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Sammanfattning 
 
Vid kalkylering inför en tunneldrivning finns det vissa svårigheter med att bestämma hur lång tid 

arbetet tar och då framför allt vid uppstarten av produktionen. Detta kan leda till att anbudsofferter blir 

felberäknade med avseende på både tid och kostnad. Vid en felberäkning av hur mycket tid ett projekt 

kan tänkas behöva kan det i längden ge högre kostnader och därmed lägre intäkter. För att förhindra 

sådana fallgropar är ett steg att identifiera de problem som kan uppstå under produktionen och 

förhindra dem. Mätningar har därför utförts under uppstarten av ett tunneldrivningsprojekt i Norsborg.  

Även om mätningarna utförs på ett specifikt projekt är förhoppningen att det även ska kunna användas 

vid andra tunneldrivningsprojekt. Många resultat och slutsatser kan också tillämpas vid andra 

tunneldrivningsprojekt och kanske även vid helt andra byggprojekt. 

Mätningarna har skett ute på projektet och har innefattat tidtagning på de olika arbetsmoment som har 

skett under uppstarten och inom varje cykel. En cykel omfattar alla de arbeten som sker vid 

sprängning av en hel stuff, det vill säga från det att borrning påbörjas inför en laddning av salva till 

dess att salvan sprängts av och allt berg har lastats och rensats bort från stuffen. Problem som har 

uppstått under tiden och anledningen till dessa har även noterats.  

Kvantiteter på hur många borrhål som har borrats och hur långa dessa är, hur mycket sprängmedel 

som har använts och hur många hål som har laddats har dokumenterats för att kunna ta fram 

kapaciteten under de olika momenten.  

Uppstarten redovisas per vecka med cirkeldiagram som visar hur mycket av den totala arbetstiden som 

har gått åt för varje moment. Här redovisas också hur många stopp som har skett för respektive vecka. 

Diagrammen ger en bra överblick över vad som har skett under uppstarten och vilka moment som har 

varit mer tidskrävande än andra.    

Av diagrammen vid uppstarten kan utläsas att många problem som uppstod vid uppstarten hade kunnat 

förhindras om det funnits bättre maskiner eller att tillgången till maskinist från leverantör hade funnits 

på plats redan från starten. En del av problemen hade alltså kunnat förhindras eller reduceras redan vid 

kalkyleringen. 

Av resultaten som kan avläsas kring cyklerna har många olika faktorer spelat en stor roll kring 

huruvida effektiviteten och kapaciteterna förbättras. Dessa resultat redovisas i diagram där helheten 

visas kring de cykler som uppmätts och i mer specifika diagram där varje moment behandlas var för 

sig. Många olika slutsatser har dragits gällande de olika faktorer som påverkar effektiviteten. 

Lastningen, som är det mest kritiska momentet i cykeln, har visat sig kunna effektiviseras desto längre 

projektet fortskridit. 
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Abstract 
Planning a tunnel project presents certain difficulties in deciding how long the job will take, 

particularly at the start of production. This can lead to miscalculated quotations concerning both time 

and cost. A miscalculation of how much time a project may need can increase costs long-term and thus 

lead to lower revenues. In order to avoid such pitfalls, one measure is to identify the problems that can 

arise during production and prevent them. Therefore, measuring’s have been made during the start-up 

of a tunnel project in Norsborg. 

Even if measuring’s have been performed on a specific project, the expectation is that they can be used 

at later tunnel projects as well. Many results and conclusions can also be applied to other tunnel 

projects, and possibly even to completely different types of construction projects. 

The measuring’s have taken place at the project site and have included timekeeping of the various 

work tasks that have taken place during start-up and each cycle. A cycle covers all work that happens 

when blasting a full tunnel opening; that is, from the initial drilling for a charge until the charge has 

burst and all the rock has been cleared and loaded from the tunnel opening. Any problems and their 

respective causes during this process have been recorded. 

The number of drill holes and their length, how much explosives that have been used and how many 

holes that have been primed with charges, has been documented so that capacity during the various 

tasks could be outlined. 

The start-up is recorded on a weekly circle chart showing how much of the total work time has been 

spent on each task. It also shows any stoppages during the week. The charts provide a good overview 

of the proceedings during start-up and what tasks have taken more time than others. 

The charts show that many of the problems that arose during start-up could have been prevented if 

better machinery or an operator from the contractor had been available on-site from the start. Some 

problems could also have been prevented or diminished as early as the project planning stage.   

By the results that can be read from the cycles many factors have played a big role of the improvement 

of the efficiency and the capacity. These results are shown in charts where the whole cycles can be 

studied and in more specific charts where every task are examined individually. Many conclusions 

have been read regarding the different factors that affects the efficiency. The loading that is the most 

critical task within the cycle have been able to become more efficient the longer the project has 

proceeded. 
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Förord 
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projektet i Norsborg som har bidragit med kunskap och inspiration kring ämnet. Vi vill främst tacka 

vår handledare Jonas Lindskog för stor hjälp under arbetets gång och även Hans Hogård som har 

bistått med idéer kring rapportens utformande. Ett speciellt tack vill vi ge till skiftcheferna Mikael 

Jonsson, Nils-Gunnar Litzén och Stefan Bergman för stor hjälp kring de frågor vi haft ute på plats på 
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ställt upp för frågor gällande rapportens struktur och gett oss feedback under examensarbetets 
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Ordlista 

Borrplan – ett dokument som anger hålens läge, längd, antal och riktning. 

Dola – är en laddning eller del av en laddning som ej har detonerat. 

DXB – är ett patronerat sprängämne som är en generell benämning på dynamitliknande sprängämne. 

Emulsion – är den färdiga massan vid salva. Består av två komponenter, se SSE. 

Framkast – den sprängda bergmassans frontavstånd i förhållande till kvarvarande bergkant. 

Front – är den position där arbetet utgår ifrån. Det kan förekomma flera fronter i ett projekt. 

Glasöga – hål som blir kvar efter en salva och som därför laddas om och skjuts av. 

Indrift – utschaktad tunnellängd per salva. 

Kil – öppningen av en tunnelsalva. 

Kopplingstråd – kabel som kopplar ihop flera salvor i samma serie. 

Laddplan – i denna anges bland annat sprängämnesåtgång. 

Nisch – en fördjupning som placeras vid sidan på insidan av tunneln. 

NONEL LP – tändare – Long play, okänslig för elektrisk påverkan. Består av en plastslang som över en 

stötvåg tänder upp salvan. 

Packers – förhindrar injekteringsmassan att rinna ut ur hålet, då den trycks in i hålet. 

Primer – verkar som tändpatron. Primer tänder upp tröga, icke sprängkapselkänsliga sprängämnen. 

Sprängkapseln placeras i primer som efterföljs av sprängkapselkabeln. 

Rensning – man drar fram bergmassor bort från fronten och gör plats för andra maskiner och 

moment. 

Selektiv bult – sätts där berget visar sig vara försvagat, vanligtvis bestäms detta av en geolog. 

Skrotning – borttagning av lösa block från bergytan efter sprängning. 

Skrotningsjournal – innehåller datum och tid för besiktningen efter utförd skrotning och eventuella 

förändringar i berget förs in.  

Slurry – se SSE 

Sprängjournal – i denna dokumenteras salvnummer, salvstorlek, datum och tid.  

Sprängkapseln – är en anordning som verkar för att tända ett sprängämne. 

Sprängplan – innehåller dokumentation som borrplan, sprängplan och tändplan. visar även hur 

borrning, laddning, upptändning, och säkerhetsåtgärder planerats. 

Spyling – fungerar som förankring i berget (bultar) och som förhindrar stora block att rasa från taket i 

tunneln.  

SSE – site sensitized emulsion, emulsionssprängmedel som blandas på plats.   

Strossning – bergmassorna fälls mot kilen från sidan och ovanifrån, detta kallas strossning. 

Stuff – den fria ytan där borrning och sprängning utförs. 

Tändplan- en ritning som visar tändföljning och en salvas intervallnumrerin
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Inför projekt med tunneldrivning har Skanska AB sett ett tydligt återkommande problem. Vid 

uppstarten är arbetet ofta ineffektivt på grund av bland annat inkörning av yrkesarbetare, maskiner, 

nya metoder och tjänstemän. Det finns dock lite dokumenterat om vad som stoppar upp arbetet och 

kapaciteten på de olika arbetsmomenten. På grund av detta är det svårt att i planeringsstadiet 

bestämma tidplaner som stämmer väl överens med verkligheten. 

Inför ett anbud görs en kalkyl på hur mycket bergmassor som kommer att sprängas och forslas bort, 

samt hur många kilo sprängmedel och kubikmeter sprutbetong som kommer att gå åt. Den 

teoretiska beräkningen stämmer inte alltid överens med den verkliga och det finns därför ett behov 

av att ta reda på skillnaden mellan den beräknade och den verkliga mängden. Med hjälp av dessa 

värden kan en felmarginal räknas ut för att underlätta anbudsberäkningen.  

1.2 Syfte 
Rapporten tar upp och behandlar följande frågor. 

Varför stoppades arbetet upp? 

Kunde något göras annorlunda? 

Hade planeringen kunnat göras bättre?       

Förhoppningen är att resultatet och slutsatserna av dessa frågeställningar kan användas vid andra 

projekt för att förenkla produktionen och dess tidskrävande moment.  

Rapporten och resultatet ska kunna användas vid beräkningar av andra projekt. Anbudsunderlagen 

blir därmed tydligare, beräkning av arbetskraft och tidåtgång vid olika moment blir mer korrekt. 

Skanska blir till följd av detta en mer konkurrenskraftig entreprenör vilket leder till en ökad 

lönsamhet. 

1.3 Metod 
Under starten av tunneldrivningen fram till dess att arbetet har flutit på och stopp- och spilltider 

minskat väsentligt har arbetsmomenten klockats och dokumenterats. Orsaker till de stopp- och 

spilltider som har uppstått har även dokumenterats och all data och information har förts in i ett 

Exceldokument. Antal cykler och arbetsmoment redovisas dels var för sig och dels i ett sammanställt 

diagram. 

Tunneldrivningen, under mätningstiden, har skett på vardagar mellan kl. 06.30 och kl. 22.00. 

Författarna har gjort mätningar från kl.06:30 till kl.15:30. Det har då lagts stor vikt på att skiftchefer 

på plats har bistått med att dokumentera de olika momenten. Då mätningarna har utförts av 

skiftcheferna och de inte alltid varit varit ute på plats vid stuffen kan mätningarna blivit mindre 

noggranna vilket beaktats vid resultatet. För att undvika felaktiga mätningar har mallen för att 

dokumentera momenten utarbetats noggrant. Ledorden har varit kort, koncist och lättöverskådligt. 
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Data i dokumentet har använts för att kunna upprätta klara och tydliga diagram som kan knytas 

samman mellan de olika momenten och hur kapaciteten förbättrats över tiden. Den insamlade 

informationen har knutits samman i slutet av mätningsperioden för att det ska gå att se om projektet 

har fått en ökad kapacitet. 

Eftersom produktionen försenades har det förberedande arbetet dokumenterats. Med det 

förberedande arbetet menas alla moment som har gjorts för att hela stuffen ska kunna sprängas bort 

med en salva.   

1.4 Avgränsningar 
Undersökningen har behandlat de huvudsakliga momenten inom tunneldrivningscykeln och dess 

kritiska moment som stört produktionstiden. Dessa moment listas nedan med dess underliggande 

kritiska moment. 

Borrning 

Framkörning av borrigg 

Navigering av borrigg 

Borrning 

Avetablering 

Laddning 

Etablera laddningsutrustning 

Laddning 

Avetablering 

Täckning av front 

Salva 

Ventilering av gaser 

Lastning 

Rensning 

Skrotning 

Förstärkning 

Bultning 

Etablering/Avetablering 

Torktid 

Injektering 

Etablering 

Borrning 

Avetablering 

Etablering 

Injektering 

Avetablering 
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Spilltider mellan olika moment har dokumenterats och även de driftstopp som till exempel orsakats 

av trasiga maskiner eller material som saknas. 

Inom momenten har följande även dokumenterats: 

Borrmeter för salva 

Antal hål för laddning av salva 

Laddningsmassa i kilo 

Volymen av bortsprängt berg som forslats bort 

Mantelarea vid skrotning 

Stuffväggens area vid skrotning 

Antal och längd på bultar 

Kubikmeter sprutbetong 

Borrmeter för injektering 

Injekteringsmassa i kilo 
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2 Nulägesbeskrivning 
Projektet som ska studeras och analyseras är beläget i Botkyrka kommun. Tunnelrummet som ska 

sprängas ut ligger mellan Sankt Botvids väg och Hallundavägen. Huvudetableringen för projektet är 

belägen vid Sankt Botvids väg. Etableringens utformning bidrar med en hel del begränsningar 

gällande uppställningsytor, framkomlighet och vändplats då etableringen har en långsmal utbredning 

på projektet.   

Beställaren är Stockholms lokaltrafik AB (SL) och syftet med projektet är att bygga en depå för att 

utöka trafiken på röda linjen i Stockholms tunnelbanesystem. Detta är för att kunna säkerställa 

driftsäkerheten och underhållet av den utökade fordonsparken. Projektet är en liten del av den 

omfattande uppgraderingen av den röda linjen. Projektet har delats in i två entreprenader varav en 

berg- och tunnelentreprenad (E2) och en ytterligare entreprenad (E1). Den sistnämnda avser alla 

övriga arbeten som bland annat mark och anläggning, hus och tunnelinredning. Studien avser E2.  

Skanska har fått i uppdrag att bygga tre parallella uppställningsspår i berget med en gemensam 

tunnelanknytning i öster samt i väster. Spåren kommer senare att bindas samman med den befintliga 

banan norr om berget vid Norsborgs tunnelbanestation och E1:an. Tunnlarna kommer att verka som 

bland annat verkstad, tvätthall, städ- och uppställningsspår. Projektet påbörjades i januari 2013 och 

har ett preliminärt datum för slutbesiktning i december 2014.  

Mätningar kommer att ske på arbetstunneln vid den södra delen av berget. Dokumentet som 

mätningarna ska föras in i ska kunna användas i den fortsatta tunneldrivningen och även vid andra 

tunneldrivningsprojekt. Arbetstunneln har en sträcka på 225 m, bredd på 7,7 m och en höjd på 7,62 

m. Från arbetstunneln ska flera fronter slås igenom samtidigt för att öka produktiviteten och 

tidseffektiviseringen (Skanska, 2012). 
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3 Tunneldrivningsmetod i projektet 

3.1 Inledning 
Vid drivning av denna tunnel som kommer att verka som arbetstunnel används en två-riggsborr som 

senare i projektet kommer att bytas ut till en tre-riggsborr. Detta kommer att leda till en utökad 

kapacitet vid tunneldrivningen. 

Eftersom projektet är en utförandeentreprenad har alla tillstånd som behövs för att kunna starta 

etableringen godkänts som till exempel detaljplanen för Eriksbergsåsen (SL, 2012). 

Tillstånd för sprängningsarbete som erfordras för Skanskas räkning söks hos polismyndigheten inom 

det område som omfattas av detaljplanen (Skanska, 2013). Detta tillstånd fordras för all förvärvning, 

förvaring och handel med explosiva varor inom Sverige. Även en sprängplan ska bifogas i ansökan till 

polisen. Sprängplanen upprättas inför varje objekt innan sprängningsarbetet kan utföras.                      

I sprängplanen ingår borrplan, laddplan samt tändplan (Skanska, 2012). 

3.2 Borrning 
Borrning för salva och bultar sker de första veckorna med borrigg 2-boom E2C-C18 (även kallad L2). 

Borriggen är försedd med elhydrauliska borrmaskiner vilket betyder att de drivs med en extern 

kraftkälla. Det går långsammare att arbeta med denna borrigg än den som senare används eftersom 

den har färre bommar, det vill säga två stycken. 

 

. 
Figur 3.1  Borrigg 2-boom E2C-C18 

 

Från vecka 15 används en ny borrigg som heter 3-boom XE3-C30 (även kallad XE3). Denna är försedd 

med tre bommar och kan därmed borra tre hål åt gången till skillnad mot den tidigare borriggen. 

Även XE3:an är försedd med hydrauliska borrmaskiner. 
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Figur 3.2  Borrigg 3-boom XE3-C30 

 

 

 
Figur 3.3  Borrigg 3-boom XE3-C30 

 

Vid etablering av borriggarna kopplas el och vatten på. Vattnet behövs för att kyla ner borrkronorna 

under borrningen annars skulle dessa börja smälta på grund av värmen som alstras vid friktionen. 

Borrningen sker enligt en aktuell borrplan. Den är digitalt förprogrammerad i borriggens dataenhet. 

Där finns uppgifter om hålens antal, läge, längd och riktning. Eventuella avvikelser som sker ska 

dokumenteras i sprängjournalen. Vid borrning etableras först borriggen på en stadig yta och därefter 

ställs den lodrätt med hjälp av stödben. Efter att vatten och el har kopplats ihop med borriggen 

navigeras den in med hjälp av en teodolit som visar var en bom är i exakta koordinater i x-, z-, och    

y-led. På bommen fästs flaggor som är riktmärken för lasern på teodoliten. När koordinaterna är 

framtagna läggs dessa in i borriggens dator som då vet var bommarna ska börja borra. Dessa styrs 

manuellt mellan borrhålen men har en förinställd borrhålslängd och vinkel. När ett borrhål är färdigt 
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så markeras denna på planen och borrningen fortsätter tills alla hålen i borrplanen är färdigborrade 

(Skanska, 2013). 

 

 
Figur 3.4  Inmätning av borrigg 

 

Det borras en kil för att berget ska ha någonstans att ta vägen vid sprängning. Kilens utmärkande 

utseende är att det borras fyra grovhålskilar som inte laddas och fungerar som utförsel och 

expanderingsutrymme för bergmassorna. Grovhålskilarna har en diameter på 102 mm. Dessa är till 

för att skapa ett bra framkast och det leder till att mindre sprängmedel kan användas för att 

strossningen sker nedåt, det vill säga att omgivande ytor kring kilen fälls ner och åt sidan mot den 

öppna tunneln. Kilen kan placeras var som helst där salvborrning sker men för ett enklare och mer 

smidig laddning placeras kilen i nederkant av fronten (Olofsson, 1999). 
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Figur 3.5  Borrplan i tvärsektion (ej skalenlig). Hämtat från Atlas Copco och modifierad av författarna. 

 

Spyling (gul) används för att förankra berget och för att få en fin anslutning in i tunneln. Spylingen 

förhindrar att slag i berget bildar kyrkor, stora block, som kan rasa från taket.  

Yttre konturen (blå) är till för att få en fin kontur på bergets insida av tunneln. Den kallas för 

konturladdning och är klenare laddad för att det inte ska bildas mikrosprickor som sprider sig ut i 

berget och skapar otillräcklig hållfasthet.  

Inre konturen (ljusgrön) är till för att få en fin kontur. Den kallas även för hjälpare och dess uppgift är 

att lossa berget och bilda en fin kontur. Det görs dock endast vid första salvan för att skapa en 

estetiskt tilltalande tunnel utifrån sett. 

Grovhålskilarna (svart) är laddningsfria för att salvan ska ha någonstans att ta vägen vid sprängning.  
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Botten (mörkgrön) får laddas betydligt mer än resterande hål eftersom den inte är lika känslig för 

sprickbildningar och vibrationer. 

De turkosa hålen sprängs först i intervallet och bildar kilen. 

3.3 Laddning 
Borrning av laddningshålen går till enligt föregående stycke 3.1. Två olika sprängmedel har använts 

under mätningsperioden. De sprängmedel som har använts är emulsionsmedlet SSE och DXB. 

DXB är ett patronerat sprängmedel som är baserat på nitroglycerin (NG) och vattengel. Sprängmedlet 

ligger i långa plaströr som snittas längs med för att det lättare ska kunna tryckas ut och fylla 

laddningshålen. Vid ena änden av röret, som placeras längst in i laddningshålen, trycks en 

sprängkapsel (NONEL LP-tändare) in.       

Vid sprängning med emulsionsmedlet SSE placeras först en sprängkapsel (NONEL LP-tändare), som 

har tryckts in i en primer, i laddningshålen. Från sprängkapseln går en sprängtråd som fästs till en 

kopplingstråd. Kopplingstråden dras sedan till en säker plats där sprängningen skjuts av (Jonsson, 

Skanska). 

 

 
Figur 3.6  NONEL LP-tändare med primer 

 

Laddning sker enligt en laddplan, som har tagits fram av MAXAM, där det bland annat anges 

sprängämnesåtgång. MAXAM som är sprängningsentreprenör till Skanska anger även hur 

sprängmedlet ska blandas till. Alla laddmängder noteras i en sprängjournal.  Laddningsarbetet får 

endast påbörjas då salvan är helt färdigborrad. Laddningsplanen talar om när respektive laddningshål 

ska sprängas av och för att uppnå detta är sprängkapslarna olika långa och tänds därmed med olika 

intervaller (Skanska, 2012; Skanska, 2013). 

Som sprängmedel används emulsionen SSE, även kallad slurry. SSE blandas på plats i en laddningsbil 

med en icke-explosiv matris, kvävebindningen N10 och vatten. Laddningsbilen etableras framme vid 

stuffen. Vid laddningsmomentet sprutas sprängmedlet in med en slang som trycks in i hålet och 

regleras sedan med en slangdragare. Slangdragaren reglerar hastigheten på utdragningen av slangen 

som då i förlängningen reglerar hur mycket sprängmedel som sprutas in i laddningshålet (Jonsson, 

2013). 



 12  
 

Med jämna mellanrum vägs slurryn för att se efter om den har en god densitet och därmed 

kontrolleras att den håller måttet som sprängämne (Jonsson, 2013). 

 

3.4 Sprängning 
För att få till en bra salva sprängs stuffen med olika intervaller. I detta fall sprängs först kilen (1), 

sedan sprängs sidorna (2) som faller in mot kilen. Därefter sprängs toppen (3) som faller nedåt i 

öppningen och sist botten (4). 

 

 
Figur 3.7  Förenklad sprängningsplan i tvärsektion (ej skalenlig) 

 

Salvnummer, salvstorlek, datum, tid samt vilken typ av sprängplan som har använts dokumenteras i 

en sprängjournal. Uppgifterna förs kontinuerligt in under projektets gång (Skanska, 2013). 

Sprängningarna följs upp med markvibrationsmätningar. Eftersom sprängningarna sker i närheten av 

bebyggelse är detta ett krav. Förutom markvibrationernas frekvens registreras även datum och tid. 

Dessa mätningar är ett krav från SL och fungerar som ett underlag vid eventuella klagomål (Skanska, 

2012). 

När en salva går av delas denna in i tre steg: 

1. Borrhålen utvidgas. Det tar ca 5 sekunder för borrhålsvolymen att öka 10 ggr dess ursprungliga 

volym och sprängämnets arbete ses då som avslutat.  

2. Tryckvågor gör att berget bryts sönder och sprickor bildas på grund av att bergets draghållfasthet 

överskrids. 
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3. Spränggaserna vidgar sprickorna under högt tryck. Vid rätt avstånd bryts berget upp och slungas ut 

(Olofsson, 1999). 

Vid stuffen av tunnelns första del är det lämpligt att täcka med bildäck som är ihopsydda till stora 

mattor samt stockmattor för att förhindra eventuella splittermassor vid salvorna (Skanska 2012; 

Skanska 2013). Täckningen har skett till en fem meters framdrift i tunneln, därefter har täckning 

endast skett med två portar som har hängts upp på sidan av tunneln.  

Efter att en salva skjuts av kan det återstå så kallade glasögon. Det är hål som blir kvar efter en 

sprängning och dessa laddas därför och skjuts om. För att laddningen då ska gå fortare används DBX 

som sprängmedel (Forsgren, 2013).  

Det finns flera orsaker till att en salva inte skjuts av ordentligt.  Slag i berget kan orsaka att 

sprängmedlet bryts av i laddningshålet vilket resulterar i att själva laddningshålet står kvar efter 

salvan. En annan orsak till att salvan står kvar är att sprängmedlets densitet efter blandning inte är 

tillfredsställande och den då inte fungerar korrekt. Genom prover för att säkerställa emulsionens 

kvalitet under själva laddningen kan detta avhjälpas. Om densiteten är låg är det risk för att 

emulsionen spränger dåligt. 

I detta projekt har Skanska vibrationskrav som ska följas. Vibrationskraven reglerar borrplanen, 

håldjupet, hålets laddning och tändplanen. Dessa ser till att den samverkande laddningen hålls under 

givna gränser och nivåer samt att hålen får fritt utslag, det vill säga så att valet av sprängmedel har 

stor inverkan samt borrhålens längd och diametrar. Om tunnelsalvornas intervallnummer är så stora 

och vibrationskraven höga brukar de delas in i två eller flera delsalvor: 

Kilen 

Strossen 

Konturen 

(Olofsson, 1999) 

Efter en sprängning bildas bland annat kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) som är giftiga och 

därmed farliga att andas in. Därför ventileras utrymmet efter en sprängning med hjälp av fläktar. 

Ventileringen sker vanligtvis i 30 minuter och samtidigt ventileras de gaser som orsakas av 

dieselfordon ut. För att reducera mängden farligt damm vid utlastning ska den sprängda salvan även 

vattnas (Skanska, 2013). 

3.5 Utlastning 

Bergsmassor som sprängs och lastas bort uppskattas till ca 305 000 m3 vilket motsvarar ca 900 000 

ton. Utlastning av bergsmassor har skett under vardagarna från kl. 07.00 till 19.00. Med hänsyn till de 

boende har lastning endast skett under dessa timmar då det i början endast går att lasta utanför 

tunneln. När tunneldrivningen har kommit längre in och lastbilarna kan köra in i tunneln och använda 

nischen som vändplan kommer lastning att ske dygnet runt (Skanska, 2012). 
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Figur 3.8  Lastning med Volvo L350F 

 

Lastningen sker framme vid stuffen och körs direkt ut från tunneln till en närliggande bergskross. En 

del av bergsmassorna har placerats vid ett upplag vid sidan om tunneln för att spara tid under 

uppstarten. Upplaget kan då lastas bort då något annat moment genomförs framme vid stuffen 

(Skanska, 2013). 

3.6 Skrotning 
Skrotning sker i direkt anslutning efter sprängning för att förhindra stenfall och ras som kan orsakas 

av efterföljande borrning.  

Vid detta projekt har skrotning skett först mekaniskt med en specialbyggd grävmaskin som har 

försetts med pansarglas och skyddsbur för att skydda den som skrotar (Jonsson, 2013). Längst fram 

på grävmaskinen sitter en hammare som slår bort berget som sitter löst. En manuell kontroll har 

sedan skett och därefter en eventuell kompletteringsskrotning.  

Det är större risker vid manuell skrotning varför en mekanisk skrotning föredras. Vid manuell 

skrotning ska korgen förses med ett skyddstak för att förhindra att den som skrotar får fallande 

stenar på sig. Efter skrotningen bör skrotaren markera med kryss eller ringar. Kryssen visar att det 

fortfarande är fara för fallande stenar och en ring visar att området är färdigskrotat. Om det inte 

finns någon markering ska stor försiktighet iakttas för vidare arbeten. En skrotningsrapport fylls i som 

visar hur skrotningen gått och områdesskrotaren ska ta del av detta. Områdesskrotaren ska i sin tur 

besiktiga skrotningen och anvisa om en annan aktivitet kan påbörjas.  

Efter ett antal salvor sker en bergsbesiktning för att avgöra hur berget har påverkats av salvorna. 

Datum och tid för besiktningen förs in i en skrotningsjournal. Eventuella förändringar i berget noteras 

och skrivs ner i journalen. Allt detta görs för allas säkerhet.  (Skanska, 2013; Skanska, 2012) 

Det är svårt att påverka tiden för skrotning och tiderna skiljer sig eftersom sprängningarna inte alltid 

ser likadana ut. Skrotaren är den som har det högsta ansvaret för att skrotningen blir väl gjord. 
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Figur 3.9  Specialbyggd grävmaskin med hammare 

 

3.7 Rensning 
Det material som efter skrotningen har fallit ner rensas sedan bort med en grävmaskin. Rensning kan 

även ske efter sprutning av betong.  

Rensning sker för att gräva fram botten och se till att inget material ligger i vägen för de maskiner 

som sen ska in och fortsätta arbetet.  

3.8 Förstärkning 
För att förstärka berget borras ett antal hål som fylls med betong och som sedan förstärks med 

bultar. Antalet bultar bestäms genom kontraktshandlingarna med SL. SL:s egna geologer kontrollerar, 

allt eftersom arbetet fortskrider, om det behövs mer bultar.  

Vid fronten av tunneln har selektiv bult använts för att stabilisera upp svagt berg och sprickor som 

kan leda till ras i samband med sprängningar. Bultarna som är från 3 till 6 meter långa förankras in i 

berget. 

Arbetsmomentet går till enligt följande: 

En geolog markerar ut de svaga zonerna i berget där de selektiva bultarna ska placeras. Därefter 

borras de anvisade djupen. Från en arbetsplattform, AMV 10,5 3x2005, sprutas cement in i hålen och 

bulten trycks in för hand. Om det behövs slås bulten in med en klubba de sista centimetrarna. 

Fjädrarna på bulten håller den centrerad och gör att den inte åker ut igen (Skanska, 2012). 
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När bultarna är på plats appliceras sprutbetong som fungerar som en extra förstärkning. För att 

förstärka berget ytterligare kan sprutbetongen blandas med stålfibrer (Skanska, 2013). Om bulten 

ska förses med mutter kläs bulten först in med ett plaströr innan betongen sprutas över för att 

skydda gängorna från betongen. Brickor används då berget måste förstärkas ytterligare. 

Stuffen ska förstärkas kontinuerligt för att bidra till en säker arbetsplats. All data om vilken sorts 

bultar och var i tunneln de har installerats förs in kontinuerligt i ett bultprotokoll (Skanska, 2013). 

3.9 Injektering 
En injektering sker då det finns risk för inläckage av vatten. Inläckage av grundvatten får framför allt 

inte ske då det kan leda till sättningar för de befintliga husen. Alla injekteringshål bildar tillsammans 

något som kallas för en injekteringsskärm (Franson, 2008). 

Injekteringen börjar med att ett antal injekteringshål borras. Beroende på bergets förutsättningar 

bestäms vilken storlek på borrkronorna och vilket borrstål som ska användas. Injekteringshålen 

borras med en bestämd längd som sedan injekteras med cement och tillsatsmedel med en 

injekteringsstav.  

Injekteringsstaven är försedd med packers för att förhindra injekteringsmassan att rinna ut ur hålet. 

Packers pressar även ut massan i alla sprickor och ihåligheter med hjälp av tryck. Injekteringsskärmen 

blir då mycket tät och packers tar på bästa sätt upp aktuella injekteringstryck. Vid en injektering av 

hål på 24 meter förs injekteringsstaven in 3–4 meter (Skanska, 2013). 

Ingen salvborrning får ske innan injekteringsmassan har uppnått en god hållfasthet. Tiden för 

injekteringsmassan att stelna är ca 6 timmar enligt skiftchef Nils-Gunnar Litzén och 

inläckagemätningar utförs för att se om injekteringen har uppnått ett gott resultat (Skanska, 2013; 

Skanska, 2012). 

3.10 Tillkomna arbetsmoment under uppstarten 
Geologkontroll är ett arbetsmoment där en geolog från SL har undersökt berget och tittat på om det 

finns några sprickor som behöver förstärkas upp med bult. 

Vid en omskjutning kan berget behöva spolas innan en ny borrning kan ske. Spolningen ser till att 

inget sprängmedel finns kvar som kan sprängas av vid borrningen. En spolning sker framför allt när 

en borrigg styrs från marken. Det är en högre risk för personskador då borrningen styrs från marken 

än om den som styr sitter i en borrigg. 
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4 Faktainsamling 
Under fem veckors tid har insamling av data skett på plats vid projektet där tunneldrivningen skett. 

Ett dokument har tagits fram där noteringar har gjorts om vilka arbetsmoment som har genomförts. 

Noteringar om hur lång tid arbetsmomentet tagit, om det förekommit några stopp och eventuella 

mängder har även förts in i protokollet. Se bilaga 8.  

Det dokument som arbetats fram har modifierats och ändrats allt eftersom mer kunskap om de olika 

arbetsmomenten samlats in. De diagram som baseras på mätningarna har efter dialog med 

handledare från Skanska disponerats för att det ska komma till nytta för Skanska i deras fortsatta 

arbeten och projekt. 

Vid utlastning av berg har stickprover gjorts, se bilaga 3, för att notera hur lång tid det tar för en 

lastbil att lastas och komma tillbaka från krossen. Under stickproverna har tiden då lastningsbilen får 

stå och vänta på lastbilarna noterats och en effektiv lastning, som kan ses i figur 6.11, har då kunnat 

tas fram.  

Under de olika momenten har en dialog förts med de yrkesverksamma på projektet för att få en 

djupare förståelse för de olika arbetsmomenten. Deras synpunkter på förändringar som skulle kunna 

förbättra effektiviteten har beaktats för vidare diskussion kring resultatet av mätningarna.  

Projektet som rapporten baseras på är specifikt vilket har medfört att det inte har funnits mycket 

litteratur att ta fram. Någon litteratur kring effektivitet och kapacitet vid tunneldrivning har inte 

påträffats. Därför har den muntliga dialogen varit betydande vid utvecklandet av resultaten och 

slutsatserna. Den litteratur som har tagits fram har varit faktabaserad och behandlat de olika 

arbetsmomenten vid tunneldrivningen. 

Mycket information kring tunneldrivningen och de teoretiska beräkningarna på till exempel 

bortsprängt berg har tagits fram från Skanskas eget intranät och Skanskas offertanbud till SL. 

En del faktabaserad information har hämtats från leverantörer av sprängmedel och maskiner. 
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5 Genomförandet 
I fem veckor har mätningar pågått ute på projektet. Arbetet med projektet har skett från kl. 06.30 till 

kl. 22.00. Efter kl. 15.30 har mätningarna dokumenterats av respektive skiftchef.  

Innan mätningarna har påbörjats har en momentmall tagits fram, se bilaga 8, som under tiden har 

modifierats utefter projektets förutsättningar. Momentmallen har använts under mätningarna för att 

registrera vilket moment som sker, under vilken tid momentet har skett och vilka eventuella 

kvantiteter som har använts. Dessa data har sedan förts in i ett Exceldokument. 

Från början var tanken att mätningarna skulle påbörjas då den första hela salvan skulle sprängas av. 

Eftersom produktionen blev försenad påbörjades mätningarna under förarbetet. Detta ledde till att 

en ny dokumentmall togs fram som inte var lika detaljerad men där det var enkelt att fylla i varje 

moment som skedde. Se bilaga 16.  

Eftersom det skedde många olika moment under förarbetet och momenten inte var direkt 

jämförbara med varandra resonerades det fram att det intressanta med de mätningarna var hur 

mycket tid, procentuellt sett, som hade gått åt varje vecka. Det ansågs även vara till hjälp att se hur 

mycket av den arbetade tiden som var effektiv arbetad tid. Därför togs ett diagram fram där 

effektiviteten i procent visades per vecka. 

Verklig mängd utlastat berg i kubikmeter skulle tas fram efter varje salva. Dessa data skulle tas fram 

av mättekniker men efter konsultation med mätchef David Laming på Skanska fanns inte den 

möjligheten eftersom den mättekniken inte fanns på plats. Nästa steg blev då att ta fram data som 

fanns registrerad i lastningsmaskinen (Volvo L350F). Problem uppstod då data som skrevs ut 

bedömdes som felaktig. Maskinchef Conny Andersson tog då kontakt med ansvarig på Volvo som då 

meddelade att en inställning måste göras innan sådana data kan plockas ut. Eftersom det då inte gick 

att få reda på den verkliga mängden lastat berg togs beslutet att inte jämföra verklig med teoretisk 

fast mängd i det avseendet. Kapacitetsberäkningarna för lastning har då gjorts på en teoretisk fast 

mängd per timme.  

Det blev även problem med att ta fram den verkliga mängden stuff- och mantelarea då mättekniken 

inte fanns på plats och det inte mättes in under de första helsalvorna. Det gick då inte att sätta 

varken skrotningen eller rensningen i förhållande till någon area eller kubikmeter. Därför har endast 

tiden för de momenten dokumenterats. 

Antal borrhål, laddningshål, borrmeter och laddningsmassa har tagits fram ur sprängjournaler som 

har tillhandahållits av respektive skiftchef. 

Ventilering av gaser, förstärkning och injektering skedde aldrig under mätningstiden varför det inte 

finns någon mätdata registrerad om detta. Dock valdes dessa moment att stå kvar i momentmallen 

då den kommer att användas av Skanska själva för vidare registrering av momenten.  
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6 Resultat och analys 

6.1 Inledning 
Uppstarten redovisas per vecka med diagram och förklaringar till dem. Vecka 15 och 16 har slagits 

ihop till ett diagram då uppstarten bara löpte 1,5 dagar in på vecka 16. När sedan cyklerna satts igång 

redovisas de per cykel och en total sammanställning. 

Den totala effektiva arbetade tiden per dag samt kapaciteten för borrning, laddning och lastning 

under uppstarten redovisas i separata diagram.  

När produktionen har stått helt still framme vid stuffen och inget arbetsmoment har kunnat fortsätta 

eller påbörjas på grund av till exempel trasiga maskiner refereras det till ett stopp. Spilltiderna 

baseras på till exempel tiden mellan avetablering av borrigg och etablering av laddningsutrustning. 

Plan och sektion över salvornas placering redovisas i bilaga 7 respektive bilaga 9.  

Den verkliga framdriften har kontrollerats och jämförts med den kalkylerade framdriften. Vid vidare 

analys visar det sig att uppstarten går långsammare än förväntat. Detta beror på många faktorer som 

beskrivs i nedanstående analyserande delar.  

Den planerade respektive utförda framdriften efter varje vecka kan ses i figur 6.1. Den visar att den 

utförda framdriften inte ligger i fas med den planerade och att produktionen ligger efter med 22 m 

framdrift vid sista mätdagen.  

 

Framdrift 
Vecka Datum Planerad framdrift (m) Utförd framdrift (m) Skillnad (m) 

v.14 2013-04-01 0 0 0 

v.14 2013-04-05 3 3 0 

v.15 2013-04-12 15 7 -8 

v.16 2013-04-19 20 9 -11 

v.17 2013-04-26 20 17 -3 

  Totalt 58 36 -22 
Figur 6.1  Sammanställning av antalet planerade respektive utförd framdrift av tunneldrivningen  

 

6.2 Uppstarten 
Den effektivt arbetade tiden jämfört med den totala tiden per dag är sammanställt i figur 6.2. Den 

visar således hur mycket av hela arbetsdagen, procentuellt sett, som har gått åt till effektiv arbetstid. 

Resterande procent är spill- och stopptider. Vid studier av diagrammet ska dock hänsyn tas till att ett 

moment som inte inneburit några stopp- eller spilltider kan ha utförts under en längre tid än vad som 

anses normalt.  
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Figur 6.2  Diagram som visar effektiviteten per dag under uppstarten. De rödmarkerade datumen visar helg eller helgdag. 
Se även bilaga 12 

 

Effektiveten de två första dagarna av mätperioden var låg på grund av stopptider som orsakades av 

olika maskinfel. En hel del spilltider orsakade även stopp i produktionen de dagarna. 

Den 28 mars var effektiviteten hög och alla moment avlöstes av varandra vilket resulterade i att inga 

spilltider noterades.  

Skälet till att effektiviteten gick ner igen den 29 mars var att det samlats en hel del vatten framme vid 

stuffen som behövde pumpas bort innan nästa arbete kunde påbörjas. En trasig slang på borriggen 

var även en anledning till att det blev stopp i produktionen. 

I vecka två stördes effektiviteten på grund av mycket spilltider, ansamlingar av vatten framme vid 

stuffen som måste pumpas bort och fel på borriggen.  

De två sista veckorna höll sig effektiviteten relativt stabil med undantag för den 15 april som enbart 

berodde på spilltider.  

Kapaciteter vid uppstarten 

Figur 6.3 till figur 6.7 visar kapaciteten för borrning, laddning och lastning. Resterande moment under 

uppstarten har det inte gjorts några diagram på eftersom de inte ansågs jämförbara med varandra. 

Anledningen till detta är att det inte finns tillräckligt mycket med data för att sätta momenten i ett 

sammanhang. 
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Figur 6.3  Kapacitet för antal borrade hål per timme för varje salva. Från och med salva 3A används XE3:an. Se             
även bilaga 13 och bilaga 14 

 

Figur 6.3 visar en nedåtstigande graf vilket kan bero på att antal borrmeter per hål skiljer sig. Fram till 

salva 3A har borrhålen varit 3 meter långa för att i salva 1+2C bli 5 meter. Vid salva 3B har det borrats 

4,5 meter och i salva 3C 5,8 meter. För salva 1C-3C har inga nya hål borrats varför den visar                 

0 borrhål/h. Från salva 1+2C har den nya borriggen XE3:an använts och där börjar även grafen gå 

uppåt mot en ökad kapacitet.  
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Figur 6.4  Kapacitet för antal borrmeter per timme för varje salva. Från och med salva 3A används XE3:an. Se även    
bilaga 13 och bilaga 14 

 

En något ostadig men ändå tydlig uppgång av kapaciteten syns i figur 6.4. Varför kapaciteten blev 

sämre i början kan bero på att L2:an användes vilken inte har fungerat tillfredsställande på grund av 

många tekniska fel. Kapaciteten sjönk en aning när XE3:an började användas vilket kan bero på att 

yrkesarbetarna inte har använt den tidigare vilket till exempel kan leda till en långsammare start. Det 

skedde ingen borrning vid salva 1C-3C för att det endast var några glasögon som behövde laddas om.  
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Figur 6.5  Kapacitet för antal laddade hål per timme för varje salva. Se även bilaga 13 och bilaga 14 

 

Eftersom laddningshålen är olika långa vid varje salva tar det kortare respektive längre tid att ladda 

varje hål. För mer detaljerad information se bilaga 13 samt bilaga 14. Det syns dock att laddningen 

under uppstarten har varit mycket ostadig och det finns varken en tydlig uppåt- eller nedåtgående 

graf enligt figur 6.5.   
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Figur 6.6  Kapacitet för antal kg laddning per timme för varje salva. Se även bilaga 13 och 14 

 

Antal kilo sprängmedel som har använts beror på hur långa laddningshålen varit och dess längd 

varför kilo laddning per timma borde följa en jämn graf. Figur 6.6 visar dock på det motsatta. 

Eventuellt har det varit en ojämn arbetsmetodik under laddningsmomentet och uppstarten eller att 

det har varit olika förutsättningar vid respektive laddning. Det borde gå snabbare att ladda en salva 

som är vid markplan än en laddning som ska ske högre upp eftersom det då inte behövs några 

maskiner som hjälper till att komma åt laddningshålen.  

Generellt har inkörningstiden för laddningen tagit lång tid och den har inte riktigt stabiliserats innan 

cyklerna satts igång och sprängmedlet har bytts från DBX till SSE. Vidare om vilken sorts sprängmedel 

som har använts till vilken salva kan utläsas i bilaga 15. 
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Figur 6.7  Kapacitet för antal kubikmeter utlastat berg per timme för varje salva. Se även bilaga 13 och bilaga 14 

 

I figur 6.7 är det vid två ställen 0 m3/h vilket beror på att det inte finns någon dokumenterad tid på 

lastning efter de salvorna. Bergsmassorna från salva 3A har varit så små att de har lastats bort 

samtidigt som salva 1+2C. Eftersom det blev några glasögon kvar efter salva 3C har även dessa 

bergsmassor valts att lastas efter sprängning av glasögonen.  

Kapaciteten i figur 6.7 beror även på hur många lastbilar som har använts vid respektive 

lastningstillfälle. Generellt har kapaciteten varit högre då det varit mer bergsmassor att schakta bort 

vilket kan bero på att inkörningen tar kortare tid i jämförelse med den totala tiden.  

När kapaciteten har varit som högst samt lägst har tillgången på lastbilar varit stor respektive liten.    

Volymen av lastat berg, avser den teoretisk fasta volymen, m3
tf. 

För vidare information gällande lastning i uppstarten har stickprovskontroller gjorts och 

dokumenterats och presenteras längre fram i rapportens analyserade del, se figur 6.11. För mer 

information gällande mätningarna och dokumentationer se bilaga 3.  
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6.2.1 Uppstart v.13 

Under vecka 13 borrades det för spyling för att säkra upp för slag i berget. En geologkontroll 

genomfördes där bestämning av selektiv bult samt betongsprutning gjordes som en kompletterande 

förstärkning av berget efter geologens anvisningar. Under vecka 13 skedde inga sprängningar men 

arbetet under vecka 13 kan ses som ett förarbete inför de kommande sprängningarna vecka 14.   

 

 
Figur 6.8  Procentuell fördelning av alla arbeten som skett under vecka 13. Den totala arbetade tiden med inräknade 
stopp- och spilltider uppgår till 31 timmar och 35 minuter. Se även bilaga 10 och bilaga 11 

 

Under vecka 13 användes borrigg 2-boom E2C-C18 (Figur 3.1). Det uppstod problem då den stod still 

på grund av den joystick som styr borriggen inte fungerade. På grund av detta fungerade inte 

navigeringen vilket medförde att borrningen för spyling och selektiv bult fick ske manuellt. 

Elförsörjningsproblem förhindrade även arbetets fortskridande.  

De stora stopptiderna berodde även på att det fastnade sten i UE:s sprutbetongrobot och flera 

timmars effektiv arbetstid gick förlorad.  

Korta men många väntetider mellan momenten gjorde att spilltiden blev onödigt stor procentuellt 

sett. 
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6.2.2 Uppstart v.14 

Under vecka 14 upptäcktes att botten och kanterna kring fronten inte var tillräckligt bortsprängt. 

Därför kontaktades UE, Uppländska berg, för att återställa felet. Därefter kunde inmätning och 

borrning av kil påbörjas. Förarbetet med kilen är mycket viktig för att inte orsaka några 

kompletterande arbeten av konturen. Om konturen misslyckas leder det till en högre kostnad och 

merarbete (Forsgren, 2013). 

Under vecka 14 uppgick salvornas mängd till två salvor.  

 

 
Figur 6.9  Procentuell fördelning av alla arbeten som skett under vecka 14. Den totala arbetade tiden med inräknade 
stopp- och spilltider uppgår till 56 timmar och 40 minuter. Se även bilaga 10 och bilaga 11 

 

Efter helgen hade det blivit en stor ansamling vatten framme vid stuffen vilket orsakade förseningar i 

arbetet eftersom maskinerna stoppades upp på grund av att vattnet först måste pumpas bort. Enligt 

skiftchef Nils-Gunnar Litzén borde en pump ha placerats ut före hemgång veckan innan så att allt 

vatten hade varit bortpumpat till veckan därpå.  

Efter inmätning av stuffen upptäcktes att Uppländska berg, underentreprenör (UE) som ansvarar för 

förarbetet fram till stuffen, hade sprängt för lite. Botten måste sprängas ner en meter till. Detta 

medförde stora förseningar i arbetet. Förutom en ny borrning och laddning av botten måste berget 

blåsas så att eventuella sprängladdningar från tidigare sprängningar inte kan orsaka olyckor vid 

borrningen.  

När UE:s arbeten är klara kunde Skanska fortsätta sitt arbete men det försenades dock ytterligare då 

L2:an var trasig. Skanska lyckades inte få L2:an att fungera och bytte då efter drygt en timma till UE:s 

borrigg. 
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Reparatör från Atlas Copco tillkallades som senare fick igång L2:an igen men navigeringen fungerade 

fortfarande inte vilket ledde till att en manuell borrning fick utföras. Den nya XE3:an var på plats men 

den måste först få ett godkännande av en maskinist från Atlas Copco som kom först veckan därpå.  

Laddningen och borrningen tog ovanligt lång tid enligt skiftchef Mikael Jonsson och Stefan Bergman.  

6.2.3 Uppstart v.15 och v.16 

Efter föregående veckas förberedande arbete kunde nu konturen sprängas av och arbetet med en fin 

front inför cyklernas första salva avslutas. 

Under vecka 15 och 16 uppgick salvornas antal till sex.  

 

 
Figur 6.10  Procentuell fördelning av alla arbeten som skett under vecka 15 och början av vecka 16. Den totala arbetade 
tiden med inräknade stopp- och spilltider uppgår till 83 timmar och 15 minuter. Se även bilaga 10 och bilaga 11 

 

V.15 

Lastningen tog lång tid på grund av att det logistiskt sett var för få, tre stycken, lastbilar på plats. 

Enligt skiftchef Stefan Bergman måste en beställning göras senast dagen innan för att Bäckströms, 

som tillhandahåller lastbilar och har avtal med Skanska, ska kunna förse projektet med tillräckligt 

många bilar. Efter sista sprängningen vecka 14 borde lastbilar ha beställts till första utlastningen 

vecka 15. Detta hade dock inte skett vilket medförde att lastningen tog längre tid än beräknat. 

Borrningen skedde i början fortfarande med L2:an då XE3:an var trasig från leverans. Atlas Copco var 

på plats och konstaterade att det saknas en hylsa på XE3:an. En ny hylsa hämtades vid Värtahamnen.  
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När XE3:an kunde börja användas meddelade denna att vattentillförseln inte räckte till varför endast 

två borrar användes. Enligt tryckmätaren pumpades tillräckligt med vatten ut för att förse XE3:ans 3 

borrar. Skanska Mark kontaktades för att se efter vad felet var. 

En liten kil, som skulle sprängas av under invigningen, borrades och samtidigt förbereddes borrhål för 

salvan som skulle sprängas av efter invigningen.  

Invigningen medförde att arbetet stod stilla i 4,5 timmar. Kilen sprängdes av under invigningen som 

sedan rensades bort för att borriggen skulle kunna komma fram och borra. 

Det uppstod ett problem när maskinen som skulle hänga upp sprängningsmattor inte nådde upp för 

att hänga av dessa. En provisorisk ramp byggdes då upp med hjälp av sprängt berg och stockmattor. 

Vid utlastningen efter salva 3A fanns det fem lastbilar till förfogande vilket gjorde att lastningen flöt 

på bättre än tidigare.  

För sista salvan vecka 15 var sju lastbilar bokade till lunch, men eftersom borrningen tog längre tid än 

väntat fick lastbilarna stå och vänta i 1,5 timme.   

V.16 

Eltillförseln fungerade inte som den skulle till en början vilket ledde till att kapningen av bultar tog 

lite längre tid.  

Strömmen till laddningsbilen drogs av misstag ut av Skanskas arbetare. På grund av detta stördes 

programmeringen som ansvarig från MAXAM hade påbörjat vilket medförde att laddningsbilen inte 

kördes på plats i tid. På grund av att programmeringen stördes fick laddningen ske manuellt vilket 

ledde till att det förmodligen sprutades in mindre sprängningsmedel än beräknat (Jonsson, 2013). 

Det blev även problem med styrningen av korgen, varifrån laddningen skedde, på laddningsbilen 

vilket ytterligare försenade arbetet. 

Kapaciteter för lastning – en tidsstudie 

En tidsstudie, rörande effektivitet vid lastning, har utförts vid sidan om mätningarna vid uppstarten. 

Vid vidare studier ansågs lastningen som det mest kritiska moment under mätningsperioden. De 

tider som uppmätts har sammanställts och analyserats. Dessa visas i figur 6.11. 
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Figur 6.11  Diagrammet visar den procentandel av den tid som under stickprovsmätningarna varit effektiv. Se              
även bilaga 3 

 

De uppmätta tiderna har dokumenterats och analyserats. Med hänsyn till stillestånd samt 

ineffektivitet har tiderna gett de resultat som visas i figur 6.11. Det visade sig att den del av den 

totala lastningen som var effektiv varierar mycket. Olika faktorer har spelat en stor roll i 

effektiviteten. Som har beskrivits tidigare i avsnittet 6.2, har många olika moment kring lastning 

stoppat upp produktionen. Bland annat problem på bergkrossen eller för få beställda bilar. All 

dokumenterad data återfinns i bilaga 3, där antalet bilar och total lastningstid redovisas. 

6.3 Cykler 

Totalsammanställning överblick 

Insamlade data presenteras och analyseras utifrån den uppgift som preciseras i avsnittet inledning 

under rubrik syfte. Den totala sammanställningen av cyklerna som har uppmätts och dokumenterats 

visas i figur 6.12. Momentens tidsåtgång visas i stort och kommer senare i detta avsnitt att 

presenteras för varje enskild cykel och dess kritiska tider. Med kritiska tider menas då ett visst 

moment har tagit långt över den förväntade. Då med hänsyn till stopptider och andra faktorer som 

påverkar produktionen. Även vissa resultat och tider av enskilda moment saknas helt och det 

förklaras under berörda diagram. All data som är sammanställd finns att studera närmare i bilaga 1. 

Under dessa veckor då hela cykler uppmätts har de olika momenten dokumenterats och data från 

mätningarna förts in i Excel. Där har sammanställning från rådata till lättöverskådliga tabeller 

skapats. Data har använts för att framställa den totala cykelintervallen under mätperioden för 

cyklerna, halva vecka 16 och hela vecka 17. Dessa mätningar resulterade i sex uppmätta cykler som 

sträckte sig över tio dagar.   
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Figur 6.12  Totalsammanställning cykler visar fördelningen över alla moment av alla cykler inom tunneldrivningscykeln. 
Den totala tiden visar hur de olika cyklerna skiljer sig åt i stort och vilka moment som utmärker sig. Se även bilaga 1 

 

Figur 6.12 visar den totala sammanställningen av momenten som har uppmätts. Diagrammet visar 

att lastningen under cykel 5 samt laddningen för cykel 1 särskiljer sig från de övriga cyklerna. 

Borrningen håller en jämn tidsintervall över alla cykler. Samtliga cykler och dess moment kommer att 

behandlas och beskrivs nedan.  

Fördjupning av cykler 

I efterföljande text presenteras cyklerna var för sig och varje moment kommer att behandlas utifrån 

hur tiderna har tolkats och analyserats. Tiderna presenteras mer i detalj och de problem som har 

uppstått då momenten har tagit längre tid än förväntat kommer att redovisas. För ytterligare data 

och sammanställningens utformning se bilaga 1 för fördjupning kring dessa. 

Cykel 1 är den första av de sex salvorna som anses inom ramen av de cykelmätningar som utförts. 

Det som menas med cykelmätningar är att en hel salva skjuts av och går enligt samma mönster med 

moment som efterföljer varandra. Då denna cykel är den första av helsalvorna resulterar det i längre 

tider för varje moment vilket ses i figur 6.13. 
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Figur 6.13  Cykel 1 visar fördelningen av alla moment inom tunneldrivningscykeln och cykelns totala tid på 26 timmar och 
50 minuter. Se även bilaga 1 

 

Figur 6.13 visar att borrningen tog längre tid än den förväntade på grund av att enbart två bommar 

användes istället för tre för att vattentillförseln inte var tillräcklig för att borriggen skulle fungera 

maximalt. Med den förväntade tiden menas hur lång tid det tar normalt att borra en helsalva. 

Anledningen till det låga vattentrycket till borriggen förmodades vara pumparna men det visades 

senare att det hade gjorts ett för litet hål i kopplingen från pumpen ut till grenen där borriggens 

kopplingsenhet sätts fast.  

Eftersom cykel 1 var den första helsalvan och en ny borrigg användes tog etableringen och 

inmätningen lång tid.  

När salvan skjutits av visade det sig att en omskjutning behövde utföras på grund av att hela salvan 

inte hade detonerat. Den första salvan hade enbart sprängt in en meter av dryga sex meter som var 

de borrade och laddade hålens djup. Orsaken till detta var att man laddade för klent vilket kan ses i 

sprängjournalen. En kompletterande borrning för en ny kil krävdes också innan en ny laddning kunde 

ske. 

Förutom att salvan behövde laddas om kan en bidragande orsak till att laddningen tog lång tid vara 

att det vid projektet för första gången sprängmedlet SSE användes vid en helsalva.  

Sju lastbilar var beställda till lastningen vilka skulle åka till Noraberg, beläget i Södertälje. Från att en 

lastbil blev lastad till dess att den kom tillbaka från bergskrossen tog det ca 30 minuter. Även om det 

var den första lastningen som skedde efter en hel salva fungerade det bra. Utrymme som lastbilen 

och lastaren har kan förklara varför det tar så lång tid för utlastning från salvan. 
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Den långa skrottiden ger en bild av hur noggranna yrkesarbetarna är vid detta skift. Det är enbart de 

som kan avgöra när de tycker att det är säkert att gå ner och borra. Vid lösa block som faller ner står 

arbetsledaren ansvarig för detta. Enligt Stefan Bergman tog den första skrotningen mycket lång tid 

med tanke på att den endast skulle säkra nästkommande borrning och inte hade estetiska grunder.  

Rensningen tog den tid som behövdes för att få fram en fin botten för fortsatt borrande framme vid 

stuffen. 
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I den andra av de sex cyklerna kan man se att den totala tiden för alla moment har minskat. Vidare 

följer en förklaring på nedanstående diagram.  

 
Figur 6.14  Cykel 2 visar fördelningen av alla moment inom tunneldrivningscykeln och cykelns totala tid på                        
19 timmar och 20 minuter. Se även bilaga 1 

 

Borrningen ansågs lyckad då den med sina 140 hål flöt på och gav igen lite tid på cykelns framdrift. 

Eftersom det hade tagits fram en ny borrplan som skulle följas blev det en liten miss då kalkyleringen 

av koordinaterna och navigeringen av borriggen blev tvungna att göras om för fortsatt borrning av 

salvan. Det ledde till ett stopp, som visas i diagrammet, i produktionen på ca 1 timme.  

Laddningen gick som den skulle och hade inga tydliga tecken på fel eller störningar som uppfattas 

som att det stoppade upp det fortsatta arbetet nämnvärt. 

Vid lastningen tog det lite tid på grund av fortsatta svårigheter med att få inkörningen av alla lastbilar 

att stämma. Det som framförallt var tidskrävande var att lastbilarna hade problem på bergskrossen 

med vågsedlar vilket stoppade upp produktionen på projektet. Det resulterade i att lastaren fick stå 

och vänta på lastbilarna. Den stora massan av berg som låg vid fronten gjorde det omöjligt att 

påbörja ett annat arbete mellan stopptiderna för lastbilarna vilket resulterade i stopp i hela 

produktionen.  

Liksom cykel 1 var skrotningen även i cykel 2 tidsödande. Eftersom skrotningen tog över 3 timmar 

fördes en dialog mellan skiftchefer och yrkesarbetarna gällande den omfattande och kanske onödigt 

noggranna skrotningen. 

Cykel 3 har ett tydligt tecken, som kan ses i figur 6.15, på att borrningen inte fungerar som den var 

planerad.  Detta framgår i diagrammet och är definierat och beskrivet i efterföljande text. 
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Figur 6.15  Cykel 3 visar fördelningen av alla moment inom tunneldrivningscykeln och cykelns totala tid på                        
11 timmar och 10 minuter. Se även bilaga 1 

 

Vid cykel 3 har borrningen tagit mycket lång tid. Tiden för etablering och navigering har dock minskat 

vilket var positivt. Borrningens tid beror på att cykel 3 hade två skilda borrningar på olika dagar, vilket 

resulterade i två inkörningar för yrkesarbetarna.  

Nischstrossens storlek hade en betydande del i att lastningen tog kort tid. Vid cykel 3 lastades 315 m3 

(teoretisk fast) ut jämfört med den volym från tidigare salva på närmare 450 mᶟ (teoretisk fast).  

Nischens funktion och användning kommer att spela en stor roll i den senare utlastningen. Dock hade 

inte de sex cyklerna som är redovisade i analysen påverkats av nischens framställning och syfte. 

Laddningen under cykel 3 har tagit den tid som anses normalt vid full kapacitet och när inkörningen 

är fullbordad. Men den effektiva laddningen kan bero på att det är färre hål borrade och laddade för 

denna salva än i någon annan cykel. Data som gör detta rättvist, är redovisat i bilaga 4 samt bilaga 5, 

gällande laddning, där kg laddade hål per timme beskrivs. Detta redovisas senare i detta avsnitt i 

kapacitetsdiagrammen. 

Skrotning och rensning har skett under de timmar då skiftcheferna har haft ansvaret att 

dokumentera momenten, tiderna och ytterligare intressant data under denna cykel. Detta har inte 

skett under cykel 3 och därför har tider gällande skrotning och rensning utelämnats. Tiderna för 

dessa är förmodligen inräknade i lastningen. 
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Nedan är cykel 4 där tiderna redovisas och analyseras utifrån den dokumentation som införskaffats. 

Som tidigare beskrivits i cykel 1 har även cykel 4:s tid gällande borrning och laddning påverkats av en 

omskjutning. Nedan följer en beskrivning av detta. 

 

 
Figur 6.16  Cykel 4 visar fördelningen av alla moment inom tunneldrivningscykeln och cykelns totala tid på 15 timmar.   
Se även bilaga 1  

 

Vid cykel 4 har det visat sig än en gång att det tar tid då en borrning avbryts och upptas dagen efter. 

Borrningen har fortfarande inte kommit igång ordentligt och förhoppningen är att kapaciteten kan 

växa ju längre cyklerna fortskrider. Eftersom etablering, navigering och avetablering uteblir då 

borriggen lämnas kvar framme vid stuffen över natten sparas tid, men inte nämnvärt. Detta 

redovisas i bilaga 1 vid sammanställd data för varje moment kring cyklerna.  

Laddningen av cykel 4 visar att tiden för den totala laddningen innefattar två laddningar då den 

första inte gick av. Omskjutningen laddades med DXB vilket medförde en kortare laddningstid totalt 

än om laddningen hade skett med SSE. Vid laddning med SSE tar etableringen av 

laddningsutrustningen tid och då eftersom endast tio hål skulle laddas om vid omskjutningen blev 

DXB ett självklart val. Se bifogad sprängjournal i bilaga 6 för mer information gällande salvornas 

sprängämnesåtgång och sprängämne. 

Figur 6.16 indikerar fortfarande på att lastningen är det mest kritiska momentet i cykeln. Vid vidare 

analys av den långa tid som lastningen tar har många faktorer en betydande påverkan i kapaciteten 

av utlastning exempelvis lastbilarnas inverkan och effektivitet. Produktionen står stilla då raster tas 

och inga lastbilar anländer. Detta ger ett stort utslag på lastningens totala tidsåtgång.  
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Som tidigare nämnts gällande skrotning och rensning har inga data dokumenterats, vilket leder till 

utlämnad information kring dessa moment. Det kan förmodas ingå i tiden för lastning. 

Cykel 5 visar en tydlig förbättring kring alla moment förutom lastningen vilket är den störande delen i 

cykelns kapacitetsutveckling och effektivitetsökning. Nedan ses diagrammet och den utmärkande 

lastningen, vidare ska detta förklaras och analyseras kring momentens utveckling. 

 

 
Figur 6.17  Cykel 5 visar fördelningen av alla moment inom tunneldrivningscykeln och cykelns totala tid på 27           
timmar och 5 minuter. Se även bilaga 1 

 

Borrningens tid har varit stadig och har inte haft några utmärkande stopp eller störningar.  

Borrningen av dessa 142 hål har optimerats och inkörningen på den nya borriggen börjar fungera. 

Laddningen skedde två gånger då det skedde en omskjutning. Orsaken för omskjutningen var ett slag 

vid konturen. Den omladdade salvans hålmängd uppgick till 19 hål och för att spara tid laddades de 

med DBX. I helhet har laddningen börjat flyta på obehindrat och inkörningen har börjat fungera. Om 

man vidare ser kapaciteterna gällande laddning som presenteras lite senare i detta avsnitt ser man 

att effektiviteten är på väg uppåt till en stadig nivå. Detta kan utläsas mer detaljerat ur bilaga 4 samt 

bilaga 5. 

Vid lastningen fick lastaren stå och vänta på att bilarna skulle komma tillbaka från bergskrossen. Det 

kan berott på att lastbilarna åker på en väg (E4) som är mycket hårt trafikerad och hamnar då i 

bilköer. Detta är ett upprepat problem som stör produktionen. För att försöka effektivisera hela cykel 

5 skedde skrotning och lastning samtidigt. Tidigare har det nämnts att ett upplag har använts vid 

sidan av för att kunna minska inverkan på lastarens långa väntetid på bilarna. Skrotning har alltså 
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skett framme vid stuffen samtidigt som lastaren har tagit berg från upplaget. Lastningen skedde över 

två dagar, då det efter omskjutningen av salvan var för sent att lasta på grund av ljudnivån.  

Vid skrotningen gick hammaren sönder vilket ledde till ett stopp på 25 minuter som redovisas i figur 

6.17. Yrkesarbetarna är fortfarande mycket noggranna med skrotningen varför den tar lång tid.  

Rensningen tog lite längre tid än vanligt då det fanns en hel del bergmassor att rensa bort från 

botten. Detta gjorde det möjligt och underlättade för lastaren som senare skulle börja lasta framme 

vid stuffen. 

Den sista dokumenterade och analyserade cykeln redovisas nedan. Här visas det att inkörningen är 

på god väg. Det visar även att lastningen, som har varit cyklernas mest kritiska moment, börjar klaras 

upp.  

 

 
Figur 6.18  Cykel 6 visar fördelningen av alla moment inom tunneldrivningscykeln och cykelns totala tid på 13 timmar.    
Se även bilaga 1 

 

Borrningen, som nu börjar ha en stabil kurva, går bra. Alla tre bommarna är igång redan från start 

och vattentrycket håller en god nivå.  

Laddningen håller en fortsatt godkänd nivå och etablering samt avetablering av 

laddningsutrustningen fungerar optimalt. Ingen omskjutning behöver göras eftersom det slag som 

tidigare ställt till med problem inte finns längre och en bra mängd sprängmedel har använts.  

Lastningen är fortfarande den största posten i cykeln men nu rullar allt på och kapaciteten för 

lastning utanför tunneln sker upp till sin fulla kapacitet. När nu sista mätningen för cykeln är 
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dokumenterad fortsätter arbetet med att öka kapaciteten, vilken kommer att öka, då nischen har 

börjat användas för utlastning av berg. 

Tiden för skrotningen sker under en kortare tid på grund av att den inte görs lika noggrant som 

tidigare vilket gör att hela cykeln tar kortare tid. Ett fel på hammaren orsakar ett kortare stopp som 

kan ses i diagrammet. Annars flyter allt arbete på bra.  

Även rensningen tar kort tid eftersom den inte heller görs lika noggrant längre men ändå till den grad 

att nästa cykel kan påbörjas utan problem. 

Medelvärde cykler  

I figur 6.19 redovisas och jämförs de olika cyklerna med ett medelvärde som har räknats ut. Det syns 

tydligt att cykel 5 har ett avvikande moment, som finns beskrivet ovan i avsnitt 6.3. Det är även 

tydligt att alla förutom cykel 2 har en stor spridning kring medelvärdet. Detta tyder på att hela 

tunneldrivningen är fortfarande kvar i uppstartsfasen och att kapaciteterna inte har uppnått sitt fulla 

utnyttjande.  

Se bilaga 2 för detaljerad data kring framställningen av medelvärde. 

 

 
Figur 6.19  Jämförelse cykel-medelvärde visar fördelningen av alla moment inom tunneldrivningscykeln och en 
medelvärdescykel som är framtagen som ett medelvärde av alla hittills uppmätta cykler. Se även bilaga 2 
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Kapaciteter för varje arbetsmoment 

Vid borrning ingår etablering, navigering, borrning och avetablering. Eventuella omskjutningar och 

stopp har också räknats med. 

Figur 6.20  Kapacitet för antal borrmeter per timme för varje cykel. Se även bilaga 4 och bilaga 5 

 

Grafen är lite ostadig till en början och skälet till varför kapaciteten är som lägst vid borrning av 

nischen kan vara att den borrades i en svår vinkel. Nischen sitter på sidan i tunneln och XE3:an måste 

därför borra i nästa 90 graders vinkel vilket försvårar arbetet. Den låga kapaciteten beror också på att 

borrningen skedde under två dagar vilket kan ha lett till en längre inkörningstid. 

Salva 6A skedde även den under två dagar vilket som ovan nämnts kan ge en längre inkörningstid. 

Kapaciteten ökar sedan för varje cykel vilket bland annat beror på att inmätningen tar kortare tid.  

Även etablering samt avetablering sker smidigare efter varje cykel. Borrningen går också fortare 

förmodligen för att den som kör borriggen arbetar mer metodiskt och har bättre koll på vad som ska 

göras och hur. 

Antal meter per borrhål är densamma för alla cykler förutom vid salva 5A då hålen borrades 80 cm 

kortare.  
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Figur 6.21  Kapacitet över antal borrhål per timme för varje cykel. Se även bilaga 4 och bilaga 5 

 

Figur 6.21 ter sig likadant som figur 6.20 och att vid borrning av nischen gavs lite andra 

förutsättningar då borrningen måste ske i en snäv vinkel. Dessutom skedde borrningen för nischen 

under två dagar vilket kan ha lett till en längre inkörningstid.  

Det har vid salva 6A skett en ökning av kapaciteten men den fortsatt låga kapaciteten beror på att 

borrningen återigen skedde över två dagar. 

Antalet borrhål vid varje cykel har generellt varit detsamma. Det har som mest skiljt 4 borrhål (med 

nischen borträknad) mellan cyklerna och det har åter igen varit samma förutsättningar vid varje 

enskild borrning.  

Det syns dock en ökning av kapaciteten och den stabiliseras vid salva 7 och 8 då etableringen, 

inmätningen och avetableringen sker med effektivitet. Yrkesarbetarna vet vad de ska göra och de har 

fått in en metodik som gör att arbetet flyter på.  

Eftersom hålen är lika långa förutom vid salva 5A behöver ingen hänsyn tas till detta vid studerandet 

av figur 6.21. För vidare läsning angående borrhålens längder bifogas bilaga 4. 
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Vid laddning ingår tider för att etablera laddutrustningen, laddning, avetablering, täckning av front, 

salva och eventuella omskjutningar. Stopptider är också inräknade. 

 

 
Figur 6.22  Kapacitet över antal kilo laddning per timme för varje salva. Se även bilaga 4 och bilaga 5  

 

Salva 4A hade en låg kapacitet vilket berodde på att den var för dåligt laddad från början. Av de 5,8 

laddade metrarna var det endast 1 meter som sprängdes bort vilket resulterade i att en omskjutning 

fick ske med en full salva till. För att vara säker på att allt skulle sprängas bort användes dessutom 

mer sprängmedel vid omskjutningen. Skiftchef Mikael Jonsson hade vid laddning av salva 4A reagerat 

över att det var en liten laddningsmassa och efteråt fick laddningsplanen göras om av MAXAM.  

Kapaciteten visar en tydligt uppåtgående graf och det sker inga större störningar under tiden. 

Inkörningstiden kortas av desto fler cykler som har gjorts. 

Kapaciteten för resterande salvor är relativt jämn och håller en god nivå på grund av att etableringen 

och avetableringen samt laddningen sker effektivt och utan onödiga spilltider. Inkörningen har vid de 

sista salvorna stabiliserats. 
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Figur 6.23  Kapacitet över antal laddade hål per timme för varje cykels salva. Se även bilaga 4 och bilaga 5 

 

I figur 6.23 ser vi en tydlig ökning av kapaciteten efter varje cykel. Den enda avvikelsen är vid salva 6A 

då laddningen tog lite längre tid jämfört med de andra cyklerna. Anledningen till att kapaciteten är så 

låg vid salva 4A är att den var för dåligt laddad från början så arbetet med den laddningen tog nästan 

dubbelt så lång tid då allt arbete behövde göras om för en omsprängning.  

Vid de två sista salvorna ser kapaciteten ut att stabiliseras. Inkörningen för etablering och 

avetablering är stabil och laddningen sker metodiskt och effektivt. 
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Figur 6.24  Kapacitet över antal kubikmeter lastat berg per timme för varje cykels salva. Se även bilaga 4 och              
bilaga 5 

 

Kapaciteten för lastningen har varit mycket ojämn, vilket kan ses i figur 6.24. Det har helt berott på 

hur många lastbilar som har funnits till förfogande men också hur lastbilschaufförerna har valt att 

planera sina raster. På grund av ojämnheten vid lastningarna som uppkom på grund av rasterna 

valde skiftchef Nils-Gunnar Litzén att från salva 8 beställa hälften av lastbilarna till starten av 

lastningen och resterande en halvtimme senare. Det ledde till att det blev en bättre kontinuitet och 

effektivitet under lastningen.   

Ojämnheten i grafen i figur 6.24 kan även bero på vilken tid på dygnet som lastningen skedde. Om en 

lastning sker under rusningstrafik tar transporterna mellan projektet och bergskrossen längre tid än 

om den inte sker under rusningstrafik.  

Vid salva 6A och salva 7 tog det lång tid för lastbilarna att väga in sig vid bergskrossen. Lastaren stod 

då under lång tid still vilket drog ner kapaciteten för de salvorna.  

Vid salva 8 har lastningen skett med 8 lastbilar och lastningen flöt på betydligt bättre än vid de flesta 

tidigare salvorna.  
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Figur 6.25  Kapacitet över antalet timmar för rensning per cykels salva. Se även bilaga 4 och bilaga 5 

 

Hur länge rensningen har skett efter lastning beror på hur mycket lastningsmaskinen har kommit åt 

före och hur framkastet blivit efter en salva. Det märks också i figur 6.25 hur ojämnt rent tidsmässigt 

som rensningen har skett. Att det tar längre tid vid vissa tillfällen kan naturligtvis också bero på vem 

som rensar och hur noggrant det har utförts. 

Vid salva 4B och 6A har dokumentationen skett av skiftcheferna som inte dokumenterat någon 

rensning. Dessa kan därför ses som ett avbrott i mätningarna och syns i grafen som en kapacitet på   

0 timmar. 
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Figur 6.26  Kapacitet över antalet timmars skrotning vid varje cykels salva. Se även bilaga 4 och bilaga 5 

 

Tiden för skrotning har avtagit efter varje salva enligt figur 6.26 Vid salva 4B och 6A har det inte 

dokumenterats någon skrotning varför tiden för skrotning är nere på 0 timmar.  

Hur lång tid en skrotning tar är godtyckligt då det helt beror på hur berget har sprängts. Skiftcheferna 

på Skanska har dock uttryckt att skrotningen har tagit för lång tid varför tiden för arbetsmomentet 

har trappats ner allteftersom. Många rispor på berget antyder att skrotningen har varit för noggrann 

menarskiftchef Stefan Bergman och därför har skiftcheferna kunnat be skrotarna att minska ner 

tiden för skrotningen. 

Skiftcheferna har uttryckt att tiden för skrotning inte bör ta längre än vad den gjort vid salva 8. 

Framför allt inte då skrotningen inte görs för en estetiskt tilltalande tunnel utan för att säkerställa att 

inga lösa delar ska trilla ner på arbetarna.  
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7 Slutsatser 
Den planerade respektive utförda framdriften stämmer överens fram till vecka 15 då framdriften 

stoppades på grund av UE:s arbeten med att spränga fram botten. Framdriften har sedan successivt 

ökat för att i sista mätveckan börja jämna ut skillnaden mellan planerad och utförd framdrift. Det 

syns alltså en ökning av kapaciteten för arbetet generellt. 

Många av de stopp som skedde under uppstarten hade förmodligen kunnat förhindras. Det var ofta 

maskinfel på L2:an som innan den kom till projektet hade stått ute under en längre tid och inte var 

tillräckligt servad. På grund av att joysticken inte fungerade gick det inte att navigera borriggen och 

borrningen fick då göras manuellt vilket naturligtvis ledde till att borrningen tog längre tid.  

För att spara in på onödigt långa stopptider hade en maskinist från Atlas Copco som funnits där på 

plats varit att föredra. Då hade problemen med L2:an kunnat återställas mycket fortare.  

När sedan XE3:an anlände fanns det ingen från Atlas Copco på plats vilket gjorde att det inte gick att 

använda den direkt. Eftersom det är en ny maskin och det redan från början stod klart att den skulle 

anlända vecka 15 borde det kanske setts till i kalkyleringen att en ansvarig från Atlas Copco var där 

samma dag som XE3:an anlände.  

Olyckligtvis saknades en hylsa till XE3:an vid första igångkörningen och en slang var trasig vid leverans 

vilket gjorde att L2:an fick användas längre än vad som var tanken från början.  

Anledningen till det dåliga vattentrycket till XE3:an hade kanske kunnat upptäckas mycket tidigare 

om trycket hade testats innan borrningen sattes igång. Eventuellt hade felet då uppdagats vid ett 

tidigare skede och därmed inte stört produktionen. Om felet berodde på den mänskliga faktorn eller 

bristande kommunikation är oklart men oavsett vilket skulle detta kunna ses över. 

I början vid användandet av XE3:an var det navigeringen som tog lång tid och det syns en tydlig för-

bättring efter varje borrning. Det har dock skett en del spilltider mellan etablering och navigering av 

borriggen vilket berodde på att informationen om att borriggen stod på plats inte nådde mättekni-

kern i tid. När det sedan började kommuniceras med en komradio blev spilltiderna betydligt mindre 

och försvann sedan helt vilket visar på att en komradio hade behövts redan från dag ett.  

Vattenansamlingar framme vid stuffen har också varit ett problem som har stoppat upp produktion-

en. Istället för att pumpa ut vattnet under natten har detta gjorts på morgonen vilket har resulterat i 

att annat arbete har fått starta senare än väntat. Trots att det funnits en medvetenhet kring detta 

har ingen förändring skett vilket antingen tyder på bristande kommunikation eller beslutsamhet. 

Laddningen har skett med en tydligt ökande kapacitet vilket tyder på att det inte behövs någon 

längre inkörningstid innan allt rullar på. Eventuellt hade kapaciteten kunnat ökas en aning då det blev 

problem med laddningsbilen vid salva 3C. Under iordningsställandet av laddningsbilen hade primers 

och LP-tändare kunnat förberedas under tiden vilket hade resulterat i att laddningsmomentet hade 

tagit kortare tid.   

Under uppstarten var det mycket problem med täckningen av salvan på grund av svårigheter att 

fästa mattorna vid konturen där bultarna satt. Det fanns ingen kran som nådde upp varför en provi-

sorisk ramp byggdes upp av sprängt berg och stockmattor för att på så sätt kunna täcka den övre 
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delen av fronten. Rambyggnationen medförde att det tog lång tid mellan laddning och täckning. Som 

det visar sig i diagrammet för uppstarten vecka 15 och vecka 16 så har täckningen tagit en relativt 

stor tid av hela utförda arbetsveckan.  

Vid den fortsatta täckningen av salvan, då portarna med täckmattor kom upp, visade det sig ta 
betydligt kortare tid att täcka fronten. Vid de första salvorna behövde dock täckning vid konturen ske 
vilket ledde till en ökad tid på momentet.  
 
På grund av svårigheterna med att få mattorna på plats hyrdes sedan en lyftkran in. När den inhyrda 
kranen var på plats gick täckningen betydligt smidigare. Eftersom höjden på tunneln varit känd redan 
vid planeringen och de befintliga maskinernas kapacitet var kända hade det kunnat kalkyleras för en 
kran redan från start vilket förmodligen skulle kortat ner tiden för täckningen avsevärt.  
 
Vid lastning har flera problem uppstått. Bland annat har det tagit lång tid på grund av att det inte 

funnits tillräckligt med lastbilar vid utlastningen av bergmassor.  

Kapaciteten på själva utlastningen från fronten upp till bilarna hade en mindre betydande inverkan 

men är dock intressant att ta upp. Inkörningen av lastbilschaufförerna tog tid på grund av 

problematiken kring hur de skulle ställa upp på den långsmala etableringsytan så att lastaren fick 

tillräckligt med utrymme. När chaufförerna fick direktioner om hur de skulle stå flöt arbetet på bra. 

Då lastaren har stått och väntat på lastbilarna har den stått på tomgång vilket har haft en dålig effekt 

ur miljösynpunkt. Vid ett flertal tillfällen har lastaren stått uppemot 10 minuter och väntat men 

under projektets fortskridande togs detta problem upp och därefter stängdes lastaren av vid väntan 

på anländande lastbilar. 

Synkroniseringen av lastbilschaufförerna brast då de var tvungna att ta rast efter en viss tid. Efter 

konversation med skiftcheferna är detta något som inte har tagits med i beräkningarna.  

Hade en dialog mellan skiftchefer och ansvarig för lastbilarna förts innan projektet startade hade 

kanske en mer effektiv lösning av lastningen kunnat ske redan från start. Det hade då kunnat 

beslutas om att raster skulle ske i omgångar för att se till att produktionen hela tiden var i rullning. 

Lastbilschaufförerna skulle då även kunnat vara medvetna om hur etableringen ser ut och veta från 

början hur de skulle ställa sig för att få till en effektiv lastning.   

Mycket problem med hammaren skapade störningar i produktionen vilket eventuellt hade kunnat 
förhindras om den ombyggda grävmaskinen och hammaren servades regelbundet och det sågs till 
redan från början att maskinerna är funktionsdugliga. I det stora hela har dock inte skrotningen 
stoppat upp nämnvärt i fortskridandet av arbetet. Uppfattningen om denna maskin har varit att 
många fel och brister har upptäckts under projektets gång vilket inte ska ske.  
 
Då lastning och rensning ofta sker samtidigt är det svårt att avgöra och komma med några 

rekommendationer för arbetsmomentet. Det är ett väldigt specifikt projekt med en långsmal 

etablering samt en front som har gjort det nästintill omöjligt att arbeta med två maskiner samtidigt. 

Vid närmare eftertanke kunde det dock vid uppstarten samt vid de första cyklerna ha arbetats mer i 

fas så att lastaren arbetat vid upplaget samtidigt då rensning skett framme vid fronten. Men detta 

kan vara svårt att förutspå vid planeringen av hur mycket utrymme var och en av maskinerna tar.  
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Generellt för alla moment gäller att under kalkyleringen försöka sätta sig in i hur etableringen och 

hur alla maskiner ska verka. Förhoppningsvis fås då en djupare förståelse för hur lite plats det finns 

till förfogande och det kan då avgöras om en förlängning av tiden för respektive moment är på sin 

plats.  

Eftersom yrkesarbetarna och skiftcheferna talade olika språk var de ofta tvungna att gå via 

yrkesarbetarnas egen skiftchef för att kommunicera. Detta medförde naturligtvis många spilltider då 

denna inte alltid fanns på plats. Ur arbetsmiljösynpunkt kan språkbarriärerna ha en negativ effekt på 

säkerheten i projektet. Om en direkt fara påtalas av till exempel en skiftchef kan det ta tid för 

yrkesarbetaren att uppfatta vad som menas. Det bör därför under kalkylering diskuteras för- och 

nackdelar med att ta in arbetskraft som inte talar svenska eller engelska. 
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Bilaga 1 

 

Dokumentation moment cykler 

Datum Namn Cykel Moment Tid (h) Stopp Kommentar 

2013-04-16 Salva 4 A  1 Borrning 4:35     

      Etablering 0:05     

      Navigera borriggen 0:20     

      Borrning 4:00   2 bommar  användes, därefter 3 bommar  

      Avetablering 0:10     

      Laddning 3:55 0:45 En slang fungerade ej. Detta reparerades. 

      
Etablera 
laddutrustningen 

0:25     

      Laddning 3:20     

      Avetablering 0:05     

      Täckning av front 0:05     

      Salva 0:00     

2013-04-17 Salva 4 A    Borrning 2:50 0:10 Påfyllning av olja 

  Omskjutning   Etablering 0:10     

      Navigera borriggen 0:25     

      Borrning 2:00     

      Avetablering 0:15     

      Laddning 2:50     

      
Etablera 
laddutrustningen 

0:05     

      Laddning 2:05     

      Avetablering 0:15     

      Täckning av front 0:25     

      Salva 0:00     

      Lastning 3:00     

      Skrotning 1:30     

      Rensning 0:20     

2013-04-18     Lastning 3:20     

      Skrotning 2:45     

      Rensning 0:50     
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Dokumentation moment sammanställning 

Cykel Moment Tid (h) 

1 Borrning 7:25 

  Etablering 0:15 

  Navigera borriggen 0:45 

  Borrning 6:00 

  Avetablering 0:25 

  Laddning 6:45 

  Etablera laddutrustningen 0:30 

  Laddning 5:25 

  Avetablering 0:20 

  Täckning av front 0:30 

  Salva 0:00 

  Lastning 6:20 

  Skrotning 4:15 

  Rensning 1:10 

  Stopp 0:55 

  Total tid  26:50 
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Dokumentation moment cykler 

Datum Namn Cykel Moment Tid (h) Stopp Kommentar 

2013-04-18 Salva 5 A 2 Borrning 3:50 0:55 Inmätning, kalkylering 

      Etablering 0:10     

      Navigera borriggen 0:20     

      Borrning 3:15     

      Avetablering 0:05     

      Laddning 2:50     

      Etablera laddutrustningen 0:10     

      Laddning 2:15     

      Avetablering 0:05     

      Täckning av front 0:20     

      Salva 0:00     

2013-04-19     Lastning 7:30     

      Skrotning 3:45     

      Rensning 0:30     

 

 

 

Dokumentation moment sammanställning 

Cykel Moment Tid (h) 

2 Borrning 3:50 

  Etablering 0:10 

  Navigera borriggen 0:20 

  Borrning 3:15 

  Avetablering 0:05 

  Laddning 2:50 

  Etablera laddutrustningen 0:10 

  Laddning 2:15 

  Avetablering 0:05 

  Täckning av front 0:20 

  Salva 0:00 

  Lastning 7:30 

  Skrotning 3:45 

  Rensning 0:30 

  Stopp 0:55 

  Total tid  19:20 
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Dokumentation moment cykler 

Datum Namn Cykel Moment Tid (h) Stopp Kommentar 

2013-04-19 Salva 4 B  3 Borrning 3:00     

  Nischstross   Etablering 0:05     

      Navigera borriggen 0:25     

      Borrning 2:30     

      Avetablering 0:00     

2013-04-22     Borrning 3:30     

      Etablering 0:00     

      Navigera borriggen 0:00     

      Borrning 3:25     

      Avetablering 0:05     

      Laddning 1:40     

      Etablera laddutrustningen 0:05     

      Laddning 1:20     

      Avetablering 0:05     

      Täckning av front 0:10     

      Salva 0:00     

      Lastning 3:00     

      Skrotning 0:00     

      Rensning 0:00     

 

Dokumentation moment sammanställning 

Cykel Moment Tid (h) 

3 Borrning 6:30 

  Etablering 0:05 

  Navigera borriggen 0:25 

  Borrning 6:00 

  Avetablering 0:00 

  Laddning 1:40 

  Etablera laddutrustningen 0:05 

  Laddning 1:20 

  Avetablering 0:05 

  Täckning av front 0:10 

  Salva 0:00 

  Lastning 3:00 

  Skrotning 0:00 

  Rensning 0:00 

  Stopp 0:00 

  Total tid  11:10 
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Dokumentation moment cykler 

Datum Namn Cykel Moment Tid (h) Stopp Kommentar 

2013-04-22 Salva 6A 4 Borrning 3:00     

      Etablering 0:05     

      Navigera borriggen 0:25     

      Borrning 2:30     

      Avetablering 0:00     

2013-04-23     Borrning 2:20     

      Etablering 0:00     

      Navigera borriggen 0:00     

      Borrning 2:15     

      Avetablering 0:05     

      Laddning 2:20     

      Etablera laddutrustningen 0:05     

      Laddning 1:55     

      Avetablering 0:15     

      Täckning av front 0:05     

      Salva 0:00     

      Lastning 2:50     

2013-04-23 Salva 6A    Laddning 0:20     

  Omskjutning   Lastning 4:10     

 

Dokumentation moment sammanställning 

Cykel Moment Tid (h) 

4 Borrning 5:20 

  Etablering 0:05 

  Navigera borriggen 0:25 

  Borrning 4:45 

  Avetablering 0:05 

  Laddning 2:40 

  Etablera laddutrustningen 0:05 

  Laddning 2:15 

  Avetablering 0:15 

  Täckning av front 0:05 

  Salva 0:00 

  Lastning 7:00 

  Skrotning 0:00 

  Rensning 0:00 

  Stopp 0:00 

  Total tid  15:00 



 6  
 

 

Dokumentation moment cykler 

Datum Namn Cykel Moment Tid (h) Stopp Kommentar 

2013-04-24 Salva 7 5 Borrning 3:35     

      Etablering 0:05     

      Navigera borriggen 0:25     

      Borrning 3:00     

      Avetablering 0:05     

      Laddning 1:30     

      Etablera laddutrustningen 0:05     

      Laddning 1:10     

      Avetablering 0:10     

      Täckning av front 0:05     

      Salva 0:00     

      Lastning 6:55     

      Skrotning 1:00     

      Rensning 1:00     

2013-04-24 Omskjutning   Laddning 0:30     

2013-04-25     Lastning 7:35     

      Skrotning 2:30 0:25 trasig hammare 

      Rensning 1:35     

 

 

Dokumentation moment sammanställning 

Cykel Moment Tid (h) 

5 Borrning 3:35 

  Etablering 0:05 

  Navigera borriggen 0:25 

  Borrning 3:00 

  Avetablering 0:05 

  Laddning 2:00 

  Etablera laddutrustningen 0:05 

  Laddning 1:10 

  Avetablering 0:10 

  Täckning av front 0:05 

  Salva 0:00 

  Lastning 14:30 

  Skrotning 3:30 

  Rensning 2:35 

  Stopp 0:25 

  Total tid  26:35 

 



 7  
 

Dokumentation moment cykler 

Datum Namn Cykel Moment Tid (h) Stopp Kommentar 

2013-04-25 Salva 8 6 Borrning 3:50     

      Etablering 0:10     

      Navigera borriggen 0:20     

      Borrning 3:15     

      Avetablering 0:05     

      Laddning 2:00     

      Etablera laddutrustningen 0:05     

      Laddning 1:45     

      Avetablering 0:05     

      Täckning av front 0:05     

      Salva 0:00     

2013-04-26     Lastning 4:55     

      Skrotning 1:30 0:15 Fel på hammare 

      Rensning 0:30     

 

 

 

Dokumentation moment sammanställning 

Cykel Moment Tid (h) 

6 Borrning 3:50 

  Etablering 0:10 

  Navigera borriggen 0:20 

  Borrning 3:15 

  Avetablering 0:05 

  Laddning 2:00 

  Etablera laddutrustningen 0:05 

  Laddning 1:45 

  Avetablering 0:05 

  Täckning av front 0:05 

  Salva 0:00 

  Lastning 4:55 

  Skrotning 1:30 

  Rensning 0:30 

  Stopp 0:15 

  Total tid  13:00 
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Jämförelse cykel-medelvärde 
Cykel  Moment Tid 

Medelvärde Borrning 5:05 

  Laddning 2:59 

  Lastning 7:12 

  Skrotning 3:15 

  Rensning 1:11 

1 Borrning 7:25 

  Laddning 6:45 

  Lastning 6:20 

  Skrotning 4:15 

  Rensning 1:10 

2 Borrning 3:50 

  Laddning 2:50 

  Lastning 7:30 

  Skrotning 3:45 

  Rensning 0:30 

3 Borrning 6:30 

  Laddning 1:40 

  Lastning 3:00 

  Skrotning 0:00 

  Rensning 0:00 

4 Borrning 5:20 

  Laddning 2:40 

  Lastning 7:00 

  Skrotning 0:00 

  Rensning 0:00 

5 Borrning 3:35 

  Laddning 2:00 

  Lastning 14:30 

  Skrotning 3:30 

  Rensning 2:35 

6 Borrning 3:50 

  Laddning 2:00 

  Lastning 4:55 

  Skrotning 1:30 

  Rensning 0:30 

 

 

 

Tidåtgång medelvärde 
Antal 
cykler Timme/salva Borrning Laddning Lastning Skrotning Rensning Total tid (h) 

6 Medelvärde (h) 5:05 2:59 7:12 3:15 1:11   

  Summa (h) 30:30 17:55 43:15 13:00 4:45   

  Andel av totaltid 28% 16% 40% 12% 4% 109:25 
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Stickprover lastning effektivitet 

Datum Start Slut Tid(h) 
Summa 

väntetider 
Summa totalt lastning(h) 

Effektiv tid lastning 
(%) 

2013-04-08 7:40 7:43 0:03       

3 BILAR 7:48 8:19 0:31       

  8:27 8:30 0:03       

  8:35 8:51 0:16       

  8:53 9:03 0:10       

  10:13 10:22 0:09       

  10:34 10:43 0:09       

  10:50 11:20 0:30       

        1:51 5:55 69% 

2013-04-09 7:26 7:44 0:18       

3 BILAR 7:59 8:15 0:16       

  8:33 8:48 0:15       

        0:49 2:20 65% 

2013-04-11 10:55 11:07 0:12   Uppmätta tider( ej hela lastningstiden)   

5 BILAR 11:10 11:11 0:01   10:30   

  11:15 11:18 0:03   13:20   

  11:24 11:42 0:18       

  12:27 12:30 0:03       

        0:37 2:50 78% 

2013-04-16 
 7 BILAR 

7:43 8:16 0:33       

8:16 8:20 0:04       

  8:30 8:51 0:21   7:43   

  8:57 9:02 0:05   12:00   

  09:55 10:14 0:19       

  10:20 10:37 0:17       

  11:35 12:00 0:25       

        2:04 04:17 52% 
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Rådata kapacitet cykler 

Cykel 
Uppföljning Borrning 

Datum Namn Borrmeter Tid(h) h Antal hål Borrmeter totalt m/h borrade hål/h 

1 2013-04-16 Salva 4 A hel 5,8 4:35   142 823,6     

1 2013-04-17 Salva 4 A Omskjutning 5 2:50   140 700     

1   Salva 4 A hel 5,8 7:25 7,42 142 823,6 111,0 19,1 

2 2013-04-18 Salva 5 A 5 3:50 3,83 140 700 182,6 36,5 

3 2013-04-22 Salva 4 B nischstross 5,8 6:30 6,50 107 620,6 95,5 16,5 

4 2013-04-23 Salva 6A 5,8 3:00   138 800,4     

4 2013-04-23 Salva 6A omskjutning 5 2:20   10 50     

4   Salva 6A 5,8 5:20 5,33 138 800,4 150,1 25,9 

5 2013-04-24 Salva 7 5,8 3:35   142 823,6     

5 2013-04-24 Salva 7 omskjutning 3,5     19 66,5     

5   Salva 7 5,8 3:35 3,58 142 823,6 229,8 39,6 

6 2013-04-25 Salva 8 5,8 3:50 3,83 142 823,6 214,9 37,0 

 

 

 

Cykel 
Uppföljning Laddning 

Datum Namn Antal hål Kg laddning h h(uträkning) Antal hål/h kg/h 

1 2013-04-16 Salva 4 A hel 142 610 3:55       

1 2013-04-17 Salva 4 A Omskjutning 140 850 2:50       

1   Salva 4 A hel 138 1460 6:45 6,75 20,4 216,3 

2 2013-04-18 Salva 5 A 136 888 2:50 2,83 48,0 313,4 

3 2013-04-22 Salva 4 B nischstross 103 750 1:40 1,67 61,8 450,0 

4 2013-04-23 Salva 6A 138 884,2 2:20       

4 2013-04-23 Salva 6A omskjutning 10 15 0:20       

4   Salva 6A 134 899,2 2:40 2,67 50,3 337,2 

5 2013-04-24 Salva 7 142 860,9 1:30       

5 2013-04-24 Salva 7 omskjutning 19 15 0:30       

5   Salva 7 138 875,9 2:00 2,00 69,0 438,0 

6 2013-04-25 Salva 8 138 878 2:00 2,00 69,0 439,0 
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Cykel 
Uppföljning Lastning 

Datum Namn mᶟ berg, teoretiskt Tid(h) h(uträkning) mᶟ/h 

1 2013-04-16 Salva 4 A hel 359,6 3:00     

1 2013-04-17 Salva 4 A Omskjutning   3:20     

1   Salva 4 A hel 359,6 6:20 6,33 56,8 

2 2013-04-18 Salva 5 A 446,6 7:30 7,50 59,5 

3 2013-04-22 Salva 4 B nischstross 315 3:00 3,00 105,0 

4 2013-04-23 Salva 6A 353,8 2:50     

4 2013-04-23 Salva 6A omskjutning   4:10     

4   Salva 6A 353,8 7:00 7,00 50,5 

5 2013-04-24 Salva 7 359,6 6:55     

5 2013-04-24 Salva 7 omskjutning   7:35     

5   Salva 7 359,6 14:30 14,50 24,8 

6 2013-04-25 Salva 8 359,6 4:55 4,92 73,1 

 

 

 

 

 

Cykel 
Uppföljning Rensning Skrotning 

Datum Namn Tid (h) Tid (h) 

1 2013-04-16 Salva 4 A hel 0:20 1:30 

1 2013-04-17 Salva 4 A Omskjutning 0:50 2:45 

1   Salva 4 A hel 1:10 4:15 

2 2013-04-18 Salva 5 A 0:30 3:45 

3 2013-04-22 Salva 4 B nischstross 0:00 0:00 

4 2013-04-23 Salva 6A     

4 2013-04-23 Salva 6A omskjutning     

4   Salva 6A 0:00 0:00 

5 2013-04-24 Salva 7 1:00 1:00 

5 2013-04-24 Salva 7 omskjutning 1:35 2:30 

5   Salva 7 2:35 3:30 

6 2013-04-25 Salva 8 0:30 1:30 
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Kapacitet cykler 

Cykel Namn 
Borrning Laddning Lastning Rensning Skrotning 

borrmeter/h borrhål/h hål/h kg/h mᶟ/h Tid (h) Tid (h) 

1 Salva 4 A  111,0 19,1 21,0 216,3 56,8 1:10 4:15 

2 Salva 5 A 182,6 36,5 49,4 31,1 59,5 0:30 3:45 

3 Salva 4 B nischstross 95,5 16,5 64,2 450,0 105,0 0:00 0:00 

4 Salva 6A 150,1 25,9 51,8 337,2 50,5 0:00 0:00 

5 Salva 7 229,8 39,6 71,0 438,0 24,8 2:35 3:30 

6 Salva 8 214,9 37,0 71,0 439,0 73,1 0:30 1:30 
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Dokumentation sprängning - cykler 

Datum Namn Laddningsvikt (kg) 
Salvlängd 
(m) 

Antal borrhål Tändmedel Sprängämne 
Volym 
(mᶟ) 

2013-04-16 Salva 4 A hel 610 5,8 142 LP SSE 359,6 

2013-04-17 Salva 4 A Omskjutning 850 5 140 NONEL SSE   

2013-04-18 Salva 5 A 888 5,8 140 LP SSE 446,6 

2013-04-22 Salva 4 B nischstross 750 - 107 LP SSE+DXB 315 

2013-04-23 Salva 6A 884,2 5,8 138 LP SSE 353,8 

2013-04-23 Salva 6A omskjutning 15 - 10 LP DXB   

2013-04-24 Salva 7 860,9 5,8 142 LP SSE 359,6 

2013-04-24 Salva 7 omskjutning 15 3,5 19 LP DXB   

2013-04-25 Salva 8 878 5,8 142 LP SSE 359,6 

 

 

 

LP=Long play-tändare 

DXB= Patronerat sprängämne 

SSE= Emulsion 
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 Sektion över salvornas placering (ej skalenlig) 
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Momentmall för dokumentation

Datum:

Moment Start/Slut Kommentar Övrigt Kvantitet

Borrning

Köra fram borriggen

Navigera borriggen

Borrning

Avetablering

Borrmeter

Timmar totalt

Laddning

Etablera laddutrustningen

Laddning

Avetablering

Täckning av front

Salva

Antal hål

Kg 

Timmar totalt

Ventilera gaser

Timmar totalt

Lastning

mᶟ berg, verklig 

Rensning

Timmar totalt

Skrotning

Etablering

Avetablering

Mantelarea (m²)

Stuffvägg (m²)

Timmar totalt

Förstärkning

Borrning

Bultning

Antal bultar

Meter bult

Timmar totalt

Etablering/Avetablering

Torktid

mᶟ sprutbetong

Injektering

Etablering

Borrning

Avetablering

Etablering(fler hål behövs)

Injektering

Avetablering

Borrmeter

Kg

Timmar totalt



1 
 

Bilaga 9 

 

Plan över salvornas placering (ej skalenlig) 
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Sammanställning av cirkeldiagram 

Vecka Tid (h) Moment Procent 

13 0:40 Borrning 2% 

  3:55 Sprutbetong (UE) 12% 

  1:40 Geologkontroll 5% 

  9:45 Bultsättning inkl. borrning 31% 

  3:45 Skrotning 12% 

  0:50 Lastning 3% 

  1:05 Spolning 3% 

  9:00 Stopp 28% 

  0:55 Spilltider 3% 

  31:35 Total tid 100% 

14 20:25 UE:s Insats 36% 

  2:50 Spilltider 5% 

  3:35 Inmätning 6% 

  9:55 Lastning 18% 

  2:20 Rensning 4% 

  0:30 Skrotning 1% 

  6:35 Borrning 12% 

  2:00 Laddning 4% 

  1:25 Täckning 3% 

  7:05 Stopp 13% 

  56:40 Total tid 100% 

15 & 16 6:20 Spilltider 8% 

  4:30 Evenemang 5% 

  22:45 Lastning 27% 

  04:45 Rensning 6% 

  9:20 Laddning 11% 

  4:50 Täckning 6% 

  23:10 Borrning 28% 

  2:45 Rampbyggnad 3% 

  3:30 Skrotning 4% 

  1:20 Stopp 2% 

  83:15   100% 
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Dokumentation moment 

Vecka Datum  Moment Tid (h) Stopp Kommentar Kvantitet 

v.13 2013-03-26 Borrning spyling 0:40 4:50 Joystick fungerade ej, reparatör på plats.     

    Geologkontroll 1:40         

    Borrning för bult 1:10         

    Sättning av bult 3:15     22 st 

    Spilltider 0:20         

  2013-03-27             

    Skrotning 3:45   Navigeringen fungerade ej på L2--> fördröjning     

    Lastning 0:50         

    Spolning 1:05         

    [UE]Sprutbetong  1:45 4:00 Sten i betongbilsprutan [UE] --> stopp 10 m³ 

    Spilltider 0:35         

  2013-03-28             

    Borrning(selektiv bult) 2:50 0:10 Elförsörjningsproblem vid borrning--> stopp     

    Selektiv bultning  2:30     28 st 

    [UE]Sprutbetong 2:10     12 m³ 

v.14 2013-04-02             

    Inmätning 1:45         

    Lastning 4:50 2:30 Pumpning av vatten vid stuffen--> stopp     

    [UE]Spolning 0:40         

    [UE]Borrning  2:25 1:00 Fel på slang--> stopp     

    Spilltider 0:15         

  2013-04-03             

    Rensning 0:40         

    Skrotning 0:30         

    Lastning 1:20         

    [UE]Spolning 0:20   Reparatör på plats UE s borrigg (1:35)     

    Inmätning 0:50         

    [UE]Borrning botten 3:40         

    Lastning 2:00         

    Rensning 0:55         

    [UE]Spolning 1:00         

    [UE]Laddning 0:25         

    [UE]Täckning 0:10         

    [UE]Lastning 2:30         

    [UE]Laddning 1:45         

    Spilltider 0:10         
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Dokumentation moment 

Vecka Datum  Moment Tid (h) Stopp Kommentar Kvantitet 

  2013-04-04             

    [UE]Laddning rest hål 0:40         

    [UE]Rensning 0:30         

    [UE]Borrning L2 0:05 1:15 L2 trasig tar UE s borrigg istället--> försening     

    [UE]Borrning rest hål botten UE 0:40         

    [UE]Laddning 1:00         

    [UE]Täckning 0:10         

    [UE]Rensning 4:25         

    Inmätning kil 1:00         

    Borrning av kil 1:30 2:20 Stopp pga nedmontering och rep. av L2     

    Spilltider 0:10         

  2013-04-05             

    Borrning av kil 1:10     28 st 

    Laddning 1:00     80 kg 

    Täckning 0:25         

    Lastning 1:45         

    Rensning 0:45         

    Borrning av kil samt runt om 3:55     52 st 

    Laddning 1:00     150 kg 

    Täckning 1:00         

    Spilltider 2:15         

v.15 2013-04-08             

    Lastning 6:30         

    Skrotning 0:35         

    Borrning 2:20     42 st 

    Laddning 1:00     100 kg 

    Täckning 1:05         

    Spilltider 0:50         

  2013-04-09             

    Lastning 2:20         

    Rampbyggnad 0:50         

    Borrning 6:55 0:30 Pumpning av stuffen--> stopp 21 st 

    Skrotning 1:00         

    Spilltider 1:25         

  2013-04-10             

    Evenemang 4:30     48 kg 

    Rensning 1:20         

    Borrning 4:30 0:50 Nya borrkronor samt slut på vatten--> stopp 128 st 

    Laddning 3:30     215 kg 

    Spilltider 0:45         

 



3 
 

 

Dokumentation moment 

Vecka Datum  Moment Tid (h) Stopp Kommentar Kvantitet 

  2013-04-11             

    Täckning (uk+ ök) 1:55         

    Rampbyggnad 1:55         

    Lastning 7:00         

    Skrotning 1:00         

    Rensning 1:30         

    Spilltider 0:10         

  2013-04-12             

    Rensning 0:55         

    Borrning 5:55     77 st 

    Laddning 1:30     240 kg 

    Täckning 0:30         

    Spilltider 0:20         

v.16 2013-04-15             

    Borrning 3:30     75 st 

    Laddning 2:50     368 kg 

    Täckning 1:20         

    Lastning 2:10         

    Spilltider 2:40         

  2013-04-16             

    Laddning 0:30     15,8 kg 

    Lastning 4:45     11 st 

    Skrotning 0:55         

    Rensning 1:00         

    Spilltider 0:10         



1 
 

Bilaga 12 

 

Uppstarten effektivitet, % 

Datum Effektiv tid Stopp Total tid(h) Effektivitet % Spilltider Överlappningstider 

2013-03-26 6:25 5:10 11:35 55% 0:20 0:15 

2013-03-27 6:50 4:35 11:25 60% 0:35 0:40 

2013-03-28 7:20 0:10 7:30 100%     

2013-04-02 8:30 3:45 12:15 69% 0:15   

2013-04-03 10:05 0:05 10:10 99% 0:05   

2013-04-04 6:15 3:45 10:00 63% 2:30   

2013-04-05 8:08 2:17 10:25 78% 2:17   

2013-04-08 10:37 0:53 11:30 92% 0:53   

2013-04-09 10:10 1:25 11:35 88% 1:25   

2013-04-10 9:05 0:40 9:45 93% 0:15   

2013-04-11 13:10 0:10 13:20 99% 0:10   

2013-04-12 8:50 0:05 8:55 99% 0:05   

2013-04-15 7:10 2:40 9:50 73% 2:40   

2013-04-16 5:05 0:10 5:15 97% 0:10   
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Rådata kapacitet uppstarten Borrning 

Datum Namn Borrmeter Tid(h) h Antal hål Borrmeter totalt m/h borrade hål/h 

2013-04-05 salva 1A 3 1:10 1,17 28 84,0  72,0 24,0 

2013-04-05 salva 2A+1B 3 3:55 3,92 52 156,0  39,8 13,3 

2013-04-08 Salva 2B 3 2:20 2,33 42 126,0  54,0 18,0 

2013-04-10 Salva 3A 3 1:55 1,92 21 63,0  32,9 11,0 

2013-04-11 Salva 1+2C 5 9:55 9,92 128 640,0  64,5 12,9 

2013-04-12 Salva 3B  4,5 5:55 5,92 77 346,5  58,6 13,0 

2013-04-15 Salva 3C  5,8 3:30 3,50 75 435,0  124,3 21,4 

2013-04-16 Salva 1C-3C glasögon 5,8 0:00 0,00 11 0,0  0 0 

 

 

Rådata kapacitet 
uppstarten 

Laddning 

Datum Namn Antal hål Kg laddning h h(uträkning) Antal hål/h kg/h 

2013-04-05 salva 1A 24 80 1:00 1,00 24,0 80,0 

2013-04-05 salva 2A+1B 48 150 1:00 1,00 48,0 150,0 

2013-04-08 Salva 2B 38 100 1:00 1,00 38,0 100,0 

2013-04-10 Salva 3A 17 48 0:45 0,75 22,7 64,0 

2013-04-11 Salva 1+2C 124 215 3:30 3,50 35,4 61,4 

2013-04-12 Salva 3B  73 240 1:30 1,50 48,7 160,0 

2013-04-15 Salva 3C  71 368 2:50 2,83 25,1 129,9 

2013-04-16 Salva 1C-3C glasögon 11 15,8 0:30 0,50 22,0 31,6 

 

 

Rådata kapacitet 
uppstarten 

Lastning 

Datum Namn mᶟ berg, teoretiskt Tid(h) h(uträkning) mᶟ/h 

2013-04-05 salva 1A 33.56 1:45 1,8 18,6 

2013-04-05 salva 2A+1B 71,6 6:30 6,5 11,0 

2013-04-08 Salva 2B 38,0 2:20 2,3 16,3 

2013-04-10 Salva 3A 44,7       

2013-04-11 Salva 1+2C 227,6 7:00 7,0 38,9 

2013-04-12 Salva 3B  50,7 2:10 2,2 23,4 

2013-04-15 Salva 3C  151,7       

2013-04-16 Salva 1C-3C glasögon 0,0 4:45 4,8 31,9 
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Kapacitet uppstarten 

Uppstart Namn 
Borrning Laddning Lastning 

borrmeter/h borrhål/h laddhål/h kg laddning /h 
lastat berg  
mᶟ/h 

L2 salva 1A 72,0 24,0 24,0 80,0 18,6 

L2 salva 2A+1B 39,8 13,3 48,0 150,0 11,0 

L2 Salva 2B 54,0 18,0 38,0 100,0 16,3 

L2 Salva 3A 32,9 11,0 22,7 64,0 0,0 

XE3 Salva 1+2C 64,5 12,9 35,4 61,4 38,9 

XE3 Salva 3B underdelen 58,6 13,0 48,7 160,0 23,4 

XE3 Salva 3C överdel 124,3 21,4 25,1 129,9 0,0 

XE3 Salva 1C-3C glasögon 0,0 0,0 22,0 31,6 31,9 
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Dokumentation sprängning uppstarten 

Datum Namn 
Laddnings-
vikt (kg) 

Salvlängd 
(m) 

Antal 
borrhål 

Tändmedel Sprängämne 
Volym 
(m3) 

2013-04-05 Salva 1A 80 3 28 LP DXB 33,56 

2013-04-05 Salva 2A+1B 150 3 52 LP DXB 71,58 

2013-04-08 Salva 2B 100 3 42 LP DXB 38,02 

2013-04-10 Salva 3A 48 3 21 LP DXB 44,74 

2013-04-11 Salva 1+2C(kontur+stross) 215 5 128 LP DXB 227,61 

2013-04-12 Salva 3B underdelen 240 4,5 77 LP DXB 50,7 

2013-04-15 Salva 3C överdel 368 5,8 75 LP SSE 203 

2013-04-16 Salva 1C-3C glasögon 15,8 5,8 11 LP DXB   

 

 

 

 

LP=Long play-tändare 

DXB= Patronerat sprängämne 

SSE= Emulsion 
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Förenklad momentmall för dokumentation  

Datum:    

Moment Start/Slut Kommentar Övrigt 

Borrning       

Köra fram borriggen       

Navigera borriggen       

Borrning       

Avetablering       

Ladda       

Laddning       

Täckning av front       

Salva       

Ventilera gaser       

Lastning       

Rensning       

Skrotning       

Förstärkning       

Borrning       

Bultning       

Injektering       

Borrning       

Injektering       

 

 


