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Inledning
Bakgrund
Inför planering för uppförande av slutförvar för använt kärnbränsle har Svensk Kärn-
bränslehantering AB (SKB) tagit fram ett antal krav på slutförvarets tunnlar, bl a 
kopplat till minimering av sprängskadezonen. Kunskapen om skade zonens bety-
delse för långsiktig säkerhet har diskuterats länge, se t ex Bäckblom och Martin, 
1999, Bäckström m fl, 2009. SKB:s krav på tunnelbyggnad avser dels begränsning 
i omfattning av sprängskadezon eftersom en sådan kan utgöra en flödesväg  efter 
förslutning av förvaret, dels krav på konturhållning för att minimera kostnad för berg-
uttag och återfyllning med bentonit, samt för att effektivisera åter fyllningsarbetet. 
Motsvarande krav kan vara aktuella även i mer konventionella projekt med speci-
fika krav. Överberg utöver vad som behövs för maskinplats kräver mer resurs vid 
utlastning, samt extra sprutbetong. Dessutom kan en omfattande sprängskadezon 
bidra till inläckaget och därmed isbildningsproblem i trafiktunnlar (Christiansson 
m fl, 2009). Emellertid saknas idag etablerade regleringsmodeller för att mäta av 
kvalitets krav som alternativ till, eller tillsammans med produktivitetsfaktorer.

SKB har drivit ett antal tunnelprojekt där krav på konturhållning och sprängskade-
zon tillämpats. Exempel på detta är drivningen av tillfartsrampen till Äspölaboratoriet 
1991-1995, Zedex 1997 (Emsley m fl., 1997), TASQ 2002 (Olsson m fl, 2004, Ny-
berg m fl, 2009), TASS 2008 (Christiansson m fl, 2009, Christiansson och Karlzen 
2010) samt nyligen inom Projekt Äspö utbyggnad (Johansson m fl., 2014). Princi-
perna för dimensionering av sprängning bygger på forskningsrönen från Olsson och 
Ouchterlony, 2003. Erfarenheten från dessa projekt är att god konturhållning och 
skonsam sprängning är möjlig att genomföra i en entreprenad, men att detta är för-
knippat med risker kopplade till tidsförskjutningar på grund av ökad tid för borrning 
och laddning samt risk för omskjutningar. Olsson och Niklasson, 2013 har studerat 
praxis för laddning med modern pumpemulsion och ger rekommendationer på kva-
litetsaspekter vid användande av sådant sprängämne vid tunneldrivning.

Baserat på erfarenheterna ovan och med stöd av data från projekt Äspö utbygg-
nad 2012 initierade SKB ett samarbetsprojekt med NCC och Skanska för att ana-
lysera och värdera SKB:s resultat avseende bergschaktningstolerans från främst 
forskningsrelaterad bergschakt jämfört med erfarenheter från konventionell bergs-
chakt i en utförandeentreprenad. 
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Projektets mål var att utreda möjligheten att ta fram förslag på utförandekrav och 
kontraktsutformning för bergschakt baserat på kvalitetskrav. Kraven skulle beakta 
både konturhållning och begränsning av sprängskadezon, samt dokumentation av 
arbetet. Utveckling av strategier för egenkontroll baserat på nyttjande av modern 
loggerutrustning i borr- och laddutrustning skulle belysas utifrån MTO-perspektiv 
(Människa Teknik Organisation). Frågan om mät- och ersättningsregler kopplade till 
kvalitet ansågs vara en central frågeställning för detta.

Genomförande
I en inledande studie gick entreprenörerna i arbetsgruppen igenom produktionsre-
sultat från SKB:s utbyggnad av Äspö 2012, samt identifierade ett behov att jämföra 
SKB:s resultat avseende konturhållning (uppnådd bergschaktningsklass) med mot-
svarande resultat från en konventionell entreprenad. Det gavs möjlighet att göra 
en del jämförande studier i arbetstunnlarna till Skanskas entreprenad Norsborg, 
Stockholm.

Förutom ett antal projekt- och referensgruppsmöten där delresultat presente-
rades och diskuterades genomfördes en enkät till yrkesarbetare inom anläggning 
och gruva som gav drygt 50 svar. Vidare genomfördes ett seminarium mot slutet av 
projektet där preliminära resultat diskuterades med beställare, konsulter, entrepre-
nörer och leverantörer.

Indata till projektet
Projektet hade tillgång till kraven på bergschakt för de båda tunnelentreprenaderna 
Äspö och Norsborgs arbetstunnlar, inmätta konturhål samt borrlog. Dessutom hade 
Äspö-projektet data över laddningsmängder/hål i kontur och hjälpare. 

Projektet hade även stöd av enkätsvar från yrkesarbetare. Enkäten efterfrågade 
erfarenheter av vad som är viktigt för att innehålla god kontur och begränsad ska-
dezon, synen på nyttjande av automatik för styrning av borrning samt erfarenhet/
utbildning på moderna borriggar etc.

Äspö utbyggnad
Tunneldrivningen i projekt Utbyggnad Äspölaboratoriet 2011-2012 har genomförts 
på -410 m nivån samt -450 m nivån för att skapa utökade utrymmen för framtida ex-
perimentplatser under jord för fortsatt teknikutveckling i fullskala och under realis-
tiska förhållanden. Totalt drevs 308 m tunnlar i form av tre transporttunnlar och åtta 
experimenttunnlar, se Figur 1. Erfarenheterna från TAS04 och TASN är referens till 
detta projekt. De är utförda med area ca 20 m2 och enligt krav som ställs på SKB:s 
planerade deponeringstunnlar. De har en längd på 31 respektive 46 m. 

Området på 410-m nivån där TAS04 och TASN utfördes domineras av diorit. 
Dock återfanns ett stråk av finkornig granit i främst första halvan av TAS04, detta 
bergartsparti fortsätter mot inre delen av TASN. Äspö domineras av en brantstå-
ende sprickgrupp som stryker NV – SO, vilket är parallellt med TAS04 och TASN. 
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Därutöver finns en brantståen-
de sprickgrupp i NO – SV, samt 
flacka sprickor. Den brantstående 
sprickgruppen i NV – SO står för 
den största vattenföringen. En 
mindre deformationszon korsar 
tillfartstunnlarna TASU och TASP. 
Kärnborrning innan tunneldrivning 
visade på förhöjd sprickfrekvens 
och några mindre krosszoner (max 
15 cm). Detta parti var starkt vat-
tenförande med ett tryck på nästa 
400 m.v.p. Kontinuerlig förinjek-
tering utfördes i TASU och TASP. 
Förinjektering erfordrades även för 
TASN, medan TAS04 kunde lokali-
seras till betydligt torrare berg där 
förinjektering inte behövdes. Utanför den mindre deformationszonen var RQD ge-
nerellt > 90, utom i den finkorniga graniten i TAS04 och TASN som var lokalt tämli-
gen uppsprucken, men med läkta sprickor.

Tunnlarna byggdes av Strabag, som använde en ny borrigg Sandvik DTi utrus-
tad med mjukvaran iSure. För laddning med emulsionssprängämne användes en 
laddutrustning av märke Forcit Nobel Mix Mini. Kontrollerad laddning med sträng 
tillämpades i kontur-, hjälpar- och bottenhål. Mängd laddad emulsion loggades i 
kronologisk ordning för varje enskilt hål. Entreprenören noterade i vilken sekvens 
hålen laddats och med detta som underlag kunde borrplan, borrlogg och laddlogg 
kopplas ihop för att identifiera laddmängd i enskilda hål.

norsborg
SLs depå i Norsborg består bland annat av en större mängd undermarksdelar som 
sprängs ut och förstärkas på traditionellt sätt. Undermarkdelens totala bergvo-
lym uppgår till ca 320 000 m3. Under år 2013 färdigställdes arbetstunneln. Arbets-
tunnelns längd är ca 230 meter och tvärsnittsarean ca 60 m2. Den dominerande 
bergarten är sedimentådergnejs med förekomst av pegmatit- och diabasgångar. 
Ett flertal områden karaktäriserades av tunnskivigt och blockigt berg. I nedre delen 
av arbetstunneln framträdde en krosszon med förekomst av lermineral vilket över-
ensstämde med bergprognosen. Bergkvaliteten i tunneln är i allmänhet bra (RQD 
=80-90) med låg sprickighet, begränsad förekomst av vittring och måttligt vattenin-
läckage. Hela 94 % av berget betecknas som bra eller mycket bra (Q>4). Skanska 
använder en ny borrigg, Atlas Copco XE3-C30.

Figur 1. Isometrisk vy över Äspö under -220 m 
 nivån, tunnlar som byggdes 2012 är markerat med 
rött. TASJ till höger i bild är beläget på -450 m nivån, 
övriga delar är belägna på -410 m nivån.
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Resultat av enkäten
Projektet skickade ut en enkät till yrkesarbetare inom anläggning och gruva. Enkä-
ten bestod av 13 frågor om erfarenhet, utbildning, synen på automatiserad borrning 
samt förståelsen för denna teknik. Resultaten återges i sin helhet i projektets rap-
port till SBUF (Ajling m fl, 2014).

Hur bra är bra?
Krav på bergschakt
En jämförelse mellan resultat från de två entreprenaderna kan inte göras utan att 
ställa resultaten i relation till kraven för respektive projekt. Kraven är uttryckta på 
olika sätt för de båda projekten. Båda projekten har analyserats mot sin och det 
andra projektets kravbild för att jämföra de borrningstoleranser som kan uppnås. 
Jämförelse av resultat baseras dels på geodetisk inmätning av konturhål, dels mot-
svarande data från riggens logger.

För utvärdering har SKB tagit fram en algoritm baserat på programvaran FME 
Desktop (Feature Manipulation Engine) från Safe Software. Safe Software som an-
vänds för att konvertera, transformera och förädla geografisk information. FME kan 
konvertera data mellan många olika format och kan hantera både raster, vektor och 
tabelldata t ex för att bearbeta och tranformera data.

Äspö utbyggnad
För att uppnå långsiktig säkerhet i ett slutförvar ställs bl a krav på den utförda 
och återfyllda tunneln. Kravet är formulerat: ”Sprängskador ska begränsas och får 
inte leda till en sammanhängande effektiv transmissivitet, utefter en betydande del 
(minst 20–30 m) av deponeringstunneln och medelvärdesbildat över tunnelsulan, 
som är högre än 10–8 m2/s”. Referensmetoden för bergschakt av deponeringstunn-
lar är skonsam sprängning. Erfarenheter visar att förutsatt att lämplig styrning av 
borr- och sprängförfarandet tillämpas så kan tunnlar byggas med godtagbar geo-
metri och sprängskadezon i termer av få spränginducerade sprickor (Olsson et al 
2009, Ericsson et al 2009, Karlzén och Johansson 2010).

Även återfyllnaden av tunnlar i slutförvaret med kompakterad bentonit samt 
risken för läckagevägar ställer stora krav på geometri, kontur och skadezon i berg. 
Målsättningen var att med detaljkrav och uppföljningar genom kontrollprogram 
 kunna nå kraven från kärnbränsleförvaret:

• Tillåten bergvolym utanför teoretisk kontur fick inte överstiga 30 volym-% per
salva (”överberg”)

• Max stickning satts till 30 cm
• Ingen tillåten bergvolym innanför teoretisk kontur (”underberg”)
• Ansättning skulle göras 5 cm utanför teoretisk kontur
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Det konventionella begreppet bergschaktningsklass enligt AMA Anläggning an-
vändes inte, istället tillämpades radiell avvikelse från teoretisk borrplan i start och 
slutpunkt som ett mått på borrprecision. Begreppet ”radiell avvikelse” tillämpades 
första gången av SKB i samband med utvärderingen av en entreprenad 2007 – 2008 
på Äspö (Karlzen och Johansson 2009). Avsikten är att få ett relativt mått på paral-
lelliteten mellan hål genom att se hur enskilda borrhål i främst konturen avviker mot 
borrplan. Kravet var att påhuggsnoggrannheten för kontur och hjälpare inte skulle 
vara större än ± 7 cm, och att tillåten avvikelse för konturhål vid hålbotten skulle 
vara mindre än ± 20 cm. 

Baserat på främst erfarenheterna som rapporterades av Karlzén och Johansson 
2010 ansattes krav på mängden sprängämne för de olika håltyperna. Laddningsto-
leranser baserades på laddutrustningens precision, Tabell 1.

Tabell 1. 

Laddningsmängder och toleranser för olika håltyper i SKB:s experimenttunnlar 2012.

Håltyp Strängladdning 
[kg/m]

Tolerans  
[kg/m]

Bottenladdning  
[kg]

Kontur 0,35 ±0,05 0,4
Hjälpare och sula 0,5 ±0,05 0,5
Kil och stross 1,8 ±0,10 Fullt hål

Norsborg, arbetstunnlar
Skanskas entreprenad Norsborg skulle uppfylla bergschaktningsklass 2 enligt AMA 
Anläggning 07, Tabell 2.

Tabell 2. 

Bergschaktningsklasser enligt AMA Anläggning 07

Bergschaktnings-
klass/

Bergschaktnings-
tolerans

Största tillåtna 
mått - uttryckt som 
medel-värde av c 
och d – för avstån-
det mellan schak-
tad bergkontur och 
teoretisk kontur

Största tillåtna av-
vikelse för enskilt 
borrhål i vägg och 
tak i förhållande till 
teoretisk bergkontur

Största tillåtna av-
vikelse för enskilt 
borrhål i botten i 
förhållande till teo-
retisk bergkontur

1 0,30 m 0,70 m 0,80 m

2 0,35 m 0,80 m 0,90 m

3 0,40 m 0,90 m 1,00 m

Medelvärde för mått c och d beräknas enligt formeln 2
c+d

c = avstånd mellan påhugg och teoretisk kontur, d = avstånd mellan slutpunkt och 
teoretisk kontur
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Resultat
Äspö utbyggnad
Resultat från uppföljning av utförandekrav visar att en stor andel, 87 % respektive 
83 %, av slutpunkterna TAS04 och TASN uppfyller utförandekraven på borrpreci-
sion. Figur 2 visar sammanställning av radiell avvikelse i slutpunkt gentemot teo-
retisk borrplan för de två tunnlarna. Utvärderingen är baserad på den geodetiska 
inmätningen av slutpunkter efter sprängning. 

Resultat av uppfyllelse enligt AMA:s bergschaktningstoleransvisas i Tabell 3. Som 
framgår av tabellen (högra kolumnen) uppfylls krav enligt bergschaktningsklass 1 i 
AMA Anläggning 07, med råge. 

Det faktum att slutpunkter enligt inmätt redovisar en genomsnittlig stickning som 
är mindre än den som registrerats av borrloggen kan ha flera orsaker:

• Manuell inmätning har högre precision än borrloggerns registrering. Dock är re-
gistrering av påhugg (cmedel i tabell 3) lika.

• Maskinen kan inte registrera borrhålsavvikelse.
• Manuell inmätning har inte hittat alla hål, förmodligen för att det varit bergutfall.

Det har inte utredds om dessa håls lägen sammanfaller med lokalt mer överberg.
• De inmätta hålens slutpunkt i konturen är inte alltid hålets slutpunkt. Skillnaden

mellan inmätta salvländer och medelborrdjup är 12 – 15 cm. Det mesta av kvar-
stående berg var lokaliserat till konturen.
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Figur 2. Vänster: Resultat för slutpunkter TAS04 87 % klarar kravet ± 20 cm avvikelse i slutpunkt 
Höger: Resultat för slutpunkter i TASN. 83% klarar kravet ± 20 cm avvikelse i slutpunkt
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Tabell 3. 

Utvärdering av påhuggs- och slutpunkter från TAS03 och TASN, Alla mått är i meter.

TASN, TAS04 cmedel cmin cmax dmedel dmin dmax antal_ 
borrhål 2

c+d

Inmätt, medelvärden 0,07 0,01 0,14 0,32 0,17 0,49 397 0,20

Maskin medelvärden 0,07 0,02 0,13 0,38 0,21 0,49 546 0,23

Krav på laddning i kontur, sula och hjälpare kunde följas upp enligt principer som 
beskrivs i Tabell 1. Exempel på uppföljning av laddningen i en salva ges i Figur 3. I 
genomsnitt hölls krav på laddningskoncentration för kontur- och hjälpar/sulhål, men 
kontroll av specifik laddning visar att den var i genomsnitt ca 2,87 kg/m3 mot avsett 
2,63 kg/m3.

norsborg arbetstunnlar
För att jämföra resultaten från utbyggnadsprojektet på Äspö, där stränga krav på 
kvalitet och uppföljning ställdes, genomfördes inom ramen för detta projekt geode-
tisk inmätning av start och slutpunkter i en arbetstunnel på Skanskas entreprenad 
i Norsborg. Inmätningarna omfattade totalt 36 konturhål från 6 olika salvor. Infor-
mation om att mätningarna skulle genomföras gick inte ut till operatören i förhand, 
vilket betyder att data speglar de normala förhållandena under produktion.

Resultat av uppfyllelse enligt AMA:s bergschaktningstoleransvisas i Tabell 4. 
 Baserat på resultat av inmätta hål har kravet på bergschaktningsklass 2 enligt AMA 
Anläggning 07 innehållits, även avseende avvikelse för enstaka hål. Om man gene-
rellt ansatt 1 dm utanför kontur istället för 2 dm (kolumn cmedel) hade bergschaktnings-
tolerans 1 enligt AMA Anläggning 07 troligen innehållits.

Tabell 4. 

Figur 3. Laddningsfördelning i konturhål 1 – 27 för en salva. Heldragen linje markerar kravet och 
streckade linjer tolerans, jämför tabell 1.
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Utvärdering av påhuggs- och slutpunkter från Norsborg, Alla mått är i meter.

Norsborg cmedel cmin cmax dmedel dmin dmax antal_
borrhål 2

c+d

Inmätt, medelvärden 0,21 0,11 0,33 0,39 0,24 0,60 36 0,30

Maskin medelvärden 0,20 0,13 0,24 0,67 0,57 0,78 36 0,43

Slutsats
Frågan i rubriken: ”hur bra är bra?” kan ha många svar. Båda projekten har visat att 
man kan uppfylla ställda krav. SKB:s projekt har visat att man också kan uppfylla 
snävare krav på borrningstolerans på konturen än vad som normalt efterfrågas. 
SKB:s projekt har även visat att användande av modern laddutrustning kan uppfylla 
snäva toleranser på laddningsmängd i kontur och hjälpare.

En observation från tabeller Tabell 3 ochTabell 4 är att borriggens loggrar re-
gistrerar borrhålslägen nära de geodetiskt inmätta lägena för konturhålen. I Tabell 
3 är antal borrhål många, och det är fler hål registrerade än inmätta. Det statistiska 
underlaget är stort, men korrelation har inte gjorts mellan inmätta och loggade hål. 
I Tabell 4 jämförs ett mindreantal konturhål mellan registrerat av loggern och geo-
detiskt inmätt. Projektet har haft samråd med maskintillverkare, och där sägs att 
precisionen på borrning med automatik inte är bättre än i storleksordningen ±10 cm 
vid påhugg och något sämre vid hålavslut under förutsättning att utsättning med 
totalstation. En hypotes är att det relativa felet, dvs felet mellan närliggande hål är 
betydligt mindre än det absoluta felet. Eftersom mätning av konturen är tidsödande 
skulle det vara effektivitetshöjande om man kunde använda borrloggern för redovis-
ning av tunnelkontur i stället för scanning. Detta kräver både teknisk verifiering av 
de indikationer som resovisas i denna studie, men också beredskap att implemen-
tera ny teknik.

En annan slutsats är att det förefaller tämligen lätt för en modern borrigg att 
uppfylla ansatta borrningstoleranser enligt AMA, även jämfört med den strängare 
bergschaktningsklass 1 enligt AMA Anläggning 13, där medelvärdet av påhugg (c-
mått) och slutpunkt (d-mått) är 0,25 m. Denna studie ger även en positiv indikation 
på att loggern i borriggen ger en hyfsat bra redovisning av borrprecisionen, men det 
är många frågetecken om denna information kan bli en kontrollmetod.

Människa – teknik – organisation
Att höja kvalitetskraven på borrning och laddning samt dokumentation av dessa 
arbetsmoment innebär en förändring mot gängse arbetssätt och normala krav-
specifikationer. Vår hypotes är att en sådan förändring blir enklare att genomföra 
samt mer lyckosam om man ser på frågan ur ett MTO-perspektiv (Människa Teknik 
 Organisation). Begreppet MTO förknippas framförallt med riskhantering och säker-
hetsanalyser. Det innebär att studera ”hur människans fysiska, psykologiska och 
sociala förutsättningar samspelar med olika teknologier och organisationsformer” 
(Rollenhagen 1997). Individens möjlighet att lyckas med en arbetsuppgift beror på 
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dess stöd av interaktionen med teknologi och organisation. Motsatt kan man också 
hävda att misslyckanden ofta förklaras av att samspelet mellan dessa tre faktorer 
inte fungerar.

Parametrar som påverkar arbetskontexten – MTo
I det följande beskrivs några av de viktigaste parametrar som påverkar arbets-
kontexten inom tre områden; ”människan”, ”människan och organisationen” samt 
”människan och tekniken”. Syftet här är att beskriva dessa faktorer utifrån ett per-
spektiv att förändra ett arbetssätt för att höja effektivitet och kvalitet.

Människan
• Människans förmågor och utbildning. Självklart är det viktigt att en individ

har rätt förmåga, färdighet och utbildning att utföra sina arbetsuppgifter. Det är
således viktigt att medlemmarna i en organisation besitter en adekvat nivå av
kunskap/färdigheter som samspelar med tekniknivån.

• Tid och nytta. Om en anställd inte ser någon tidsvinst och/eller nytta med ett
specifikt arbetsmoment, ett tekniskt hjälpmedel eller en speciell rutin är det alltid
väldigt svårt att implementera detta.

• Makt. Maktförhållanden på en arbetsplats påverkar också individens vilja att för-
ändra arbetssätt och dela information. I ett hierarkiskt ledarskap kan till exempel
informationsdelning och ny förbättrad kunskap innebära att individen tycker sig
förlora kontroll och ställning.

Människan och organisationen
• Organisationsstruktur och kultur. Organisationsstrukturen och företagskultu-

ren påverkar självklart viljan till förändring och att implementera både ny teknik
och nya arbetssätt.

• Belöningssystem, incitament. Belöningssystem och incitament är tydliga och
väl beprövade verktyg för att åstadkomma förändringar och uppnå mål i en or-
ganisation.

• ägarskap. Om en individ känner ägarskap i en fråga kommer dennes engage-
mang och delaktighet självklart att öka, sannolikt inte bara i den specifika frågan
utan också generellt.

• Social identitet och sociala nätverk. Låg social identifiering med organisatio-
nen kan ha negativ inverkan på dess utveckling. Individer med stark social iden-
tifiering är mer villiga att bidra till organisationens utveckling och implementera
förändringar.

• Förtroende. Att skapa förtroende för sitt arbetssätt, sina hjälpmedel och verktyg
utan också sina medarbetare och ledning är en nyckelfråga när det gäller alla
typer av förändringar.
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• Ledningens support. Ledningens support är helt central och det är mycket vik-
tigt att rätt och konsekventa signaler/budskap skickas genom organisationen.
En annan viktig aspekt är att ledningen också ger och efterfrågar återkoppling.

Människan och tekniken
• Verktyg och utrustning. De verktyg och den utrustning som behövs för att pro-

ducera organisationens output fyller en viktig funktion i skapandet av en produkt
eller service. Utformningen av nya verktyg och ny utrustning kommer också att
påverka hur väl de tas emot av organisationen. Det är således viktigt att dessa
upplevs som enkla och effektiva.

• Arbetsflöde. Arbetsinsatser sammanförs för att skapa ett arbetsflöde. I arbets-
flödet finns ett samberoende mellan de arbetsinsatser som samverkar i proces-
sen för att skapa en produkt eller service.

Koppling till tunneldrivning och kvalitetskrav
Vi har inom ramen för utvecklingsprojektet studerat MTO och försökt förstå hur 
detta är kopplat till tunnelmiljön och våra arbetssätt, vidare hur vi kan använda detta 
perspektiv för att förbättra effektivitet och kvalitet. Den enkät och det seminarium 
som genomfördes inom projektet gav värdefull information i detta arbete. Slutsat-
sen är att en ökad förståelse för MTO-perspektivet samt de parametrar som påver-
kar en individs arbetskontext utgör en god plattform att utgå från vid utveckling och 
förbättring av olika arbetssystem.

Vi rekommenderar att man använder de olika parametrar som påverkar arbets-
kontexten som en checklista vid införande av nya rutiner, arbetssätt, verktyg eller 
tekniker (se Avsnitt 5.1 ovan). Man bör systematiskt tänka igenom hur dessa är 
kopplade till och påverkar det förändrade arbetssättet samt huruvida ytterligare åt-
gärder krävs för en lyckad implementering. Självklart kommer detta att kräva efter-
tanke och resurser och kan i vissa fall innebära att organisationen måste genomföra 
mer eller mindre svåra förändringar. Det bör emellertid med stor sannolikhet leda till 
ett mer lyckat resultat i form av högre produktivitet/effektivitet och kvalitet.

Baserat på de undersökningar som genomförts i det aktuella projektet tycks ut-
bildning vara den enskilt viktigaste faktorn att arbeta med. Det är uppenbart att den 
avancerade teknik, till exempel i moderna borrjumbos, som är tillgänglig för oss inte 
utnyttjas fullt ut. Samtliga branschens aktörer, inklusive tunneloperatörerna själva, 
är eniga om att utbildningsnivån bör höjas och någon form av branschgemensam-
ma krav på utbildning/certifiering bör införas. Ett första steg att höja utbildningsni-
vån i en organisation, ett projekt eller företag kan vara att utbilda ett mindre antal 
”superusers” som kan bana väg för förändringar/förbättringar man vill genomföra.

Andra viktiga faktorer för att förbättra borrning och laddning är att öka operatö-
rernas delaktighet och engagemang i frågor som påverkar kvaliteten, samt förbättra 
återkopplingen genom hela organisationen. Branschen verkar också relativt enig 
om att olika former av incitament är bra verktyg för att åstadkomma detta.
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Det skulle också vara möjligt att införa ett mer ”on-linebaserat” arbetssätt. För 
tunnelprojekt skulle rationaliseringar, ökad tydlighet och eventuellt också ett ökat 
engagemang erhållas om de dokument som används i produktionen, exempelvis 
borrprotokoll, bultprotokoll, checklistor och kontrollplaner istället görs tillgängliga 
och kan fyllas i direkt i en surfplatta.

Diskussion
dagens kunskapsnivå
SKB:s har baserat sin sprängdesign på svensk detonikforskning, främst Olsson och 
Ouchterlony, 2003 och vidareutveckling av dessa principer. Man måste dock komma 
ihåg att underlagt till dessa skadezonsformler är empiriskt baserade på ett begränsat 
antal fältförsök, främst i stenbrott. Erfarenheterna från projektet på Äspö 2012 och 
ett tidigare projekt (Karlzén och Johansson 2010) har visat att dagens kunskap är 
tillräcklig för att begränsa sprängskador. Resultaten från SKB:s TAS04 och TASN 
samt Skanskas resultat från arbetstunnlarna i entreprenad Norsborg visar också att 
dagens arbetssätt och moderna produktionsutrustningar klarar både konventionella 
och snäva krav på bergschaktningstolerans inom ramen för borrutrustningens behov 
av maskinplats för salvborrningen. Felfrekvens, uttryckt som antal borrhål som över-
stiger föreskriven stickning, eller antal hål som överladdats jämfört med föreskriven 
mängd kan hållas låg, men lokala avvikelser måste nog accepteras.

Denna kunskap är också etablerad på ”tunnelgolvet”, vilket framgår av en del av 
yrkesarbetarnas svar på enkäten. En fråga som relaterar till god konturhållning och 
begränsning av sprängskadezon var formulerad: ”Om beställaren anser att det är 
viktigt att få en slät kontur med så liten sprängskadezon som möjligt, vad tycker du är 
viktigast att satsa på?” Detta var en fråga man kunde lämna fler svar på, varvid en stor 
andel svarade ”Borra tätare konturhål” respektive ”Mer tid för borrning”, vilket delvis 
hänger ihop. Ett antal tyckte även att man bör korta salvlängden. Förutom val av 
sprängämne är samtliga åtgärder kopplat till tid, dvs entreprenadkostnad, se Figur 4. 

Figur 4. Sammanställning 
av enkät med frågan ”Om 
Beställaren anser att det är 
viktigt att få en slät kontur 
med så liten sprängskade-
zon som möjligt, vad tycker 
du är viktigast att satsa på? 
Markera gärna 1-3 alter-
nativ om du anser att fler 
alternativ är av betydelse”.
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Metoder för kontroll och uppföljning
Projektspecifika krav måste vara mät- och reglerbara, och beställarorganisationen 
måste vara resurssatt för att följa upp ställda krav om de ska ha någon betydelse 
för kravuppfyllnad. Kravformulering bör om möjligt ansluta till AMA och följa dess 
regler. 

Det har på olika sätt inom ramen för detta projekt tryckts på avsaknaden av 
etablerade kontrollmetoder. En hypotes som ställdes i projektplanen var frågan 
hur realistiskt det är att basera kontroll på modern loggerutrustning i borriggar och 
laddutrustning. Som framgår av avsnitt 4.3 anger maskintillverkare toleransen till 
borrning med automatik till som bäst ± 10 cm, under förutsättning att utsättning 
gjort med totalstation. Med stöd av främst jämförelsen mellan inmätta konturhål 
från SKB:s tunnlar TAS04 och TASN (tabell 3) förefaller dock borriggens log ge en 
realistisk bild av borrprecision. En liknande uppfattning ger tabell 4, där ett begrän-
sat antal konturhål jämförts mellan inmätt och maskinens registrering. En hypotes är 
att den noggrannhet som anges av maskinleverantörer är det absoluta felet, medan 
det relativa felet mellan närliggande borrhål och inom samma salva kan vara mindre. 
Detta är en fråga som bör utredas närmare.

Trots positiva indikationer för nyttjande av loggerteknik för kontroll är det en 
branschgemensam utmaning att komma fram till praktiska mät- och ersättningsregler. 
Det finns för många potentiella felkällor innan data tas ur loggern att man inte kan 
kasta sig in i nyttjande av sådan teknik utan att först identifierat alla ”hårda” och 
”mjuka” parametrar av betydelse.

Kompetensbehov
Den enkät som detta projekt skickade ut till yrkesarbetare identifierade bl a att en 
majoritet att de inte tycker sig ha rätt utbildning för att kunna utnyttja riggens fulla 
potential, se avsnitt 5.2. 26 % av de som är verksamma i anläggningsindustrin 
menade dessutom att de inte hade någon utbildning alls på modern borrigg. Det 
identifierades också en stor skillnad mellan anläggning och gruva i hur lätt man 
tycker det är att förstå riggens automatik och dess inställningar. En hypotes är att 
gruvindustrin satsat mer på utbildning för sin personal.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2010:1 Bergarbete säger i § 20; ”Operatörer 
av maskiner och fordon som används i berg- och gruvarbete ska vara utbildade för 
uppgiften att använda maskinerna och fordonen i dessa miljöer. Utbildningen ska 
vara dokumenterad”. Kravet på utbildning anges dock inte. Utbildning är en nyck-
elfaktor för att höja kvaliteten i borrning/laddning och det känns som en självklarhet 
att ha välutbildade operatörer, speciellt med avseende på den stora investering en 
ny avancerad borrigg utgör. Att ha krav på utbildning är rimligt men det är inte så lätt 
att formulera dessa. Det finns heller ingen etablerad utbildningsorganisation idag, 
och ingen gemensam huvudman. Dock finns det olika privata initiativ, och arbetsgi-
varna står för vidareutbildning. 

En fråga som diskuterades på projektets seminarium var att kräva certifierad 
personal för bergschakt med unika krav. Certifierade yrkesarbetare skulle kunna 
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vara en av utvärderingskriterierna vid upphandling där specifika krav på toleranser 
eller skadezon finns. Men det måste fram inte bara utbildning, utan även definition 
av kompetensnivåer för certifiering. 

Rekommendationer
Projektet har identifierat brister i utbildningen för yrkesarbetare. Någon form av cer-
tifierad utbildning för borrning – sprängning i tunnlar bör övervägas, åtminstone 
om man har projektspecifika kvalitetskrav på färdig tunnelkontur. Det måste dock 
definieras krav för sådan certifiering och utses en huvudman. Det bör tillsättas en 
arbetsgrupp för att utreda hur detta ska gå till.

Även tunnelprojektörens kompetensbehov för projektering av tunnlar kan behöva 
definieras. Certifiering för teknikkonsulter finns i andra länder och även i Sverige i 
andra branscher och teknikområden.

En annan slutsats är att AMA Anläggning formulerar krav på bergschaktnings-
klass och sprängskadezon, men saknar mätmetod. Det finns positiva indikationer 
från SKB:s tunnelprojekt 2012 på Äspö att modern loggerutrustning i borr- och lad-
daggregat kan dokumentera utfört arbete tämligen väl. Men det finns frågetecken 
hur väl detta skulle fungera i en normal produktionsmiljö, och hur tekniken imple-
menteras hos operatörerna.

Upphandling med samverkansformer och projektspecifika incitament har fram-
förts som ett bra arbetssätt. AMA RA och MER behöver dock utvecklas mot hur 
incitamentsfrågor ska hanteras. Även modeller för att med avseende på kvalitet i 
den mening som diskuteras i detta projekt (innehålla borrnings- och laddningtole-
ranser) arbeta gemensamt mot ständiga förbättringar kan behöva beaktas i framtida 
utveckling av AMA Anläggning och tillhörande dokument.
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