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Sammanfattning 
Elektriska maskiner för utlastning av bergmassor under mark används främst inom gruvindustrin men 
även vid drivning av bergrum och tunnlar med konventionella metoder i övriga anläggningssektorn. 
Elektriska maskiner för kontinuerlig lastning är en typ av maskiner som främst används vid schaktning 
av bergmassor i trånga orter. Detta examensarbete undersöker hur elektriska maskiner för 
kontinuerlig lastning kan användas vid utlastning av bergmassor från drivningen av en planerad 
avloppstunnel i Stockholm och jämför detta med utlastning med hjälp av dieseldriven hjullastare. 
Jämförelsen görs mellan en specifik maskin och en specifik metod i respektive maskinkategori och 
med avseende på tidsåtgång, energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader vilka beräknas 
utifrån en vald delsträcka av avloppstunneln. Arbetet syftar även till att identifiera andra för- och 
nackdelar med respektive utlastningsmetod samt att skapa en grund för vidare kalkylering i 
anbudsskedet.  

Resultaten visar att den elektriska maskinen för kontinuerlig lastning har hög lastkapacitet jämfört 
med hjullastaren i de studerade metoderna. För att detta ska ge tidsvinster i utlastningen som helhet 
vid schaktning i trånga orter behöver man dock utarbeta en metodik där den höga lastkapaciteten tas 
till vara genom att minimera väntetiden mellan de transportfordon som ska lastas. Resultaten visar 
även att energiförbrukning och koldioxidutsläpp minskas genom användning av den elektriska 
maskinen för kontinuerlig lastning. Maskiner för kontinuerlig lastning minskar även kostnaden för 
energiförbrukning och kan minska tid och kostnader för drivning av tunneln genom att reducera 
antalet nischer för lastning och vändning. 
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Abstract 
Electrical machines for underground transportation of shot rock are mainly used in the mining 
industry but also in conventional tunneling using drilling and blasting techniques in the construction 
industry. Electrical machines for continuous loading are a type of machines that are mainly used for 
excavation of shot rock in narrow drifts. This degree project investigates how electrical machines for 
continuous loading can be used in excavation and transportation of shot rock from a planned waste 
water tunnel project in Stockholm, Sweden. It compares a method using an electrical machine with a 
method using a diesel powered wheel loader. The comparison is made between two specific 
machines using two specific loading methods with respect to time required, energy consumption, 
carbon dioxide emissions and costs. Calculations are made based on a selected section of the tunnel. 
The degree project also seeks to identify other advantages and disadvantages of each method and to 
create a basis for further calculations.  

The results show that the electrical machine for continuous loading has a high loading capacity 
compared to the wheel loader in the studied methods. For this to provide time savings in the 
excavation stage as a whole in narrow drifts, a methodology needs to be developed where the high 
loading capacity is taken advantage by minimizing waiting time between the vehicles to be loaded. 
The results also show that the energy consumption and carbon dioxide emissions can be reduced by 
using the electrical machine for continuous loading. Machines for continuous loading can also reduce 
the cost of energy and might reduce time and costs for the excavation of the tunnel as a whole by 
reducing the number of niches for loading and turnaround. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund – elektriska anläggningsmaskiner 
Idén till detta examensarbete föddes vid ett besök i LKAB:s gruva i Kiruna. Processen vid 
underjordsbrytning i Kirunagruvan kan liknas vid den vanligaste metoden för konventionell 
tunneldrivning i Sverige, en metod som allmänt kallas för borrning och sprängning (Isaksson 2015, 
41). Tunneldrivning med denna metod följer en s.k. salvcykel. Salvcykeln inleds med salvborrning 
som följs av laddning, salva, utvädring av spränggaser, utlastning, maskinskrotning, rensning och 
avslutas med driftförstärkning innan nästa salvcykel inleds (Isaksson 2015, 42). Eventuellt utförs även 
för- och/eller efterinjektering i berget för att minska inläckage av vatten.  

Utlastningsmomentet kallas i LKAB:s process för raslastning och sker alltså efter sprängning då en 
frontlastare tar ut de bergmassor som sprängts loss. Frontlastarna i LKAB:s Kirunagruva är eldrivna, 
har hög kapacitet med 17-25 ton malm i skopan och kan vara såväl förarstyrda som fjärrstyrda (LKAB, 
2015). Maskinerna får elkraft via en kabel som automatiskt matas ut och in från en trumma 
monterad längst bak på maskinen. 

Fördelarna med eldrivna maskiner jämfört med dieseldrivna hävdas av tillverkare vara flera: de 
släpper inte ut avgaser, de bullrar mindre, de avger mindre värme och har högre energieffektivitet 
(Atlas Copco, 2015a). Atlas Copco som är en tillverkare av elektriska lastmaskiner åt gruvindustrin 
hävdar att energianvändningen för deras elektriska lastmaskiner är upp till 70% lägre än för 
motsvarande dieseldrivna maskin. Man hävdar också att serviceintervallet för en elektrisk maskin är 
dubbelt så långt jämfört med en dieseldriven (Atlas Copco, 2015a). Eldriften medför även att man 
kan använda sig av mer miljövänliga energikällor än fossila bränslen och om maskinerna dessutom 
fjärrstyrs innebär det att maskinförarna får en bättre arbetsmiljö utan damm, buller och vibrationer. 

En nackdel med de eldrivna maskinerna är att de inte bär med sig sin energikälla på samma sätt som 
de dieseldrivna gör. Det krävs således en investering i nödvändiga installationer för matning av 
elkraft vilket måste tas med i beräkningen. I LKAB:s verksamhet används elektriska maskiner av detta 
skäl endast i Kirunagruvan där brytningstiderna på respektive nivå är tillräckligt långa för att motivera 
en investering i det elektriska systemet. Vid gruvan i Malmberget där brytningstiderna är kortare 
används istället dieseldrivna maskiner (Lindberg, 2015). 

Det som väckte vårt intresse för att skriva ett examensarbete i detta ämne var alltså likheterna 
mellan underjordsbrytningen i LKAB:s gruva och ett större tunnelbygge med konventionella 
drivningsmetoder i anläggningssektorn. Skulle elektriska anläggningsmaskiner kunna bidra till 
exempelvis minskade utsläpp av fossila bränslen, minskad energianvändning, bättre arbetsmiljö och 
lägre kostnader i ett större tunnelprojekt utanför gruvindustrin? Vi började söka efter ett lämpligt 
projekt att studera och valet föll på en avloppstunnel i berg som Stockholm Vatten planerar att bygga 
mellan Bromma avloppsreningsverk och Sicklaanläggningen, ett stort projekt inom ramen för deras 
arbete med Stockholms framtida avloppsrening.  

1.2 Bakgrund – Stockholms framtida avloppsrening och ny bergtunnel Bromma-
Sickla 
Stockholm Vatten är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad. Bolaget producerar 
dricksvatten och hanterar avloppsvatten i Stockholm samt i flera andra kommuner i 
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Stockholmsregionen. Bolaget sköter dessutom om ledningsnät, pumpstationer och 
vattenreservoarer. Cirka 1,3 miljoner människor är anslutna till Stockholm Vatten (Stockholm Vatten, 
2011b). 

Stockholm Vatten har idag två avloppsreningsverk, Bromma och Henriksdal. Verket i Bromma består 
av den ursprungliga Åkeshovsanläggningen ovan mark och av den senare Nockebyanläggningen som 
är byggd i berg (Stockholm Vatten, 2011a). Från Bromma avloppsreningsverk leds idag det renade 
avloppsvattnet genom den s.k. Saltsjötunneln ut i Saltsjön. Verket i Henriksdal består av 
Henriksdalsanläggningen som är ett av Europas största avloppsreningsverk och är insprängt i berg 
samt av den mindre Sicklaanläggningen (Stockholm Vatten, 2015a). 

För att kunna hantera avloppsvattnet från regionens växande befolkning och för att Sverige ska 
kunna leva upp till nationella och internationella miljöåtaganden avseende utsläpp i Östersjön så 
fattade Stockholm Vattens styrelse under 2013 ett genomförandebeslut. Beslutet innebär att 
Bromma avloppsreningsverk läggs ned och att det avloppsvatten som idag hanteras i Bromma istället 
leds till Henriksdals avloppsreningsverk via en ny bergtunnel. Henriksdalsverket byggs dessutom om 
för att kunna ta emot de nya flödena och får en förbättrad reningsteknik installerad (Stockholm 
Vatten 2014, 1). 

Den planerade avloppstunneln i berg sträcker sig mellan Åkeshovsanläggningen och 
Sicklaanläggningen (Stockholm Vatten 2014, 14). Det avloppsvatten som idag inkommer till 
anläggningen i Åkeshov skall istället ledas vidare i den nya tunneln. Dessutom skall det avloppsvatten 
som idag leds från Eolshälls pumpstation i Hägersten till Himmerfjärdsverket i Grödinge ansluta till 
den nya tunneln och för detta ändamål byggs en anslutande tunneldel. I projektet ingick 
ursprungligen också en ny tunnel från bräddpunkt vid Bägersta Byväg i Enskede som skulle ansluta till 
huvudtunneln i närheten av Skanstull. Denna del har dock lyfts ut ur projektet då det behövdes mer 
tid för att utreda tunnelns sträckning (Stockholm Vatten 2015b, 4).  

Total tunnellängd inkl. anslutning från Bägersta Byväg och Eolshäll men exkl. arbetstunnlar var 
ursprungligen ca 15,9 km (Stockholm Vatten 2014, 24). Den planerade anslutningen från Bägersta 
Byväg var ca 2 km lång vilket innebär att nuvarande total tunnellängd är ca 13,9 km. 
Arbetstunnlarnas längd är knappt 2,9 km. Förutom avloppstunneln mellan Åkeshov och Sickla ingår 
även omfattande bergarbeten vid Henriksdalsverket i projektet, särskilt vid Sicklaanläggningen där 
bergrum för nya försedimenteringsbassänger skall sprängas ut. Enligt genomförandebeslutet delas 
projektet upp i två delprojekt, ett för reningsverk och ett för ledningsnät. När det gäller delprojekt 
ledningsnät som vi avser att studera i detta examensarbete har man förberett för att handla upp en 
totalentreprenad. Beräknad total anläggningskostnad för tunneln är 1300 mnkr (Stockholms Stad 
2014, 13-15). 

För arbetet med huvudtunneln planeras 6 st. påslag med tillhörande arbetstunnlar. Huvudtunneln 
har i normalsektion en tvärsnittsarea på ca 20 m² som dock kan komma att utökas lokalt i de delar av 
tunneln som har ett extra behov av bergförstärkning, exempelvis i form av lining (Stockholm Vatten 
2014, 22). Vid passage under Mälaren från Smedslätten till Eolshäll skall avloppsvattnet pumpas i 
ledningar som hängs i torr tunnel och där ökar tvärsnittsarean till ca 36 m² i normalsektion. 
Arbetstunnlarna har i normalsektion en tvärsnittsarea på ca 23 m². I bilaga 1 finns en bild som 
beskriver tunnelsträckningen, tunnelmynningar och normalsektioner. I bilaga 11 finns 
normalsektionen för huvudtunneln i uppförstorad och tydligare form. 
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Huvudtunneln är planerad att börja på nivå -27 m. i Åkeshov och sluta på nivå -43 m vid 
Sicklaanläggningen där en ny pumpstation byggs för att pumpa upp vattnet till reningsverket 
(Stockholm Vatten 2015c, 7). Avloppsvattnet skall transporteras med hjälp av självfall i tunneln 
förutom vid passagen under Mälaren där vattnet pumpas i ledningar. Vid Mälarpassagen sjunker 
tunnelns nivå till som djupast ca -80 m (Stockholm Vatten 2014, 17-19).  

Tidplanen för tunneln anger planerad byggstart till januari 2016 förutsatt att tillstånd erhålls från 
Mark- och miljödomstolen i december 2015. Koncernledningen och stadsledningskontoret 
Stockholms Stad konstaterar i genomförandebeslutet att tidplanen inte innehåller någon buffert för 
ett försenat tillstånd från Mark- och miljödomstolen och inte heller för några andra oförutsedda 
händelser. Att tillståndet försenas pga. överklaganden eller andra omständigheter ses som den 
enskilt största projektrisken och Stockholm Vatten uppmanas i genomförandebeslutet redovisa hur 
man tänkt hantera denna risk. Koncernledningen och stadsledningskontoret pekar också på att 
projektets komplexitet och behov av forcering kan medföra arbetsmiljörisker (Stockholms Stad 2014, 
23).  

Att försöka hitta ett sätt att om möjligt förkorta drivningstiden för tunneln blev med hänsyn till 
ovanstående ett ytterligare ingångsvärde för oss. Om användning av elektriska anläggningsmaskiner 
kan bidra till detta och man dessutom kan dra nytta av energi-, miljö- och arbetsmiljömässiga 
fördelar med maskinerna så finns enligt vår initiala bedömning vinster att göra, såväl i form av 
ekonomiska vinster som i form av minskad projektrisk, minskad miljöpåverkan och förbättrad 
arbetsmiljö. Nästa steg i vår förstudie till detta arbete blev därför att hitta en lämplig elektrisk 
anläggningsmaskin att studera för det aktuella tunnelprojektet. Vid kontakt med Erik Svedlund på 
Atlas Copco rekommenderades Häggloader, en eldriven gruvlastare särskilt anpassad för schaktning i 
trånga orter (Svedlund, 2015). 

1.3 Bakgrund – Atlas Copcos Häggloader 
Atlas Copcos Häggloader är en maskin för kontinuerlig lastning i trånga orter som tillverkas i ett antal 
olika versioner. Versionerna har olika storlek och kapacitet och kan vara band-, räls eller hjulburna 
(Atlas Copco, 2015b). Gemensamt för de olika versionerna är att lastning sker med skopa eller 
lastarmar till ett transportband som löper genom maskinen. Transportbandet transporterar 
massorna direkt till flaket på en dumper eller annat lastfordon vilket gör att maskinen kan stå på 
samma plats och lasta utan att behöva vända eller backa. Detta gör att maskinen får en lastkapacitet 
på mellan 3-5 m³/minut (Atlas Copco 2015c, 8-12). Ytterligare en fördel är att antalet nischer som 
behöver sprängas ut för lastning kan minskas väsentligt. I Govddesågaprojektet i Nordnorge drevs en 
2,4 km lång bergtunnel med en tvärsnittsarea på 20,5 m² vid bygget av ett vattenkraftverk. Antalet 
nischer kunde där minskas från 10 till 4 st. genom utlastning med Häggloader (Atlas Copco 2015c, 
14). 

Maskinen är utrustad med en dieselmotor för förflyttning längre sträckor och en elektrisk motor för 
lastning och kortare förflyttningar. Matning av elkraft sker via kabel som löper ut och in från en 
trumma monterad på maskinen. Genom att maskinen drivs av elkraft vid lastning och korta 
förflyttningar framme vid tunnelfronten minskas behovet av ventilation, enligt Atlas Copco med upp 
till 75% (Atlas Copco 2015c, 2).  
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Bild 1. Häggloader. Källa: Atlas Copco (atlascopco.se)  Bild 2. Häggloader. Källa: Atlas Copco (atlascopco.se) 

1.4 Målformulering och syfte 
Med utgångspunkt i vår ursprungliga idé och inledande undersökningar under förstudien har målen 
för vårt examensarbete succesivt formulerats och preciserats i samarbete med vår handledare Hans 
Hogård, projektchef på Skanska Stora Projekt/Undermark. Tunnelprojektet i fråga är i högsta grad 
aktuellt för Skanska och de har tidigare undersökt möjligheterna att använda sig av Häggloader i 
liknande projekt.  

I våra inledande samtal betonade Hans att utlastningsmomentet i salvcykeln är viktigt för att 
möjliggöra effektiv framdrift i ett tunnelprojekt. Enligt Stockholm Vattens information kommer ingen 
mellanlagring eller omlastning av berg att tillåtas vid de etableringsytor som anläggs i anslutning till 
påslagen för arbetstunnlarna (Stockholm Vatten 2015c, 12). Detta innebär att bergmassorna måste 
lastas nere i tunneln för vidare transport. Huvudtunneln i det aktuella projektet har i huvudsak ett 
relativt smalt tvärsnitt om ca 20 m² och avståndet från tunnelfront till närmaste arbetstunnel kan bli 
relativt långt i vissa skeden. Det smala tvärsnittet gör också att större fordon inte kan mötas eller 
vända i tunneln. Det finns heller inte plats att lasta bergmassorna på lastbil annat än vid 
arbetstunneln vid användning av exempelvis hjullastare. För att effektivisera utlastningen och 
framdrivningen brukar man därför enligt Hans Hogård spränga ut nischer med jämna mellanrum där 
vändning och lastning kan ske. Att spränga ut dessa nischer ökar dock både tiden och kostnaden för 
projektet. Då Häggloader inte behöver någon nisch för att lasta så skulle nischerna endast användas 
för att vända lastbilarna innan de backar fram till Häggloader. Häggloaderns höga lastkapacitet när 
bilen väl står i läge skulle då eventuellt kunna medge att antalet nischer kan minskas utan 
tidsförluster för utlastningen. Detta skulle i sin tur kunna medföra kortare tid och minskade 
kostnader för projektet i sin helhet. 

Det övergripande målet med detta examensarbete är för det första att jämföra två olika metoder för 
att lasta bergmassor nere i tunneln, dels en metod med Häggloader som lastmaskin, dels en metod 
med traditionell dieseldriven hjullastare. Syftet med detta är att undersöka om Häggloaderns höga 
lastkapacitet kan medföra att antalet nischer för vändning och lastning kan minskas. För det andra 
vill vi jämföra kostnader, energiförbrukning och miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp samt 
identifiera ytterligare för- och nackdelar med de olika utlastningsmetoderna. Syftet med detta är att 
skapa en grund för vidare kalkylering i anbudsskedet. 
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1.5 Avgränsningar och osäkerhetsfaktorer 
En grundläggande avgränsning och tillika osäkerhetsfaktor i detta examensarbete är att vi genomför 
det innan förfrågningsunderlaget för tunnelprojektet gått ut till potentiella anbudsgivare. Detta gör 
att vi är hänvisade till information från allmänna handlingar och till den information som Stockholm 
Vatten valt att gå ut med till allmänheten. Exempel på sådan tillgänglig information är 
samrådshandlingar, kommunala beslut, informationsbroschyrer och annat presentationsmaterial. 
Denna information är övergripande och allmän till sin natur då den i första hand riktar sig till lekmän 
och beslutsfattare utan specialistkunskaper. Den kan också härstamma från ett tidigt skede i 
planerings- och utredningsprocessen. Även om vi utgår ifrån att informationen i huvudsak 
överensstämmer med kommande förfrågningsunderlag så saknas t.ex. detaljerade tekniska 
beskrivningar, undersökningar, allmänna föreskrifter och ritningar. Under processen med att ta fram 
ett förfrågningsunderlag är det också rimligt att anta att förändringar sker i olika omfattning, 
förändringar som inte nödvändigtvis kommuniceras ut. Detta gör att vi är hänvisade till att göra egna 
antaganden med stöd i kvalificerade bedömningar gjorda av vår handledare och hans kollegor på 
Skanska eller av andra sakkunniga på området. 

En annan begränsande faktor är omfattningen av detta examensarbete i form av 7,5 högskolepoäng 
vilket motsvarar en fjärdedels termin. Det har därför varit nödvändigt att avgränsa arbetet ytterligare 
med utgångspunkt i målformulering och syfte. Som tidigare nämnts har vi valt att endast fokusera på 
utlastningsmomentet i salvcykeln. Vidare har vi bedömt det som alltför omfattande att studera hela 
tunnelsträckningen och i samråd med vår handledare på Skanska har vi därför valt ut en delsträcka av 
huvudtunneln att studera.  

Vi har valt en ca 1000 m. lång delsträcka som börjar där arbetstunneln från påslag E vid Gullmarsplan 
ansluter till huvudtunneln. Från denna punkt räknar vi på en tänkt front som drivs i riktning mot 
påslag D vid Liljeholmen (se bilaga 1 och 2). Vi antar att tunneln på hela denna delsträcka kommer att 
byggas enligt den normalsektion med ca 20,2 m² tvärsnittsarea som Stockholm Vatten redovisat i sitt 
informationsmaterial (se bilaga 11). Förutom vid passagen under Mälaren där huvudtunneln har en 
annan VA-teknisk utformning så kan tvärsnittet avvika från normalsektionen där behov av 
betonglining finns. För att behålla samma innerdiameter i tunneln måste då ett större tvärsnitt 
sprängas ut. Betonglining och därmed större tvärsnittsarea kan komma att krävas på avsnitt som 
byggs i extremt dåligt berg eller i extra sättningskänsliga områden där det ställs högre krav på 
tunnelns täthet med avseende på inträngande grundvatten (Stockholm Vatten 2014, 22-23). Dessa 
områden har bedömts som sannolikt starkt begränsade (Stockholm Vatten 2013, 7). Exakt 
omfattning av dessa områden kommer att framgå i kommande MKB och tekniska beskrivningar 
(Stockholm Vatten 2014, 9) men detta underlag har inte varit tillgängligt för oss. Då vald delsträcka 
löper under befintlig tunnel (Stockholm Vatten 2014, 16) och under berg i dagen eller under 
morän/sand på berg (se bilaga 4 och 5) så bedömer vi att det inte finns några sättningskänsliga 
områden och därmed inget behov av utökad tvärsnittsarea för betonglining. 

Slutligen har vi valt att begränsa jämförelsen mellan olika utlastningsmetoder till två olika metoder: 

- Utlastningsmetod med Häggloader 
- Utlastningsmetod med dieseldriven hjullastare 
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I båda metoderna förutsätts underjordisk lastning direkt på boggibil för vidare transport, dvs. ingen 
omlastning eller mellanlagring av bergmassor vid etableringsytorna ovan mark då detta inte kommer 
tillåtas av beställaren Stockholm Vatten.  

Sammanfattningsvis har vårt arbete följande avgränsningar och osäkerhetsfaktorer:  

- Ingen tillgång till förfrågningsunderlag varför arbetet bygger på allmän information som 
Stockholm Vatten valt att offentliggöra samt på tidiga utredningar, kvalificerade 
bedömningar från sakkunniga samt data/information från liknande projekt. 

- Arbetet studerar endast utlastningsmomentet i salvcykeln vid konventionell tunneldrivning 
med borrning och sprängning. Detta sker i sin tur på en utvald delsträcka av huvudtunneln i 
projektet. 

- Vald delsträcka förutsätts ha samma tvärsnittsarea under hela delsträckan.  
- Jämförelsen av utlastningsmetoder begränsas till två olika metoder. 

1.6 Måldefinition 
Målen för detta examensarbete definieras enligt följande: 

1. Att jämföra två olika utlastningsmetoder på vald delsträcka om ca 1000 m. med avseende på: 
o Tidsåtgång 
o Energiförbrukning 
o Koldioxidutsläpp 
o Kostnader  

 
2. Identifiera ytterligare för- och nackdelar med elektriska maskiner för kontinuerlig lastning 

jämfört med dieseldriven hjullastare. 
 

3. Skapa en grund för vidare kalkylering i anbudsskedet. 

1.7 Metoder 
Huvudmetod för detta arbete är manuella beräkningar samt beräkningar med hjälp av Excel. För att 
samla in underlag till beräkningarna har vi använt oss av följande källor: 

- Kurslitteratur och kompendier från tidigare kurser inom programmet för byggproduktion. 
- Rapporter, undersökningar, informationsmaterial och andra för tunnelprojektet relevanta 

dokument nedladdade från Internet. 
- Samtal och intervjuer med fackmän och andra sakkunniga samt data och andra 

faktauppgifter från deras respektive verksamhet. 
- Information och tekniska data från maskintillverkare. 
- Kalkylunderlag från Skanska i form av exempelvis kapaciteter och andra nyckeltal. 
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2. Beskrivning av vald delsträcka i huvudtunnel 

 2.1 Vald delsträcka 
Som tidigare nämnts i avsnitt 1.5 börjar vald delsträcka där arbetstunneln från påslag E vid 
Gullmarsplan ansluter till huvudtunneln. Därifrån räknar vi med en tänkt front driven ca 1000 m. i 
västlig riktning mot påslag D vid Liljeholmen (se bilaga 2). Stockholm Vatten uppger antalet fronter 
till 11 st. totalt (Stockholm Vatten 2014, 24) vilket hypotetiskt skulle kunna se ut på följande sätt (vår 
tänkta front inringad): 

 

Bild 3. Illustration av möjliga fronter. Källa till bakgrundskarta med påslag och tunnelsträckning: Stockholm Vatten AB 

Nivån på vår valda delsträcka är ca -41,5 m. vid Gullmarsplan och ca -40,5 m. vid den tänkta frontens 
slut (Stockholm Vatten 2014, 18). Marknivån vid påslaget för arbetstunnel vid Gullmarsplan är ca 
+6,5 m. (se bilaga 6) vilket ger en höjdskillnad på ca 48 m. En grov uppskattning av arbetstunnelns 
längd är ungefär 400 m. vilket skulle ge arbetstunneln en lutning på ca 12 %. Huvudtunnelns lutning 
på den valda delsträckan är 0,1 % (Stockholm Vatten 2014, 18). 

2.2 Beräkning av bergmassor från vald delsträcka 
Beräkning av bergmassor från vår delsträcka utgår från en normalsektion med tvärsnittsarea på ca 
20,2 m2 (se bilaga 11). Normalsektionen utgör det som kallas för teoretisk bergkontur under kod 
CBC.6 i AMA Anläggning 13 (Svensk Byggtjänst 2014, 76-77). Vid salvborrning måste dock 
konturhålen som bildar ytterkonturen av det teoretiska tunneltvärsnittet borras i vinkel utåt för att 
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ge plats åt borriggen. Detta gör att den schaktade bergkonturen får ett större tvärsnitt än det 
teoretiska tunneltvärsnittet, se bild 4 och 5 nedan: 

. 

    

         Bild 4. Källa: AMA Anläggning 13                                                                                          Bild 5. Källa: AMA Anläggning 13 

Skillnaden mellan den teoretiska och den schaktade bergkonturen kallas för överberg och måste tas 
med i beräkningen av de bergmassor som skall tas ut. För att beräkna verklig total volym berg har vi i 
samråd med handledare från Skanska antagit att tunneln kommer att utföras i bergschaktningsklass 
2 vilket medför att skillnaden mellan teoretisk och schaktad bergkontur i snitt är ca 30 cm runt om 
konturen. Detta medför i sin tur att den verkliga tvärsnittsarean i sektion blir ca 25,6 m².  

Densiteten för gråberg varierar mellan 2,5 till 3 ton/m³. När specifika uppgifter saknas kan ett värde 
på ca 2,75 ton/m³ användas vid beräkningar (Erlandsson 2010, 1). Då vi saknar tillgång till geoteknisk 
undersökning för delsträckan utgår vi ifrån ett värde på 2,7 ton/m³ i våra beräkningar.  

När berget sprängts loss kommer dess volym att öka. För att kunna beräkna utlastningen måste vi 
därför anta en s.k. svällningsfaktor, dvs. hur mycket volymen kommer att öka, för att kunna räkna ut 
densiteten för löst berg. Vi utgår i våra beräkningar från en svällningsfaktor på 1,6 som vi fått från vår 
handledare på Skanska vilket innebär att densiteten för löst berg blir 2,7 / 1,6 ≈ 1,7 ton/m³ (densitet 
fast berg / svällningsfaktor = densitet löst berg). 

Mängden berg som skall transporteras ut i varje salvcykel beror på salvlängden, dvs. hur långt man 
spränger vid varje salva. Efter samråd med Jörgen Crilén (maskinchef på Skanska Stora Projekt) så 
utgår vi i våra beräkningar från att salvborrning kommer att ske med en s.k. 18-fotsmatare. Vid 
borrning med 18-fotsmatare blir den faktiska borrlängden ca 5,3 m. Skanska räknar enligt Hans 
Hogård generellt med 90% indrift vilket innebär att man i praktiken inte kan spränga loss hela 
borrlängden. Detta skulle ge en verklig salvlängd på ca 4,77 m. men eftersom borrningen sker i en 
svag vinkel enligt AMA ovan så får den sprängda fronten formen av en flack båge. Detta medför att 
den verkliga salvlängden inte blir 4,77 m. längs hela fronten. Vi har därför räknat med en verklig 
salvlängd på i genomsnitt 4,67 m. Med en verklig tvärsnittsarea i sektion på 25,6 m² ger detta: 4,67 x 
25,6 ≈ 120 m³ verklig fast volym berg per salva. Detta ger i sin tur en verklig vikt för berg per salva: 
120 x 2,7 = 324 ton. Slutligen blir antalet salvor på vår delsträcka om 1000 m. enligt ovan: 1000 / 4,67 
≈ 214 salvor. 
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2.3 Transport och mottagning av bergmassor ovan mark från vald delsträcka 
I detta avsnitt beskrivs transporter av bergmassor ovan mark, dvs. från påslag för arbetstunnel till 
mottagande tipp/kross. Lastning och transporter i huvudtunnel och arbetstunnel beskrivs i kapitel 3. 

I sina generella beräkningar av transporter i samrådshandlingarna utgår Stockholm Vatten från 
följande förutsättningar (Stockholm Vatten 2014, 38-39): 

- transport på boggibil med en kapacitet om ca 16 ton per bil 
- mellanlagring eller omlastning av berg är inte tillåtet vid etableringsytorna i anslutning till 

arbetstunnelpåslagen, dvs. ovan mark. 

På Skanska räknar man med en kapacitet på 13 ton för en boggibil. Som ytterligare referens 
kontaktade vi ett större åkeri i Stockholm (Billefälts) som bekräftade detta. Vi kommer därför att utgå 
från transporter på boggibil med en lastkapacitet om 13 ton/bil i våra beräkningar. Eftersom 
omlastning eller mellanlagring vid etableringsytorna inte kommer att tillåtas så utgår vi från att 
bilarna lastas nere i huvudtunneln och därefter kör direkt till tipp/kross. Med en verklig vikt för berg 
på 324 ton per salva från beräkningarna i avsnitt 2.2 så ger det: 324 / 13 ≈ 25 lass på boggibil per 
salva. Det totala antalet salvor på delsträckan var 214 st. enligt beräkningarna i avsnitt 2.2. Detta ger 
ett totalt antal lass på boggibil: 214 x 25 = 5350 lass. 

I våra beräkningar utgår vi ifrån att bergmassorna körs från påslag E vid Gullmarsplan till Skanskas 
kross på Partihandlarvägen 47 i Årsta. Transport från påslaget sker via Sundstabacken under 
Johanneshovsbron och Skanstullsbron och sedan via Hammarbybacken (se bilaga 3). Från 
Hammarbybacken finns två huvudsakliga transportvägar till krossen i Årsta:  

- via Hammarbyvägen och Södra länken (6,4 km, ca 10 min): 

 

Bild 6. Transport via Södra länken. Källa: Google Maps 
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- via Östberga (6,8 km, ca 15 min): 

 
Bild 7. Transport via Östberga. Källa: Google Maps 

I våra beräkningar kommer transporter att ske via Södra länken. Det kan dock vara intressant att ha 
en alternativ transportväg med tanke på att Södra länken är hårt belastad i rusningstrafik. För att ta 
höjd för variationer i trafiken samt för att en fullastad boggibil kan tänkas ha en något lägre 
snitthastighet jämfört med en personbil så räknar vi med en transporttid på 12,5 minuter enkel väg 
via Södra länken. Beräknad terminaltid för lossning av bergmassor vid krossen i Årsta är 5 minuter 
vilket ger en omloppstid ovan mark på 30 minuter. 

2.4 Sammanställning 
Sammanställning av värden från avsnitten i kapitel 2: 

Densitet fast volym berg: 2,7 ton/m³ 
Densitet lös volym berg med antagen svällningsfaktor 1,6: 1,7 ton/m³ 
Verklig salvlängd: 4,67 m 
Verklig fast volym berg inkl. överberg/salva:  120 m³ 
Verklig vikt berg/salva: 324 ton 
Lastkapacitet boggibil: 13 ton/bil 
Antal lass på boggibil/salva: 25 lass/salva 
Totalt antal salvor på delsträckan: 214 st. 
Totalt antal lass på boggibil på delsträckan: 5350 st. 
Omloppstid boggibil ovan mark: 0,5 timmar 
Omloppssträcka boggibil ovan mark: 12,8 km 

Tabell 2.1  
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3. Beskrivning av jämförda utlastningsmetoder 

3.1 Utlastningsmetod, Häggloader 10HR-B 
Som tidigare nämnts så tillverkas Häggloader i ett antal olika versioner. Efter samråd med Daniel 
Sandström (produktchef Atlas Copco) och vår handledare på Skanska har vi bedömt att den 
lämpligaste versionen för detta projekt är Häggloader 10HR-B. Häggloader 10HR-B är den största 
versionen av Häggloader och är utrustad med skopa för att mata in bergmassorna till 
transportbandet i maskinens mitt. Den är enligt Atlas Copco lämplig för tunneltvärsnitt med en area 
över 14 m² (Atlas Copco 2015c, 5). Maskinen är utrustad med en elmotor som används vid lastning 
och kortare förflyttningar samt en dieselmotor för längre förflyttningar. 

 

Bild 8. Häggloader 10HR-B uppställd för lastning. Källa: Atlas Copco 

Utlastningsmetodiken för Häggloader bygger på att maskinen står vid tunnelfronten och matar 
bergmassor till transportbandet som sedan transporterar massorna till flaket på ett lastfordon som 
backat fram i läge bakom maskinen. I vårt fall kommer lastfordonet att vara en boggibil.  

 

Bild 9. Exempel på boggibil. 

11 
 



Häggloader 10HR-B har en angiven lastkapacitet på ca 4 m³/minut (Atlas Copco 2015c, 12) vilket med 
en antagen densitet för löst berg på 1,7 ton/m³ ger en kapacitet på 6,8 ton/minut. Detta innebär att 
det tar ca 2 minuter att lasta en boggibil med lastkapacitet på 13 ton när bilen väl backat i läge vid 
maskinen. För optimera lastning med Häggloader är det därför viktigt att tiden från att en fullastad 
bil kör iväg till att en tom bil står i läge för lastning är så kort som möjlig. Då bredden på 
huvudtunneln i normalsektion (4,5 m) inte medger att bilarna kan vända annat än vid arbetstunneln 
så innebär det att de måste backa allt längre sträckor i takt med att tunnelfronten drivs bort från 
arbetstunneln, något som alltså minskar effektiviteten i lastningen. Vändproblematiken finns vid all 
utlastning i smala tunnlar och när man byggt Stockholm Vattens befintliga avloppstunnlar har man 
löst vändproblematiken genom att spränga ut nischer vinkelrätt mot tunneln med jämna mellanrum 
(ca 150 m) där fordon kan vända (Willfors, 2015). Nischerna är även nödvändiga för att kunna lasta 
nära tunnelfronten med exempelvis en hjullastare. Att spränga ut dessa nischer tar dock tid från 
drivningen av huvudtunneln då de sprängs i en annan riktning, dessutom tar det tid att återställa 
dem innan tunneln tas i bruk. Återställning är önskvärd ur driftsynpunkt då man vill undvika att 
avloppsvattnet rinner in i nischerna vid höga flöden i tunneln. Återställning brukar vanligen ske 
genom att nischerna gjuts eller muras igen, helt eller delvis (Willfors, 2015). Att använda sig av 
nischer underlättar alltså utlastningen av bergmassor men kan öka tid och kostnader för projektet 
som helhet.  

Ett annat problem vid optimering av lastningen är att tunnelns bredd inte heller medger att två bilar 
kan mötas vilket gör att endast en bil i taget kan befinna sig i tunneln. Visserligen kan nischerna lösa 
även detta problem förutsatt att det finns en ledig nisch där en tom bil kan köra in och vänta medan 
en lastad bil kör ut. Det är då möjligt att ha flera bilar i tunneln samtidigt och på så sätt minska tiden 
mellan lastningarna. I våra beräkningar utgår vi dock ifrån att endast en bil i taget befinner sig under 
mark, dvs. en bil kör in i arbetstunneln, ner i huvudtunneln, lastar och kör ut innan nästa bil kör ner. 
Att beräkna flera olika scenarier med olika antal bilar under mark samtidigt har av tidsskäl inte varit 
möjligt inom ramen för detta examensarbete. 

Eftersom lastningskapaciteten med Häggloader är hög när bilen väl står i läge för lastning så utgår vi i 
våra beräkningar från en modell där vi ökat avståndet mellan nischerna till 300 m. En principskiss för 
modellen och metodiken finns i bilaga 7. Modellen skulle innebära en halvering av antalet nischer om 
vi utgår från att ett avstånd på 150 m. mellan nischerna är det normala. Det skulle därmed kunna 
minska såväl tid som kostnader för projektet. Våra beräkningar av utlastningen på vald delsträcka 
omfattar dock endast drivningen av huvudtunneln, drivning och återställning av nischerna finns 
således inte med i beräkningarna. Nackdelen med att öka avståndet mellan nischerna är att sträckan 
som bilarna måste backa blir längre vilket minskar effektiviteten i lastcykeln som helhet. Tanken är 
dock att Häggloaders höga kapacitet skulle kunna väga upp för detta. 

För att kunna beräkna tid, kostnader, energiförbrukning samt koldioxidutsläpp för våra 
utlastningsmetoder har vi delat in vår valda delsträcka i huvudtunneln i ett antal avsnitt. Avsnitten är 
indelade med utgångspunkt i nischernas placering. För utlastning med Häggloader framgår avsnitten i 
bilaga 9. I bilaga 9 finns även en detaljerad redovisning av beräkningar av transport av bergmassor 
under mark för utlastning med Häggloader. Med transporter under mark avses transporter i 
huvudtunnel och arbetstunnel vilket i fallet Häggloader är lika med transporterna med boggibil. 
Eftersom våra beräkningar endast omfattar utlastningsmomentet då Häggloader står stationerad vid 
tunnelfronten så har förflyttning av Häggloader inte inkluderats.  
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3.1.1 Beräkning av genomsnittlig omloppstid per boggibil under mark för 
utlastning med Häggloader 
Det totala antalet lass på boggibil från delsträckan är 5350 st. (se tabell 2.1). Från beräkningarna i 
bilaga 9 hämtar vi de totala körsträckorna för bilarna under mark, dvs. när de kör i arbetstunnel och 
huvudtunnel. Vi skiljer här på om bilarna kör framåt eller backar eftersom det påverkar hastigheten 
och därmed tiden. Vi antar en snitthastighet på 10 km/h vid körning framåt och 5 km/h vid backning 
efter samråd med vår handledare på Skanska. Genom att dela de totala körsträckorna för respektive 
körsätt med det totala antalet bilar får vi en genomsnittlig körsträcka per boggibil för respektive 
körsätt. Genom att därefter dela dessa genomsnittliga körsträckor med hastigheten för respektive 
körsätt så får vi en genomsnittlig tid per boggibil för respektive körsätt. Lastningstiden när bilen 
backat i läge vid Häggloader är enligt ovan ca 2 minuter eller 0,033 timmar. Genom att summera de 
genomsnittliga tiderna per boggibil och lastningstiden per boggibil så erhålls slutligen en total 
genomsnittlig omloppstid per boggibil under mark: 

 
Totalt 
antal 
boggibilar: 

Genomsnittlig 
körsträcka 
per boggibil 
(km): 

Hastighet 
(km/h): 

Genomsnittlig 
körtid per 
boggibil (h): 

Total körsträcka för boggibil under mark, 
kör framåt: 8897,5 km 5350 1,66 10 0,166 

Total körsträcka för boggibil under mark, 
backar: 747,5 km 5350 0,14 5 0,028 

Tillkommer lastningstid per boggibil (h): 0,033 
Total genomsnittlig omloppstid per boggibil under mark (h): 0,227 

            Tabell 3.1 

3.1.2 Beräkning av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för utlastning med 
Häggloader 
När det gäller bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid utlastning med Häggloader så har vi 
avgränsat beräkningarna till boggibilarnas förbrukning och utsläpp, dvs. utsläpp direkt relaterade till 
själva utlastningen. Vi har alltså inte inkluderat koldioxidutsläpp från elproduktion då dessa utsläpp 
beror på hur elen produceras. Det finns exempelvis möjlighet att välja el med 
Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval vid tecknande av elavtal vilket ställer hårdare 
miljökrav på elproduktionen. 

För att kunna beräkna bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp så behöver vi veta hur mycket 
bränsle en typisk boggibil förbrukar vid våra olika körscenarion under mark och över mark samt hur 
mycket koldioxidutsläpp detta orsakar. För att ta fram dessa data har vi tagit hjälp av Mohammad-
Reza Yahya på VTI (Statens Väg- och transportforskningsinstitut) som har gjort en datorberäkning 
enligt HBEFA (Handbook Emission Factors for Road Transport). Beräkningen utgår från lastbilar med 
en totalvikt mellan 20-26 ton i Euroklass IV, V och VI i följande körscenarion: 

- Tunnel (plan körning i huvudtunnel, körning uppför arbetstunnel lastad, körning nedför 
arbetstunnel olastad) 

- Stadstrafik (körning i tät resp. gles trafik, lastad resp. olastad) 
- Södra länken (körning i tät resp. gles trafik, lastad resp. olastad) 

HBEFA kan endast räkna på lutningar mellan +/- 6% och vi har i avsnitt 2.1 gjort en grov uppskattning 
att arbetstunneln har en lutning på ca 12%. Vi anser dock att en beräkning med 6% lutning ger en god 
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fingervisning om skillnaderna i förbrukning jämfört med plan körning. Värdena från Mohammad-Reza 
Yahyas beräkningar i form av förbrukning i g/km har förts in i tabellerna 3.2 och 3.3 nedan. Vi har 
sedan räknat med en densitet för diesel på 845 g/l för att få fram förbrukning i l/km. Utsläpp av 
koldioxid beräknas genom att multiplicera förbrukningen i g/km med en faktor 3,15 (Yahya, 2015). 
Tabell 3.2 beskriver bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för körning av boggibilarna under 
mark: 

 

 Förbrukning 
(g/km): 

Utsläpp 
CO₂ 
(g/km): 

Totala 
utsläpp 
CO₂ 
(kg): 

Förbrukning 
(l/km): 

Total 
förbrukning 
(l): 

Total körsträcka för boggibil i 
huvudtunnel, kör framåt, lastad: 2682,5 km 546 1720 4614 0,65 1744 

Total körsträcka för boggibil i 
huvudtunnel, kör framåt, olastad: 1935 km 428 1348 2608 0,51 987 

Total körsträcka för boggibil i 
huvudtunnel, backar, olastad: 747,5 km 428 1348 1008 0,51 381 

Total körsträcka för boggibil i 
arbetstunnel, kör uppför, lastad: 2140 km 1265 3985 8528 1,50 3210 

Total körsträcka för boggibil i 
arbetstunnel, kör nedför, olastad: 2140 km 201 633 1355 0,24 514 

Summa totala utsläpp CO₂ (kg): 18113 Summa total 
förbrukning (l): 6836 

Tabell 3.2 

Tabell 3.3 beskriver bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för körning ovan mark, dvs. i 
omlopp mellan tunnelpåslag och krossen i Årsta via Södra länken enligt bild 6 i avsnitt 2.3: 

  Förbrukning 
(g/km): 

Utsläpp 
CO₂ 
(g/km): 

Totala 
utsläpp 
CO₂ 
(kg): 

Förbrukning 
(l/km): 

Total 
förbrukning 
(l): 

Total körsträcka för boggibil ovan 
mark i stadstrafik, lastad: 13375 km 365 1150 15381 0,43 5751 

Total körsträcka för boggibil ovan 
mark i stadstrafik, olastad: 13375 km 240 756 10112 0,28 3745 

Total körsträcka för boggibil i Södra 
länken, lastad: 20865 km 208 655 13667 0,25 5216 

Total körsträcka för boggibil i Södra 
länken, olastad: 20865 km 148 466 9723 0,18 3756 

Summa totala utsläpp CO₂ (kg): 48883 Summa total 
förbrukning (l): 18468 

                 Tabell 3.3 

Beräkningarna ovan ger en total bränsleförbrukning på 25304 liter diesel och ett totalt utsläpp av 
koldioxid på 66996 kg för utlastning med Häggloader. Bränsleförbrukningen i kWh blir med ett 
antaget energiinnehåll för diesel på 9,96 kWh/liter (SCB 2009, 3): 25304 x 9,96 ≈ 252028 kWh 

3.1.3 Beräkning av energiförbrukning för Häggloader 
När det gäller energiförbrukningen för Häggloader vi begränsat beräkningarna till maskinens egen 
förbrukning under aktiv lastning, dvs. när en boggibil står i läge och lastas. Förbrukningen under 
väntetiden mellan bilarna har således inte tagits med i beräkningen och inte heller förbrukningen vid 
förflyttning av Häggloader. För att beräkna energiförbrukningen har vi utgått från en mätning som 
Atlas Copco själva gjort på en Häggloader 10HR-B i aktivt arbete under ca. 30 minuter. Häggloader 
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matas normalt med en spänning på 1000V vilket är samma spänning som används för Skanskas 
borriggar vid salvborrning. Genom att mäta strömförbrukningen på varje fas (bild 10) och sedan 
räkna ut energiförbrukningen har man kommit fram till en genomsnittlig effekt på ca 58 kW (bild 11).  

 

    Bild 10. Strömförbrukning per fas. Källa: Atlas Copco 

 

               Bild 11. Energiförbrukning. Källa: Atlas Copco 

Lastningstiden per boggibil är enligt våra beräkningar 0,033 timmar (se avsnitt 3.1). Genom att 
multiplicera lastningstiden per boggibil med det beräknade totala antalet boggibilar från avsnitt 2.3 
får vi en total aktiv lastningstid för Häggloader. Totala antalet boggibilar är 5350 st. enligt våra 
beräkningar i avsnitt 2.3 vilket ger en total aktiv lastningstid: 0,033 x 5350 ≈ 176,5 timmar. Det ger i 
sin tur en total energiförbrukning för aktiv lastning: 58 x 176,5 = 10237 kWh. Den totala 
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energiförbrukningen för utlastning med Häggloader, där boggibilarnas förbrukning från avsnitt 3.1.2 
adderas till Häggloaders förbrukning, blir slutligen: 252028 + 10237 = 262265 kWh. 

3.1.4 Beräkning av kostnader för utlastning med Häggloader 
Vid jämförelse av kostnaderna för de respektive utlastningsmetoderna har vi avgränsat oss till de 
direkta kostnaderna för aktiv utlastning. Andra kostnader, exempelvis för att spränga ut nischerna, 
har inte beräknats. Vi har inte heller inkluderat kostnader som är lika för de båda metoderna, t.ex. 
kostnad för maskinförare. Kostnaderna för utlastning med Häggloader kan delas upp enligt följande: 

• Kostnad för att hyra Häggloader (kr/byggdag) 
• Kostnad för energiförbrukning (kr/kWh) 
• Kostnad för boggibilarna (kr/h) 
• Kostnad för service och underhåll av Häggloader (kr/byggdag) 

Kostnad för hyra av Häggloader bygger på priser vi fått från Daniel Sandström på Atlas Copco. Hyran 
är 155.000 kr/månad vilket med 21 byggdagar/månad ger en kostnad per byggdag: 155000/21 ≈ 
7381 kr/byggdag. Hur många byggdagar drivningen av vår delsträcka tar i anspråk beror på en rad 
olika faktorer utöver utlastningen som är det moment vi studerat. Därför kan inte en totalkostnad för 
maskinhyra för delsträckan beräknas. 

Kostnad för energiförbrukning beror på aktuellt elpris. Elpriserna i Sverige är konkurrensutsatta och 
varierar därför över tid. Även förändringar i skatter och avgifter påverkar elkostnaden vilket gör att 
ett värde måste antas. Skanska räknar enligt Jörgen Crilén i allmänhet med en elkostnad på 1kr/kWh 
och utifrån detta kan kostnaden för energiförbrukningen vid aktiv lastning beräknas enligt 10237 
kWh x 1 kr/kWh = 10237 kr. Kostnad för att etablera elförsörjning till Häggloader räknas inte med då 
den kan utnyttja samma elförsörjning som borriggarna. Etableringskostnaden finns därför oavsett om 
Häggloader används eller ej. 

Kostnad för boggibilarna beräknas med 700 kr/h enligt Skanska. Med en antagen omloppstid för 
boggibil ovan mark på 0,5 timmar och totalt 5350 st. lass som skall köras ger det: 0,5 x 5350 = 2675 
timmar. Till detta skall läggas den genomsnittliga omloppstiden per boggibil under mark multiplicerat 
med antalet lass: 0,227 x 5350 ≈ 1214,5 timmar. Detta ger en summa på 2675 + 1214,5 = 3889,5 
timmar och en total kostnad för boggibilarna: 3889,5 x 700 = 2.722.650 kr. 

När det gäller kostnader för service och underhåll så har vi inte kunnat jämföra detta då Atlas Copco 
idag inte har något standardavtal för underhåll och service av Häggloader (Wåke, 2015). Det finns 
möjlighet att teckna ett sådant avtal för ett projekt men detta avtal blir då projektspecifikt.  

3.2 Utlastningsmetod, dieseldriven hjullastare Volvo L180H 
Som jämförelse med utlastning med Häggloader kommer vi att beräkna en alternativ modell där 
utlastning sker med dieseldriven hjullastare. Maskinen vi har valt i samråd med Jörgen Crilén på 
Skanska är en Volvo L180H. Volvo L180H är en hjullastare med en vikt på ca 28 ton vars utrustning 
kan anpassas till olika användningsområden. I våra beräkningar har vi valt att utrusta maskinen med 
en standard bergskopa som har en volym på 4,2 m³. Vid användning av bergskopa kan man enligt 
Volvo CE fylla upp till 100% av volymen för skopan (Volvo CE 2014, 23). Vid full skopa kan man 
således transportera 7,1 ton löst berg förutsatt vår antagna densitet på 1,7 ton/m³ för löst berg. Med 
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en lastkapacitet på 13 ton för boggibil innebär det att det krävs två skopor fyllda till drygt 90% av 
skopans maxvolym för att lasta fullt på en bil. 

Modellen och metodiken för lastning med hjullastare finns illustrerad i form av en principskiss i bilaga 
8. I denna modell räknar vi med att nischer för lastning och vändning av boggibilarna sprängs ut var 
150:e meter. Metodiken bygger på att boggibilen kör fram, in i nischen närmast tunnelfronten och 
vänder. Bilen kör sedan ut i huvudtunneln och väntar. Hjullastaren hämtar löst berg vid 
tunnelfronten och backar sedan in i nischen. Boggibilen backar i läge framför hjullastaren som 
tömmer sin last på flaket, sedan kör bilen fram en bit så att hjullastaren kan komma ut ur nischen och 
åka tillbaka till tunnelfronten. Detta upprepas två gånger per boggibil. I likhet med beräkningen av 
lastning med Häggloader i avsnitt 3.1 så utgår vi ifrån att endast en bil i taget befinner sig under 
mark. 

I beräkningen av hur lång tid det tar att lasta en boggibil med hjullastare räknar vi dels med tiden det 
tar för hjullastaren att köra fram och tillbaka mellan tunnelfront och boggibil, dels med tiden det tar 
att arbeta med skopan, dvs. lyfta berg, tilta för att lossa och sedan sänka tom skopa. Enligt Volvo CE:s 
specifikationer tar en sådan skopcykel 11,5 sekunder (Volvo CE 2014, 20). I vårt fall måste vi dock 
även räkna med den tid det tar för lastbilen att backa i läge framför hjullastaren och köra fram för att 
släppa ut hjullastaren ur nischen. Vi har antagit 10 sekunder för detta vilket ger en skopcykel på 21,5 
sekunder. Denna skopcykel utförs två gånger per boggibil. 

3.2.1 Beräkning av genomsnittlig omloppstid per boggibil under mark för 
utlastning med hjullastare 
När det gäller utlastning med hjullastare har vi delat upp beräkningen av den genomsnittliga 
omloppstiden i två separata beräkningar för hjulastaren respektive boggibilarna som sedan 
summeras. Detta beror på att både hjullastaren och boggibilarna rör på sig till skillnad från utlastning 
med Häggloader där endast bilarna rör på sig.  

Vid beräkningen av hjullastaren skiljer vi på om maskinen backar eller kör framåt eftersom det 
påverkar hastigheten. Vi har i samråd med vår handledare på Skanska antagit en snitthastighet på 10 
km/h vid körning framåt och 5 km/h vid backning. Från beräkningarna i bilaga 10 hämtar vi de totala 
körsträckorna för hjullastaren för respektive körsätt. Genom att dela de totala körsträckorna för 
respektive körsätt med hastigheten för respektive körsätt så får vi en total körtid för respektive 
körsätt. Genom att därefter dela de totala körtiderna för respektive körsätt med det totala antalet 
boggibilar så får vi en genomsnittlig körtid per boggibil för respektive körsätt. Dessa körtider samt 
tidsåtgången för de två skopcykler som krävs för att lasta en boggibil full summeras varvid en total 
genomsnittlig omloppstid för hjullastaren per boggibil erhålls. Denna är jämförbar med Häggloaderns 
lastningstid per boggibil i tabell 3.1.  

 Hastighet 
(km/h): 

Total 
körtid 
(h): 

Antal 
boggibilar: 

Tid per 
boggibil 
(h): 

Total körsträcka för hjulastare, kör 
framåt: 775 km 10 77,5 5350 0,014 

Total körsträcka för hjulastare, backar: 775 km 5 155 5350 0,029 
Tillkommer tidsåtgång för två skopcykler per boggibil (h): 0,012 

 Total genomsnittlig omloppstid för hjullastare per boggibil (h): 0,055 

                          Tabell 3.4 
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Det totala antalet lass på boggibil från delsträckan är 5350 st. (se tabell 2.1). För beräkningen av 
boggibilarna hämtar vi den totala körsträckan från bilaga 10. Vid lastning med hjullastare kör 
boggibilarna endast framåt och vi har som tidigare nämnts antagit en hastighet på 10 km/h. Genom 
att dela den totala körsträckan med det totala antalet boggibilar så får vi en genomsnittlig körsträcka 
per boggibil. Genom att sedan dela den genomsnittliga körsträckan per boggibil med hastigheten så 
får vi en genomsnittlig körtid per boggibil. Den genomsnittliga körtiden per boggibil och den 
tillkommande omloppstiden för hjullastare per boggibil summeras slutligen och vi får en total 
genomsnittlig omloppstid per boggibil under mark: 

  
Totalt 
antal 
boggibilar: 

Genomsnittlig 
körsträcka 
per boggibil 
(km): 

Hastighet 
(km/h): 

Genomsnittlig 
körtid per 
boggibil (h): 

Total körsträcka för boggibil under mark: 8870 km 5350 1,66 10 0,166 
Tillkommande omloppstid för hjullastare per boggibil (h): 0,055 

Total genomsnittlig omloppstid per boggibil under mark (h): 0,221 
           Tabell 3.5 

3.2.2 Beräkning av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för utlastning med 
hjullastare 
För hjullastaren räknar vi med en bränsleförbrukning vid aktiv lastning på 24 l/h, ett värde vi fått från 
maskinchef Jörgen Crilén på Skanska. Med aktiv lastning avses körning fram och tillbaka till 
tunnelfronten samt arbete med skopan i syfte att lasta boggibilarna. Annan förflyttning av 
hjulastaren är inte med i beräkningarna. Genom att summera de totala körtiderna från tabell 3.4 får 
vi en total körtid för hjullastaren vid aktiv lastning. Därefter multiplicerar vi tidsåtgången för två 
skopcykler per boggibil med det totala antalet boggibilar och får en total tidsåtgång för allt arbete 
med skopan. Den totala körtiden resp. den totala tidsåtgången för arbete med skopan multipliceras 
sedan med förbrukningen per timme för att få en total förbrukning i liter. De totala förbrukningarna 
multipliceras sedan med koldioxidutsläpp per liter för att få de totala koldioxidutsläppen. Utsläpp av 
koldioxid beräknas med ca 2,66 kg/l (faktor 3,15 x densitet för diesel: 3,15 x 0,845) (Yahya, 2015).  

  Förbrukning 
(l/h): 

Total 
förbrukning 
(l): 

Utsläpp CO₂ 
(kg/l): 

Totala 
utsläpp 
CO₂ 
(kg): 

Total körtid för hjullastare (från tabell 3.4): 232,5 h 24 5580 2,66 14843 
Total tidsåtgång för två skopcykler per 
boggibil: 64,2 h 24 1541 2,66 4099 

Summa total förbrukning (l): 7121 Summa totala 
utsläpp CO₂ (kg): 18942 

                                                 Tabell 3.6 
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För att beräkna förbrukning och koldioxidutsläpp för transporterna med boggibil under mark 
använder vi oss av samma metodik som i avsnitt 3.1.2 ovan. De totala körsträckorna hämtas från 
bilaga 10 och värdena för förbrukning och koldioxidutsläpp är samma som i avsnitt 3.1.2 ovan: 

  Förbrukning 
(g/km): 

Utsläpp 
CO₂ 
(g/km): 

Totala 
utsläpp 
CO₂ 
(kg): 

Förbrukning 
(l/km): 

Total 
förbrukning 
(l): 

Total körsträcka för boggibil i 
huvudtunnel, kör framåt, lastad: 2295 km 546 1720 3947 0,65 1492 

Total körsträcka för boggibil i 
huvudtunnel, kör framåt, olastad: 2295 km 428 1348 3094 0,51 1171 

Total körsträcka för boggibil i 
arbetstunnel, kör uppför, lastad: 2140 km 1265 3985 8528 1,50 3210 

Total körsträcka för boggibil i 
arbetstunnel, kör nedför, olastad: 2140 km 201 633 1355 0,24 514 

Summa totala utsläpp CO₂ (kg): 16924 Summa total 
förbrukning (l): 6387 

                Tabell 3.7 

Tabell 3.8 är samma som tabell 3.3 och beskriver bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för 
körning ovan mark, dvs. i omlopp mellan tunnelpåslag och krossen i Årsta via Södra länken enligt bild 
6 i avsnitt 2.3: 

  Förbrukning 
(g/km): 

Utsläpp 
CO₂ 
(g/km): 

Totala 
utsläpp 
CO₂ 
(kg): 

Förbrukning 
(l/km): 

Total 
förbrukning 
(l): 

Total körsträcka för lastbil ovan mark 
i stadstrafik, lastad: 13375 km 365 1150 15381 0,43 5751 

Total körsträcka för lastbil ovan mark 
i stadstrafik, olastad: 13375 km 240 756 10112 0,28 3745 

Total körsträcka för lastbil i Södra 
länken, lastad: 20865 km 208 655 13667 0,25 5216 

Total körsträcka för lastbil i Södra 
länken, olastad: 20865 km 148 466 9723 0,18 3756 

Summa totala utsläpp CO₂ (kg): 48883 Summa total 
förbrukning (l): 18468 

                Tabell 3.8 

Beräkningarna ovan ger en total bränsleförbrukning på 31976 liter diesel och ett totalt utsläpp av 
koldioxid på 84749 kg för utlastning med hjullastare. Bränsleförbrukningen i kWh blir med ett 
antaget energiinnehåll för diesel på 9,96 kWh/liter (SCB 2009, 3): 31976 x 9,96 ≈ 318481 kWh. 
Energiförbrukningen i kWh för enbart hjullastaren blir med den totala bränsleförbrukningen från 
tabell 3.6: 7121 x 9,96 ≈ 70925 kWh. 

3.2.3 Beräkning av kostnader för utlastning med hjullastare 
Kostnaderna för utlastning med hjullastare kan delas upp enligt följande: 

• Kostnad för att hyra hjullastare (kr/byggdag) 
• Kostnad för bränsleförbrukning (kr/l) 
• Kostnad för boggibilarna (kr/h) 
• Kostnad för service och underhåll av hjullastare (kr/byggdag) 
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Kostnad för att hyra hjullastare, 3.400 kr/byggdag, bygger på uppgifter vi fått av maskinchef Jörgen 
Crilén på Skanska.  

Kostnad för hjullastarens bränsleförbrukning beräknas med en kostnad för diesel på 13,60 kr/liter. 
Priset för diesel varierar över tid och det pris vi använt oss av är priset hos OKQ8 i Stockholm 2015-
05-19. En total förbrukning från tabell 3.6 på 7121 liter ger en total kostnad: 13,60 x 7121 ≈ 96846 kr.  

Kostnad för boggibilarna beräknas som tidigare nämnts med 700 kr/h. Med en antagen omloppstid 
för boggibil ovan mark på 0,5 timmar och totalt 5350 st. lass som skall köras ger det: 0,5 x 5350 = 
2675 timmar. Till detta skall läggas den genomsnittliga omloppstiden per boggibil under mark 
multiplicerat med antalet lass: 0,221 x 5350 ≈ 1182,5 timmar. Detta ger en summa på 2675 + 1214,5 
= 3857,5 timmar och en total kostnad för boggibilarna: 3857,5 x 700 = 2.700.250 kr. 

Som tidigare nämnts i avsnitt 3.1.4 så har vi inte kunnat jämföra kostnader för service och underhåll. 

3.3 Sammanställning 
Resultaten av våra beräkningar från avsnitten i kapitel 3: 

Lastkapacitet Häggloader: 6,8 ton/minut 
Lastningstid per boggibil för Häggloader: 0,033 h 
Total genomsnittlig omloppstid per boggibil under mark för Häggloader: 0,227 h 
Total bränsleförbrukning för utlastning med Häggloader: 25304 liter 
Totalt utsläpp av koldioxid för utlastning med Häggloader: 66996 kg 
Total energiförbrukning (el) för Häggloader: 10237 kWh 
Total energiförbrukning i kWh för utlastning med Häggloader: 262265 kWh 
Kostnad hyra för Häggloader: 7.381 kr/byggdag 
Total kostnad elförbrukning för Häggloader: 10.237 kr 
Total kostnad boggibilar för Häggloader: 2.722.650 kr 
  
  
Lastkapacitet, full bergskopa, hjullastare Volvo L180H: 7,1 ton 
Total genomsnittlig omloppstid för hjullastare per boggibil, jämförbar med 
lastningstid per boggibil för Häggloader: 0,055 h 

Total genomsnittlig omloppstid per boggibil under mark för hjullastare: 0,221 h 
Total bränsleförbrukning för utlastning med hjullastare: 31976 liter 

Varav hjullastare: 7121 liter 
Total energiförbrukning i kWh för utlastning med hjullastare: 318481 kWh 

Varav hjullastare: 70925 kWh 
Totalt utsläpp av koldioxid för utlastning med hjullastare: 84749 kg 
Kostnad hyra för hjullastare: 3.400 kr/byggdag 
Total kostnad bränsleförbrukning för hjullastare: 96.846 kr 
Total kostnad boggibilar för hjullastare: 2.700.250 kr 
                  Tabell 3.9 
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten i tabellform. Tabellerna är utformade så att jämförbara resultat 
står på samma rad.  

4.1 Tidsåtgång 
 

 
Häggloader 

10HR-B 
Hjullastare 

Volvo L180 H  

Lastningstid per boggibil för Häggloader 
(tabell 3.1) 0,033 h 0,055 h Total genomsnittlig omloppstid för hjullastare 

per boggibil (tabell 3.4) 
Total genomsnittlig omloppstid per boggibil 
under mark för Häggloader (tabell 3.1) 0,227 h 0,221 h Total genomsnittlig omloppstid per boggibil 

under mark för hjullastare (tabell 3.5) 
Tillkommer omloppstid ovan 
mark (avsnitt 2.3) 0,5 h 0,5 h Tillkommer omloppstid ovan 

mark (avsnitt 2.3) 
Total genomsnittlig omloppstid per boggibil 
inklusive transporter ovan mark 0,727 h 0,721 h Total genomsnittlig omloppstid per boggibil 

inklusive transporter ovan mark 
      Tabell 4.1 

4.2 Energiförbrukning 
 

 
Häggloader 

10HR-B 
Hjullastare 

Volvo L180 H  

Total energiförbrukning i kWh för utlastning 
med Häggloader (avsnitt 3.1.3) 262265 kWh 318481 kWh Total energiförbrukning i kWh för utlastning 

med hjullastare (avsnitt 3.2.2) 

Varav Häggloader (avsnitt 3.1.3) 10237 kWh 70925 kWh Varav hjullastare (avsnitt 3.2.2) 
      Tabell 4.2 

4.3 Koldioxidutsläpp 
 

 
Häggloader 

10HR-B 
Hjullastare 

Volvo L180 H  

Totalt utsläpp av koldioxid för utlastning med 
Häggloader (avsnitt 3.1.2) 66996 kg 84749 kg Totalt utsläpp av koldioxid för utlastning med 

hjullastare (avsnitt 3.2.2) 
      Tabell 4.3 

4.4 Kostnader 
 

 
Häggloader 

10HR-B 
Hjullastare 

Volvo L180 H  

Kostnad hyra för Häggloader (avsnitt 3.1.4) 

7.381 
kr/byggdag 

3.400 
kr/byggdag Kostnad hyra för hjullastare (avsnitt 3.2.3) 

Total kostnad elförbrukning för Häggloader 
(avsnitt 3.1.4) 10.237 kr 96.846 kr Total kostnad bränsleförbrukning för 

hjullastare (avsnitt 3.2.3) 
Total kostnad boggibilar för Häggloader 
(avsnitt 3.1.4) 2.722.650 kr 2.700.250 kr Total kostnad boggibilar för hjullastare 

(avsnitt 3.2.3) 
      Tabell 4.4  
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5. Slutsatser 

5.1 Tidsåtgång 
Våra resultat visar att lastningstiden per boggibil minskar med 40% vid utlastning med Häggloader 
jämfört med utlastning med hjullastare. Dock blir den totala genomsnittliga omloppstiden per 
boggibil under mark ca 3% längre för Häggloader jämfört med hjullastaren på delsträckan. Detta 
beror på att den genomsnittliga körtiden per boggibil under mark är längre för utlastning med 
Häggloader eftersom boggibilen måste backa upp till 300 m. och därmed hålla en lägre hastighet. Vid 
utlastning med hjullastare måste visserligen hjullastaren backa men då endast 150 m. I modellen för 
utlastning med Häggloader har vi halverat antalet nischer genom att fördubbla avståndet mellan dem 
jämfört med modellen för hjullastare. Trots detta och trots att boggibilarna måste backa en längre 
sträcka än hjullastaren så är tidsförlusten för Häggloadermodellen relativt liten. Jämför man den 
totala genomsnittliga omloppstiden per boggibil inklusive transporter ovan mark så är den knappt 1% 
längre för Häggloader. 

5.2 Energiförbrukning 
Våra resultat visar att den totala energiförbrukningen minskar med knappt 18% eller ca 56000 kWh 
vid utlastning med Häggloader jämfört med utlastning med hjullastare för delsträckan. 

5.3 Koldioxidutsläpp 
Våra resultat visar att de totala koldioxidutsläppen för utlastning på vår delsträcka minskar med ca 
17,8 ton eller drygt 20% vid utlastning med Häggloader jämfört med utlastning med hjullastare. 

5.4 Kostnader 
Kostnaden för maskinhyra är ca 4.000 kr högre per byggdag för Häggloader jämfört med hjullastare. 
Eftersom antalet byggdagar som tas i anspråk för att driva delsträckan beror på en rad olika faktorer 
utöver utlastningen så kan inte en totalkostnad för maskinhyra för delsträckan beräknas.  

Den totala kostnaden för elförbrukning för delsträckan är drygt 10.000 kr för Häggloader. Detta kan 
jämföras med en total kostnad för bränsleförbrukning för hjullastaren på knappt 97.000 kr för 
delsträckan.  

Den totala kostnaden för boggibilarna för delsträckan är marginellt högre för Häggloader vilket beror 
på en något längre genomsnittlig omloppstid. 

5.5 Sammanfattning 
Målen för detta examensarbete definierades i måldefinitionen i avsnitt 1.6. För det första var vår 
avsikt var att jämföra två olika utlastningsmetoder på vald delsträcka om ca 1000 m. med avseende 
på tidsåtgång, energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader. Våra resultat visar att tidsåtgången 
i genomsnitt är marginellt högre vid användning av Häggloader när endast en boggibil i taget är i 
omlopp under mark. Tiden för att lasta en enskild boggibil när den väl står i läge för lastning är dock 
betydligt kortare vid användning av Häggloader. Det innebär att om tiden mellan varje lastning kan 
minskas genom att fler bilar är i omlopp under mark samtidigt så borde utlastning med Häggloader 
kunna effektiviseras avsevärt. Detta gäller visserligen även för alternativet med hjullastare men vi 
finner det troligt att Häggloaderns lastkapacitet skulle kunna ha potential att vända skillnaden till 
Häggloaderns fördel. I vår modell har vi dessutom halverat antalet nischer på delsträckan vilket torde 
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kunna ge tids- och kostnadsbesparingar för projektet som helhet. Fortsatta resonemang om detta 
finns i kapitel 6. 

När det gäller energiförbrukning och koldioxidutsläpp så minskar de totalt med ca 18 respektive 20% 
på delsträckan vid utlastning med Häggloader jämfört med hjullastare, detta tack vare att el delvis 
ersätter diesel. Ytterligare en fördel med att el ersätter diesel är att mängden avgaser som måste 
ventileras ut minskar. Vi har dock av tidsskäl inte hunnit beräkna vad det minskade behovet av 
ventilation innebär i form av ytterligare energi- och kostnadsbesparingar. 

Kostnaderna för maskinhyra är betydligt högre för Häggloader jämfört med hjullastare. En 
totalkostnad för delsträckan är dock beroende av antalet byggdagar som tas i anspråk för att driva 
delsträckan, något vi inte haft möjlighet att beräkna då det beror på ett flertal andra faktorer. En 
halvering av antalet nischer enligt vår modell bör dock minska antalet byggdagar och därmed minska 
skillnaden i total kostnad för maskinhyra. Den totala kostnaden för energiförbrukning i form av el för 
Häggloader är betydligt lägre jämfört med kostnaden för energiförbrukning i form av diesel för 
hjullastaren. Den totala kostnaden för boggibilarna är marginellt högre för Häggloader vilket beror på 
längre genomsnittliga körtider. Detta utgår dock från antagandet att endast en boggibil i taget är i 
omlopp under mark. Om flera boggibilar är i omlopp under mark samtidigt så förändras sannolikt 
detta. 

Vår andra målsättning var att identifiera ytterligare för- och nackdelar med Häggloader jämfört med 
dieseldriven hjullastare. Fördelarna utöver det som redan framkommit i våra beräkningar har i 
princip redan behandlats ovan i form av det vi inte beräknat, nämligen halveringen av antalet nischer 
samt det minskade behovet av ventilation. Utöver de nackdelar som redan nämnts, exempelvis att 
bilarna måste backa en sträcka mot tunnelfronten när tunneln är så smal som i detta fall, så har vi 
inte identifierat några andra nackdelar med Häggloader. 

Vår tredje och sista målsättning var att skapa en grund för vidare kalkylering i anbudsskedet. Det har 
med hänsyn till detta examensarbetes begränsade omfattning varit nödvändigt att göra en rad 
avgränsningar och bortse från många faktorer som påverkar ett så stort och komplext projekt. Våra 
beräkningar och resonemang får därför ses som en mindre, inledande del av ett större kalkylarbete. 
Vi bedömer dock att de ger en bild av vilka möjligheter och problem respektive utlastningsmetod har 
och att detta kan användas som ingångsvärden i en mer detaljerad och omfattande kalkyl. 

5.6 Värdering av metoder och källor 
Vår huvudsakliga metod för detta examensarbete har varit att inhämta data och uppgifter från olika 
källor för att sedan använda dem i våra beräkningar. För att värdera vår metod är det därför 
avgörande att värdera dessa källor. Källorna är i sin tur av skiftande karaktär och måste därmed 
värderas på olika sätt. Den grundläggande informationen om det tunnelprojekt vi studerat kommer 
inte från ett fullständigt förfrågningsunderlag utan från allmänna handlingar och annan information 
som Stockholm Vatten valt att gå ut med. Exempel på sådan tillgänglig information är 
samrådshandlingar, kommunala beslut, informationsbroschyrer och annat presentationsmaterial. 
Problemen med dessa källor har redan diskuterats i avsnitt 1.5.  

En annan typ av källa har varit uppgifter från maskintillverkare, uppgifter som vanligtvis används vid 
försäljning och som vi inte kan verifiera. Dessa uppgifter har vi helt enkelt fått godta. Detsamma 
gäller uppgifter som vi fått från Skanska i form av olika nyckeltal som de använder vid kalkylering.  
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Vi har även fått hjälp med beräkningar av Mohammad-Reza Yahya på VTI. Dessa beräkningar har vi 
ingen anledning att betvivla men de är utförda med verktyg som vi inte har tillgång till och därmed 
inte kan kontrollera. 

I beräkningarna finns även värden som hela tiden varierar, t.ex. bränsle- och elpriser. Detta gör att 
vår kostnadsberäkning blir något av en ögonblicksbild. 

Slutligen bygger många av våra antaganden på samtal med ett fåtal sakkunniga och på deras 
fackmässiga bedömningar. Till dessa sakkunniga hör exempelvis våra kontakter på Skanska och 
personer med anknytning till VA-branschen som vi samtalat med. Deras bedömningar är individuella 
och kan därmed givetvis variera från person till person. De har dessutom ett kunskapsövertag i form 
av lång erfarenhet vilket gör det svårt för oss att ifrågasätta deras uppgifter.  
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6. Diskussion och rekommendationer  
I detta avslutande kapitel vill vi utveckla vissa tankar och idéer som uppstått under arbetets gång 
kring faktorer som inte hunnit behandlas inom arbetets ram. Vi vill även utifrån detta ge en del 
rekommendationer inför ett eventuellt fortsatt kalkylarbete i anbudsskedet. De enligt vår bedömning 
två viktigaste faktorerna att undersöka vidare är dels hur utsprängning och återställning av nischerna 
för lastning och vändning påverkar tid och kostnader, dels hur användning av Häggloader minskar 
behovet av ventilation. Dessutom bör kostnaderna för service och underhåll för respektive maskin 
undersökas och jämföras. 

6.1 Nischer 
Vi har tidigare i detta arbete tagit upp nischerna för lastning och vändning och att utsprängning och 
återställning av dessa tar tid och kostnader i anspråk. När det gäller modellen för utlastning med 
hjullastare där nischerna har ett inbördes avstånd på 150 m. så behöver man vid utformningen av 
nischerna ta hänsyn till hjullastarens storlek. Man behöver även ta hänsyn till det utrymme som krävs 
för att lyfta skopan över flakkanten på boggibilarna för att sedan tippa bergmassorna. Vi har mätt 
höjden till flakkanten samt den totala höjden på sex slumpvis utvalda boggibilar. Höjden till 
flakkanten varierade mellan ca 2,30 och 2,45 m och totalhöjden till förarhyttens överkant mellan 
2,90 och 3,30 m. Figurerna nedan är en förenklad bild av nischernas ungefärliga storlek i profil vid 
lastning med en Volvo L180H på en boggibil med 2,40 m. till flakkant: 

 

     Bild 12. Hjullastare i nisch 
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     Bild 13. Hjullastare tippar 

Som synes behöver man ta ut höjd i nischen för att hjullastaren ska få plats att höja skopan över 
flakkanten och tippa på flaket. 

Vid utlastning med Häggloader är nischerna endast till för att vända boggibilarna. Eftersom 
boggibilarna inte kräver samma höjd som hjullastaren och är något kortare kan nischen göras mindre 
i profil: 

 

Bild 14. Boggibil i nisch 

Nischernas bredd vid lastning med en L180 H blir också större än vid lastning med Häggloader 
eftersom boggibilarna är smalare än hjullastaren med bergskopa. Sammanfattningsvis borde 
nischernas minskade storlek vara en fördel vid utlastning med Häggloader. Eventuellt kan man 
använda en mindre hjullastarmodell och därmed minska nischernas storlek men då måste man även 
beräkna vad den mindre hjullastarens lägre lastkapacitet innebär för utlastningen som helhet. 
Hänsyn till boggibilarnas respektive hjullastarens svängradier behöver också tas vid utformningen av 
nischerna. 

Vi har tidigare nämnt att Häggloaderns höga lastkapacitet då en boggibil står i läge gör att väntetiden 
mellan två bilar bör minimeras för att effektivisera utlastningen så mycket som möjligt. I vår modell 
har vi antagit att endast en boggibil i taget är i omlopp under mark vilket gör att väntetiderna blir 
långa då vi dessutom halverat antalet nischer där bilarna kan vända. Det innebär att boggibilarna 
behöver backa upp till 300 m. efter att de vänt i närmaste nisch. Om fler boggibilar är i omlopp under 
mark samtidigt för att minska väntetiderna så måste de utnyttja nischerna även för att möjliggöra 
möten. Nischerna behövs inte för lastning vid användning av Häggloader utan är endast till för att 
vända och möjliggöra möten i tunneln om fler boggibilar är i omlopp under mark samtidigt. Vi har 
därför utarbetat en tänkbar modell där nischer för vändning (kallat vändnischer) kombineras med 
nischer för möten där tomma bilar kan vänta på att lasta närmare tunnelfronten (kallat väntnischer). 
En principskiss för modellen finns i bilaga 12.   

I denna modell är varannan nisch en vändnisch respektive en väntnisch med ett inbördes avstånd på 
150 m. Boggibilarna får även i denna modell backa maximalt 300 m. i huvudtunneln. Väntnischerna i 
vår modell utformas i form av en flack breddning av tunneln som kan liknas vid exempelvis en 
bussficka på en landsväg. De bärande tankarna bakom väntnischerna är: 
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- Väntnischerna ska inte behöva återställas inför driftstart på annat sätt än att det gjutna 
tvärfallet för vattenrännan (se bilaga 11) fortsätter med samma lutning in i nischen. 

- Till skillnad från vändnischerna sprängs väntnischerna ut i samma riktning som huvudtunneln 
då de endast är en breddning av densamma. Detta borde vara effektivare för 
tunneldrivningen som helhet. 

Vi rekommenderar att ytterligare utredningar och beräkningar görs avseende hur antalet nischer och 
deras storlek samt hur de ska återställas påverkar tid och kostnader för tunneldrivningen som helhet. 
Detsamma gäller modellen med en kombination av vänd- och väntnischer ovan. 

6.2 Ventilation 
I slutsatserna konstaterade vi att mängden avgaser som behöver ventileras ut minskar vid utlastning 
med Häggloader då el delvis ersätter diesel som energikälla. Detta minskade behov av ventilation 
innebär en fördel för Häggloader jämfört med hjullastare. Ventilation vid tunneldrivningen sker enligt 
vår handledare på Skanska genom att ventilationstuber monteras i taket. Tubernas dimension avgörs 
av ventilationsbehovet och i trånga orter kan det bli nödvändigt att istället för en tub använda flera 
tuber med mindre dimension av utrymmesskäl. Eftersom Häggloader minskar ventilationsbehovet så 
kan troligtvis en mindre dimension användas jämfört med om man använder hjullastare.  

Styrande för vilken dimension som är möjlig är höjden på fordonen som ska kunna passera. Höjden 
på L180H är ca 3,6 m till överkant hytt (Volvo CE 2014, 21). Häggloaderns högsta punkt vid lastning är 
transportbandets spets vars höjd kan varieras mellan ca 3,3 och 4 m (se bild 8). Boggibilarna vi mätte 
hade en höjd mellan 2,9 och 3,3 m. Figurerna nedan ger en förenklad bild av två olika 
hjullastarmodeller i normalsektionen, L180H och den mindre modellen L120H. Strecket bakom 
hytten visar bredden på bergskopan enligt Volvos specifikationer. Cirklarna vid sidan av 
normalsektionen visar ventilationstuber med diametrarna 600 resp. 1200 mm: 

        

     Bild 15. L180H i normalsektion                   Bild 16. L120H i normalsektion 

Vi rekommenderar att ytterligare utredningar och beräkningar görs avseende vad det minskade 
ventilationsbehovet vid användning av Häggloader innebär i form av minskade kostnader och 
minskad energianvändning. Man bör även undersöka vad olika antal och/eller dimensioner på 
ventilationstuberna innebär.  

6.3 Service- och underhållskostnader 
Angående service- och underhållskostnader så hävdar Atlas Copco att dessa generellt sett är lägre för 
elektriska maskiner jämfört med dieseldrivna. Bland annat hävdar man att serviceintervallet är 

27 
 



dubbelt så långt och att kostnaden för exempelvis olje- och filterbyten minskar (Atlas Copco, 2015a). 
Detta har vi dock inte kunnat verifiera. Vi rekommenderar att detta utreds vidare genom att t.ex. 
begära in offert på ett serviceavtal för projekttiden för respektive maskintyp. Eventuellt kan det 
också finnas insamlade data från tidigare projekt att utvärdera. 
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Bilaga 1 
Tunnelsträckning, tunnelmynningar, normalsektioner m.m. 

 
Källa: Bilder från samrådsmöten 

Stockholm Vatten AB 
http://www.stockholmvatten.se/commondata/framtidaavloppsrening/samrad2015/%c3%96versikt%20tunnelmynningar.pdf 

(hämtad 2015-04-22) 
 
 

 

http://www.stockholmvatten.se/commondata/framtidaavloppsrening/samrad2015/%c3%96versikt%20tunnelmynningar.pdf


Bilaga 2 
Tunnelavsnitt och arbetstunnel från påslag E (Gullmarsplan) 

 
Redigerat utsnitt av ”Tunneldragning Sjövikskajen – Sicklaanläggningen” 

Källa: Stockholm Vatten AB 
http://www.stockholmvatten.se/globalassets/sfa/pdf/underlag/tunnelstrackning-kartor/tunneldragning-sjovikskajen-sicklaanlaggningen.pdf  

(hämtad 2015-05-03) 
 

 

http://www.stockholmvatten.se/globalassets/sfa/pdf/underlag/tunnelstrackning-kartor/tunneldragning-sjovikskajen-sicklaanlaggningen.pdf


Bilaga 3 
Tunnelmynning E (Gullmarsplan) 

Påslag för arbetstunnel, arbetsområde, transportvägar m.m. 
 

Källa: Arbetsplatsområde Gullmarsplan 
Stockholm Vatten AB 

http://www.stockholmvatten.se/globalassets/sfa/bilder/arbetsplatsomraden/arbetsplats-gullmarsplan-stor.jpg  
(hämtad 2015-05-03) 

 

 

 

http://www.stockholmvatten.se/globalassets/sfa/bilder/arbetsplatsomraden/arbetsplats-gullmarsplan-stor.jpg


Bilaga 4 
Vald delsträcka av huvudtunnel inritad på jordartskarta 

 
Redigerat utsnitt av SGU Jordartskarta, skala 1:25000 

Källa: SGU 
http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html  

(hämtad 2015-04-27) 

 

 

Förklaring: 
Röd: urberg 

Orange/vitprickig: postglacial sand, djup till berg ca. 1-3 m. (enl. Jorddjupskartan, SGU) 

http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html


Bilaga 5 
Byggnadsgeologisk karta, Stockholms stad, Geoarkivet 

 
Utsnitt av byggnadsgeologisk karta ca. 1980, Stockholms stad 

Källa: Stockholms stad, Geoarkivet 
https://iservice.stockholm.se/open/GeoArchive/Pages/Search.aspx  

(hämtad 2015-05-04) 

 

 

Förklaring: 
Röd: berg i dagen 

Blå: morän 
Dubbel streckad linje: sprickzon 

https://iservice.stockholm.se/open/GeoArchive/Pages/Search.aspx


Bilaga 6 
Tunnelmynning E (Gullmarsplan) 

Arbetsområde, visualisering och sektioner tunnelmynning m.m. 
 

PDF från samrådsmöten, okänt publiceringsår 
Källa: Stockholm Vatten AB 

 

 

 



Bilaga 7 
Principskiss: utlastningsmetodik Häggloader 

 

Häggloader 

Tunnelfront 

Huvudtunnel 

Lastad bil 
på väg ut 

Olastad bil 
vänder i 
vändnisch 

300 m 



Bilaga 8 
Principskiss: utlastningsmetodik hjullastare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnelfront 

Huvudtunnel 

Principskiss för lastnisch 

1. Hjullastaren lastar skopan full 
samtidigt som olastad lastbil 
vänder i lastnischen närmast 
tunnelfronten, kör ut i 
huvudtunnel och väntar. 

2. Hjullastaren backar in i 
lastnischen, lastbilen backar i 
läge framför hjullastaren som 
tömmer sin last på flaket. 

3. Lastbilen kör fram en bit så att 
hjullastaren kan åka ut ur 
nischen och tillbaka till 
tunnelfronten. 

4. Punkt 1-3 upprepas tills 
lastbilen är fullastad.  

150 m
 



Bilaga 9
Beräkning av transporter under mark, Häggloader 10HR-B

Lastbil i 
huvudtunnel, kör 
framåt (m):

Lastbil i
huvudtunnel,
backar (m):

Lastbil i 
arbetstunnel 
(m):

1000 m Avsnitt: Delsträcka slut 1000 m 1017500 27500 440000
((900+950)x25x22) (50x25x22) (400x2x25x22

D Varav lastad: 522500 0 220000

(100 m) (950x25x22)

900 m Vändnisch 900 m 2160000 240000 1280000

((600+750)x25x64) (150x25x64) (400x2x25x64)

Varav lastad: 1200000 0 640000

((600+150)x25x64)
800 m

C

(300 m)

700 m

600 m Vändnisch 600 m 1200000 240000 1280000

((300+450)x25x64) (150x25x64) (400x2x25x64)

Varav lastad: 720000 0 640000

(450x25x64)

500 m

B

(300 m)

400 m

300 m Vändnisch 300 m 240000 240000 1280000

(150x25x64) (150x25x64) (400x2x25x32)

Varav lastad: 240000 0 640000

(150x25x64)

200 m

A

(300 m)

100 m

0 m Arbetstunnel

Summa (m): 4617500 747500 4280000

Varav lastad (m): 2682500 0 2140000

Förutsättningar, lastning med Häggloader 10HR-B: 25

Snittsträcka för lastbil i huvudtunnel, avsnitt A (m): 300 64

Snittsträcka för lastbil i huvudtunnel, avsnitt B (m): 900 22

Snittsträcka för lastbil i huvudtunnel, avsnitt C (m): 1500 400

Snittsträcka för lastbil i huvudtunnel, avsnitt D (m): 1900 13

4,67

Antal lastbilar per salva:

Antal salvor avsnitt A-C:

Antagen verklig salvlängd (m):

Antal salvor avsnitt D:

Längd arbetstunnel (m):

Lastkapacitet boggibil (ton):



Bilaga 10

Beräkning av transporter under mark, hjullastare Volvo L180H

Hjullastare i 

huvudtunnel 

(m):

Boggibil i 

huvudtunnel 

(m):

Boggibil i 

arbetstunnel 

(m):

1000 m Avsnitt: Delsträcka slut 1000 m 110000 990000 440000

(100x2x25x22) (900x2x25x22) (400x2x25x22)

G

(100 m)

900 m Lastnisch 900 m 240000 1200000 640000

(150x2x25x32) (750x2x25x32) (400x2x25x32)

F

800 m (150 m)

Lastnisch 750 m 240000 960000 640000

(150x2x25x32) (600x2x25x32) (400x2x25x32)

700 m

E

(150 m)

600 m Lastnisch 600 m 240000 720000 640000

(150x2x25x32) (450x2x25x32) (400x2x25x32)

D

500 m (150 m)

Lastnisch 450 m 240000 480000 640000

(150x2x25x32) (300x2x25x32) (400x2x25x32)

400 m

C

(150 m)

300 m Lastnisch 300 m 240000 240000 640000

(150x2x25x32) (150x2x25x32) (400x2x25x32)

B

200 m (150 m)

Lastnisch 150 m 240000 0 640000

(150x2x25x32) (vid arb.tunnel) (400x2x25x32)

100 m

A

(150 m)

0 m Arbetstunnel

Summa (m): 1550000 4590000 4280000

775000 2295000 2140000

(hjullastare backar med last)

Förutsättningar, lastning med hjullastare Volvo L120G:

Snittsträcka per lastvända, avsnitt A-F (m): 150 22

Snittsträcka per lastvända, avsnitt G (m): 100 400

Antal lastvändor med hjullastare per boggibil: 2 13

Antal boggibilar per salva: 25 7,1

Antal salvor per avsnitt A-F: 32 4,67

Varav lastad (m):

Antagen verklig salvlängd (m):

(4,2 m³ x 1,7 ton/m³)

Antal salvor avsnitt G:

Längd arbetstunnel (m):

Lastkapacitet boggibil (ton):

Kapacitet, bergskopa (ton):



Bilaga 11 
Normalsektion huvudtunnel 

 
Källa: Bilder från samrådsmöten 

Stockholm Vatten AB 
http://www.stockholmvatten.se/commondata/framtidaavloppsrening/samrad2015/%c3%96versikt%20tunnelmynningar.pdf 

(hämtad 2015-04-22) 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.stockholmvatten.se/commondata/framtidaavloppsrening/samrad2015/%c3%96versikt%20tunnelmynningar.pdf


Bilaga 12 
Principskiss: utlastningsmetodik Häggloader med väntnischer 

 

Häggloader 

Tunnelfront 

Huvudtunnel 

Lastad bil 
på väg ut 

Olastad bil i 
väntnisch 

Olastad bil i 
väntnisch 

Principskiss för väntnischsch 

Olastad bil 
vänder i 
vändnisch 

150 m 
150 m 
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