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Sammanfattning 

Vid tunneldrivning inom infrastrukturprojekt i Sverige är den mest förekommande bergbulten 

för permanenta förstärkningar den konventionella kamstålsbulten. En ingjuten bult utan 

förspänning. Montaget sker genom att med handkraft pressa in bulten i ett cementfyllt borrhål. 

Detta ger upphov till spill av cement och stor fysisk ansträngning, när tusentals bultar monteras 

i varje projekt. Den permanenta bergssäkringen uppnås först när den omslutande cementen har 

härdat. Detta medför ett moment i bergförstärkningsskedet där entreprenören måste säkra 

tunneln med temporära driftbultar.  

 

För att undvika temporärbultning kan en förspänd ingjuten bult användas som permanent bult. 

Exemplet på en sådan bult är PC-bulten. Vid montage ger den en omedelbar driftsäkring och en 

permanent förstärkning genom injektering via det inre röret. Bulten blir då helt ingjuten av 

cement. 

 

Syftet med studien är att jämföra PC-bulten med kamstålsbulten. Studien undersöker den 

förmodade nyttan i belastningsergonomi och ekonomi av att använda PC-bulten som permanent 

förstärkningsbult. Genom att utföra en styrd observation på ett studiebesök där tunneldrivning 

med bergförstärkning skedde har de båda bultarnas montagearbete jämförts ur 

belastningsergonomisk synpunkt. För att utreda skillnader i arbetsvolym och tidsåtgång utfördes 

beräkningar på ett sammanställt bultprotokoll. Beräkningarna visar vilken förstärkningsbult som 

medför den lägsta kostnaden för bultförstärkning. 

 

Av resultatet i studien framgår det att det finns en stor potential i ett framtida användande av 

PC-bulten som permanent bult vid tunnelförstärkning. Potentialen ligger i en klart förbättrad 

arbetsmiljö i avseendet belastningsergonomi och i den tidsvinst framtida projekt kan nyttja. 

 

Nyckelord: bergförstärkning, belastningsergonomi, arbetsvolym, kombinationsbult, kapacitet 
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Abstract 

The conventional rebar bolt, a grouted bolt with no pre-stress, is the most commonly used rock 

reinforcement bolt for tunneling in Swedish infrastructural projects. The assembly takes place 

by manually pushing the bolt into a borehole filled with grout. This gives rise to spillage and 

great physical exertion when thousands of bolts are mounted in each project.  

 

Permanent safety is only achieved when the surrounding cement has cured. This entails a 

moment in the rock reinforcement stage where the contractor must secure the tunnel with 

temporary operating bolts. 

 
To avoid temporary bolting, a pre-stressed bolt can be used as a permanent bolt. An example of 

such a bolt is the PC-bolt. When assembled, it provides immediate operational safety and 

permanent reinforcement by injection through the inner pipe. The bolt is then completely sealed 

with grout. 
 
The purpose of the study is to compare the PC-bolt with the rebar bolt. The study explores the 

supposed benefit of economics and load ergonomics of using the PC-bolt as a permanent 

reinforcement bolt. By conducting a controlled observation on a field study to a site where 

tunneling with rock reinforcement occurred. The assembly of the two bolts has been compared 

out of a load ergonomic view point. In order to investigate differences in work volume and 

time, calculations were made on a compiled bolt protocol. The calculations show which 

reinforcement bolt results in the lowest cost of the assembly. 
 
The result of the study shows that there is a great potential in the future use of the PC-bolt as a 

permanent bolt for tunneling. The potential lies in a clearly improved work environment 

regarding ergonomic loads and more time efficient installation that can be utilized in future 

projects. 
 

Keywords: rock support, work enviroment, work volume, combination bolt, capacity 
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Ordlista 

Alkalinitet - mått på vattnets förmåga att neutralisera syror. D.v.s. dess förmåga att tåla tillskott     

av vätejoner utan att reagera med pH-sänkning  

Borrplan - Skiss för att visa hur en tunnelsalva ska borras 

Bulksprängämne - Sprängämne som inte är patronerat, hälls eller pumpas i borrhålet 

Bultmaskin - Mekaniserad bultningsaggregat som borrar och monterar bultar 

Bultprotokoll - Dokumentation av samtliga förstärkningsbultar monterade under ett projekt 

C/C - Avståndet från centrum till centrum mellan två bultar 

Driftbult - Temporärbult för arbetssäkring 

Driftsäkring - Arbetssäkring av tunnelrum 

Fragmentering – Sönderdelning av berg 

Framkast - Bergmassorna vilka kastas fram vid salvprängning 

Fördröjningstid - Tid mellan initiering och detonation av sprängkapsel 

Förskärning - Schaktning fram till tunnelpåslag, se tunnelpåslag 

Injektering - Åtgärd för att fylla ut hålrum med ett flytande ämne som sedan antar fast form. 

Kapacitet - Mängd utfört arbete som det i medeltal ett arbetslag att utföra på en timme 

Kombinationsbult - Förspänd ingjutningsbar förstärkningsbult 

Konventionell bult - Traditionell bult, mest förekommande 

Krafslastare - Krafsar massor upp på band från framsidan till baksidan av lastaren 

Manschett - Produkt som tätar borrhål för och mot läckage 

Markvibration - Stötvåg som utgår från sprängplats i den omgivande berggrunden och marken 

Salva - Ett antal laddade borrhål sammankopplade till en enhet som initieras samtidigt 

Selektivbult - Blockförstärkande bergbult  

Skrotning - Borttagning av lösa block efter sprängning som innebär risk 

Snigeldynamit -  Kalkbaserad produkt som blandas med vatten och expanderar långsamt 

Spränggaser - Skadliga och/eller giftiga gaser från en sprängsalva 

Strossning - Bergmassorna i strossen vilka sprängs efter och mot kilen 

Stuff - Fria ytan i slutet av en tunnel där borrning och sprängning utförs 

Svällning - Skillnaden i volym mellan sprängt berg och fast berg 

Systembult - Bult vilken monteras i ett systematiskt mönster för att förstärka svaga zoner  

Raiseboring - Bergborrningsteknik som sker med roterande borrkrona och utan slagning 

Tunnelpåslag - Den lodräta bergytan där tunneldrivningen påbörjas 

Valvverkan -  Verkningssätt för lastöverföring till stöden på sidorna om öppningar 

VCT - Vattencementtal, anger en kvot mellan vatten och cement i bruket 

Wiresågning - Drivningsmetod som sågar berg och skapar lite markvibrationer  

Återstuds - Spill av sprutbetong som stutsar och faller ner från underlaget 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cement
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vid tunneldrivning i Sverige är den konventionella metoden, borra och spräng den vanligaste 

metoden för tunneldrivning. Borra och spräng innebär att tunneldrivningen sker i cykler där ett 

utav momenten är förstärkning av berget. Bergförstärkningsåtgärder utförs för att undvika ras i 

tunneln. De vanligaste förstärkningsåtgärderna är bergbult, armeringsnät och sprutbetong utöver 

det kan specialanpassningar ske på plats.  

 

När bultförstärkning sker förankras lösa block till fast berg, alternativt ger dåligt berg förmågan 

att fungera som bärande element. I områden med sämre berg sätts systembultning med ett 

bestämt kvadratiskt mönster, exempelvis centrum till centrum 2 meter. Bultarna monteras med 

brickor och mutter utanpå sprutbetongen för att bergförankra betongen och skapa en stabilare 

valvverkan eller direkt i berget. I Sverige är den vanligaste bulttypen för permanenta 

förstärkningar den konventionella bulten, en ingjuten bult av kamstål utan förspänning. Då den 

projekterade livslängden på nyproducerade tunnlar inom infrastruktur kan vara upp till 150 år 

läggs det stor vikt vid att kamstålsbulten blir helt ingjuten för att korrosionsskydda stålet 

(Veidekke, 2018). 

 

Det finns begränsningar med ingjuten kamstål utan förspänning. Kamstålsbulten ger endast en 

säkring först när den omslutande cementen har härdat. Detta medför ett extra moment i 

bergförstärkningen när entreprenören måste montera temporära bultar. Att driftsäkra tunneln 

leder till fler borrhål och mer montagearbete. Montagemomentet kan ses som påfrestande för 

arbetsmiljön gällande belastningsergonomi då arbetet med monteringen av bulten sker med 

handkraft. Standarddiametern på kamstålsbultar vid bergförstärkning är 25 mm den väger ca 4 

kg per meter och kan vara upp till 6 meter långa. Detta medför till ett väldigt tungt 

arbetsmoment när bulten skall pressas in i ett lika långt 45 mm brett hål fyllt med cement av vct 

0,3 vilket är standard i Sverige (AMA Anläggning, 2017). 

 

För att undvika temporärbultning kan en förspänd ingjuten bult användas som permanent bult. 

Exemplet på en sådan bult är PC-bulten från tillverkaren Pretec, Pre Cast Technology AB som 

även tillverkar kamstålbultar. Vid montage ger PC-bulten en omedelbar driftsäkring när 

expansionshylsan i änden av bulten förankrar sig i berget. Montören slipper då pressa in bulten i 

ett hål som redan är fyllt med cementbruk. PC-bulten gjuts in genom injektering via det inre 

röret och bulten blir helt omsluten av cement. När cementet härdat är bulten en permanent bult 

med korrosionsskydd och expansionshylsan fyller längre ingen funktion (Garshol, 2017). 

 

I jämförelse uppnår dessa två bultar vid ingjutet stadium de ställda kraven på mekaniska 

egenskaper och korrosionsskydd för permanent säkring. Däremot får inte PC-bulten används 

som permanent lösning i Sverige, men den är godkänd i Norge och Finland (Veidekke, 2018).  
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1.2 Målformulering 

Tydliggöra arbetsmiljömässiga- och ekonomiska skillnader mellan PC-bulten och 

kamstålsbulten i förstärkningsskeendet. Studien ska i sin helhet ge en klar och tydlig bild för 

valet av bergförstärkningsbult vid tunneldrivning i infrastrukturprojekt. 

1.3 Syfte och frågeställning 

1.3.2 Frågeställning 

- Vad finns det för arbetsmiljömässiga för- eller nackdelar med PC-bulten gentemot den 

konventionella bulten inom belastningsergonomi vid montaget? 

 

- Kan vi påvisa en skillnad i arbetsvolym och tidsåtgång med PC-bulten gentemot den 

konventionella bulten vid bergförstärkningsmomentet. Utgör skillnaden en ekonomisk 

för- eller nackdel? 

1.3.1 Syfte 

Syftet med studien är att jämföra PC-bulten med kamstålsbulten och undersöka den förmodade 

nyttan av att använda PC-bulten som permanent bult vid bergförstärkning. Med nytta avser vi 

på bättre belastningsergonomi och ekonomiska vinningar. 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att endast jämföra två typer av bultar. Den konventionella, icke förspända 

kamstålsbulten Ø25/M24 samt kombinationsbulten PC-bult R27/12 G4. Båda bultarna tillverkas 

av producenten Pretec som är ett väletablerat svenskt företag.  

 

Att undersöka fler typer av bultar blir inte aktuellt då studien undersöker nyttan med 

användandet av en kombinationsbult som permanent lösning inom infrastrukturprojekt. Inom 

infrastruktur ställs det höga krav på permanenta lösningars livslängd. Därtill finns krav på att 

permanenta ingjutningsbultar inte får monteras i vattenförande hål, med vattenförande hål avses 

ett inläckage ≥1 droppe per minut från borrhålet (AMA Anläggning, 2017). Detta medför att 

hålet måste borras först så att eventuellt inläckage kan kontrolleras. Denna kontrollprocess 

utesluter således bultmaskiner som exempelvis Boltec. I gruvsektorn ställs inte samma krav på 

materialets livslängd vilket gör att det används många fler typer av förstärkningsbultar. Många 

av gruvsektorns bultar får inom infrastrukturprojekt endas användas som temporära 

förstärkningsbultar. 

 

Med en studie där vi endast undersöker två typer av förstärkningsbultar med likvärdiga 

mekaniska egenskaper kan vi tydligare jämföra kapacitet och den arbetsmiljömässiga aspekten 

belastningsergonomi. Ett stort intresse i att utvärdera PC-bulten finns hos vår uppdragsgivare. 

Veidekke Entreprenad AB ser en potential i att få använda produkten på den svenska 

marknaden och kunna effektivisera produktionen samt förbättra arbetsmiljön för sina 

medarbetare. 
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2. Metod 

Vi vill besvara grunden och det stöd som finns för användandet av PC-bulten med hjälp av 

Veidekkes interna kunskap och fördjupade litteraturstudier inom de olika bulttypernas 

funktioner och egenskaper. 

2.1 Arbetsmiljö  

Vi ska utföra ett studiebesök på ett projekt där tunneldrivning och bergförstärkning sker med 

kamstålsbulten. Under besöket ska både kamstålsbult och PC-bult monteras av ett och samma 

arbetslag för att en jämförelse ska kunna äga rum. På studiebesöket ska vi genomföra en styrd 

observation utifrån Arbetsmiljöverkets ramar av arbetsgången vid montaget för 

förstärkningsbultar. Vilket ska ge en förståelse av hur bultmontaget påverkar 

belastningsergonomin. 

2.2 Bultprotokoll/Kapacitet 

För att klargöra skillnad i arbetsvolym och tidsåtgång mellan de två metoderna använder vi oss 

utav ett tidigare utfört tunnelprojekt av Veidekke i Sverige och Norge. Data från bultprotokollet 

ska sammanställas för att få en översikt på antalet monterade permanenta kamstålsbultar och 

antalet driftbultar. På så sätt utreda eventuella arbetsvolymsskillnader och jämföra kostnaden i 

förhållande till om PC-bulten skulle använts. För att åskådliggöra en skillnad i tidsåtgången vid 

användandet av de båda bultarna ska vi göra en tidsgraf baserad på tidseffektivitet och 

bultlängd. Grafen ska komma att ge en tydlig illustration där tidsskillnaderna för montaget kan 

avläsas.   
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3. Nulägesbeskrivning 

3.1 Projekt för bultprotokoll 

I en generalentreprenad har Veidekke med Stockholm Vatten som byggherre fått i uppdrag att 

bygga en tunnel för dag- och avloppsvattenhantering i Kista, tunneln lyder under sekretesslagen 

så exakt position kan ej ges ut. Projektet startade 2015 och tunneldrivningen blev färdig 2017. 

Kvarstående betong- och rörarbeten slutförs under 2018. Tunnelsystemet ska även fungera som 

en reservoar vid höga nederbördsmängder. Vattnet kan då lagras i tunneln innan det leds vidare 

till reningsverken. 

 

Tunneln drevs med den konventionella tunneldrivningsmetoden borra och spräng.  

I förstärkningsarbetet användes kamstålsbultar och vid utlastning använde Veidekke 

krafslastare vilket säkerställde en hög utlastningskapacitet. Krafslastaren användes för att uppnå 

en effektiv utlastning då den relativt trånga tvärsnittsarean skapade utmaningar. 

 

Totala längden av tunneln blev 1200 meter med en tvärsnittsarea på 21 m2 och ett uttag av cirka 

30 000 kubikmeter bergmassor. Den beräknade tiden för tunnelarbetet blev avsevärt längre på 

grund av bristande bergkvalitet samt högt inläckage av vatten. Vatteninträngningen medförde 

extra injekteringsarbeten vilka var mycket tidskrävande.  

 

Från detta projekt har ett bultprotokoll erhållits vilket visar det totala antalet monterade bultar. 

Genom att sammanställa bultprotokollet går det att göra jämförelseberäkningar av kostnaden för 

bultförstärkningen i förhållande till om det hade använts kombinationsbult.   

 

Kort om projektet: 

Yta/omfattning:  Tunnel 

Bergart:  Granit  

Längd:    1200 m 

Tvärsnittsarea:  21 m2 

Lös volym:   30 000 m3 

Start:    2015 

Färdig:    2018 

Byggherre:   Stockholm Vatten 

Land:   Sverige 

Ort:    Kista 
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3.2 Projekt för studiebesök 

Veidekkes med Stockholm Stad som byggherre har fått i uppdrag att bygga en tunnel för 

inkoppling av tryckspilledningar. Projektet lyder under sekretesslagen därav kan ej detaljer 

utges. Uppdraget innebär ett ansvar för el-, ventilations- samt industrirörsinstallationer i tunnel 

och bergrum. 

 

Tunneln drivs med den konventionella tunneldrivningsmetoden borra och spräng.  

I förstärkningsarbetet används kamstålsbultar. Bergsmassorna lastas ut genom huvudtunneln 

och transporteras till krossanläggningar utanför staden. Projektet omfattar 

ovanjordssprängningar för att få fram en förskärning. 

 

Utmaningar i detta projekt är läget i trång stadsmiljö. Miljön innebär att det är svårt att få in och 

ut material samt höga krav på vibrationer och buller. 

 

Projektet innefattar även följande arbeten: 

- Raiseboring, nästan horisontellt 

- Wiresågning 

- Spräckning med Snigeldynamit 

- Sprängning av vertikalschakt med liten diameter 

- Ovanjordssprängning i känslig innerstadsmiljö 

 

I detta projekt utförs ett studiebesök. På studiebesöket ska belastningsergonomin vid 

montagemomentet av förstärkningsbultar utvärderas. 

 

Kort om projektet: 

Yta/omfattning:  Tunnel 

Bergart:  Granit och gnejs  

Längd:    80 m 

Tvärsnittsarea:  40 m2 

Start:    2018 

Färdig:    Planerat under 2018 

Byggherre:   Stockholm stad 

Land:    Sverige 

Ort:    Stockholm 
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4. Fördjupad bakgrund 

4.1 Tunnelbyggnadsteknik 

4.1.1 Inledning 

Tunneldrivning sker huvudsakligen med två metoder, konventionell drivning eller med 

tunneldrivningsmaskiner. Där konventionella drivningen kan utföras med tre maskintyper och 

av tunneldrivningmaskiner finns två maskintyper. Metod väljs utifrån de förutsättningarna som 

finns i det specifika projektet. En illustration med översikt på metoderna redovisar i figur 4.1 

 

 
Figur 4.1 Illustration av tunneldrivningsmetoder modifierad av författarna (Isaksson, 2018). 

 

Förutsättningarna för att driva tunnel varierar stort och det gör att det är många faktorer som 

spelar in vid val av drivningsmetod. De viktigaste faktorerna som styr metodval delas in i 

huvudkategorier: geologiska och hydrologiska-, projektspecifika- och kontraktuella faktorer. De 

geologiska och hydrologiska faktorerna fastställs genom provtagningar på plats, 

projektspecifika och kontraktuella utifrån de krav och ramar som är fastställda i projekteringen. 

I tabellen 4.1 redovisas faktorerna och exempel på dessa (Isaksson, 2018). 

  

Tabell 4.1 Översikt av faktorer för val av tunneldrivningsmetod.  

Faktorer: Exempel: 

Geologiska och hydrologiska Jord- eller bergartens hållfasthet, 

grundvattennivå, konduktivitet, 

vattentryck och kornfördelning 

Projektspecifika Tunnellängd och tunnelarea 

Kontraktuella Budget och tid 
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Vid beräkning av kostnaden för ett tunnelprojekt med bestämd tunneldrivningsmetod beräknas 

kostnaden utifrån kostnads- och riskfaktorer. Kostnadsfaktorerna delas in i mängdberoende, 

tidsberoende, och fasta kostnader. Dessa beräknas utifrån ritningar, beskrivningar och 

besiktningar av arbetsplatsen. Olika tunneldrivningsmetoder påverkas av olika riskfaktorer. 

Riskfaktorer för specifik metod beräknas utifrån sannolikhet och konsekvens vilket kommer 

från erfarenhet av tidigare projekt. Den samlade summan för samtliga faktorer ger en bild av 

totalkostnad för en tunnel (Isaksson, 2018). 

 

Tabell 4.2 Översikt av faktorer vid kostnadsberäkning 

Kostnadsfaktor Exempel på kostnad 

Mängdberoende Byggmaterial: sprutbetong och bultar 

Tidsberoende Platskontor med tjänstemannapersonal, 
tunnelarbetare, maskiner och utrustning 

Fast Etablering och avveckling av 
byggarbetsplatsen 

 

Då risken för oförutsedda händelser kan vara förenade med stora kostnader baseras beslut av 

drivningsmetod sig därför på en metod där erfarenheten och robustheten är hög. Hög robusthet 

för en metod innebär att risken för oförutsedda händelser är låg och konsekvenserna för 

händelsen är hanterbar. I Sverige finns det en lång erfarenhet och tradition av att driva tunnel 

med den konventionella metoden borra och spräng. Denna metod lämpar sig väl för drift i 

berggrund av gnejs och granit vilket har en god stabilitet och är vanligt förekommande i 

Sverige. Fördelar med metoden kan även ses vid den låga investeringskostnaden vilken kan 

möjliggöra tunneldrivning med fler fronter (Isaksson, 2018).  

 

Fler fronter avser tunnelbyggande där produktionen sker från flera mynningar. Denna typ av 

produktion är fördelaktig främst med tunneldrivningsmetoder med låg etableringskostnad. När 

tunneldrivning sker med fler fronter ökar effektivitet och robusthet.  

Risken för att alla produktionsframdrifter stannar upp blir lägre och minskar risken för dyra 

stillastående maskiner (Isaksson, 2018). 

4.1.2 Konventionell tunneldrivning, borra och spräng 

Tunneldrivningsmetoden innebär att driften sker i upprepade cykler vilka vanligen i branschen 

benämns som salvcykel. Cykeln delas in i delmoment där samtliga aktiviteter ligger på den 

kritiska linjen i tidsplanen. För att ge en klar bild av cykeln i “Borra och spräng” förklaras de 

övergripande delarna i processen. 
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4.1.3 Förinjektering 

Vid tunneldrivning under grundvattenytan kan det vara erforderligt att täta tunneln genom 

förinjektering av cementbruk (Isaksson, 2018). Injekteringen tätar mot vatteninträngning i 

tunnelrummet. Vid injektering borras det en krans runt det blivande tunnelhålet. Hålen borras 

snett framåt i berget så pass lång att injekteringen överlappar sprängdjupet till kommande 

salvan (se fig 4.2). De färdigborrade hålen tätas med manschetter direkt efter avslutad borrning 

för att säkerställa att vatten inte läcker ut genom borrhålen. Med högt tryck injekteras cement i 

hålen och vidare in i bergssprickor. Cementen härdar och bildar en skärm. På det viset tätas 

berget runt den blivande tunneln (Veidekke, 2018).  

 

Genom vattenförlustmätning kan bergmassans täthet kontrolleras efter injekteringsskärmen 

gjutits. Visar det sig att det fortfarande är för stort inläckage av vatten kan en efterinjektering 

utföras antingen med cementbruk eller med kemiska medel. Denna process upprepas tills 

inläckaget av grundvatten är på en acceptabel nivå. Den upprepade processen bildar en 

injekteringscykel i sig. Vid eventuella restläckage efter utsprängning tätas tunneln genom 

efterinjektering. Även i denna efterinjekteringsprocess används kemiska injekteringsmedel och 

cement (Veidekke, 2018). 

 

Injekteringprocessen är tidskrävande och därför svår att tidsbestämma. Då den måste fortgå tills 

vatteninträningen är på godkänd nivå utifrån projektspecifika krav. Injektering är en viktig del 

av tunneldrivning för att undvika sättningar på närliggande fastigheter. P.g.a. risken för 

sänkningar av grundvattenytan utförs kontinuerlig förinjektering i de allra flesta tunnlar inom 

infrastrukturprojekt i Sverige (Veidekke, 2018). 

 

 
Figur 4.2 Illustration av förinjektering, borrande snett framåt (Veidekke, 2018). 
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4.1.4 Salvborrning 

Borrning för salva sker enligt en upprättad borrplan vilken ingår i den mer övergripande 

sprängplanen som har till uppgift att forma tunnelprofilen enligt ritning. I sprängplanen framgår 

borrplan, laddplan och tändplan. Salvborrning sker med borrigg vilken har 2, 3 eller 4 bommar 

med datoriserad styrning och navigering (Veidekke, 2018). Borrplan förprogrammeras i riggens 

dataenhet, för att borrningen skall följas med högsta precision vilket är en förutsättning för en 

lyckad sprängning. Kalibrering sker genom inmätning av borriggen med totalstation vilket ger 

en exakt position i x, y, och z läge (Olofsson, 1999). 

 

 

Figur 4.3 Illustration av salvborrning (Isaksson, 2018). 

 

Det är viktigt med en bra borrplan då den skapar möjlighet för en lyckad sprängning vilket 

resulterar i att korrekt tunnelprofil erhålls efter sprängd salva. I borrplanen framkommer det hur 

många hål, vilken borrlängd och geometri som skall borras. Med borrplanen kan även det 

sprängda bergets fragmentering styras vilket underlättar utlastningen av bergmassa. 

Utmaningen med tunnelsprängning är att det endast finns en fri yta att bryta mot. Det medför att 

en kil först måste skapas vilket frigöra plats till bergmassor från stross och kontur. I figur 4.4 

illustreras en grovhålskil vilket är vanlig att använda sig utav i Sverige (Olofsson, 1999). 

 

Nedan framgår nomenklatur och ett exempel på en enkel borrplan: 

Kil -   En kil skapar en fri yta som berget kan brytas mot. 

Konturhål -   Delas in i takhål, vägghål och sulhål. Dessa vinklas ut från den teoretiska 

tunnelkonturen för att motverka att tunnelarean minskar för varje salva. 

Strosshål -  Delas in i strossning uppåt och horisontellt samt strossning nedåt. 

Strosshålen skjuts mot kilen. 

 
Figur 4.4 Illustration av borrplan (Olofsson, 1999). 
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4.1.5 Laddning 

Laddning av borrhålen sker enligt tänd och laddningsplan. I laddningsplanen framgår det vilken 

typ och mängden sprängämne hålen ska laddas med. Laddningsberäkningar görs utifrån tillåtna 

markvibrationer för att inte skada närliggande fastigheter samt även p.g.a. tillåten skadezon 

enligt AMA Anläggning 2017. 

Antingen sker laddning med patronerat sprängämne som laddas med käpp eller med 

bulksprängämne vilket pumpas in i borrhålen med en slangutrustning. I båda fallen sker 

laddning från laddkorgen som finns på borriggen eller från en laddbil, se figur 4.5 (Olofsson, 

1999). 

 

Ett vanligt förekommande bulksprängämne för användning vid tunneldrivning är SSE (Site 

Sensitized Emulsion), vilket är ett sprängämne som är framtaget och anpassat till 

tunneldrivning. SSE är ett emulsionssprängämne som känsliggörs på arbetsplatsen i samband 

med laddning av borrhål. Det leder till en säkrare hantering och förvaring på plats då det klassas 

som brandfarligt material och inte ett sprängämne. Mängden sprängämne som laddas i varje hål 

kontrolleras i förhållande till mängd sprängämne per meter (Olofsson, 1999). 

 

Patronerat sprängämne kan även användas där precisionen på laddningarna måste vara högre. 

tex vid tunnelpåslaget och genomslag till befintliga tunnlar. Patronerat sprängämne är 

färdigblandade i tuber vilka förs in i hålen (Olofsson, 1999). 

 

För detonation användas två typer av tändsystem antingen ett elektronisk eller ett icke 

elektroniskt tändsystem. Detonatorer placeras ut enligt tändplan i hålen innan laddning sker. 

Nonel LP-tändkapslar är ett icke elektroniskt tändsystem ämnat för tunnelsprängning. 

Fördröjningstider mellan intervallen varierar från 75 ms till 500 ms och 25 intervallnummer är 

tillgängliga. Fördelen med ett icke elektroniskt tändsystem är att den fullständigt okänslig för 

elektronisk påverkan (Olofsson, 1999). 

  

Den elektroniska tändkapseln är betydligt mycket dyrare än den icke elektroniska och 

prioriteras därför till områden som kräver högre precision. Då elektroniska tändkapslar har ett 

flexibelt intervall med 1000 individuella fördröjningstider. Intervallen varierar från 1 ms till    

16 000 ms vilket är ett mycket kortare intervall och leder till högre precision vid detonation 

(Olofsson, 1999).  

 

 
Figur 4.5 Illustration av laddning (Isaksson, 2018). 
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4.1.6 Sprängning 

Tändning av laddningarna i salvan sker enligt sprängplan där intervaller framgår för varje 

laddningshål och skapar tändplanen. Syftet med olika intervaller är att frigöra bergmassor i 

omgångar mot den fria ytan. Att berget sprängs mot den fria ytan beror på svällningen vilket är 

bergets ökning i volym. När berg bryts sönder vid sprängning ökar volymen upp till ca 50 % 

(Olofsson, 1999). 

 

Turordningen för detonationen i sex förenklade steg.  

1. Kilen öppnar stuffen   2. Strosshål horisontellt mot kilen 

3. Strosshål över kil   4. Kontur vägghål 

5. Kontur takhål    6. Kontur sulhål 

 

I figuren 4.6 nedan visas en typisk tändplan. 

 

 
Fig 4.6 Illustration av en typisk tändplan (NONEL LP) vid stuff. Numreringen i figuren visar 

den specifika intervallen för varje laddning i hålen (Olofsson, 1999). 

 

Vid sprängning av berg sker deformation huvudsakligen i tre delar:  

1. Borrhålet utvidgas genom att berget som omger hålet pulvriseras av det höga trycket 

från explosionen 

2. Tryckvågor utgår från hålets alla riktningar och studsar mot fria ytor. Reflektionerna 

som skapas vi möte mot fria ytor ger upphov till dragspänningar och skapar sprickor i 

berget. 

3. Sprickorna vidgas av frigjorda spränggaser och skapar ett framkast av bergmassorna.  

(Olofsson, 1999). 

 

Säkerhetsåtgärder för att förhindra skador från framkast utförs genom täckning av stuffen och 

stängbara dörrar i tunneln. Efter salva analyseras resultat från vibrationsmätare vilket kan visa 

på om vibrationer från sprängningen håller sig innanför satta toleranser. Vid behov justeras 

laddningen vid nästa salva. Samtliga tändplaner dokumenteras i en sprängjournal. 
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4.1.7 Utvädring 

Salvan med sprängämnen medför gasbildning som koldioxid, kväve och vattenånga men även 

mer giftiga gaser såsom koloxid, kväveoxider samt nitroglycerinånga. Dessa toxiska gaser är 

väldigt viktiga att ventilera bort. Vid varje sprängning får man giftiga gaser och vid 

underjordssprängning, som vid tunneldrivning, är det viktigt att de giftiga gaserna hålls på en 

godkänd nivå. Det är även viktigt att ventilera tillräckligt länge då en del av de giftiga gaserna 

är luktlösa varför återgång in i arbetsområdet allt för tidigt är en hälsofara. Utvädring av 

spränggaserna sker vanligtvis vid arbetstunnelmynningarna och ventilationsschakt. 

Sprängashalterna varierar mella sprängningarnas storlek, avståndet in till stuffen och 

väderleksförhållanden. Utöver utvädring av spränggaser används tunnelns 

ventilationsanläggning till att vädra ut avgaser från arbetsmaskiner (Olofsson, 1999). 

 

 
Figur 4.7 Illustration av utvädring (Isaksson, 2018). 

4.1.8 Utlastning 

Utlastning av bergmassor sker med varierande maskiner beroende av tunnels snittarea. 

Bergmassorna fraktas ur tunneln vanligtvis med en hjullastare och sedan bort med lastbil till en 

bergskrossanläggning. Under utlastning finns möjlighet att grovskrota beroende på vilken 

maskin som används under utlastningsskedet och på så sätt förkorta efterföljande aktivitet av 

maskinell skrotning med hammare (Veidekke, 2018). 

 

 
Figur 4.8 Illustration av utlastning (Isaksson, 2018). 
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4.1.9 Skrotning 

Skrotning sker för att hindra fallande sten och block från att falla ned i tunneln. Vid skrotning 

knackas allt löst berg bort från tunneltak och väggar. Med hjälp av lastmaskinens skopa utförs 

först en grovskrotning. Detta går endast med en s.k. krafslastare och ej med en hjullastare.  

Därefter sker skrotningen med hydraulisk hammare monterat på en grävmaskin s.k. mekanisk 

skrotning och slutligen utförs skrotningen för hand. En utsedd skrotningsansvarig märker 

stuffen med färg när den är färdigskrotad och säker för fortsatt arbete. Efter klarmarkering av 

skrotningsansvarig ges beställarens geolog tillfälle att godkänna utförd skrotning och bestämma 

erforderlig förstärkningsklass (Veidekke, 2018). 

 

 
Figur 4.9 Illustration av skrotning (Isaksson, 2018). 

4.1.10 Rensning 

Bergmassorna som fallit ned från skrotningen rensas bort. Rensningen sker för att nå botten och 

enda fram till stuffen så att inga bergmassor är i vägen för maskiner som ska in och fortsätta 

framdrivningen av tunnelfronten (Veidekke, 2018). 

 

 
Figur 4.10 Illustration av rensning (Isaksson, 2018). 
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4.1.11 Förstärkning 

Bergförstärkningen består av permanenta och temporära lösningar för att säkra hålrummet i 

berget. Permanenta förstärkningar säkrar tunneln under hela dess livslängd medan temporära, 

exempel driftbultar, endast säkrar tunneln under förstärkningsmoment i salvcykeln (Veidekke, 

2018). När det görs ett urtag ur ett hålrum skapas ett svagare område närmast bergytan. 

Spänningstillståndet i berget blir omfördelat och leder till deformation samt eventuella rörelser 

hos enskilda bergblock. Dessa rörelser minskar ytbergets förmåga att uppta krafter. Fastare 

delar av berg tar emot mer last tills det går till skjuvbrott och en ny spänningsomlagring som 

följd. Därför måste en förstärkning av berget ske tidigt för att hindra rörelser i berget. Det finns 

flertalet metoder att förstärka berg med. Metodvalet beror på bergets karaktär, tunnelns funktion 

etc. Exempel på typer av bergförstärkning är stålfiberarmerad och oarmerad sprutbetong, 

bergbultar, stålbågar samt armeringsmattor m.fl. (Isaksson, 2018). 

 

 
Figur 4.11 Illustration av förstärkning (Isaksson, 2018). 
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4. 2 Tunnelförstärkningsmetoder 

4.2.1 Sprutbetong 

Sprutbetong är en betong som är framtagen för att sprutas på en yta, exempelvis en bergvägg, 

med hjälp av tryckluft. Det finns två typer av metoder, våtsprutning och torrsprutning. 

 

Våtsprutningsmetoden innebär att torr betong och vatten blandas i blandaren och pumpas sedan 

ut i en slang fram till munstycket där tryckluft tillsätts. Betongmassan sprutas ut med hjälp av 

tryckluften till underlaget. Med torrsprutningsmetoden blandas ballast och cement torrt i ett 

aggregat som trycker fram blandningen till munstycket med hjälp av tryckluft och framme i 

munstycket tillsätts vatten. Våtsprutning är den mest förekommande metoden och sker med 

stora robotiserade maskiner. Metoden har hög kapacitet och ger en kontrollerad vct som är krav 

enligt AMA Anläggning. Våtsprutning är även fördelaktigare ur en arbetsmiljömässig synpunkt 

då den är mindre dammig och ger mindre återstuds (Almgren et al, 2016). 

 

I sprutbetongen används accelererande tillsatsmedel för att påskynda cementreaktionen och få 

en snabbare brinntid. Exempel på ett vanligt förekommande accelererande tillsatsmedel vid 

sprutbetongsarbeten som påskyndar brinntiden är vattenglas (natriumsilikat).  Sprutbetongen 

kan sprutas som oarmerad betong eller med stålfiber. Stålfibersprutad betong ökar böj- och 

draghållfastheten och ger ett segare brott än oarmerad (Almgren et al, 2016). 

 

Sprutbetongen har en stor formbarhet som förstärkningsmetod och är klassificerad som 

permanent förstärkning. Förstärkningen tar emot normal-och reaktionskrafter dock endast 

mindre böjmoment. Trots förhållandevis små skikttjocklekar, mindre än 5cm, ger sprutbetongen 

en stor bärande inverkan. Detta genom att sprutbetongen hindrar mindre blockutfall samt tätar 

sprickor i berget och skapar på så sätt en valvverkan i tunneln (Isaksson, 2018). 

4.2.2 Bultförstärkning 

När bergförstärkning sker med bultar förankras lösa stenblock eller så förstärker bulten svagt 

berg. Lösa stenblock stabiliseras genom förankring av intilliggande fast berg och svagt berg 

förstärks för att förbättra funktionen som ett bärande element. 

Om valvet som bildas i tunneln inte är bärkraftigt nog uppstår problematik med valvets 

stabilitet. Detta i främst sprickigt hårt berg och kan leda till att tunnelns totala stabilitet påverkas 

vilket medför att bultförstärkning sker utifrån olika verkningssätt (Isaksson, 2018).  

  

Bultarna har flera verkningssätt, nedan beskrivs ett antal exempel: 

- Hindrar enskilda block (låsstenar) med en låsande funktion från att rasa  

se figur 4.12. 

- Förankring av enskilda lösa block. Används i berg med låg konsolideringsgrad eller 

småblockigt berg och då som systematisk förankring. 

- Skapa valvbildande förmåga. Tunneltakskiktet tvingas samman och gör det möjligt att 

ta upp skjuvspänningar vilket skapar ett bärande element  

se figur 4.13. 

 

Låsstenar har en avgörande funktion för valvverkan. Om den faller ner försämras valvet 

stabilitet och hela valvet kan rasa in. Blocken påverkas av krafter som tyngdkraft  
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(egenvikten hos blocket), normalspänningar (av spänningsläget i berget) och motstånd med 

anledning av friktion. Säkrare förhållanden kan fås genom att förankra dessa block i omgivande 

fastare berg och överföra valvkrafter med hjälp av bergbultar, se figur 4.12 (Isaksson, 2018). 

 

 
Figur 4.12 Illustration av förstärkning av lösa block (Maindl, 1988). 

 

Vid förankring av lösa block måste varje bults läge, riktning samt längd bestämmas med 

avseende på sprickor, svagheter och storleken på blocken. När det kommer till valvbildande 

bultning fastställs bultarnas längd och avstånd av det uppluckrade områdets djup ovanför 

valvet, bergtrycket, sprickavståndet samt tunnelns bredd och höjd.  Villkoret bultlängd till 

bultavstånd ska vara minst 2. Bultens längd ska vara så pass lång att en erforderlig bredd och ett 

bärande område uppnås så att lasten kan överflyttas. Stora tunnelareor behöver därför längre 

bultar än mindre areor. 

 

 
Figur 4.13 Illustration av förstärkning för att uppnå valvverkan (Maindl, 1988). 

 

Bultar monteras antingen selektivt eller systematiskt. Selektivbultning innebär förankring av 

“låsstenar” och enskilda block. Systembultning innebär bultning i ett förbestämt mönster vilket 

medför en valvverkan i framför allt svagt berg. Systembultning sker med att man fäster en 

bricka med halvkula och mutter på ytteränden av bulten för att ta upp laster från bergets 

egentyngd och samverka med sprutbetongen. 

 

Utifrån verkningssätt kan olika typer av bergbultar väljas exempelvis: 

·    Förspända ej ingjutna bultar, nämnd som driftbult 

·    Förspända ingjutna bultar, även nämnd kombinationsbult 

·    Ingjutna bultar utan förspänning, nämnd som kamstålsbult 
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Kombinationsbult 

Denna studie har valt att rikta sig in på kombinationsbulten PC-bult R27-12 G4. Då denna är 

aktuell som ett alternativ till kamstålsbulten vid tunneldrivning inom infrastrukturprojekt. PC-

bulten är en bergbult som kombinerar omedelbar säkring med permanent säkring. PC-bulten 

utgör ett helgängat rörformigt stål med en expanderhylsa i änden som vid montage ger en direkt 

säkring. Bulten är framställd av stålrör Ø25,5 mm med ett Ø12 mm hål i centrum av bulten se 

bilaga 2. Bulten är korrosionsskyddad med PC-coatTM som är en coating där bulten först 

galvaniseras, sen doppas den i zinkmangan för att sedan pulverlackas. Hela bulten är skyddad 

mot korrosion utom expanderhylsan, men som efter ingjutning inte längre har någon funktion. 

Vikt 3.12 kg/m. Se bilaga 2. 

  
Figur 4.14 Bild på kombinationsbulten PC-bult R27-12 G4 

 

Kamstålsbult  

I Sverige är den vanligaste bulttypen för permanenta förstärkningar den konventionella bulten 

(Isaksson, 2018). Bulten är en ingjuten bult av kamstål utan förspänning. Kamstålsbult 

Ø25/M24 från tillverkaren Pretec och motsvarar de mekaniska egenskaper hos B500NC enl. SS 

3576 eller motsvarande se bilaga 1. Även denna bult är korrosionsskyddad med PC-coatTM som 

är en coating där bulten först galvaniseras, sen doppas den i zinkmangan för att sedan 

pulverlackas. Vikt 3.92 kg/m 

 

 
Figur 4.15 Bild på Kamstålsbulten Ø25 M24 
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4.3 Jämförelse av kamstålsbult och PC-bult 

4.3.1 Teknisk data  

Bergförankring med ingjutna bultar utan förspänning ska ha en övre sträckgräns eller 0,2 m 

gräns av minst 380 Mpa och gränstöjning eller brottförlängning ska vara minst 5 procent (AMA 

Anläggning, 2017).  

I tabell 4.3 nedan är värderna för kamstålsbult grundade på K500B-stål enligt SS 212540:2014 

tabell C.2 och teknisk data för PC-bult är från Pretecs produktblad. 

 

Tabell 4.3.   

Parameter K500B Ø25/M24 PC-Bult R27/12 

Sträckgräns, Re [Mpa] ≥ 500 ≥ 660 

Brottgräns, Rm [Mpa] ≥ 540 ≥ 830 

Rm/Re ≥ 1.08 1.25 

Gränstöjning Agt [%]  ≥ 5.0  ≥ 5.0 

Sträcklast, Fyk [kN]  ≥ 245 ≥ 246 

Brottlast, Fuk [kN] ≥ 265 ≥ 270 

 

Tabell 4.3 visar att de båda bultarna uppfyller samtliga krav i AMA Anläggning 2017. Det ska 

indikeras att större sträcklast och större gränstöjning(Agt) betraktas som mer betydesefullt än 

förhållandet Rm/Re när det gäller bergförstärkning. Det kommer med största rimlighet krävas 

en större belastning innan förlängning sker med användandet av PC-bult (Garshol 2017). 

 

Kamstålsbultar med diameter Ø25 utrustas med gängor, muttrar och vinkelbrickor. När 

kallvalsning av gängorna inträffar måste kammarna på kamstålet först tas bort och gängorna blir 

därmed M24. Nettotvärsnittet blir således mindre, från 491 mm2 till 353 mm2. Sträcklasten i den 

gängade delen av bulten minskar till 177 kN (Garshol 2017). 

Medan för PC-bulten förekommer ingen sådan minskning varken i den inre änden med 

expanderhylsan eller i den yttre änden där mutter och platta påmonteras. Vid jämförelse av den 

yttre delen av bultarna, 177 kN för kamstålsbulten och 246 kN för PC-bulten, har PC-bulten 

mer än 39% högre sträcklast än kamstålsbulten. 

4.3.2 Permanent säkring  

Tunnlar och dess inbyggnadsmaterial beräknas ha en teknisk livslängd vilket kan vara upp till 

150 år i infrastrukturprojekt. Permanent förstärkningsbultar förväntas därför ha en hög 

beständighet och likvärdig livslängd som tunneln (Sederholm, Reuterswärd, 2012). 

  

Båda bultarna är lika varandra när det kommer till mekanisk funktion som permanent 

förstärkning. När bultarna är helt ingjutna verkar de på ett likvärdigt sätt från 100-150 mm in i 

borrhålet och till den inre änden. Bultarna fungerar som armering i berget och tar upp drag- och 

skjuvspänningar när bruket har härdat. 
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Korrosionsskyddet, PC-coatTM är detsamma på de två bultarna. Vid permanent säkring är det 

bultens kammar/gängor som skapar fästet ihop med det injekterade cementet. Det är viktigt att 

borrhålet fylls till 100% med bruk för bultens livslängd, då även bruket agerar som 

korrosionsskydd (Garshol, 2017). 

  

Idag förekommer det endast en godkänd enligt AMA och etablerad typ av ostörd prövning för 

att kontrollera att kamstålsbulten blir helt ingjuten och att det inte förekommer några luftfickor 

nära kamstålet på bulten (AMA Anläggning, 2017). Vilket är att utföra ett s.k. boltometertest. 

Testet går inte att använda på PC-bulten p.g.a. att den har ett hål i mitten som är fyllt med 

cement vid testtillfället. 

 

Utöver boltometertestet finns det andra typer av ostörda prover på bultar, ett av de är 

Cavimetertestet. Cavimetern baseras på mätning via gastryck. Innan bergbulten förs in  

i borrhålet monteras ett perforerat mätrör med diameter 4 mm längs bergbulten. Vid mätning 

trycksätts en gasbehållare vilken kopplas till till mätröret och en ventil öppnas så att gasen i 

gasbehållaren tränger in i eventuella kaviteter i borrhålet. Trycket i gasbehållaren avläses via en 

trycksensor. Tryckförändring i gasbehållaren beräknas av Cavimeterns datorn och baserat på 

volymen av eventuella kaviteter i borrhålet kan ingjutningsgraden fastställas (Rock Safety 

Sweden, 2016). Dock begränsar AMA från att Cavimetertestet kan användas då det är ett  

ostört prov vilket utförs utan “mekaniska vågor” vilket anvisas för utförandet i AMA  

(AMA Anläggning, 2017). 

 

Hurvida PC-bulten blir helt ingjuten eller inte har prövats av Sintef Byggforsk ett norskt 

forskningsinstitut med spetskompetens inom bl.a infrastruktur. På uppdrag av Statens vegvesen, 

den norska motsvarigheten till svenska Trafikverket. Studien innebar provgjutningar med 

efterinjektering av ett flertal bergbultar från olika producenter med varierande cement vct.  

Ingjutningsproverna utfördes i PVC-rör med diametern Ø 53,6 mm. Hälften av bultarna gjöts in 

vertikalt och andra hälften gjöts med en lutning på 20° grader. Testet gjordes med 3 och 5 

meters långa bultar. Studien visar på att PC-bulten blir helt ingjuten med injektering av 

cementbruk med vct 0.4 se vid både vertikalt och 20 graders lutande försök se bilaga 6 

(Skjølsvold, 2012). 

 

I frågan om cementbrukets funktion som primärt korrosionsskydd har en rapport från Stiftelsen 

för bergteknisk forskning (BeFo) prövat bultars korrosionsförmåga i två tunnlar med höga 

kloridhalter. Resultatet har visat att pH-värdet i vattnet i sprickorna runt bultarna med tiden 

sänks och cementet urlakas. När detta sker upphör alkaliniteten i anläggningscementen som gör 

att stålet passiviseras och förhindrar att korrosion uppstår. Försvinner skyddet med tiden är det 

viktigt att bultarna i sig har någon typ av korrosionsskydd som förhindrar korrosion på bultarna. 

Rådet från rapporten är att om inte kloridhaltig miljö kan undvikas ska helst bergbultar som är 

varmförzinkade med en epoxibeläggning eller i rostfritt material väljas för att uppnå en väldigt 

lång teknisk livslängd (Sederholm, Reuterswärd, 2012). 
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4.3.3 Montagemomentet 

Med användning av den konventionella kamstålsbulten, där direkt säkring ej erhålls, krävs 

temporära bultar för att få en omedelbar säkring mot lösa block och för ett fortsatt arbete med 

framdriften av tunneln. Temporära driftsäkrande bultar kan vara exempelvis ändförankrad bult 

med expanderhylsa eller polyesterpatroner och friktionsbultar. Dessa temporära bultar medför 

ett extra moment innan den permanenta förstärkningen kan inledas. 

 

Borrhålen, för de permanenta kamstålsbultarna, injekteras med en cement med vct ≤ 0,3. Sedan 

trycker montörerna upp den 2,4 till 6 meter långa bulten upp i det injekteringsfyllda borrhålet. 

Denna process sker hål för hål. På bulten sitter en centreringsfjäder så att bulten placeras i 

mitten av hålet (AMA Anläggning, 2017). De permanenta kamstålsbultarna ger säkring i 

tunneln när cement i borrhålet först härdat. Vid systematisk bultning monteras bricka och 

mutter efter cementet härdat. 

 

PC-bulten ger en direkt säkring vid montage. När bulten monteras expanderar hylsan som sitter 

längst in på bulten och blir på så vis direkt säkrad. Bulten kan sedan injekteras med cement vid 

ett senare tillfälle och salvcykeln kan fortgå samtidigt. Injekteringen sker med cementbruk av 

vct ≤ 0.4 (AMA Anläggning, 2017). Då PC-bulten ger en direkt säkring behövs inga temporära 

bultar sättas innan den permanenta bultförstärkningen sker av tunneln. Montören trycker in 

bulten i det tomma borrhålet, bulten centreras genom expansionshylsan. Bulten säkras genom 

att sätta på bricka samt mutter, och spänns fast med mutterdragare. I detta skede utgör bulten en 

temporär säkring. Vid passande arbetstillfälle i salvcykeln kan en hel mängd bultar injekteras 

samtidigt. Genom det 12 mm stora hålet injekteras bruket i bulten och sedan ut i borrhålet för 

att omsluta bulten helt. Brickan längst ut på bulten indikerar genom en skvallerfunktion att 

borrhålet är fyllt med bruk (Veidekke, 2018). 

  



 22 

4.4 Belastningsergonomi 

Studien ska granska belastningsergonomin vid montaget av de båda bultarna. Ergonomi innebär 

den tillpassning av arbetet för arbetstagaren som minskar risker för ohälsa och olycksfall på 

arbetsplatsen. När arbetstagaren utsätts för belastningar som direkt kan påverka rörelseorgan 

gäller föreskrifterna från Arbetsmiljöverket angående belastningsergonomi. För att uppnå en 

god ergonomi krävs det en helhetssyn där arbeten planeras och organiseras väl. 

(Arbetsmiljöverket, 2012) 

 

Genom en god planering ska det så långt det är praktiskt möjligt ordnas och utformas 

arbetsuppgifter och arbetsplatser. Så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och 

arbetsrörelser som är bra för kroppen. Helhetssyn uppnås genom planering av arbetsmiljön 

under hela byggprocessen. Genom att tidigt identifiera risker för belastningsbesvär kan 

anpassningar göras redan i projekteringen (Arbetsmiljöverket, 2012).  

 

Ansvaret för att utforma arbetsplatsen och göra de val som gynnar arbetstagaren med hänsyn till 

ergonomi ligger inte bara hos arbetsgivaren. Det vilar även på engagerade aktörer under hela 

byggprocessen med ett huvudansvar på byggherren och BAS-P enligt Kap 3 § 6 i 

Arbetsmiljölagen. Ansvar för samverkan och informationsutbyte mellan dessa aktörer är viktigt 

under hela byggprocessen och ska ske i varje skede av planeringen för olika 

produktionsmetoder och moment som är komplicerade och riskfyllda. Produktionsmetoderna 

innefattar t.ex. val av byggprodukter vilka kan undvika belastningsergonomiska problem (AFS 

2012:2). Figur 4.16 visar när i byggprocessen planeringen av arbetsmiljö och 

belastningsergonomi ska påbörjas. 

 

 
Figur 4.16. Illustration av byggprocessen och när i processen byggherren ska tänka på 

belastningsergonomi (Skapad av författarna). 
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Nedan följer exempel på arbetsmoment och dessa risker i arbetsutföranden vilket kan leda till en 

negativ belastningsergonomi. 

 

Påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser: 

- Arbete över axelhöjd: Påfrestande för nacke, skuldror, axlar, armar och 

rygg. 

- Arbete med sned, böjd eller vriden rygg: Risk för belastningsskador i 

ryggradens diskar 

- Arbete i trånga utrymmen: Kan jämföras med arbete över axelhöjd om de 

exempelvis utförs liggande med lyfta armar och händer samt hjärtat, och 

lungornas syreupptagningsförmåga försämras. 

- Arbete under knähöjd: Risk för belastningsskador i lederna i höft, knä och 

fotleder 

- Långvarigt sittande arbete: Belastande för nacke, skuldror 

och rygg 

- Arbete på ojämnt, halt eller stumt underlag: Belastande för rygg 

och nedre delen av kroppen. 

Manuell hantering (lyfta, hålla, bära och sätta ned material) 

- Tunga lyft: Risken stor för belastningsskador. Det som styr hur tungt en 

arbetstagare får lyfta är hur ofta, länge och mycket som ska lyftas. Material 

som väger över 25 kg bör undvikas vid manuell hantering. 

- Skjuta och dra: En manuell hantering med risk för belastningsskador 

- Arbete med handhållna maskiner och verktyg: Vid intensivt användande av 

vibrerande maskin finns risk för vibrationsskador i arm och hand. 

Repetitivt arbete 

- Innebär att man upprepar en eller några få arbetsuppgifter med liknande 

arbetsrörelser om och om igen under minst en timme per dag. Ökar risken 

för inflammationer och smärttillstånd i nacke, axlar och armarnas muskler 

och leder 

Starkt styrt arbete  

- När arbetstagaren inte kan styra när pauser och återhämtning kan ske p.g.a 

arbetstakt och utförande ordning 

- innebär små möjligheter att påverka arbetstakten och i vilken ordning 

arbetet ska utföras samt när pauser och återhämtning kan ske. 

Bundet arbete 

- Innebär att arbetstagaren har svårigheter att lämna sin arbetsplats 

exempelvis övervakningsarbeten  

 

(Arbetsmiljöverket, 2015) 

 

För att bedöma risken för belastningsskador vid manuell hantering används 

bedömningsmodeller för lyft-, skjuta- och dra-arbete vilket finns i föreskriften om 

belastningsergonomi i AFS 2012:2. När det inte går att undvika tung manuell hantering behöver 

arbetsmomentet riskbedömas enligt “Bilaga A” i föreskriften (Arbetsmiljöverket, 2012)  
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I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd är följande begrepp inom 

belastningsergonomi definierade: belastningsbesvär, belastningsergonomi, manuell 

hantering, repetitivt arbete och rörelseorgan.  

 

Definitioner (Arbetsmiljöverket, 2012, sida 2): 

 

3 § I dessa föreskrifter avses med: 

 

Belastningsbesvär:  

Besvär i rörelseorganen, dvs. alla former av ohälsa i rörelseorganen som kan 

ha samband med förhållanden i arbetet. Besvären kan ha orsakats av arbetet 

eller något annat, men förvärras av arbetet. I begreppet ingår allt ifrån lätta, 

övergående besvär till livslånga skador. Muskuloskeletala besvär är 

synonymt med belastningsbesvär. 

 

Belastningsergonomi:  

Den del av det större begreppet ergonomi som behandlar hur belastningar i 

arbetet påverkar rörelseorganen. 

 

Manuell hantering:  

Alla slags transporter eller förflyttningar av laster där en eller flera 

arbetstagare lyfter, sätter ned, skjuter, drar, bär eller flyttar en last. 

 

Repetitivt arbete:  

Arbete som innebär att man upprepar liknande arbetsrörelser om och om 

igen. Tiden för varje arbetsmoment är kort och rörelserna sker i sådan 

omfattning att arbetstagaren kan drabbas av besvär i rörelseorganen. 

 

Rörelseorganen:  

De kroppsdelar och de strukturer (muskler, senor, skelett, brosk, ledband 

samt nerver) som 

gör att kroppen intar olika ställningar och rör på sig. 
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4.5 Kapacitet  

Inom anläggning används uttrycket “kapacitet” vid tid och kostnadskalkyler eller jämförandet 

av likvärdiga arbetsmoment. Med kapacitet menas den utförda mängden arbete som det i 

medeltal tar för ett arbetslag att utföra på en timme vilket då utrycks i lagtimmar. Till skillnad 

från byggsidan där enhetstid används vilket uttrycker tidsåtgång för utförs arbete “tid/utfört 

arbete” (Révai, 2012). De resurser vilka ingår i ett specifikt kapacitetstal kan variera från en 

enskild arbetaren, ett helt arbetslag eller ett arbetslag plus maskin. Beroende av vilket typ av 

arbete som blir utfört kan kapacitet utryckas i passande enhet t.ex. m3/h, m2/h, m/h samt kg/h.  

 

Tidsåtgången anges i lagtimmar vilket innebär alla inräknade resurser i kapacitetstalet. 

Viktigt att beakta vid analys av ett kapacitetstal är det faktum om hur många resurser det tar för 

att uppnå den beräknade kapaciteten. 

 

Vid tidsberäkning används kapaciteten enligt följande formel. 

Kapaciteten (enheter per arbetstimme) / Teoretisk mängd (antal enheter enligt ritning) 

= Tidsåtgång (arbetstimmar) 
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5. Genomförande 

5.1 Bedömning av arbetsmiljö 

Syftet med studiebesöket är att utföra en styrd observation när både PC-bultar och 

kamstålsbultar blir monterade under förstärkningsskedet av salvcykeln. Arbetet med de båda 

bultarna innebär tung manuell hantering och därför behöver arbetsmomentet riskbedömas. Detta 

görs enligt Bilaga A och dess fem huvudpunkter i AFS 2012:2 om belastningsergonomi, se 

bilaga 3. Bilaga A är en bedömningsmodell för lyft-, skjuta- och dra-arbeten vilken 

sammanställts till en bedömningsmatris för vardera bult, se bilaga 4.  

 

De fem huvudpunkterna: 

1. Bördans eller lastens egenskaper 

2. Krav på fysisk ansträngning  

3. Arbetsmiljöns utformning 

4. Verksamhetens krav 

5. Individuella faktorer 

 

Studiebesöket ägde rum under en heldag på Veidekkes tunnelprojekt i Slussen där 

förstärkningsarbetet pågick. Under observationen monterades både PC-bultar och 

kamstålsbultar och hela processen med ingjutning och montage kunde bedömas. Totalt 

monterades under dagen ca 20 stycken av vardera bult vilket utfördes av ett och samma 

arbetslag bestående tre stycken tunnelarbetare.  

 

Genom de styrda observationerna utefter Bilaga A gick studiebesöket enligt planerat för vad 

som skulle bli uträttat och genomfört. Bedömning skedde dock endast för bultlängden 3 meter 

vilken används i den aktuella tunneln. Då det vid tunneldrivning förekommer bultlängder från 

2,4 meter upptill 6 meter kan detta ses som en brist i vår bedömning av montageskedet. Vid en 

bredare analys av belastningsergonomin kan det med fördel vara intressant att bedöma fler 

bultlängder. 
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5.2 Kapacitetsjämförelse 

5.2.1 Bultprotokoll från Kistaprojektet 

Beräkningarna har genomförts utifrån totalt antal monterade förstärkningsbultar i tunneln i 

Kista. Antalet bultar har sammanställts utifrån projektets bultrotokoll där samtliga monterade 

bultar framgår. Bultprotokollet framgår i bilaga 5.  

 

Den första beräkningen som gjordes var att ta fram en procentsats för hur många driftbultar som 

användes i projektet. Detta utfördes för att bevisa skillnaden i arbetsvolym mellan bultarna. 

Bergbultar utgör en mängdberoende kostnad och tunnelarbetare vid montage utgör en 

tidsberoendekostnad. I sammanställandet av bultprotokollet uteslöts spilingbultarna då dessa 

endast används i förförstärkning i tunneln och ska därför inte jämföras med systematiska och 

selektiva bultar. 

 

För driftförstärkning i tunneln användes CT-bulten, en kombinationsbult från en annan 

producent än för PC-bulten. Priset och funktionen är likvärdig för de båda 

kombinationsbultarna och därför användes PC-bultens pris vid beräkningen av 

driftbultskostnaden. Vid beräknandet av kostnaden för PC-bulten uteslöts driftbultarna. Då 

dessa är temporära bultar och inte behövs vid förstärkning med PC-bulten.   

 

Tidsberoende kostnader beräknades utifrån intern erfarenhet på kapacitet. PC-bultens kapacitet 

hämtades från Veidekke Norge där bulten är välanvänd produkt samt kapacitet för 

kamstålsbulten hämtades från Veidekke Sverige. Kostnaden för en tunnelarbetare har erhållits 

av Veidekke och är en cirkakostnad som inkluderar sociala avgifter.  

 

För de mängdberoende kostnaderna hämtades priserna för PC-bult och kamstålsbult från Pretec, 

Pre Cast Technology AB. Priserna inkluderar mutter med halvkula och förstärkningsplatta.  

 

Viktigt att notera är att priserna för löner och förstärkningsbultarna är medelpriser från tidigare 

projekt. Kostnaden för cementbruk vid ingjutning av de båda bultarna och maskinkostnader tas 

inte med i beräkningen. Då dessa utgör samma mängd för de båda bultarna. 
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Beräkningar för resultatdelen följande steg nedan:  

 

1. Vid beräkning av arbetsvolymsskillnad används formel: 

 

𝑎 =
𝑑

𝑝
    [5:1] 

𝑎 = 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑏𝑢𝑙𝑡 𝑝 = 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑢𝑙𝑡  𝑑 = 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑏𝑢𝑙𝑡 
 

2. Vid beräkning av tidskostnad används kapaciteten används formel: 

 

 𝑤 × 𝑙 × (
𝑥

𝑘
) = 𝑡  [5:2] 

𝑥 = 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑚ä𝑛𝑔𝑑  𝑘 = 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑖 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒  ℎ = 𝑙𝑎𝑔𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

𝑙 = 𝑙ö𝑛/ℎ   𝑤 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒     𝑡 = 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

  

  

3. Vid beräkning av materialkostnad används formel: 

 

𝑚 = 𝑝 × 𝑣  [5:3] 
𝑚 = 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  𝑝 = 𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑚𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎  

𝑣 = 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑚ä𝑛𝑔𝑑   

5.2.2 Beskrivning tidsjämförelse 

Kapacitetstalen för bultarna används för att illustrera skillnaderna i tidsåtgång för bultlängderna 

2,4, 3, 4, 5 och 6 meter. Graferna visualiserar den tidsåtgången det tar vid montage av 

permanenta förstärkningsbultar. Beräkningsfunktionen [4:4] användes för att framställa 

graferna. Där samtliga grafers y-axel visar tidsåtgången i lagtimmar och x-axeln visar antalet 

monterade förstärkningsbultar. Varje graf visar en och samma bultlängd för de båda bultarna.  

 

ℎ =
𝑥

𝑘
    [5:4] 

𝑥 = 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑚ä𝑛𝑔𝑑  𝑘 = 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑖 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒  ℎ = 𝑙𝑎𝑔𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 
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6. Resultat och analys 

6.1 Resultat arbetsmiljö  

6.1.1 Resultat utifrån “Bilaga A” 

Tabell 6.1 visar resultatet från studiebesöket och de observationer vilka noterades på plats. 

 

Tabell 6.1 

Påverkande 

Faktor: 

Bedömning kamstålsbult: Bedömning PC-bulten: 

Bördans eller lastens 

egenskaper 

-Bulten är lång, tung och otymplig att hantera   

för en arbetare på egen hand. 

 

-Bulten är lätt att få grepp om. 

 

-Bultens längd kräver en hantering med ett 

visst avstånd från kroppen. 

 

-Lasten blir alldeles för tung vid 

inpressningsmomentet då motstånd 

uppkommer av cementbruket. 

 

-Ingen risk för sammanstötning med något. 

-Bulten är lång, tung och otymplig att hantera   

för en arbetare på egen hand. 

 

-Bulten är lätt att få grepp om. 

 

-Bultens längd kräver en hantering med ett visst 

avstånd från kroppen samt.  

 

-Ingen risk för sammanstötning med något. 

 

 

 

 

Bedömning av fysisk 

ansträngning 

-Det är en stor fysik påfrestelse som sker under 

en längre tid då montaget av en kamstålsbult 

pågår. 

 

- Mycket vridningar i bålen vid 

inpressningsmomentet. 

 

-Kontrollerad rörelse vid montaget ej  

plötsliga rörelser. 

 

-Montaget sker med god balans, dock är 

underlaget halt av cementbruk och kan leda till 

tillfällig obalans. 

 

-Överskrider 25 kg vid montage. 

-Det är en fysik påfrestelse som sker under en 

kort tid. Snabb montering, ej långvarig. 

 

-Lite vridningar i bålen. 

 

-Kontrollerad rörelse vid montaget ej  

plötsliga rörelser. 

 

-Montaget sker med god balans. 

 

-Överskrider ej 25 kg vid montage. 

Arbetsmiljöns 

utformning 

-Utrymme i höjdled är tillräckligt för att utföra 

arbetet. 

 

-Mycket stänk från cementbruk vilket leder till 

hala golv och stänk mot ansikte och kropp. 

 

-Arbetsmiljön kring montaget har sina 

begränsningar då det sker från en laddkorg 

vilket medför olämpliga kroppsställningar. 

 

-Utrymme i höjdled är tillräckligt för att utföra 

arbetet. 

 

-Stänk av cementbruk sker ej vid ingjutning, 

därav rena golv. 

 

-Arbetsmiljön kring montaget har sina 

begränsningar då det sker från en laddkorg 

vilket medför olämpliga kroppsställningar. 
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-Stor del av montaget sker över axelhöjd.  

 

-Montaget sker på varierande arbetshöjd och 

olämpliga kroppsställningar förekommer.  

Olämpliga kroppsställningar sker under stor 

fysisk ansträngning. 

 

-Montaget sker på varierande nivåer, från golv 

och laddkorg. 

 

-Underlaget är stabilt.  

 

-Temperatur, fuktighet och ventilation är inte 

optimal vid tunneldrivning. 

-Stor del av montaget sker över axelhöjd. 

 

-Montaget sker på varierande arbetshöjd och 

olämpliga kroppsställningar förekommer. 

 

-Montaget sker på varierande nivåer, från golv 

och laddkorg. 

 

-Underlaget är stabilt.  

 

-Temperatur, fuktighet och ventilation är inte 

optimal vid tunneldrivning. 

Verksamhetens krav Det förekommer en långvarig fysisk 

ansträngning vilket belastar rygg och särskilt 

axlar. 

 

-Arbetsberedning med rutiner gällande rotation 

av arbetsuppgifter existerar. 

 

-Bultarna körs fram till arbetsplatsen och långa 

lyft undviks. 

 

- Arbetstakten är styrd och är svår att påverka 

då gjutning sker kontinuerligt. 

Den fysiska ansträngningen är kortvarig. 

 

 

 

-Arbetsberedning med rutiner gällande rotation 

av arbetsuppgifter existerar. 

 

-Bultarna körs fram till arbetsplatsen och långa 

lyft undviks. 

 

- Arbetstakten är mindre styrd då gjutning kan 

ske vid ett senare tillfälle. 

Individuella faktorer -Klädseln och skor är anpassad arbetsplatsen. 

 

-Arbetstagarna har rätt kunskap och utbildning 

för utförandet vid montage. 

 

-Klädseln och skor är anpassad arbetsplatsen. 

 

-Arbetstagarna har rätt kunskap och utbildning 

för utförandet vid montage. 
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6.1.2 Analys av arbetsmiljö 

 

I utförandet sker den större delen av montagearbetet i och över axelhöjd för de båda bultarna. I 

jämförelse är dock kamstålsbulten tyngre att hantera och arbetsprocessen är mer styrd vilket 

försvårar pauser. Skillnaden är den stora och långvariga fysiska påfrestningen på arbetstagaren 

vid montaget med kamstålsbult när den ska tryckas in till erforderligt djup. Arbetet blir således 

en process som inte kan avbrytas när ett hål har injekterats. Trots att det är färre personer vid 

montaget av PC-bulten är det en klar skillnad då två personer enkelt kan montera bulten med en 

mindre fysisk påfrestning på arbetstagaren än med kamstålsbulten. 

 

När kamstålsbulten trycks in i det 100% fyllda hålet stänker och rinner närmare hälften av 

cementbruket ut på golv och på arbetstagaren, enligt formel [6:1]. I vertikala hål rinner 

cementet rakt ned på bultmontörerna. Inpressningsmomentet resulterar i ett halt och ojämt golv 

samt risk för cementstänk i montörens ögon och en sämre arbetsmiljö enligt tabell 6.1.  

 
𝐵𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎

𝐵𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 − 𝐵𝑢𝑙𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎
 ≈ 45%    [6:1] 

 
Enligt anvisningarna i AFS 2012:2 bör det vara en låg friktion mellan objektet och underlaget 

respektive hög friktion mellan individen och underlaget. D.v.s. ett lågt motstånd mellan bulten 

och borrhålet samt ett rent golv med hög friktion. Montaget av kamstålsbulten är i det här fallet 

motsatsen till Arbetsmiljöverkets anvisningar. Då cementet och centringsfjädern bidrar till en 

ökad friktion i borrhålet samt den utpressade överskottsmängden av cementbruk som skapar ett 

halt underlag för montören att stå på.   

 

En 6 meter lång kamstålsbult väger ca 24 kg vilket är innanför den övre 25kg gränsen enligt §4 

i AFS 2012:2. Dock när bulten lyfts och sedan trycks för hand in i ett cementfyllt hål blir 

bördan tyngre. PC-bulten väger däremot ca 19 kg vid 6 meters längd och trycks in i ett tomt hål 

som injekteras efteråt. Bulten i sig väger 5 kg mindre, i denna längd, men den är också mer 

lättmonterad.  
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6.2 Resultat kapacitet 

Nedan i tabell. 6.1 redovisas resultatet av informationsinhämtningen från Veidekke i Norge och 

i Sverige samt i tabell 6.2 priser från Pretec. I tabell 6.3 framförs resultatet från 

sammanställningen av bultprotokollet, bilaga 5. Förutsättningarna för kapaciteterna och lön för 

en tunnelarbetare visas nedan.  

 

Kostnad för en tunnelarbetare:    600 kr/h 

Förutsättning för PC-bultens kapacitet:  2 st tunnelarbetare vid montage 

Förutsättning för kamstålsbultens kapacitet:  3 st tunnelarbetare vid montage 

 

Tabell 6.1 Kapacitet för förstärkningsbultar 

Bultlängd [m] Kamstålsbult [st/h] PC-bult [st/h] 

2,4 8 12 

3 8 12 

4 7 10 

5 6 10 

6 5 10 

 

Tabell 6.2 Pris för förstärkningsbultar 

Bultlängd [m] Kamstålsbult [kr] PC-bult [kr] 

2,4  155 220 

3 180 245 

4 255 320 

5 325 390 

6 385 450 

 

Tabell 6.3 Sammanställning av antalet monterad bultar i Kistaprojektet 

               Bultantal   Totalt antal 

Bultlängd 2.4 m 3.0 m 4.0 m 5.0 m 6.0 m   

Permanentsäkringbult 1897 st 56 st 4 st 0 0 1957 st 

Driftsäkringbult 164 st 0 0 0 0 164 st 
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6.2.1 Skillnad i arbetsvolym 

I Kistaprojektet utgör driftbultar 7,7 % av den totala bultsättningen.  

 

𝑎 =
𝑑

𝑝
   [5:1] 

 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 = 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑏𝑢𝑙𝑡/𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑢𝑙𝑡 = 164/(1957 + 164) = 0,077322

≈ 0,077 ⇒ 7,7% 

6.2.2 Kostnadsskillnad 

Kamstålsbult: 

Materialkostnad: 

𝑚 = 𝑝 × 𝑣  [5:3] 

 

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠ä𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔: 

(1897 × 155) + (56 × 180) + (4 × 255) + (0 × 325) + (0 × 385) = 303 864 𝑘𝑟 

 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑏𝑢𝑙𝑡: 

(164 × 220) + (0 × 245) + (0 × 320) + (0 × 390) + (0 × 450) = 36 080 𝑘𝑟 

 

Tidskostnad: 

 𝑤 × 𝑙 × (
𝑥

𝑘
) = 𝑡  [5:2] 

 

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠ä𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔: 

3 × 600 × ((
1879

8
) + (

56

8
) + (

4

7
) + (

0

6
) + (

0

5
)) = 436401.5714 ≈ 436 402 𝑘𝑟 

 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑏𝑢𝑙𝑡: 

2 × 600 × ((
164

12
) + (

0

12
) + (

0

10
) + (

0

10
) + (

0

10
)) = 436401.5714 ≈ 16 400 𝑘𝑟 

 

Totalkostnad för förstärkning med kamstålsbult: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

303864 + 36080 + 436402 + 16400 = 809 146 𝑘𝑟 
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PC-bult: 

Materialkostnad: 

𝑚 = 𝑝 × 𝑣  [5:3] 

 

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠ä𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔: 

(1897 × 220) + (56 × 245) + (4 × 320) + (0 × 390) + (0 × 450) = 432 340 𝑘𝑟 

 

Tidskostnad: 

 𝑤 × 𝑙 × (
𝑥

𝑘
) = 𝑡  [5:2] 

 

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠ä𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔: 

2 × 600 × ((
1879

12
) + (

56

12
) + (

4

10
) + (

0

10
) + (

0

10
)) = 193980 𝑘𝑟 

 

Totalkostnad för förstärkning med PC-bult: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

432 340 + 193 980 = 626 320 𝑘𝑟 

 

Sammanställning: 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑘𝑎𝑚𝑠𝑡å𝑙𝑠𝑏𝑢𝑙𝑡 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑃𝐶 − 𝑏𝑢𝑙𝑡 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑖 𝑆𝐸𝐾 

809 146 − 626320 = 182 826 𝑘𝑟  

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑃𝐶 − 𝑏𝑢𝑙𝑡 / 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑘𝑎𝑚𝑠𝑡å𝑙𝑠𝑏𝑢𝑙𝑡 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 

 

626320/809146 = 0,77405067 ≈ 0,77 ⇒ 77%  77% − 100% = 23% ⇒ 𝑃𝐶 −

𝑏𝑢𝑙𝑡 23% 𝑏𝑖𝑙𝑙𝑖𝑔𝑎𝑟𝑒 

 

Kostnadsskillnaden visar att ett användande av PC-bult vid projektet potentiellt hade sparat     

182 826 kr vilket motsvara 23 %. 
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6.2.3 Tidsgrafer för bultsättningskapacitet  

Graferna 6.1-6.5 visar tidsåtgången i lagtimmar det tar för montage av bergförstärkningsbultar 

inklusive gjutning i förhållande till antal monterade bultar. Den gröna linjen illustrerar  

PC-bulten och den röda linjen illustrerar kamstålsbulten. 

 

Viktigt att notera är att tidsåtgången endast gäller vid drivning av en flerfrontstunnel och att 

tidsåtgången visar lagtimmar. 

 
Figur 6.1 Graf för tidsåtgång vid montage av 2,4 och 3 meters bult. 

 

 
Figur 6.2 Graf för tidsåtgång vid montage av 4,0 meters bult. 
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Figur 6.3 Graf för tidsåtgång vid montage av 5,0 meters bult.  

 

Figur 

6.4 Graf för tidsåtgång vid montage av 6,0 meters bult. 
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6.2.4 Analys av kapacitet 

Reslutatet av bultprotokollet visar en ekonomisk fördel med att använda PC-bulten och att 

arbetsvolymen minskar då antalet driftbultar elimineras. Andel driftbultar i tunnelprojektet 

inom infrastruktur ligger vanligen på cirka 10 % (Veidekke, 2018). Med användandet av PC-

bulten skulle potentiellt kostnaden för material och löner i bultförstärkningsskedet bli ca 23 % 

lägre i det specifika projektet.  

 

PC-bulten har på samtliga bultlängder ett bättre kapacitetstal och således en tidsbesparande 

potential gentemot kamstålsbulten. Trots styckpriset på PC-bulten vilken är högre än 

kamstålsbulten medför det inte till en högre montagekostnad. Även om kapaciteten varit 

densamma mellan bultarna skulle PC-bulten vara ekonomisk fördelaktig då antalet resurser i 

form av arbetare vid montage är färre. PC-bulten monteras med ett arbetslag på två 

tunnelarbetare istället för tre som med kamstålsbulten.  

 

Kostnads- och tidsskillnaden ökar mellan bultarna med antalet bultar som monteras och med 

bultarnas längd. Desto längre bultar som ska monteras desto billigare blir PC-bulten att använda 

jämtemot kamstålsbulten vilket graferna illustrerar. 

 

Noterbart är att graferna illustrerar bultförstärkning av flerfrontstunnlar då tunneldrivning av en 

enfrontstunnel blir tidslinjen mer kritisk och graferna är då inte jämförbara. Risken för att 

framdriften med tunneln stannar upp blir större och ökar risken för dyra stillastående maskiner. 

Vilket ger en stor osäkerhetsfaktor som ej är med i dessa beräkningar. 
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7. Slutsatser 

Av resultatet i studien framgår det att det finns en stor potential i ett framtida användande av 

PC-bulten som permanent bult vid tunnelförstärkning. Potentialen ligger i en klart förbättrad 

arbetsmiljö i avseendet belastningsergonomi och i den tidsvinst framtida projekt kan nyttja.  

 

Utifrån studiebesöket där Bilaga A låg till grund för en riskbedömning av bultmontaget visade 

det sig finnas en mindre risk för belastningsskador när arbetstagarna använde PC-bulten. 

De påfrestande arbetsställningar som sker över axelhöjd är problematiskt vid montaget för de 

båda bultarna. Dock är den manuella hanteringen av kamstålsbulten tyngre, sker under längre 

tid och med mycket vridning av bålen än PC-bulten. Därmed är risken för belastningsskador 

större. Undvikandet av spill när cementbruk injekteras i efterhand eliminerar arbete på halt och 

ojämnt underlag. 

 

Ergonomi innebär den tillpassning av arbetet för arbetstagaren vilket ska minska riskerna för 

ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Utefter Arbetsmiljöverkets ramar för produktbestämning 

inom belastningsergonomi är PC-bulten det fördelaktiga valet.  

 

Studien visar även på en bättre kapacitet med användandet av PC-bulten i samtliga bultlängder.  

Graferna i resultatet visar att tidsdifferensen ökar med antalet monterade bultar och dess längd. 

Det går således att montera fler bultar med färre resurser och på mindre tid med PC-bulten än 

med kamstålsbulten. 

 

Vid beräkning av ett genomfört projekt visar resultatet att permanent bultförstärkning blir 

billigare med kombinationsbult trots PC-bultens högre styckpris. I och med att temporära 

driftbultar utesluts ur förstärkningsskedet med PC-bulten blir således arbetsvolymen mindre. 

Vid större tunnelareor som kräver längre bultar blir den största ekonomiska skillnaden mellan 

bultarna. Då prisskillnaden emellan bultarna är låg och kapacitetsskillnaden hög.  

 

Sammanfattningsvis resulterar studien i att användandet av kombinationsbultar som permanent 

förstärkning, såsom PC-bulten, är både bättre belatningsergonomiskt och billigare att använda. 

Då PC-bulten medför en bättre arbetsmiljö och en lägre produktionskostnad för permanent 

bultförstärkning. Vidare studier bör röra den tekniska livslängden på bultar angående 

ingjutningens egentliga verkan som korrosionsskydd över tid i förhållande till 

korrosionsskyddet på bulten. Vi föreslår även djupare studier kring icke förstörande provning 

av ingjutningsbultar. 

  

Slutsatser:   

- Tidsåtgång och kostnad är starkt beroende av bultval.   

- Mindre risk för belastningsskador vid bruk av PC-bult 

- Bättre och säkrare arbetsmiljö vid bruk av PC-bult. 
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8. Rekommendationer 

Vi ser till stor fördel nyttan av att använda kombinationsbultar, såsom PC-bulten vid permanent 

bultförstärkning i kommande infrastrukturprojekt i Sverige. Då både produktionstid, 

projektekonomi samt arbetsmiljö kan förbättras. 

 

Belastningsergonomin blir bättre för arbetstagarna som utför montaget i tunneln och 

arbetsmiljön blir säkrare. Då ergonomi innebär den tillpassning av arbetet för arbetstagaren 

vilket ska minska risken för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Bör det ses som ett led i 

ansvaret, vilket arbetsgivaren har enligt AFS 2012:2 §4, att sträva efter den produkt och metod 

som minskar risken för belastningsskador. Ett ansvar som även åligger både beställare och 

projekteringsaktörer enligt arbetsmiljölagen kap 3 §6.  

 

PC-bulten och andra likvärdiga kombinationsbultar bör kunna användas som en permanent bult 

i Sverige då den redan är en väletablerad produkt i Norge. Där är den godkänd av både Statens 

Vegvesen och Jernbaneverket vilket är motsvarigheten till det svenska Trafikverket. Den 

osäkerhet som råder i Sverige kring ingjutningsgraden av kombinationsbultar och dess 

korrosionsskyddande effekt bör omvärderas.  

 

Vid en önskan att kontrollera ingjutningsgraden av PC-bulten kan cavimeter rekomenderas. 

Begränsningen i metoden är endast det faktum att den uteslutits av AMA Anläggning p.g.a. av 

metodens mätprincip.  

 

Vi föreslår att alla involverade inom byggprocessen; beställare, projektörer och arbetsgivare ser 

studien som en ögonöppnare för en bättre arbetsmiljö inom tunneldrivning.  

 

Rekomendationer: 

 

- Användandet av PC-bulten minskar graden av upprepning och begränsar den tid som 

den enskilda arbetstagaren utför den typen av arbete. 

- I strävan efter en ständig förbättring bör PC-bulten användas. 

- Se studien som ögonöppnare och motivering för nya förstärkningsmetoder  
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Bilagor 

Bilaga 1. Kamstålsbulten produktblad 

 

 
 



   
 

 
 

 

 

Bilaga 2. Kombinationsbultens produktblad 

 

Produktdatablad 

       

 
Vatten och frostsäkring / bergsäkring – Reviderad 2017-10-17 Dokumentet presenteras utan ansvar för eventuella fel. Innehåll kan ändras utan 
förhandsbesked. 

Pre Cast Technology AB, Solbräckgatan 15 442 45 Kungälv                      Telefon: +46 303 351900                                www.pretec.se 

Pc-Bolt R27/12 Kombinationsbult /Säkringsbult (G4) 
Kombinationsbult är utvecklat för omedelbar och permanent säkring 

 

Pc-Bolt R27/12 Kombinationsbult för bergsäkring. Bulten används med expansionshylsa för omgående arbetssäkring. 

Därefter gjuts bulten för permanent säkring.  
 

Lagerprogram: 

R27x1500*  R27x3000*    *  Levereras med påmonterad exspantionshylsa 

R27x2400* R27x4000*     
 

Teknisk Informasion: 

Material  41Cr4/40Cr enl. DIN EN 10083-3 

Värmebehandlat enl. GB/T 16923 

Matr. rör Ø25,5 x 12 mm  

Gänglängd: R27 i hela bultlängden (gängorna är kallvalsade) 

Vikt: 3,12 kg/m 

Referens till Trafikverkets Teknisk Beskrivning, Berg och Mark mm – Handling 11.1.1 
 

Spesifikasioner:  

Ref. ritn PTC-219 serien 

Mekaniska egenskaper: 

Dimension: 
Spänningsareal  As 

Gänga  

Flyt- 
 last  

Brott- 
last   

Förlängning 
A5 

Agt 

R27x12 382 mm² Min. 246 kN Min. 270 kN ≥ 12  % ≥ 5 % 
 

Minimum last kapacitet: 

Ändeforankrad: Flyt: 246kN Brott: 270kN 

Fullt ingjuten: Flyt: 246kN Brott: 270kN 

Rekommenderat moment 6 kt. mutter mot halvkula: 200-300Nm. Normalt ger detta en förspänning i området 40-70kN. 

Rekommenderat moment konisk 6 kt. mutter mot sfärisk bricka: 200-400Nm. Normalt ger detta en förspänning i området 

20-50kN. 

Korrosionsskydd / Pc-Coat: 

Varmförzinkad enl. SS-EN-ISO 1461:2009, medel skikttjocklek min. 85µm och lokal skikttjocklek min. 70 µm. 

Epoxy pulverlack enl. NS-EN 13438:2013, medel skikttjocklek min. 80µm. Färg cementgrå, efter RAL 7038. 

För detaljerad information om Pc-Coat, se tillhörande FDV dokumentation, Specification for PC-Coat – Trafikverket. 

Document number Q/PTC-T228A 

Gjutning: Rekommenderat v/c =0,30 vid lämpligt vattenreducerande tillsatsmedel. 
 

Rekommenderad borrning: 

Borrhål: Ø45-Ø48 mm 

Borrdjup: Bultlängd + 150mm 
 

Tillbehör: 

Sfärisk bricka med hål för evakuering av luft och expansionshylsa R27x45/45-48 . 

Mutter med integrerad halvkula, och skarvhylsa till förlängning av bult, kan levereras från lager. 



   
 

 
 

Bilaga 3. Arbetsmiljöverkets Bilaga A 

 



   
 

 
 

 



   
 

 
 

Bilaga 4. Bedömningsmatris för studiebesöket 

 

 



   
 

 
 

 

Bilaga 5. Bultprotokoll från Kistaprojektet 

 



   
 

 
 

 



   
 

 
 

 



   
 

 
 

 



   
 

 
 

 



   
 

 
 

 



   
 

 
 

 



   
 

 
 

 



   
 

 
 

 



   
 

 
 

 



   
 

 
 

 



   
 

 
 

 



   
 

 
 

 



   
 

 
 

 



   
 

 
 

 



   
 

 
 

 

 

Bilaga 6. Ingjutningsprov från Sintef Byggforsk 

 


