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För oss på Norrbottens Bergteknik är kärnan berghantering. Vi är 
specialister 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 med en utveckling som 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 
flotta för att hålla arbetsmiljön och driftsäkerheten i 
topp. Vi utvecklar och förfinar 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 nyfikenhet, delaktighet, 
ansvar och inte minst glädje! 

Nils-Petter Nilsson 
VD, Norrbottens Bergteknik

Välkommen till oss på
Norrbottens Bergteknik!

Professionella. 
Engagerade.  
Innovativa.



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

Om Norrbottens
Bergteknik 
“Specialister på berg”

Vi arbetar med kunden i fokus, för branschens bästa arbetslats, fortsatt 
utveckling och minskad miljöpåverkan. Vårt mål är att alltid leverera 
kundnytta, att ha en ständig dialog med våra kunder och vara en professionell, 
självklar partner. Med förebyggande arbete skapar vi hög säkerhetsmedvenhet 
och strävar efter trygga arbetsplatser där inga olyckor ska ske. 
Tack vare innovativa lösnignar, modern utrustning och engagerade, medvetna 
medarbetare med rätt kompetens ska vi 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 geografisk 
närvaro. Under de senaste åren har utvecklingen fortsatt med stort driv, 
framtidstro och kraftig tillväxt. Under 2022 certifierades vi enligt ISO 9001 
(kvalitet), ISO 14001 (miljö) samt ISO 45001 (arbetsmiljö).

Sedan 2016 är Norrbottens Bergteknik en del av koncernen Nordisk 
Bergteknik, tillsammans med ett flertal systerbolag i Sverige och Norge. 
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Vårt erbjudande

Förstärkning

Vi tar hand om hela processen 
från planering till losshållning och 
förstärkning. Vi utgår från kun-
dens behov, bergets förutsättning-
ar och den omgivande 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 borrvagnsförare 
utför vi arbetet med precision och 
känsla. Vi tar stor hänsyn till vibra-
tioner, buller och omgivning. 

Sprängning

Vi använder en säker och modern 
sprängteknik och våra sprängare 
är välutbildade. Vi vill arbeta på 
ett säkert och förebyggande sätt 
som även tar hand om miljön. Att 
utföra säkra sprängningar är en av 
våra ledstjärnor. 

Vi vill att det vi gör skapar ett värde för våra kunder 
genom goda relationer och väl utförda arbeten. Vi 

lyfter även blicken och ser det i ett större perspektiv. 
Vi är med och bidrar till framtidens moderna, 

välutvecklade och trygga samhälle.

Vi har samlat vår kompetens inom fyra områden: Infrastruktur, entreprenader, täkter 
och gruvor. Vi bär med stolthet att vi är en av Sveriges ledande inom våra områden:

Inmätning

Vår metod för inmätning och 
scanning är mycket lämplig för 
planering, framtagning av digitala 
borrplaner, kontroll och validering 
av borrhål samt volymberäkning 
och mängdberäkning av material.

Spräckning

En mycket skonsam metod som 
används i vibrationskänsliga 
miljöer där det inte är möjligt att 
spränga. Sker genom hydrauls-
präckning eller kemisk spräck-
ning.

Vajersågning

Används i stadsnära och känsliga 
miljöer. Med hjälp av sågning fri-
lägger vi varsamt den sida av ber-
get som ansluter mot den känsli-
gaste delen av området, oftast en 
husgrund eller betongfundament.
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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 modern utrustning 
och engagerad 
personal vill vi vara 
marknadsledande och 
driva branschen framåt.

I allt arbete har vi fokus på kund,
arbetsplats, utveckling och miljö.

“Bergsäkra
entreprenader
för en hållbar

framtid”

Kunden i  
fokus 

Vårt mål är att alltid 
leverera kundnytta 
och att genom 
ständig dialog med 
våra uppdragsgivare 
utföra arbetet utifrån 
de förväntningar som 
ställs på oss. Vi vill vara 
vår uppdragsgivares 
professionella, 
strategiska partner.

Branschens bästa
arbetsplats

Vårt mål är att vara 
branschledande inom 
arbetsmiljö och säkerhet. 
Genom att arbeta 
förebyggande i alla 
led vill vi skapa en hög 
säkerhetsmedvetenhet 
samt en trygg social 
arbetsplats. Med en 
ständig strävan utan 
olyckor eller kränkningar 
vill vi skapa branschens 
bästa arbetsplats för våra 
anställda. 

Minskad  
miljöpåverkan

Vårt mål är att genom en 
minskad miljöpåverkan 
bidra till framtidens 
samhälle. Vi strävar efter 
en ständig förbättring 
samt minskade CO2-
utsläpp. Genom 
medveten personal och 
ett nära samarbete med 
våra samarbetspartners 
vill vi jobba för en hållbar 
framtid.
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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 säkerhet. Genom att arbeta förebyggande i före-
tagets alla led vill vi skapa en hög säkerhetsmedve-
tenhet. Med en ständig strävan efter en arbetsplats 
utan olyckor vill vi skapa en trygg arbetsmiljö för våra 
anställda.
 
Vi vill vara branschledande inom arbetsmiljö och vi 
vill uppnå det genom ett ledningssystem som  
bygger på utbildade, medvetna och erfarna medar-
betare samt att vi är certifierade enligt ISO 45001. 

Vi jobbar med ständig utveckling, både i det  
proaktiva arbetet och att vi är noga med att rappor-
tera och följa upp inträffade händelser. Målet är att vi 
ska bli ännu bättre som företag och våra arbetsplat-
ser ännu säkrare.

Säkerhet

En säker och trygg arbetsmiljö är 
central för oss. Vi vill att alla  
medarbetare 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 oavsett om man 
jobbar i ett team eller självständigt. För oss är det vik-
tigt att ha roligt på jobbet och 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. 

Våra värderingar bygger på värdeorden professio-
nell, engagerad och innovativ. Orden genomsyrar 
vår verksamhet och hur vi agerar mot varandra, våra 
kunder och vår omgivning. Vi ser att det är en själv-
klarhet för dig som medarbetare att stå bakom detta. 

Vi ger våra medarbetare frihet under ansvar och har 
ett öppet förhållningssätt till nya möjligheter, meto-
der och tekniker. Vi tror på att olikheter främjar nytän-
kande och strävar efter att öka mångfalden på våra 
arbetsplatser. Vi har nolltolerans mot kränkningar.

Mer information finns i våra interna policys, till exem-
pel policys för medarbetare, arbetsmiljö och kvalitet 
samt vår rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete. 
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Träffa kollegorna

Wilma Nordlund

Wilma började på Norrbottens Bergteknik 2020 
utan någon erfarenhet av arbetet. Idag jobbar hon 
som borroperatör och sprängarlärling.
 
– Att tacka ja till att bli borroperatör som 19-årig tjej i 
ett mansdominerat yrke, utan att egentligen veta vad 
jag gav mig in på var en stor vändning i livet. Många 
ifrågasatte varför jag tackade ja men med lite skinn 
på näsan och tjurskallighet har jag jobbat i nästan tre 
år hos Norrbottens Bergteknik och stortrivs. 

– Jag har ett varierande arbete där jag både behöver 
vara självgående och en bra lagkamrat. Det är viktigt 
att peppa och finnas till för varandra och det tycker 
jag verkligen att vi gör på den här firman. Vi jobbar 
på ett säkert och produktivt sätt med utmaningar 
och lärdomar i varje projekt vilket är riktigt roligt! 
Det är synd att det är så lite kvinnor i branschen, så 
jag hoppas att fler vågar testa i framtiden. För fixar 
jag det så gör även andra det!

Elisabeth Jonsson

Elisabeths resa hos Norrbottens Bergteknik bör-
jade när företaget som ägde lastbilen hon körde, 
skulle sälja den. Då frågade hon oss om vi ville ta 
över henne och lastbilen. Och på den vägen är det! 

– Jag transporterar allt möjligt. Det kan till exempel 
vara borrvagnar, släp, traktorer, farmartankar, skut-
flak, sprängmattor, hammare eller skopor. Kort sagt, 
allt som behöver flyttas förutom de största grävma-
skinerna för till dem behövs en trailer.
Jag har roligt varje dag. När klockan ringer på mor-
gonen så studsar jag upp för att jag vet att jag ska 
köra lastbil. Jag trivs så himla bra med att köra och 
allt runtomkring. Jag älskar mitt jobb och jag brinner 
för att alla ska få sina behov tillgodosedda. Alla som 
känner mig säger att jag är överallt! 
Norrbottens Bergteknik är ett jättebra företag att 
jobba för. Det finns en härlig anda och det känns som 
en familj där alla är fina och snälla. Jag känner att jag 
är på rätt plats.
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Magnus Jonsson

I över 10 år har Magnus Jonsson från Lycksele varit 
en av Norrbottens Bergtekniks borrvagnsförare. 
På senare år har han även axlat rollen som ett av  
företagets skyddsombud, och kan på så sätt 
fortsätta att aktivt bidra till företagets mål ”Bran-
schens bästa arbetsplats”
 
-Jag gillar mitt arbete. Möjligheten att påverka och 
styra min arbetsvecka är en av många anledningar 
till att jag jobbar här. Att företaget på senare år växt 
och blivit en del av Nordisk Bergteknik har även inne-
burit utökad samverkan inom koncernen. Har man 
varit med på den tillväxtresan ser man verkligen 
fördelarna med att kunna stötta och lära av varandra 
mellan företagen.
 
– Jag ser fram emot en fortsatt resa med Norrbot-
tens Bergteknik, där vi växer och utvecklas tillsam-
mans!

Jon-Anders Skum

Jon-Anders arbetade som snickare men trivdes 
inte med sin situation. När han för några år  
sedan blev erbjuden en roll som sprängarlär-
ling hos Norrbottens Bergteknik tackade han ja. 
Jon-Anders påbörjade nyligen en utbildning som 
sprängarbetsledare.

– Jag trivs hur bra som helst i min roll! Det är ett fritt 
jobb med mycket ansvar. Man behöver vara självgå-
ende 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 för-
utsättningar och uppdragets art, välja en metod som 
passar och använda rätt sorts sprängmedel. 
Sen är allt baserat på säkerhet och det är särskilt vik-
tigt när man spränger i tätbebyggda områden eller 
där annan personal är nära. 
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Logistikparken i 
Sundsvall
Sundsvall Logistikpark är en storsatsning på transport, 
tillväxt och miljö. Målet är att parken ska bli ett av 
Sveriges viktigaste transportnav genom att koppla ihop 
väg, järnväg och sjöfart så att de möts på ett och samma 
område. 

Satsningen görs av Sundsvalls kommun tillsammans 
med Trafikverket och SCA. Peab är huvudentreprenör i 
projektet och vi på Norrbottens Bergteknik ansvarade för 
berghanteringen. Totalt losshållet ca 800.000 kubikmeter 
berg vilket gör det här till ett av våra största uppdrag 
hittills.

Film från Projektet – Länk!

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 Norrbottens 
Bergteknik när det gäller framgångsrika och långsiktiga samarbeten. För oss är det viktigt med kunskap, 
dialog och partnerskap. Vi vet att det ger det bästa resultatet för både oss, våra kunder och leverantörer.
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Vindparken  
Twin Peaks
Norrbottens Bergteknik fick i uppdrag att förbereda 
terrängen i projektet Twin Peaks vilket innebär borrning 
och losshållning av berg för vägar, kranplaner och 
vindkraftsfundament. 

Uppdragsgivare är Stenger & Ibsen som är utförare åt 
projektören Arise, en av Sveriges ledande aktörer inom 
förnybar energi. 

Namnet Twin Peaks kommer från att vindparkens område 
består av två höjder i Sollefteå kommun, närmare bestämt i 
Ranasjö och Salsjö som ligger på 15 kilometers avstånd ifrån 
varandra. 

Parken kommer att innehålla 39 vindkraftverk som fördelas 
med 25 respektive 14 turbiner i varje park.
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Bergarbete med 
fingertoppskänsla 
vid Norrlands  
Universitetssjukhus
När bergarbetet för nya Hus 29 vid Universitetssjukhuset 
i Umeå utfördes var precision och försiktighet i fokus när 
det 60 meter långa, 10 meter djupa och 14 meter breda 
schaktet för kulvertsystemet sprängdes fram. Hus 29 är en 
ny fastighet för bland annat apotek, rättsmedicin, IVF-klinik 
och administration. Norrbottens Bergteknik ansvarade 
för borrning, sprängning och spontning för grunden och 
anslutningen mot sjukhusets kulvertsystem.

För att sprängningen skulle vara så skonsam som möjlig 
användes klen sprängning med många hål och täta 
mellanrum, cirka fyra hål per kvadratmeter.

– Det här är en metod som vi använder i sammanhang där 
förutsättningarna är extra känsliga. Sprängningen är mycket 
kontrollerad och ger bra resultat, säger Avdelningschef Lars 
Melin.

Norrbotniabanan
Umeå
Norrbotniabanan är en ny järnväg mellan Umeå och Luleå 
som möjliggör snabbare, säkrare och mer miljövänliga 
resor och transporter. I Umeå sträcker den sig mellan Umeå 
centrum och kommungränsen mot Robertsfors, via Sävar 
och Gryssjön.

Veidekke är vår beställare i projektet och vi står för 
bergentreprenaden. Totalt ska ca 320 000 fast kubik berg 
borras och sprängas ut. 

I detta inkluderas skonsam sprängning av väggarna på 
hela sträckan med tätsöm och enbart elektroniska tändare 
används.
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Kontakta oss
Uppgifter till våra kontaktpersoner

hittar du på vår hemsida:
bergteknik.se/kontaktpersoner

Växel: 0929-109 10 | Huvudkontor: Löpevägen 16, 906 20, Umeå | 
Postadress: Box 10, 942 21, Älvsbyn Bergsäkra entreprenader

A part of

CERTIFIERAD
ISO 9001

ISO 14001
ISO 45001

Ledningssystem för kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö
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Bergsäkra entreprenader
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www.bergteknik.se


