt vår rutin för systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 
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Träffa kollegorna

Jon-Anders Skum

Jon-Anders arbetade som snickare men trivdes inte 
med sin situation. När han blev erbjuden en roll som 
sprängarlärling hos Norrbottens Bergteknik tackade 
han ja.

– Jag trivs hur bra som helst i min nya roll! Det är ett 
fritt jobb med mycket ansvar. Man behöver vara själv-
gående och inte vara rädd för att fatta egna beslut. 
Jag känner att jag har hamnat på rätt plats. Man kan 
tro att spränga bara är att ladda och trycka av, men 
det är mycket mer än så. Man måste förstå bergets 
förutsättningar och uppdragets art, välja en metod 
som passar och använda rätt sorts sprängmedel. Sen 
är allt baserat på säkerhet och det är särskilt viktigt 
när man spränger i tätbebyggda områden eller där 
annan personal är nära. 

Fredric Trygg

Fredric började på Norrbottens Bergteknik 2011 och 
ser gärna till att vara en aktiv del av den positiva 
arbetsmiljön.

– Det har varit en häftig resa där företaget vuxit. 
När jag började var vi cirka 15 personer. Jag har fått 
lära mig från grunden men är långt ifrån fullärd. 
Norrbottens Bergteknik är en jättebra arbetsgivare. 
Företaget är familjärt och är duktiga på att ta in unga 
människor och ge dem en chans. Jag är ett kvitto på 
det och det � nns � er än mig. Jag lär mig nya saker 
och tar gärna på mig uppdrag och hoppar in där det 
behövs. Jag gillar att vara på fältet, det passar mig. 
Jag tycker om att skapa en atmosfär som är peppan-
de, stöttande och som ger ett bra tempo. Min inställ-
ning är också att vi arbetar som ett lag. Det spelar 
ingen roll om någon gör 100 meter och jag 300, då 
har vi ändå gjort 400 meter tillsammans den dagen. 
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Magnus Jonsson

Magnus Jonsson bor i Lycksele och har varit anställd 
hos Norrbottens Bergteknik som borrvagnsförare se-
dan 2012. Innan dess arbetade han hos en kross� rma 
som var underleverantör. 

– Jag gillar mitt arbete. Det är ett fritt jobb och jag 
kan styra arbetsveckan själv. Det är en av orsakerna 
att jag jobbar här. Vi har mycket att göra och jag 
upplever att företaget gör allt för att vi ska ha det 
bra!

Anna Norborg

Anna arbetade hos en leverantör till Norrbottens 
Bergteknik innan hon 2018 började som administra-
tör. 

– Norrbottens Bergteknik var en av mina kunder på 
mitt förra jobb där jag arbetade med lager och kon-
torsinredning. Vi hade känt till varandra länge och 
efter ett tag � ck jag frågan om jag ville börja här! Jag 
tycker det är roligt med företag som har visioner och 
vill saker. Jag gillar öppen och rak dialog och ser fram 
mot att få utvecklas. Jag tror att branschen är lika 
lämpad för tjejer som för killar. Min förhoppning är 
att � er tjejer lägger fördomarna åt sidan och gör mig 
sällskap i ett fantastiskt gäng!
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Långsiktiga samarbeten
för bästa resultat 
”Det ska vara enkelt 
att arbeta med oss”

Att vara en långsiktig leverantör. 
Att sitta på samma sida bordet. 
Att samverka. Så ser vi på Norr-
bottens Bergteknik när det gäller 
framgångsrika och långsiktiga 
samarbeten. För oss är det viktigt 
med kunskap, dialog och part-
nerskap. Vi vet att det ger det 
bästa resultatet. 

Utveckling och dialog – 
bra för alla! 

Samarbete ger en tryggare 
arbetsmiljö, en trevligare arbets-
plats, det går enklare att lösa 
situationer som uppstår. Alla blir 
nöjda. Det är lönsamt i alla led 
och vi utvecklas tillsammans av 
det. Därför sätter vi stort värde på 
samarbete. Vårt mål är att alltid 
arbeta nära och hålla en god 
dialog med både leverantörer och 
uppdragsgivare. 

Koncernbolag och 
branschmedverkan 

Norrbottens Bergteknik strävar 
ständigt efter att ha bred kompe-
tens. Den blir ännu bredare och 
djupare i samarbete med våra 
systerbolag i koncernen Nordisk 
Bergteknik. Vi har stor vana av 
att samverka i både Sverige och 
Norge. Vi är också aktiva för att 
hela branschen ska utvecklas.
Till exempel är vi med i BEF, 
Bergsprängnings Entreprenörer-
nas Förening. 
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Bergkross för
framtidens batterier

Röster från
våra partners 

De gör bra jobb och är enkla att samarbeta med, vi 
kommer bra överens. De har bra med resurser och vi 
känner oss prioriterade. Vi har arbetat tillsammans i 
olika omfattning under � era decennier och de senaste 
åren har vi fördjupat samarbetet. Koncernen Nordisk 
Bergteknik har gjort alla losshållningsarbeten åt oss 
de senaste fem åren.

Mathias Andersson VD för Bröderna Anderssons Grus

Bröderna Anderssons Grus och Norrbottens Bergteknik har 
ett tätt samarbete och har bland annat arbetat tillsammans 
vid det stora bygget av Northvolts batterifabrik i Skellefteå. 
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Vi har arbetat med Norrbottens Bergteknik 
ända sedan Umeå Entreprenad startade 
2004. Vi har ett gott samarbete, de ställer 
upp på kort varsel om det behövs och de 
gör bra jobb. Vi jobbar gärna tillsammans 
och lägger stor vikt vid långsiktigheten.

Erik Mårtensson VD för Umeå Entreprenad

Norrbottens Bergteknik har både resurser och kunskap. 
De kan dessutom ta hand om stora jobb. De håller hög 
kvalitet i spränguppdragen vilket är viktigt för oss. 
Det gör att vi alltid och på ett säkrare sätt kan ge rätt 
pris och leverera rätt material till våra uppdragsgivare. 
Samarbetet är långsiktigt och det innebär även att vi 
kan gå tillsammans i större uppdrag. Vi står för anlägg-
ningsarbeten och krossning och Bergteknik med spräng-
ning. Att vara partners är till nytta för alla.

Anna-Karin Mattsson VD och delägare i Hallstaviks Schakt 

Förkrossande bra
samarbete med Hallstavik
I Stockholmsregionen är Hallstaviks Schakt en nära partner till Norrbottens
Bergteknik. I Roslagskrossen i Norrtälje har samarbetet pågått under � era år. 

Samarbete i anläggnings-
projekt och täktarbete
Nya byggnaden Hus 29 vid Norrlands Universitetssjukhus, kvarteret 
Pedagogen på Teg och en stor plan för ett asfaltverk åt Peab Asfalt är 
några av de senaste projekten där Umeå Entreprenad och Norrbottens 
Bergteknik har samarbetat. 
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Kontakta oss
Uppgifter till våra kontaktpersoner

hittar du på vår hemsida:
www.bergteknik.se/kontaktpersoner

Växel: 0929-109 10 | Besöksadress: Löpevägen 16, 906 20, Umeå | 
Postadress: Betonggatan 3, 942 36, Älvsbyn Bergsäkra entreprenader

A part of
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Bergsäkra entreprenader
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www.bergteknik.se


