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SAMMANFATTNING 
I dagsläget samlas data från tunneldrivning in manuellt och skrivs sedan in i ett dataprotokoll. 
Dessa protokoll används sedan som dokumentation och redovisning gentemot beställaren. För 
att effektivisera denna datahantering har här en ny systembeskrivning upprättats. Värdena 
som inhämtas från tunneldrivningsmaskinerna skall automatiskt skickas över till en databas, 
vilket innebär att all information kommer att vara digital. Syftet är att utveckla ett nätverk 
som är kopplat mellan maskinerna nere i tunneln och datorerna på kontoret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
Figur 1  En översiktsbild över systemets struktur. Via maskiner eller handdatorer lagras data från olika 
aktiviteter i en databas. Data som är lagrat i denna databas kan hanteras av datorer på kontoret med ett 
datahanteringsprogram. 
 
Alla viktiga värden som fås i samband med bergdrift ska samlas från olika tunnelprojekt och 
lagras i en databas (se figur 1 ovan). Med viktiga värden menas all tänkbar typ av data som är 
till nytta för kalkylering, uppföljning, ekonomi och KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) för 
projektet som t.ex. borrhålsdjup, bultlängd, injekteringstid, sprutbetongtjocklek mm. En 
samling av värdena skall i framtiden underlätta för alla berörda att hämta data för diverse 
arbete, vilket innebär att tjänstemän som har olika arbetsuppgifter kommer att kunna ta del av 
information som berör just deras arbete.  
 
Utöver den automatiserade datainsamlingen finns det ett tillvägagångssätt för manuell 
insamling av data. Handdatorer kommer vara ett alternativ till de nuvarande 
pappersformulären och fungera som en checklista. Data från olika aktiviteter, dvs. borrning, 
sprängning och injektering och som tidigare skrevs ner på ett A4 papper, skall nu skrivas in på 
handdatorn som överförs direkt via nätverket till databasen på servern.  
 
All data som har inhämtats skall behandlas med ett skräddarsytt program som hanterar och 
sorterar den. Eftersom programmet är automatiserat kommer det att ständigt uppdateras med 
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ny data. Programmet skall innehålla statistiska funktioner som kan sålla ut ”avvikande data” 
som registreras och sparas under en särskild plats i systemet, vilket man kan ta lärdom av 
inför nya projekt. 
 
När systemet är fulländat och igång kommer det att underlätta och effektivisera arbetet för 
tjänstemännen och bergarbetarna, och det kommer innebära bättre kommunikation i form av 
redovisning och veckoavstämning.  
 
Även uppföljning av sammanställd data kommer att ske på ett enklare sätt, vilket kommer att 
ge upphov till noggranna beräkningar av alla nyckeltal som påverkar en kalkyl. Om kalkylen 
beräknas med noggranna värden kommer det anbudsgivande företaget kunna vara säkert på 
att det kan hålla den budgeten de har satt från början. Samma nyckeltal kommer att användas 
för projektuppföljning. 
 
Exempel på ett trådlöst nätverk i tunnel för dataöverföring betraktas i figur 2 nedan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Figur 2 Översikt över nätverket mellan tunneln och servern. Trådlöst nätverk råder mellan servern, tunneln 
och maskinerna. Mellan persondatorerna och servern är det företagsnätverket som är uppkopplat. Databasen 
är lokaliserad på företagets server. 
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ABSTRACT 
The idea of this thesis is to create a system for an automatized data administrationsystem. The 
idea is that in the future, the employees should not punch values that come from different 
activities during a tunnel project to the computer. The values should automatically be sent 
over a wireless network to a database. The purpose is to develop a network which is 
connected between the machines down in the tunnel and the computers in the office.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figure 1 An overview of the system 
 
All the important values that we can get in connection with tunnelling should be collected in a 
database alike platform (check the figure above). Important values means all sort of data that 
could be of use for the project, for instance; depth of drilling hole, length of bolt, 
injectiontime etc. This will in the future make it easier for all that is concerned, to collect data 
for their different works. This means that the employees who has different tasks, collect the 
data that concern just their job.  
 
For instance; the employee that works with the economical tasks in the company needs other 
data from the one who works with quality and environments.  
 
An other way to pick up data is by using handcomputers that work like a checklist. Data from 
different activities, i.e. drilling, bursting, injecting etc. marks in the handcomputer, who will 
be uploaded in the officecomputer afterwards, or directly by the network.  
 
All the values that have been collected will be handled with a new program that handle and 
sort data. The program will sort data in categories that concern the different tasks of the 
employees.  
 
Since the platform is automatic, it will be updated constantly with new data. It means that all 
the new projects will be able to use this system and register their values in the database.  
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The program should contain statistical functions that can riddle ”wrong-data”. These ”wrong-
data” will be registered and saved in an ”experiency bank”. This is to learn from for new 
projects. Exemple for ”wrong-data” is assumed risks, that at the end of a project show up that 
it wasnt a risk, who is very important to know during a calculation for a new project.  
 
When the system is finnished and started, it will both facilitate and make the work more 
effective for the employees.  
 
Beyond this, and what is the most important thing, is that it will be much easier to follow-up a 
project more correctly. This will give us more precise calculations for all the ratios that effect 
the calculation for the project cost.  
 
If we do the calculations with more precise ratios, we will then be more sure that we really are 
able to hold the budget that we have set from the beginning. In the future we will be able to 
get experience values, and this will hopefully help us find a right and reasonable price for the 
project. 
 
Example of the wireless network in the tunnel for data transmission: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
Figure 2 An overview of the network connection between the tunnels and the server. 
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1 INLEDNING 
Denna inledning kommer att ge en bakgrund över tunnelproduktion i dagsläget, syfte för 
denna rapport och metodik för upprättande av ett datahanteringssystem för tunneldrivning.  
 

1.1 Bakgrund 
Bergbranschen har alltid varit en utmaning för ingenjörer. Det har alltid varit oklart vad som 
befinner sig under marken, även efter att den geotekniska undersökningsfasen påbörjats, 
vilket har varit en orsak till att beräkningar av kostnader och förstärkning varit preliminära 
och osäkra.  
 
Det finns inget standardiserat datahanteringssystem på marknaden för uppföljning av 
bergdriften i projekt, vilket ger upphov till att uppföljning av tunnelprojekt blir svårt. I sådana 
fall erhålls osäkra nyckeltal i kalkylberäkningarna och därmed osäker uppföljning. Med 
anledning av detta har många företag förlorat pengar på sina tunnelprojekt och därför valt att 
lägga ner all bergverksamhet1. Därför är erfarenhetsåterföring viktig för att ständigt förbättra 
processerna för undermarksbyggandet.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att upprätta en beskrivning över ett system där insamling och 
hantering av data från de olika aktiviteterna vid tunneldrift kommer att ske. Beskrivningen 
skall besvara följande frågor: 

- Vilka data från tunnelprojekt skall sparas? 
- Vilka metoder skall användas för insamling av data från tunnelprojekt? 
- Hur ska data från tunneldrivning lagras? 
- Hur ska lagrad data hanteras? 
- Hur skall ett sådant system byggas upp? 

 
Rapporten skall ge förslag på förbättringar och lösningar beträffande datahantering som 
förekommer vid bergdrift. Det övergripande syftet är att förbättra erfarenhetsåterföringen i 
bergbyggprocessen. 
 

1.3 Metodik 
I och med att uppdraget handlar om datainsamling och programhantering så finns det flera 
olika metoder att använda sig av.  
 
En studie om vilka datatyper som behövs till dokumentationer och protokoll skall utföras. 
Sedan skall maskinernas kapacitet, dvs. vilka datatyper maskinerna kan överbringa, 
undersökas. Detta för att få en förståelse för maskinkapaciteten.  
 
För programhantering kommer en studie om programmering och databas att göras i 
tillhörande litteraturer.  
 
Projektstrukturen skall vara uppbyggd enligt figur 3. 

                                                 
1 Framgångsfaktorer i bergbyggandet, bilaga 5, sid 27. 
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Figur 3 En illustration av tillvägagångssättet för genomförande av projektet "Automatiserad datareglering" 
 

2 LITTERATURSTUDIE 
För grundläggande kunskap om hur bergdriften bedrivs har planritningar och 
projektbeskrivningar från två av Veidekkes projekt, Norra länken och Hede-Älvängen, 
studerats. Datainsamling från de olika aktiviteterna har granskats för att få en överblick över 
de indata som bör samlas in och även bilda en uppfattning om vilka datatyper som är viktiga. 
Detta för att kunna bemöta frågeställningarna som ställts i denna rapport. Viss 
projektuppföljning av projektet Hede-Älvängen har gjorts.  
 
Litteratur som används i denna rapport är kompendium från bergteknik, en rapport, 
”Framgångsfaktorer i bergbyggandet”, och några exjobb inom ämnet, 
”Ansättningsnoggrannhet hos borraggregat utrustade med datoriserade rikt- och 

positioneringssystem” och ”Bergkontur i två tunnlar drivna med datorstyrda borrvagnar”.  
 
I litteraturstudiefasen gjordes en intervju med Volvo cars bilindustri som är en av landets 
framgångsrika industrier och som har ett fungerande datainsamlingssystem. Detta för att hitta 
likheter och nyttja deras erfarenheter. 

2.1 Volvo cars datahanteringssystem 
För att få en viss inblick i hur datahanteringssystem fungerar i andra branscher och för att viss 
erfarenhet skall erhållas gjordes ett besök på Volvos fabrik i Göteborg. Dennis Andersson, 
Simulation Engineer på Volvo cars, ställde upp med att beskriva deras datahanteringssystem. 
Det intressanta var att se likheten mellan de olika branscherna.  
 
I denna del av rapporten skall en kort redogörelse av Volvo cars datahanteringssystem att 
göras, och i samband med det skall likheterna med byggbranschen belysas. 
 
Volvo består av ett antal fabriker där var och en av dem utför ett av förloppen i en Volvobils 
tillkomst. Var och en av dessa fabriker har ett eget system som samlar in data från 
produktionen. En av dessa fabriker fungerar på så sätt att en bil byggs på ett rullande band. På 
bandet får bilen passera ett visst antal stationer med olika aktiviteter. Ett exempel på en sådan 
process är att man på första stationen skruvar in dörren, på andra stationen sätter på däcken, 
på tredje stationen monterar lamporna osv. Varje station kan bestå av en maskin eller en 
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människa som tillverkare. Att bilen tillverkas på ett rullande band medför att alla tillverkare 
vid respektive station har ett lika långt tidsintervall att slutföra sin uppgift inom innan nästa 
bil rullar in. En försening vid en av stationerna skulle därmed innebära försening vid alla de 
andra stationerna, och därför är det oerhört viktigt att bandet får rulla på efter utsatt tid. 
 
 
 
 
 
Figur 4 Bilar i produktion på ett rullband. 
 
När det sker en störning eller ett haveri vid en station skickas en signal direkt till en 
signalmottagare som kallas för PLC (Programmable logic controller). Denna mottagare 
skickar vidare signalen till en databas som registrerar signalen som data.  
 
För att lättare kunna spåra problemet och lösa det har Volvo delat upp felkällorna med 
avseende på orsak. De menar att felen som uppstår kan bero på: 

• en maskin, dvs. att roboten havererar.  
• någon metod, dvs. att fel metod används. 
• diverse material, som till exempel att det är fel storlek på skruv.  
• den mänskliga faktorn, som till exempel att montören inte hann göra klart jobbet inom 

den utsatta tiden. 
 
När felkällan är identifierad kan en snabb lösning hittas och även förebyggas i framtiden. 
 
All data som samlas in används senare av företagets anställda på olika sätt beroende på 
befattning. Vissa anställda är exempelvis intresserade av daglig data, medan andra intresserar 
sig för årlig information. Dessa data bearbetas enligt skräddarsydda protokoll. Antingen görs 
val i förprogrammerade databasfrågor, eller så programmeras nya applikationer. Den enklaste 
varianten av protokoll är webbaserade databasfrågor som visar önskad data i webbform. 

2.1.1 Bilindustri kontra tunneldrivning 

För att kunna nyttja erfarenheter från bilindustrin måste likheterna mellan branscherna 
belysas. I tunnelbranschen finns många faktorer som påverkar och försenar produktionen. Vid 
identifiering av dessa faktorer kan en strävan göras för att eliminera dessa. För att exempel se 
avsnittet ’Risker’ i denna avhandling. 
 
En tunneldrivningscykel kan liknas med rullbandet som används i samband med produktion 
av en Volvobil. Stationerna på ett rullband motsvaras av de olika aktiviteterna i en salvcykel, 
dvs. borrning, injektering, laddning, skrotning, försträkning mm. Blir det stillestånd eller 
försening i ena ”stationen” påverkar det de andra ”stationerna”. Strävan efter att hålla 
rullbandet igång hela tiden måste vara målet i syfte att inte förlora tid.  
 
Vid ett eventuellt problem bör data skickas, precis som Volvos signalmottagare PLC, till 
databasen och larm utlysas för omedelbart åtgärdande av problemet. En registrering av data 
från hela processen, inklusive larmet, skapar en större förståelse för problematiken, och en 
större förberedelse kan därmed uppnås för att undvika att det upprepas. Allt detta ger underlag 
för analys av risker. Med risker menas, i detta fall, fel som uppkommer under produktion och 
som skapar försening eller stillestånd i en salvcykel. 
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För mer information om förebyggande riskarbete hänvisas till avsnittet Risker i senare del av 
denna avhandling. 
 

3 PROBLEMATIK 
I samband med aktiviteterna borrning, injektering och laddning loggas data i respektive 
maskin. Datan sparas på ett USB-minne för att sedan användas vid vidare analyser. Det finns 
ett antal problemställningar i samband med dataöverföringen, dessa beskrivs nedan.  

3.1 Borrning 
Första steget vid borrning är att upprätta en borrplan som läses in i borriggen. När borriggen 
navigerats i enighet med tunnellinjen kan riggen börja borra. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figur 5 Figuren illustrerar aktiviteten borrning från olika perspektiv. 
 
När borrningen är avslutad sparar borriggen en logg som visar hur borrningen är utförd. 
Borrloggen överförs till en stationär dator via ett USB-minne och granskas i ett 
specialutformat program. Detta är ett problem då inte alla anställda har tillgång till detta 
program. På så sätt medför detta svårigheter för berörda att analysera data på egen hand.  
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Figur 6 Figuren visar en borrlogg för en injekteringskärm. Röd linje visar borrplan(dvs hur den bör ha 
borrat) och blå linje visar borrlog(dvs. hur den har borrat). 
 
I vissa fall dubbelloggas en del hål i borrloggen som medför problem vid analys. Borriggen 
har högre kapacitet för dataloggning än vad som nyttjas i dagsläget. Exempelvis kan riggen 
logga vattenflöde för varje hål. Detta kan gynna användaren att läsa bergets geologi och hitta 
riskzoner för vattenläckage. Ett nytt system skulle innebära att all data samlas under samma 
databas och nyttjas av samtliga berörda. 

 

3.2 Injektering 
Injektering är en teknisk process där cementbaserade injekteringsbruk injekteras i borrhål i 
berget. Detta för att åstadkomma ett tätare berg runt tunneln för att reducera det slutliga 
inläckaget till tunneln till en given tillåten nivå.  
 
Injektering sker från en bil med en speciellt avsedd plattform. Plattformen är utrustad med 
bland annat blandare för injekteringsbruk, pump och en registreringsutrustning för tryck och 
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flöde. Registreringsutrustningen loggar tryck, flöde och mängd bruk för varje hål var 10:e 
sekund. Efter en avslutad injektering sparas alla loggar i ett USB-minne och analyseras med 
ett specialutformat injekteringsprogram. Nedan visas en logg för ett injekteringshål: 
 

 
 

Figur 7 Injekteringslogg för ett hål där sluttrycket 2,8 bar uppnåtts med mängden 2,7 liter injekteringsbruk. 
 
Injekteringsloggen visar en bra och utförlig information från aktiviteten. Dock kan loggen 
visa fel vid paus av arbetet eller avstängning av tryckpump innan avslutad injektering. Detta 
medför en felaktig loggning som måste justeras manuellt. I samband med rengöring av 
injekteringsutrustningen loggas extra hål. Dessa måste raderas manuellt vid analys. Innan ett 
automatiserat datasystem skapas bör därför dessa felaktigheter åtgärdas. 
 

3.3 Laddning 
Emulisionssprängning är det vanliga sprängmetoden i dagsläget. I emulsionssprängämnen 
känsliggörs sprängämnet med microballonger av glas eller plast vilket är vanligt vid 
tillverkning av patronerade produkter medan kemisk gasning av emulsionsmatrisen har blivit 
den allmänna metoden för känsliggöring av pumpbara bulkprodukter som tillverkas på 
arbetsplatsen. Emulsionssprängsystemet för underjord är SSE. Detta är ett system som består 
av lagertruck, lagertankar och pumpar för överföring av emulsionsmatris och gasningsagenter. 
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Figur 8 Genom att variera laddslangens utdragshastighet kan olika laddningskoncentrationer erhållas och 
anpassas till de olika delarna av salvan.  
 
Dessa komponenter blandas ihop först under laddningen och blir sprängämne när det pumpas 
in i hålet. Laddningskoncentration i hålen varierar beroende på håltyp. I ett strosshål blandas 
exempelvis ca 9kg medan i ett konturhål blandas 2kg sprängämne. Varje hål som fylls med 
sprängämne loggas med hjälp av en SSE-utrustning. Efter avslutad laddning loggas all 
information i USB-minne. Informationen kan sedan användas för vidare analys.  
 

 
 

Figur 9 Laddlogg som redovisar bland annat totalmängd sprängämne, antal hål och håltyperna (0=stross, 
1=kontur och 2=hjälpare). 
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I dagens läge brister loggen på många sätt. Dessa brister justeras manuellt i samband med 
varje analys. Loggen analyseras i ett program som är tillverkat av leverantören för 
sprängämnet. Bristerna med en laddlogg är: 
 

- Felaktig summering av totalmängd sprängämne. 
- Rengöring av utrustning loggas som hål, detta medför att flera extrahål loggas som 

laddade, men är i själva verket inga hål. 
- Etikettfunktion saknas, dvs. tunnel och sektion saknas inskriven i loggen. 
- Om USB-minnet inte sitter i utrustningen under laddning, förloras all data. 

 
Laddloggen är en viktig förutsättning för beräkning av mängd sprängämne som går åt för en 
sprängsalva. Om ett automatiserat datainsamlingssystem skall skapas, är det ytterst viktigt att 
laddloggen bearbetas och felen åtgärdas. 
 

3.4 Övriga aktiviteter 
Förutom aktiviteterna nämnda ovan finns aktiviteter som i dagens läge inte registreras som 
dataloggar. Exempelvis sprutningsförstärkning, bultning, lastning mm. Dessa aktiviteter 
dokumenteras för hand i pappersprotokoll (se bilagor). För att skapa en bra databas med data 
från alla aktiviteter krävs att även dessa aktiviteter registreras digitalt. Handdatorregistrering 
är lösningen till dessa aktiviteter. Istället för dokumentering av information i 
pappersprotokoll, kan data skrivas in i handdatorprotokoll. 
 
Det viktiga som bör överses vid sådan datainsamling är dubbelregistrering. I vissa 
sammanhang, exempelvis i samband med aktiviteten sprutningsförstärkning, beställs tjockare 
betong än 50mm. I sådana fall sker sprutningsförstärkningen i två faser där tjockleken delas 
upp i två delar. För varje sprutningstillfälle skrivs en rapport där de sprutade sektionerna 
dokumenteras. Därför är det viktigt att tillse att inga dubbelregistreringar inträffar i databasen 
är därför viktigt. Detsamma gäller aktiviteten bultsättning. 
 

4 SYSTEMKRAV 
Data som samlas in används på olika sätt beroende på befattning i tjänsten, och därför är det 
ytterst viktigt att data samlas in i stor utsträckning, så att den kan nyttjas av alla befattningar. I 
detta avsnitt skall en förklaring av olika befattningars behov av data beskrivas. 
 

4.1 KMA 
KMA står för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Den som är ansvarig för KMA jobbar med att 
tillse att alla krav på kvaliteter, miljö och arbetsmiljö2 som ställts på företaget uppfylls. 
Arbetsmiljökraven ställs av arbetsmiljöverket3,4 och miljökraven ställs av beställaren med 
stöd av miljödomstolens förordningar. Vidare så är kvalitetskraven de krav som ställs av 
beställaren för utförandet av arbetet. Exempelvis på kvalitetskrav är förstärkningsbeställning. 
Med detta krävs en dokumentation som bevisar för beställaren att arbetet är genomfört.  

                                                 
2
 Internet: Arbetsmiljöverket 

3
 1999:3 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om 

tillämpningen av föreskrifterna 
4 

2005:19 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor samt allmänna råd om 

tillämpningen av föreskrifterna. 
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För KMA-arbetet samlas data för olika aktiviteter från olika källor in i t.ex. USB-minnen, 
pappersformulär och handdatorer. För dokumentation är daglig data viktig. Ett nytt system 
som reglerar data i ett och samma program kan tidseffektivisera arbetet.  
 

4.2 Kalkyl 
För att uppnå en säker kalkyl krävs en noggrann uppföljning av de olika projekt som utförts 
tidigare.  
 
En anbudsräkning sker på ett samlat material som kallas ”förfrågningsunderlag” och som 
erhålls av beställaren. I förfrågningsunderlaget finns alla krav och kriterier som gäller för ett 
projekt nedskrivna. Därmed följer en mängdförteckning som anger exempelvis hur mycket 
kubik berg som ska tas ut, hur mycket förstärkning som behövs mm.  
 
Entreprenören sammanställer alla krav och planerar en strategi att verkställa alla krav till så 
låg kostnad som möjligt. Marknadspriser och tillgång till resurser är faktorer som påverkar en 
entreprenörs strategival. Ett väl genomräknat anbud för ett projekt kostar entreprenören en 
betydlig summa pengar. Detta kan vara bra investering i det fall entreprenören får jobbet och 
kan bedriva det effektivt, annars kan nedlagda medel ses som ren förlust. Därför måste 
entreprenören göra en avvägning genom att ställa anbudskostnaderna mot möjligheten att få 
jobbet, för att sedan kunna genomföra produktionen med en rimlig vinst. För att avvägningen 
skall vara rimlig och mer precisionsenlig är det viktigt att entreprenören har en erfarenhet av 
tidigare projekt. Erfarenheten fås i form av data från tidigare projekt. Ju fler data fås från olika 
projekt desto noggrannare nyckeltal erhålles, och desto lättare avvägning kan göras. 
 
Ett nytt datasystem i detta fall skulle innebära en större erfarenhetsbank. Exempelvis när 
kalkylatorn i anbudsskedet räknar på antal arbetare som ska jobba i projektet, hur många 
fronter som ska drivas samtidigt och hur många timmar i veckan som ska jobbas osv, anges 
dessa värden i framtida programmet för att denne sedan ska göra en uppföljning i syfte att 
hitta de nyckeltal som behövs. Programmet kan sedan att framta data från liknande projekt 
tidigare, och på så sätt kan kalkylatorn beordra programmet att räkna ut ett nyckeltal för 
diverse aktiviteter. Kalkylatorn får då ett nyckeltal för borrning, ett för injektering, en 
spillfaktor, ett för bultning etc.  
 

4.3 Projektuppföljning 
Att följa upp projekt är en grund för erfarenhetsvärden som en kalkylator vid ett 
kalkyleringskede söker. Med uppföljning av ett projekt menas att en jämförelse görs av 
planering mot verklig drift.  
 
Med ett anbud är krav på byggtid inräknat. Därför är det ytterst viktigt att hålla den, annars 
kan straffavgifter i form av vite uppkomma. Det innebär att tid i detta fall kan värderas i 
pengar.  
 
Förutom för kalkylatorn gynnar projektuppföljningen även själva projektet under drifttiden. 
Genom projektuppföljning kan deltider planeras noggrannare och slutliga kostnader 
uppskattas bättre.  
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Nedan följer en tidsuppföljning med planerad tid och verklig tid för ett tunnelbygge under en 
månad. 
 

4.3.1 Planerad kontra verklig tid 

I samband med ett projekt på västkusten hade en tidplan framtagits för varje aktivitet i en 
salvcykel. När projektet startade avvek den verkliga tiden för varje aktivitet från den 
planerade. Nedan följer en jämförelse mellan planerad och verklig tid. 
 
Tunneldrift består av flera cykler. En cykel går ut på: 

1. Injekteringsborrning 
2. Injektering 
3. Borrning salva 1 
4. Laddning och sprängning 
5. Utlastning och förstärkning 
6. Borrning salva 2 
7. Laddning och sprängning 
8. Utlastning och förstärkning 
9. Borrning salva 3 
10. Laddning och sprängning 
11. Utlastning och förstärkning 

 
Eftersom verkliga värden för utlastning och förstärkning saknades i samband med utvärdering 
av tider för de olika aktiviteterna skall dessa tider bortses. De planerade tiderna som kommer 
att presenteras nedan gäller för 26 injekteringshål, där vardera är på 24 m djup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planerad tid 
  
 

Aktivitet Tid (h) 

Borrning injektering 5,1 
Injektering 7,5 
Borrning salva 1 2,8 
Laddning  salva 1  1,8 
Borrning salva 2 2,8 
Laddning  salva 2  1,8 
Borrning salva 3 2,8 
Laddning  salva  3 1,8 
Total tid för angivna 
aktiviteter 26,4 
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Verklig tid5 

  
 

cykel 1 
Aktivitet Datum   Tid (h) 

Borrning injektering 2010-03-24 10,9 
Injektering 2010-03-25 5,5 
Borrning salva 1 2010-03-25 5,6 
Laddning  salva 1  2010-03-26 1,8 
Borrning salva 2 2010-03-27 2,5 
Laddning  salva 2  2010-03-28 1,2 
Borrning salva 3 2010-03-29 4,5 
Laddning  salva  3 2010-03-29 0,5 
Total tid för angivna aktiviteter 32,51 

cykel 2 
Aktivitet Datum   Tid (h) 

Borrning injektering 2010-03-30 11,5 
Injektering 2010-03-30 8,0 
Borrning salva 1 2010-03-31 4,4 
Laddning  salva 1  2010-03-31 0,8 
Borrning salva 2 2010-04-01 3,7 
Laddning  salva 2  2010-04-06 1,8 
Borrning salva 3 2010-04-07 4,2 
Laddning  salva  3 2010-04-07 2,1 
Total tid för angivna aktiviteter 36,4 

cykel 3 
Aktivitet Datum   Tid (h) 

Borrning injektering 2010-04-07 18,3 
Injektering 2010-04-08 6,6 
Borrning salva 1 2010-04-09 4,7 
Laddning  salva 1  2010-04-09 2,7 
Borrning salva 2 2010-04-12 4,2 
Laddning  salva 2  2010-04-12 1,8 
Borrning salva 3 2010-04-13 3,4 
Laddning  salva  3 2010-04-15 2,5 
Total tid för angivna aktiviteter 44,1 

 

                                                 
5 Borrlogg, injekteringslogg och laddlogg från maskiner för projektet Hede-Älvängen. 
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cykel 4 
Aktivitet Datum   Tid (h) 

Borrning injektering 2010-04-15 18,3 
Injektering 2010-04-16 4,5 
Borrning salva 1 2010-04-16 4,0 
Laddning  salva 1  2010-04-17 1,8 
Borrning salva 2 2010-04-17 4,0 
Laddning  salva 2  2010-04-18 2,0 
Borrning salva 3 2010-04-19 4,8 
Laddning  salva  3 2010-04-20 6,6 
Total tid för angivna aktiviteter 46,1 

 

 
I detta verkliga exempel kan skillnaden mellan arbetad tid per aktivitet och total tid 
uppmärksammas. En fråga som bör ställas då är: Varför har det skett en fördröjning? En 
utvärdering kan göras och orsak kan granskas i syfte att undvika en upprepning av orsaken. I 
detta fall möttes projektet av en rekordkall vinter som orsakade flertalet problem inför och 
under arbetet för varje aktivitet. Detta är ett exempel på en risk som behandlas närmare under 
riskavsnittet i denna rapport. 
 
Projektuppföljning gynnar inte enbart projektet, utan den kan fungera som underlag inför 
beräkning av nya projekt. Den planerade tiden som fås från kalkylen och den verkliga tiden 
måste alltid gå hand i hand för att kunna uppnå så exakta värden som möjligt (Se figur 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10 Kalkyl och projektuppföljning är beroende av varandra. 
 
Ett nytt system kan innebära en mer utförlig uppföljning, som exempelvis visar hur mycket av 
mängdförteckningen som är utförd och hur mycket som är kvar. Underlag från programmet 
kan förenklas i modeller och diagram för att användas vid möten och kommunikation med 
andra arbetare. 
 

4.4 Ekonomi  
Fakturering för bergdrivning sker oftast enligt en mängdförteckning. En mängdförteckning 
visar mängder och priser för olika slag av arbete, hjälpmedel, material och varor enligt 
kontrakt. När entreprenörerna gör sin anbudsräkning måste de veta hur stora mängder det 
finns av olika delarbeten, som till exempel angetts som antal, m3 sprängt berg, m2 sprutbetong 
i väggar och tak etc. Sådana mängder kan fås från ritningar och beskrivningar. Normalt måste 
varje anbudsräknare själv kontrollera mängderna i en kalkyl mot förfrågningsunderlaget.  
 
I dagsläget samlas all information som behövs för fakturering genom ifyllda pappersformulär 
från arbetsledarna och bergarbetarna. Ekonomiansvarige får data i form av mängd sprängd 

Kalkyl Projektuppföljning 
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berg, mängd injekteringsbruk, mängd sprutbetong etc. Alla värden sammanställs i Excel och 
mängder multipliceras med ett a-pris enligt mängdförteckning, som sedan faktureras under 
rätt kod. Mängdförteckningskoden är kopplad till aktivitet enligt den tekniska beskrivningen i 
kontraktet.  
 
Ett nytt system kan innebära att mängdförteckningen sparas i databasen. När 
ekonomiansvarige vill fakturera i slutet av månaden hämtar han/hon in värden som denne 
behöver och kopplar dessa till mängdförteckningen. Dessa värden kommer att multipliceras 
med mängdförteckningens a-priser, och ett pris kommer sedan att räknas ut.   
 
Vid varje fakturering kommer historik att sparas. Dessutom kommer vid varje fakturering ett 
statusfält att visa ett procenttal på hur stor del av mängdförteckningen som är utförd och hur 
stor del som är kvar efter varje fakturering.  
 
Programmet skall även kunna räkna det ekonomiska resultatet efter varje fakturering. Den 
skall visa kostnad, intäkt och marginal.  
 

4.5 Risker 
Trots kärnborrhålsprov kvarstår alltid en osäkerhet om de verkliga förhållandena, dvs. en risk 
som medför problem att driva tunnelarbetet enligt planering. Därför måste en beredskap 
finnas för att ändra tillvägagångssätt eller tunneldrivningskoncept i takt med ny information.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11 Olika definitioner av risk 
 
Risk kan innebära en sannolikhet till en skadlig händelse eller en konsekvens till en händelse. 
Ibland kan risk vara produkten av en sannolikhet och en konsekvens till en händelse. I andra 
fall innebär risk enbart en fara. 
 
I ett projekt om framgångsfaktorer i bergbyggandet6 definieras risk som: 
 

”En sammanvägning av sannolikheten för, respektive konsekvensen av, ett negativt utfall av 

projektets osäkerhet.” 

 
Oönskade händelser har olika sannolikheter och olika konsekvenser. Vissa är beroende av 
produktionsmetoden, andra sker slumpvist. De kan ha låg sannolikhet men stor konsekvens. I 
avhandlingen ”Model for Estimation of Time and Cost for Tunnel Projects Based on Risk 

Evaluation” beskrivs en modell för uppskattning av en sådan riskfaktor. Författaren gör en 
värdering av sannolikheten och konsekvensen för varje typ av oönskad händelse genom att 
använda en riskanalys (Rausand, 1991), och där ingår7: 
 

                                                 
6 Framgångsfaktorer i bergbyggandet, sid 4. 
7 Risk Estimation Model for Tunneling Projects, sid 386. 

Risk 

Sannolikhet ∙ Konsekvens 

En konsekvens av en 

händelse 

En sannolikhet till en 

skadlig händelse 

Fara 
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• En beskrivning av systemet. 
• Riskidentifikation. 
• Uppskattning av sannolikheten. 
• Uppskattning av konsekvensen.  

 
I alla projekt räknas en viss risk in i kalkyleringen. Riskfaktorn är ett mått på en oväntad 
skada som kan inträffa i framtiden och som utgör extra kostnader för en entreprenör. Med 
anledning av detta läggs en riskfaktor till i kalkylen i syfte att kunna bemöta skadan. För att 
minimera riskfaktorn är det viktigt att företaget som vill lämna ett anbud på ett projekt kan 
definiera begreppet risk (se figur 6).  
 
Vissa entreprenörer tecknar försäkring för risker, medan andra själva tar ansvar för att åtgärda 
skadan om den uppstår. I båda fallen ökar anbudspriset. Riskberäkningen är en viktig och stor 
faktor som påverkar anbudet.  
 
Det krävs en separat studie för att enbart hitta en riskfaktorformel. Det kan till exempel vara 
ett examensarbete som handlar om just riskerna vid bergdrift. Risker skiljer sig även från 
projekt till projekt. 
 

4.5.1 Aktivitetsrisker 

Alla aktiviteter i ett byggskede kräver olika parametrar eller faktorer för att de ska fungera 
fullständigt enligt planerna. Skulle problem uppstå i en sådan faktor kan det orsaka 
fördröjningar och förseningar. För att kunna minimera riskerna måste en riskbedömning, som 
är aktivitetsbaserad, göras. Nedan ges exempel på faktorer från tre huvudaktiviteter i ett 
byggskede. 
 
För att aktiviteten borrning skall fungera enligt plan krävs bland annat att: 

� Maskinen fungerar som den ska. 
� Rätt personal finns på plats. 
� Rätt borrplan är framtagen. 
� Navigering av borrigg är korrekt. 
� Bra markförhållanden finns, dvs. att riggen når till alla punkter den skall borra. 
� Elektriciteten fungerar. 
� Vattentillförsel finns. 

 
För att aktiviteten injektering skall fungera enligt plan krävs bland annat att: 

� Elektriciteten fungerar. 
� Vattentillförsel finns. 
� Maskinen fungerar. 
� Rätt personal finns på plats. 

 
För att aktiviteten sprängning skall fungera enligt plan krävs bland annat att: 

� Rätt sprängämnen finns. 
� Rätt personal finns på plats. 
� Rätt sprängplan används. 
� Maskinen fungerar. 
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Listorna kan göras längre med en fortsatt studie. En tidigare studie gällande detta ämne har 
gjorts, i ett projekt vid namn ”Snabbare och bättre tunneldrivning”, av vissa företag, bland 
annat Banverket, NCC och Boliden. 8  
 
Nedan följer ett exempel av en riskanalys för aktiviteten borrning:  
 
Varje faktor löper en viss risk som orsakar att just den faktorn inte fungerar. Under varje 
faktor staplas orsaker/risker för att faktorn skall bli defekt. Se nedan: 
 

� Maskinen fungerar som den ska. 
o Fel på riggen. (Om det uppstår något fel på riggen kan borrning inte ske och 

konsekvensen blir en fördröjning/försening i en byggcykel) 
o Programvara fungerar inte. (Om programvaran inte fungerar kan ingen borrning 

ske och konsekvensen blir en fördröjning/försening i en byggcykel) 
� Rätt personal finns på plats. 

o Inte rätt personal. 
o Sjukdomsfall.  

� Rätt borrplan är framtagen. 
o Fel borrplan framtagen. (Om detta sker så finns det risk för omborrning som 

leder till tidsfördröjning och försening) 
� Navigering av borrigg är korrekt. 

o Navigering fungerar inte. (Om detta sker så kan arbetet inte utföras och en 
försening är konsekvensen) 

o Navigering inkorrekt. (Om detta sker så finns det risk för omborrning vilket 
leder till försening) 

� Bra markförhållanden, dvs. att riggen når till alla punkter den skall borra. 
o Marken ostabil. (Om förstärkning krävs innan varje borrning leder det till en 

fördröjning i cykeln) 
o Marken är för låg. (Om marken är för låg att borriggen inte når till de punkter 

det är tänkt att den ska nå så krävs markhöjning vilket leder till fördröjning) 
� Elektriciteten fungerar. 

o Icke fungerande el. (Om elförsörjningen bryts eller saknas så blir inget arbete 
gjort vilket leder till fördröjning) 

o Svag spänning. 
� Vattentillförsel finns. 

o För lite vatten. 
o Fryst vatten. 
o Dåligt vatten. 

 
När riskerna för varje faktor identifierats kan ett förebyggande arbete göras för att minska 
dessa. Detta sker i samband med planeringen inför byggstart. Då en riskförebyggande 
planering gjorts minskas riskfaktorn och en förberedelse skapas för att åtgärda problematiken 
på ett effektivt och snabbt sätt. Lärdom kan tas från andra branscher, till exempel hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen i Stockholm som gjort ett riskförebyggande arbete inom 
husläkarverksamhet.9 Att införa ett system med inrapportering av riskhändelser från olika 
projekt, likvärdigt arbetsmiljösystemet med tillbudsrapporteringen, är fördelaktigt. 
 

                                                 
8
 Analys av salvcykeln vid ortdrivning i Kiirunavaaragruvan, sid 8. 

9 Internet: Stockholms läns landsting. 
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I samband med projektet ”Framgångsfaktorer i bergbyggandet” har en betoning satts på en så 
kallad PDCA-cykel. Det är en cykel som introducerats av W. E. Deming i Japan under 
50-talet som innebär följande steg: Planera(”Plan”), gör (”Do”), följ upp (”Check”) och agera 
(”Act”).  
 
PDCA cykeln illustreras enligt figur nedan: 
 
 
 

 

 
 

 
 
Figur 12 PDCA-cykeln illustrerar hur en riskfaktor bör behandlas. 
 
PDCA-cykeln sätter betoning på vikten att följa upp en risk likaväl som att agera när den 
inträffar. Det innebär att alla steg i Demingscykeln är viktiga faktorer för att åstadkomma en 
förbättring i ett anläggningsprojekt. 

Planera Gör 

Följ upp Agera 
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5 DATAINSAMLING 
För att samla in data från bergdrift krävs specificering av vilken sorts data som behöver 
samlas in och på vilken mikronivå detta skall ske. Maskinerna har en viss kapacitet att utge 
data, och vid insamling av data på mikronivå innebär det att all maskinkapacitet av 
datalagring nyttjas. Detta för att inte i framtiden sakna några data som kan tänkas komma till 
användning. Sedan skall data plockas från databasen via ett datahanteringsprogram och 
användas för diverse ändamål.  
 

5.1 Automatisk datainsamling 
Det finns fler metoder för insamling av data. Den främsta metoden är datainsamling via 
nätverk från maskinerna, vilket innebär att ett nätverk upprättas mellan bergdriftsmaskinerna, 
som till exempel borrigg, skrotmaskin, injekteringsmaskin, laddningsmaskin mm, och en 
server. Denna server kommer att lagra alla datatyper som erhålls från maskinerna. I sådana 
fall kan detaljerad information lagras. Med detaljerad information menas t.ex. tid för ett 
borrhål, tid för borrning av ett injekteringshål, mängd cement per injekteringshål, laddning per 
hål, tid för skrotning per m3 m.m. När datatyper samlas in på mikronivå underlättar det i sin 
tur för projektuppföljning, uppföljning inför kalkylberäkning, KMA (Kvalitet, Miljö och 
Arbetsmiljö), ekonomi mm. Även härledning av data från oplanerade händelser under 
aktiviteten kan genomföras. Det innebär att om en viss ”händelse” upptäcks vid en 
uppföljning kan den korrigeras omedelbart. Om det exempelvis upptäcks att tiden vid ett 
borrtillfälle, injekteringstillfälle eller skrotningstillfälle varierar mycket från andra tillfällen 
kan användaren härleda händelsens ursprung med hjälp av den noggranna datainsamlingen 
och därmed hitta orsaken.  
 

5.2 Manuell datainsamling 
En ytterligare metod för datainsamling är en manuell sådan, och som skall vara ett 
komplement till den automatiska datainsamlingsmetoden. Manuell datainsamling innebär att 
personalen fyller i förprogrammerade formulär på en handdator, vilken, precis som 
maskinerna, är kopplad direkt till databasen så att alla datatyper sparas där via nätverket. 
 
Med den manuella metoden, samlas data som inte fås från maskinerna automatiskt. Det är 
exempelvis värden som erhållas vid rakhålsmätningar, vattenkvalitetsprover, 
sprutningsförstärkning, lastning, bultning eller annan information som noteras av personalen 
nere i tunneln. För att effektivisera detta och undvika pappersarbete kan handdatorn användas 
med förprogrammerade formulär för olika ändamål, som i dagsläget förekommer som 
blanketter på papper. De fylls i av bergarbetarna och lämnas in till tjänstemännen, för att 
därefter skrivas in på datorn. Dessa blanketter eller formulär programmeras in i handdatorn 
som dataprotokoll, och de skall baseras på de befintliga mallarna som används i dagens läge 
av personalen. 
 

5.3 Databas – lagring av alla protokoll 
All data som erhålls ska förvaras i en databas, vilken skall finnas i en företagsserver. I början 
av varje projekt skall en projektbas skapas, där all data från det projektet samlas in, och i 
vilken driftmetoder skall kunna skapas. I driftmetoden ska information gällande projektet 
anges, som till exempel hur många man som jobbar per dag, hur många dagar per vecka och 
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hur många timmar per dag etc. Det ska även anges om det är ensidig eller dubbelsidig front 
etc. Under varje driftmetod skall det automatiskt finnas plats för olika aktiviteter, som till 
exempel borrning, injektering, laddning, bultning m.m. Det kan dock hända att driftmetoden 
ändras under driftskedet. Ett projekt kan exempelvis starta med enkelfront men utökas sedan 
med flera fronter, och på så sätt kan ett projekt ha flera driftmetoder.  
 
Maskinerna i tunneln ska vara förprogrammerade att skicka all data till ett protokoll som 
berör just den aktivitet de utför. Exempelvis skall borrmaskinen skicka all borrdata till 
borrningsprotokollet, injekteringsmaskinen skall skicka all injekteringsdata till 
injekteringsprotokollet etc. En förenklad figur nedan visar databasstrukturen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13 En överblick över databasstrukturen 
 
Data från både den automatiserade och den manuella metoden kommer att lagras i samma 
databas, och beroende på aktivitet så kommer data från handdatorn att sparas i olika protokoll. 
All data kommer att sparas på ett strukturellt sett som gör det lättanvänt. Nedan visas ett 
exempel på hur data från aktiviteten injektering lagras: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 14 Ovan visas ett typexempel på hur data från de olika aktiviteterna lagras i databasen.  
 
Exemplet från figur 9 riktar in sig på aktiviteten injektering med utdata såsom tid, borrmeter 
och mängd från injekteringsbilen, samt samband och tryck från handdatorn. 
Injekteringsmaskinen har ett ID, och värdena som erhålls från den har också unika ID som är 
identiska med databasen. När injekteringsbilen ger ut sina värden söker sig dess ID till 
motsvarande ID i databasen, där den även kommer att placera datatypvärdena i sina celler 
efter dess unika ID.  
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6 DATAHANTERINGSPROGRAM 
Datahanteringsprogrammet kommer att vara det gränssnitt som arbetarna använder för olika 
arbeten. Genom att välja projekt och driftmetod kommer den information, som behövs, att 
exponeras. Med anknytning till detta kommer en lista på tidigare projekt att visas på första 
sidan i programmet, vilket kan utnyttjas för att en begränsning skall göras till ett enskilt eller 
flera olika projekt. I annat fall kan begränsningen uteslutas genom att inga projekt väljs, och 
detta innebär att samtliga projekt som är registrerade kommer att visas. För övrigt så skall 
programmet kunna sortera data enligt t.ex. tid, datum, mängd eller något annat som den 
anställde själv anger.  
 
Hanteringen av värden skall utföras genom att programmet söker efter avvikande värden som 
förekommer. Till exempel skall programmet först räkna ut den tid det ska ta för varje tillfälle 
att utföra en viss aktivitet och sedan jämföra den med tiden det i verkligheten har tagit. Det 
innebär att programmet räknar ut ett normalvärde för tidsåtgången för en viss aktivitet och gör 
sedan en jämförelse. Programmet ska då rödmarkera eller meddela hur mycket det framtagna 
värdet skiljer sig procentuellt från normalvärdet, varav användaren sedan kan avgöra om 
skillnaden är rimlig eller inte. En skala på rimlighet kan sättas i programmets inställningar i 
förväg. Vid behov kan den ansvarige som utfört aktiviteten kontaktas för utredning om 
orsaken för tidsfördröjningen. Denna funktion kommer att vara ett hjälpmedel för uppföljning 
av ett projekt eller en kalkyl.  
 

6.1 Algoritm för datahanteringsprogrammet 
1. Ett nytt dokument skall skapas 
2. Projekt skall väljas 
3. Datatyper skall eftersökas genom frågor 
4. Träffade svar hittas och skall sorteras efter eget tycke 

 
Nedan illustreras ett gränssnitt för datahanteringsprogrammet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15 En illustration av hur en filtrering av data kan göras. 
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När ett projekt har valts kan ytterligare specifikationer anges, som t.ex. antal byggarbetare 
eller tjänstemän, antal fronter som skall drivas samtidigt m.m., i syfte att filtrera bort data som 
inte önskas. När valen gjorts skall programmet hämta de data som är aktuella för just dessa 
val, följt av att inhämtad data skall hanteras efter eget behov. Även datatyper skall kunna vara 
valbart för användaren, i syfte att hämta önskad datatyp för berört arbete. Om användaren 
önskar lägga till en datatyp i senare skede kan denne använda sig av funktionen ”Lägg till 
datatyp” genom att klicka på ”Lägg till” i programfönstret. 
 
I samband med projektval kan användaren ange exempelvis antal arbetare, antal fronter 
tunneln skall drivas, antal timmar per vecka som man beräknar att jobba osv. som kommer att 
fungera som en databassökning. Användaren beordrar programmet att exempelvis visa all 
data för de olika aktiviteterna som tillhör ett specifikt projekt, eller att visa all data för 
aktiviteter där antal arbetare är 8 och som jobbar i två skikt. På så sätt kommer programmet 
att inhämta från databasen och sortera det efter datum eller någon annan klassificering som 
användaren själv väljer.  
 
Som ett alternativ till det ovannämnda finns valet att vissa fält står tomma, t.ex. antal fronter, 
antal arbetare etc., vilket medför att all data relaterad till en vald aktivitet visas, och 
användaren kan sortera dessa efter eget tycke. 
 
Efter att användaren valt projekt och aktiviteter klickar denne vidare och kommer till val av 
datatyper, där valet av datatyper som skall plockas fram från databasen görs. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16 Exempel på hur fönstret för val av datatyper kan se ut. 
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Nedan följer ett exempel på en sökning som innebär att programmet visar alla tider och 
borrdjup från aktiviteten borrning från Norra länken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 17 Exempel på träff från sökning. 
 
I figuren ovan visas ett resultat som kan fås från sökningen som gjordes. Det som bör 
uppmärksammas här är att programmet i detta skede kunde göra en snabb avvikandesökning. 
Den räknade ut den tid det normalt tar för en borr att borra ett hål med sex meters djup, och 
jämförde resultaten med det. Enligt uträkningen skall det normalt sett ta 15 minuter att borra 
ett hål med denna djup, och denna framberäknade tidsåtgång används som ett standardvärde 
för jämförelse med de andra värdena. Alternativt kan ett standardvärde anges i programmet. 
Detta exempelvis om den planerade tiden önskas vara jämförelsen. För övrigt, när 
programmet jämför och felsöker värdena som hämtats kommer den att färgmarkera dessa 
beroende på avvikelsen, vars storlek anges i förväg i inställningarna. Exempelvis kan 
användaren ange att en tidsavvikelse under 30% är acceptabel, vilket har till följd att 
programmet markerar värden med sådan avvikelse med grön färg. På samma sätt markeras 
värden med 31% – 70% avvikelse med gul färg, och med mer än 70% avvikelse med röd färg. 
Med ett sådant gränssnitt kan den som t.ex. gör en uppföljning kunna se att något inte 
stämmer i värdena och försöka göra en utvärdering och ta reda på var felkällan finns. Kan det 
vara så att maskinen havererade plötsligt och sattes inte i gång igen förrän efter 2 timmar? 
Eller råkade arbetaren glömma att stänga av maskinen när han var klar, så att den passerande 
tiden räknades med i tidsåtgången? Vid ett sådant skede kan den som gör uppföljningen 
kontakta arbetaren som utförde detta arbete för att få en klarare bild av vad som inträffat.  
 
Ett tips för att kunna reducera felfaktorer är att anlita en ansvarig för de värden som avviker 
mycket (sådana som programmet markerar med röd färg), som kan sortera fram alla värden 
vars felkällor överstiger en viss procentsats och följa upp dessa. Sedan kan denne korrigera 
detta i databasen till att vara ett korrekt värde i syfte att uppnå så korrekta värden i databasen 
som möjligt. 
 

6.1.1 Utskriftsformat  

När datahanteringen är klar kan en utskrift av värdena göras för rapportering eller fakturering. 
Programmet skall då ha ett layoutläge som växlar om de hanterade data till utskriftsformat. Ett 
sådant läge kan till exempel finnas i Microsoft Office Excel och Microsoft Office Access. I 
synnerhet har Access en unik funktion som ger användaren möjlighet skapa ett utskrifts-

Nytt 

Öppna 

Lägg till 

Borrning 2009-10-06 

 

Tid/hål Borrdjup 

09:30-09:45 6m 

09:40-09:55 6m 

09:55-10:25 6m 

10:10-16:35 6m 

 



32 

formulär där denne väljer vilket av de data som denne har hanterat och jobbat med som skall 
finnas med på formuläret, för att sedan fullfölja utskriften. 10 
 

6.2 Ett senario med applicering av systemet 
Ett företag vill kalkylera på ett nytt projekt som de vill lämna anbud på. Det nya projektet är 
en bergtunnel på 1500 m och de geologiska undersökningarna visar på bra bergtäckning och 
gynnsam geologi.  
 
Kalkylavdelningen på företaget måste nu räkna ut en anbudssumma till projektet, och för 
detta behöver de titta på föregående projekt för att få erfarenhetsvärden. De bestämmer sig för 
att driva tunneln med dubbelfront. För att räkna ut en total tid för projektet behöver de ett 
erfarenhetsvärde som kallas för a-tid. Det är den tid det tar för en viss aktivitet att producera 
en kubik berg. Detta erfarenhetsvärde kan de få fram genom att studera tidigare utförda 
projekt och använda värden därifrån.  
 
Eftersom företaget hade skapat ett automatiskt system för datainsamling kommer de viktiga 
nyckeltalen att hittas genom ett datahanteringsprogram. De nyckeltal som är viktiga är bland 
annat spillfaktor (ex. mängd betong som studsar tillbaka från berget i samband med 
sprutning), antal borrmeter/m3 producerat berg, kg sprängämne per m3 producerat berg, 
kg/borrmeter cement vid injektering etc. Dessa nyckeltal kan de ta fram genom att välja den 
aktivitet som berör just den faktor de vill hantera och även välja de datatyper som önskas. 
Sedan skall programmet genom ett inprogrammerat kommando räkna fram ett nyckeltal för 
just den aktivitet man söker. 
 
När alla sökta nyckeltal har hittats kan kalkylatorn räkna fram ett lämpligt pris för det nya 
projektet. Kalkylen som tas fram skall registreras i databasen för senare projektuppföljning.  
 
Målet med datahanteringssystemet som företaget hade skapat är att i framtiden kunna ha 
tillförlitliga och exakta nyckeltal. Tack vare det vann företaget även detta anbud och fick det 
nya projektet. De börjar nu skapa en ny projektbas för det nya projektet i syfte att uppdatera 
databasen och även effektivisera arbetet för arbetarna på produktionen under projektets gång.  
 
Vanligtvis finns det olika arbetsuppgifter på tjänstemannasidan vid bergdrift. Bland dessa är 
ekonomi, KMA, projektuppföljning mm. Var och en av de som är ansvariga för diverse 
uppgifter kommer att kunna använda datahanteringsprogrammet för att hantera önskad data på 
eget sätt. Ekonomiansvarige behöver fakturera utförda mängder till beställare genom att bland 
annat fakturera den bergmängd som drivs ut, betongmängd som används etc. Då alla dessa 
värden är registrerade i databasen kommer denne att kunna välja vilka värden som ska hämtas 
och sedan skapa en faktura på utvald data.  
 
Projektuppföljningsansvarige kommer under projektets gång följa upp de kalkylerade värdena 
och jämföra dem med de verkliga värdena. Då båda dessa är registrerade i databasen kan 
denne nu göra en jämförelse i form av plottning av diagram eller tabell.  
 
När projektet avslutas skall man även kunna knyta ihop säcken genom en slutlig 
projektuppföljning. Detta innebär att en ansvarig skall låsa projektet så att inga ändringar görs 
där senare, och all data arkiveras digitalt. På så sätt kommer databasen att ha uppdaterats 
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under det nya projektet och lagt fram ytterligare underlag för nya kommande projekt. Med allt 
detta som underlag kan det ekonomiska resultatet i projektet kartläggas.  
 

7 GENOMFÖRANDE 
Alla i företaget måste få en grundläggande utbildning om hur en kalkyl fungerar och alla bör 
veta hur viktigt deras arbete är och hur mycket det påverkar företagets ekonomi. När alla är 
engagerade och medvetna om vikten av just deras roll i företaget kommer var och en vilja 
göra sitt bästa för att det ska gå bra för företaget. Det är även viktigt att skapa en teamkänsla 
och sätta betoning på att varje enskild persons arbete påverkar hela teamets slutprodukt.  
 

7.1 Organisation för projektet ”Maskinutveckling” 
För att starta ett sådant system krävs en organiserad och målmedveten projektgrupp som kan 
starta, driva och förvalta projektet tills det att systemet klarar sig självt. Projektgruppen måste 
bestå av en förvaltarorganisation som har erfarenhet av branschen och en utförandegrupp som 
skall hjälpa till med uppbyggnad av systemet.  
 

7.1.1 Förvaltarorganisation 

För att driva igenom projektet krävs en projektgrupp som i huvudsak skall ansvara för att 
projektet startas, testas och drivs igenom i verkligheten. Gruppen måste bestå av ca fem 
personer som har erfarenhet inom tunnelbranschen. Posterna som bör tillsättas är 
projektledare, ekonomiansvarig, KMA-ansvarig och kalkylerings- och uppföljningsansvarig, 
utbildningsansvarig. Denna grupp skall i huvudsak förvalta och driva projektet med hjälp av 
utförandegruppen. Förvaltarorganisationen skall vara en handledningsgrupp för utförande-
gruppen.  
 
Förvaltarorganisationens första uppgift är att förbereda en stadig grund för datainsamling. De 
ansvarar för att data från maskiner är pålitlig och fungerande, och att även ha kontakt med en 
förankringsgrupp som jobbar med ett pågående projekt i syfte att kunna vara en länk mellan 
utförandegruppen och förankringsgruppen. 
 

7.1.2 Utförandegrupp 

En utförandegrupp är viktig för att i huvudsak starta och driva projektet. Denna grupp behöver 
inte ha någon tidigare erfarenhet inom just tunneldrivningsbranschen, utan det vore 
fördelaktigt om den består av folk från olika branscher. Det som krävs för att bygga upp ett 
sådant system är ett samarbete mellan olika branscher. Denna grupp kommer att ledas av 
förvaltarorganisationen.  
 
De branscher som måste vara involverade i detta projekt är följande: 
 

• Datorteknik, för att behandla de tekniska och programmeringsfrågorna i projektet. 
• Ekonomi, för att behandla de ekonomiska och kalkyleringsfrågorna i projektet. 
• Matematik, för att behandla risktagandena för projektet. 
• Pedagogik, för att behandla utbildning av personal på bästa möjliga sätt. 

 



34 

Det är inget krav på att denna grupp skall ha lång erfarenhet från diverse bransch, men den 
bör ha en viss kompetens inom de olika områdena. Det kan vara en grupp av examensarbetare 
som vill fördjupa sig inom sitt område samtidigt som dem jobbar i ett riktigt projekt.  
 

7.1.3 Ansvarsområden 

Som nämnt innan, behövs personer från olika branscher för att komma igång med detta 
projekt. Nedan följer en närmare förklaring av varje branschperson och dess uppgift i 
projektet. 
 
Datorteknik/programerare/systemutvecklare/IT 
Den stora utmaningen i detta projekt är att skapa ett automatiskt system som behandlar data 
via nätverk och datorer. Uppgifterna för personer från denna bransch går ut på följande: 
 

• Skapa en databas för insamling av data. Detta sker i samarbete med Atlas Copco. 
• Skapa ett program som hanterar data. Detta sker i samarbete med Atlas Copco. 

 
Ekonomi 
En person med insikt i ekonomi bör ingå i detta projekt. För att skapa en större förståelse för 
ekonomi i gruppen och kunna arbeta med en budget i åtanke vore det bra att ha en som både 
själv kan tänka i ekonomiska termer och även få sina arbetskamrater att utgå från dem. 
Ekonomiansvarige har i uppgift att till exempel: 
 

• Skapa en kalkylmodell som kan programmeras in i datahanteringsprogrammet.  
• Tillsammans med matematikern omvandla riskerfaktorer till pengar. 
• Tillsammans med pedagogen skapa en modell av hur ekonomin fungerar i samband 

med ett tunnelbygge och hur kalkylen fungerar i förenklad format. Detta för att kunna 
skapa bättre förståelse vid utbildning av personal. 

• Hjälpa programmerarna att i programmet införa fakturering och diverse ekonomiska 
behövligheter. 

 
Matematik 
En person med insikt i matematik behövs i detta projekt. Den huvudsakliga uppgiften för 
denna person skall vara att studera den stora faktorn som påverkar ett projekts prislapp, dvs. 
risker. Risker är en faktor vars storlek är jättesvår att förutsäga exakt och det kan därför vara 
avgörande för ett anbud. Matematikern ska exempelvis: 
 

• Redogöra för begreppet ”Risker i samband med ett tunnelbygge” och reda ut vilka 
risker som kan förekomma. 

• Utifrån redogörelsen om risker komma fram till något som kan reducera dessa. 
• I samarbete med ekonomen omvandla risker till andel pengar. 

 
Lärare 
En person med insikt i pedagogik är nödvändig i detta projekt för att kunna skapa så bra 
utbildningsmaterial för personalen som möjligt. Eftersom personalen som jobbar kommer från 
olika utbildningsbakgrunder kan det vara svårt att använda en metod för utlärning av det nya 
systemet. Därför bör hjälp tas från en pedagog för att förenkla utbildningsmöjligheterna så 
gott det går. En pedagog med kvalifikation inom matematik och datorvetenskap vore ett 
ultimat alternativ. Pedagogen skall exempelvis: 
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• Skapa en pedagogisk modell över systemet för utbildning av personal. 
• Själv ansvara för eventuella utbildningar av olika grupper i företaget, beroende på 

arbetsuppgifter. 
 

7.2 Projektplan 
För att göra en approximativ projektplan för detta projekt gäller att dela upp arbetet i flera 
stadier. Detta projekt kommer att vara tidskrävande och ske i flera etapper. Eftersom det är 
tidskrävande innebär det att enbart en utförandegrupp inte kommer att kunna slutföra hela 
projektet på egen hand. Därför bör olika utförandegrupper anlitas för olika etapper där den 
ena etappen bygger på den andra. Att planera in projektet är lika viktigt som att starta det. 
Därför bör en stor förberedelse göras innan utförandegrupperna anlitas. De olika etapperna 
skall behandla en del av projektet i kedjan, som är följande: 
 

1. Vilka data som behövs för de olika delarna i projektet, som till exempel vilka data som 
bör samlas in för kalkylering, vilka data bör samlas in för uppföljning, för Ekonomi 
och för DATA. 

2. Bygga upp nätverk i tunnlar och insamling av data. 
3. Programmering och utbildning av personal. 

 
För att förverkliga hela projektet krävs stort samarbete med olika företag från andra 
branscher, som till exempel Atlas Copco som tillverkar byggmaskiner. Med anledning av 
detta bör förvaltargruppen ha förberett ett samarbete med dessa företag som i slutändan skall 
leverera en gemensam produkt.  
 

1. Första stadiet är det förberedande stadiet, dvs. stadiet där en förvaltargrupp anlitas.  
2. Vid andra stadiet skall förvaltningsgruppen planera projektet och påbörja samarbete 

mellan företag från olika branscher, som man i dagsläget har ett enskilt samarbete 
med. 

3. Tredje stadiet går ut på att anlita en utförandegrupp som skall behandla frågan i etapp 
1. Gruppen bör bestå av personer från branscherna: DATA, ekonomi och matematik. 

4. Vid fjärde stadiet skall en andra utförandegrupp anlitas som behandlar frågan i etapp 
2. Gruppen bör bestå av 2 personer från DATA/IT branschen.  

5. Vad gäller femte stadiet skall en tredje utförandegrupp anlitas som behandlar frågan i 
etapp 3. Gruppen bör bestå av 2 personer från DATA/IT/systemutvecklings-branschen 
och en pedagog/lärare. 

6. Parallellt med femte skedet skall ett test av mjukvaran och utbildning av personal 
göras. 

7. I sjunde och sista stadiet skall hela systemet testas hela systemet på ett riktigt projekt. 
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7.3 Exjobbsämnen 
Detta exjobb har varit en förutsättning för flera kommande exjobb. Nedan skall tre kommande 
exjobbsämnen redovisas. 
 

1. Behövliga datatyper för tunneldrivningsbranschen: Examensarbetarna skall utforska 
vilka datatyper som måste fokuseras på och samlas in. Exjobbet skall i detalj redovisa 
vilka befattningar som finns och vilka datatyper ligger till intresse för varje befattning. 

 
2. Programmering av databas och datahanteringsprogram för data från tunneldrivning: 

Examensarbetarna skall skapa programmera databasen och datahanteringsprogrammet. 
 

3. Riskinventeringssystem för tunneldrivning: Exjobbaren skall skapa ett utförligt 
riskinventeringssystem och skapa en databas för systemet. 

 
4. Undervisningsmaterial för det nya systemet för bergbranschen: Examensarbetarna 

skall ta fram bra undervisningsmaterial för att utbilda all personal, tjänstemän och 
yrkesarbetare, på bästa möjliga pedagogiska sätt. 
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8 SLUTSATS 
Detta projekt kan vara svårt och tungt i starten, men i och med att dess rullgång medföljer 
många fördelar. Mycket av arbetet med dokumentation kommer att underlättas och ett 
samarbete mellan arbetare kommer att skapas. En utförlig datainsamling kommer att 
möjliggöra en fortlöpande identifiering av bergets geolog i flera sektioner framåt. 
 
Att starta ett sådant projekt kräver mycket planering och noggrann organisation. Det är viktigt 
att tänka på vissa faktorer för att projektet skall vara lyckat. Ett av dem är att ha en drivande 
organisation som verkligen tror på det nya systemet och som är målinriktade. 
Förvaltarorganisationen bör planera alla steg och förbereda för dessa i förväg. Detta för att 
inte tappa den röda tråden under projektets gång. 
 
Det är även viktigt att gå ett steg i taget. Med detta menas att en mjukstart av projektet bör 
göras genom att testa en aktivitet i taget, som t.ex. fokusera på en specifik aktivitet och testa 
hela systemet bara med denna aktivitet. När erfarenhet från en aktivitet har erhållits och 
funktionalitet i systemet ökat kan ett test med nästa aktivitet påbörjas. Detta för att inte 
överbelasta personalen med flera nya funktioner samtidigt. Om något sådant skulle uppstå 
skulle ett alltför stort tryck skapas på personalen, vilket i slutändan skulle leda till att inget blir 
slutfört och därmed resultera i ett misslyckat projekt. 
  
Utbildning av all personal är en sak som bör betonas. För att lyckas med detta projekt krävs 
att alla jobbar tillsammans som olika organ i kroppen. Ett samarbete mellan alla organ leder 
till en fullt fungerande kropp. Om ett av organen skulle falla eller skadas skulle det försvaga 
helheten. Därför är det av största vikt att alla får känna sig viktiga och veta hur väsentligt just 
deras arbete är.  
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