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Inledning
Bergteamet tecknade 2008 kontrakt med LKAB om produktion av sammanlagt 
57 000 meter schakt inom projekten KUJ 1365 respektive MUJ 1250. Detta Raise 
Boring-projekt är utan jämförelse det största världen skådat och har för att kunna 
genomföras ställt krav på helt nya metoder och förbättrad utrustning. Resultatet är 
så här långt en kraftigt förbättrad effektivitet med en ansenlig ökning av produk-
tionsvolym per tidsenhet.

Historik
Vad är Raise Boring och kan det vara en effektiv produktionsmetod? Bergteamet 
Raise Boring Division har anor som sträcker sig bakåt till 1974 och har totalt sett 
producerat närmare 130 000 schaktmeter i mer än 40 länder. Utförda projekt har va-
rit såväl stora som små och vi är sedan en tid världens största operatör inom fältet 
med en samlad erfarenhet som är mycket hög.

Tekniken som sådan föddes 1962 och bygger på krossande, roterande losstag-
ning av berg. Metoden har successivt kommit att ersätta andra former av stigorts-
drivning och schaktproduktion då det generellt sett, dels är en säkrare metod med 
bättre arbetsmiljö och dels ger ett bättre slutresultat med runda, släta och stabila 
schakt. Raise Boring-tekniken används i många branscher och främst i gruvor, 
vatten kraftverk och infrastruktur.

Med denna presentation belyser vi skillnaden mellan enskilda projekt och stor-
skalig produktion samt betydelsen av ytterst små åtgärder eller förbättringar som 
kan skapa en enorm utväxling i stora projekt. Inom enskilda projekt är utnyttjan-
degraden, eller borrtiden, av mindre betydelse för den totala tidsåtgången. Den 
effektiva borrtiden är förhållandevis låg eftersom få operatörer ska ta hand om allt 
som rör projektet som; etablering, avetablering, förbereda borrutrustning, hantera 
kundmöten, etc. Normalt sett utgör borrtiden i genomsnitt ca 50 % av den totala 
tiden i ett projekt. Av denna anledning får utveckling av nya borrprodukter också 
mindre betydelse och påverkar inte projektekonomin i samma utsträckning.

År 2008 skrevs avtal mellan Bergteamet och LKAB gällande Raise Boring av 
schakt inom projekten KUJ 1365 (Kiruna) samt MUJ 1250 (Malmberget). I dessa 
avtal ingick ca 42 000 meter i Kiruna och ca 15 000 meter i Malmberget.  Med totalt 
57 000 borrmeter kan vi betrakta detta som världens största Raise Boring-projekt 
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alla kategorier. Den samlade volymen skall utföras under åren 2008–2014 och gäller 
för Bergteamet som entreprenör utöver de övriga projekt som bedrivs åt andra upp-
dragsgivare och sådana som kan komma att utföras runt om i Sverige och världen 
i övrigt.

För att bättre förstå omfattningen av projektet i Malmfälten kan volymen ställas 
mot vår historik. Sedan starten 1974 tog det 32 år innan vi 2006 passerade den 
magiska gränsen 100 000 meter och till dags dato har vi totalt sett producerat ca 
130 000 meter.

Presentation KUJ1365 / MUJ1250
Projekt KUJ 1365 består av ca 450 st. schakt vilka till 85 % har en diameter av 3,0 
meter. Geologin består till största delen av Syenitporfyr med inslag av CA-granit.  
Tryckhållfastheten ligger mellan 100–400 MPa.

Projekt MUJ 1250 består av ca 65 st. schakt vilka till 95 % har en diameter av 
3,0 meter. Geologin består till största delen av Magnetit samt röd och grå Leptit.  
Tryckhållfastheten ligger mellan 100–250 MPa.

Produktionsplanen för de olika delprojekten fördelar sig på följande sätt:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 6 500 m 8 100 m 12 800 m 9 150 m 9 150 m 6 000 m 4 000 m

Den samlade volymen utrymt berg motsvarar ca 645 000 m3.

Fig. 1  Princip för Raise Boring. Först borras ett pilothål ned till en underliggande nivå. Därefter 
byts Pilotkronan mot en s k Reamer med kuttrar som rymmer uppåt. Resultatet är ett runt 
schakt med en diameter upp till 6 meter.
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Produktionsökning
Vår historik sade oss att det tog 32 år att borra 100 000 meter. Det ger ett snitt på 
3,125 meter/år. Hur skulle vi då hantera det faktum att vi på relativt kort tid skulle 
öka vår produktion med 350 %? För de flesta är den omedelbara tanken mer maski-
ner och fler operatörer. Skulle samtliga schakt borras parallellt skulle man ju enkelt 
uttryckt kunna ställa upp 515 borraggregat och lösa uppgiften på ett par månader. 
Såväl ekonomiskt som praktisk är detta naturligtvis helt orealistiskt. 

Självklart krävs stora insatser och investeringar för att skapa rätt förutsättningar, 
men mer än så måste till för att skapa den effektiva produktionsenhet som erfordras 
med hänsyn till de övergripande projektens villkor. Maskinellt krävdes stora inves-
teringar genom förvärv av maskiner och utrustning för att möta det ökade kapaci-
tetsbehovet, men även noggrann rekrytering av personal och en omstrukturering av 
organisationen.

Att öka utnyttjandegraden, eller borrtiden, på varje enskild enhet behövdes och 
genomfördes genom nedkortade ledtider för etableringar och avetableringar, kor-
tare stopptider för kron- och cutter-byten samt optimering av maskiner, flera bal-
kramar, etc. Även förborrning av pilothål förekommer. Den ökade borrtiden medför 
i sin tur ett högre slitage på all utrustning. Maskiner såväl som borrör. Service och 
underhåll blev allt viktigare och en flytt av divisionens verkstad blev nödvändig för 
att finnas så nära verksamheten som möjligt. Som en del av Bergteamets kvalitets-
säkring ingår bl.a. kontinuerlig spricktest av borrör. Av denna anledning flyttades 
även verkstaden för rörinspektion till Kiruna.

Vi insåg i ett tidigt skede behovet av bättre utrustning. För att klara produk-
tionsökningen krävdes produktutveckling och designförbättringar av borrutrustning 
såsom pilotkronor, kuttrar (rullar) och borrhuvuden.  Kvantiteten av schakt och borr-
metrar samt logistiken som vi har i Kiruna gör att förutsättningarna för utveckling 
och förbättringar är optimala eftersom nyutvecklade produkter blir utsatta för hår-
dast tänkbara prov och direkt kan jämföras med liknande prov. vilket är mycket 
svårt i mindre eller enskilda projekt p.g.a. att referenserna blir begränsade. Det sak-
nas helt enkelt jämförelsedata.

En effektivitetsökning på några få procent kan sammantaget göra en väsentlig 
skillnad på ett projekt som detta. Vi har i samarbete med våra leverantörer av borrut-
rustning tagit fram både pilotkronor och kuttrar som har haft en positiv effekt på pro-
duktionshastigheten. I vissa fall har borrindriften på rymning ökat med 40–50 % vilket 
är en enorm förbättring. I vissa fall har hållbarheten på kuttrar ökat med 20–30 % mot 
tidigare. Sammantaget ger detta en positiv utväxling, inte bara genom att borrut-
rustningen håller längre och borrar fortare, utan även i en förlängning genom att det 
besparar oss åtskilligt med tid tack vare färre byten av pilotkronor, färre kutter byten 
samt den rörhantering och risker som varje byte medför. Varje byte av en pilotkrona 
eller kuttrar kostar oss en veckas produktionsbortfall. En veckas produktion (under 
rymning) motsvarar 100 meter färdigt schakt. I synnerhet på långa schakt (+300 m) är 
det en stor vinst om ett extra byte kan undvikas. Se nedanstående exempel:
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Fig. 2 och 3  Tidsvinst i produktionsdagar för borrning av ett 300 m schakt med 3 m diameter 
vid 10 % förbättring av hållbarhet hos kronor och kuttrar
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Ex. 1, typiskt projekt  Ett 300 meters schakt ska borras. Pilotkrona 1 håller 140 m, 
kronbyte tar 4 dagar. Pilotkrona 2 håller 140 m (nere 280 m), kronbyte tar 6 dagar. 
Pilotkrona 3 håller ned till genomslag på 300 m.  Totalt har 10 dagar lagts ned på 
kronbyten. Rymning påbörjas och kuttrarna håller i 275 meter. Kutterbyte tar 7 da-
gar. Totalt har vi då spenderat 17 dagar på byte av kronor och kuttrar. 

Ex. 2, förbättrad utrustning  Samma 300 meters schakt skall borras men med den 
skillnaden att vi nu har en pilotkrona som är teoretiskt ”10 % bättre”. Pilotkrona 1 
håller därmed 150 m. Kronbyte tar 5 dagar. Pilotkrona 2 håller 150 m till genomslag 
på 300 m. Totalt har 5 dagar använts för kronbyten. Rymning påbörjas med kuttrar 
som också är teoretiskt ”10 % bättre” och håller därmed i 300 m till genomslag. 
Totalt har vi då endast spenderat 5 dagar på byten av kronor och kuttrar. Alltså en 
differens på 12 dagars mindre produktionsbortfall i Ex. 2 jämfört med Ex. 1.

12 dagar bortfall omräknat i borrmeter (rymning) motsvarar då -170 meter i detta 
enskilda fall. Den positiva utväxlingen för Ex.2 fortsätter eftersom borrlaget dess-
utom kan påbörja nästa jobb 12 dagar tidigare än vad fallet är i Ex. 1.

I ovanstående exempel har en 10 % förbättring av utrustningen genererat en för-
bättring av produktionskapaciteten med 24,5 %. Applicerar vi detta på hela pro-
jektet och samtliga 14 maskiner som är i produktion i Malmfälten, kan man ana en 
svindlande produktionsökning totalt sett. 

Även om prestanda för maskinell utrustning, utveckling och optimering av den-
samma samt förbättringar av produktionsmetoder och infrastruktur är viktig för pro-
duktionskapaciteten, så är det också viktigt att förstå att denna förbättring med 
10 % av pilotkronor och kuttrar även medför en avsevärd ökning av säkerheten. I 
ovan nämnda exempel 2 behövdes inget kutterbyte vilket betyder att ingen behöv-
de arbeta under öppet, osäkrat schakt. Detta arbete är det mest riskabla momentet 
i hela Raise Boring-cykeln. Dels ger det upphov till ett våldsamt slitage på krona 
och borrsträng när den sänks ned och dras upp igen, men främst med avseende på 
säkerhetsriskerna för personalen vid byte av kuttrar under öppet schakt. I exemplet 
har vinsten med lägre risk inte beräknats.

Framtid
Vi har inte slagit oss till ro med de förbättringar som hittills kunnat genomföras. 
Utveckling är en ständig process och så här långt har vi bara skrapat på ytan. Vi 
tycks ha gjort endast små förändringar och förbättringar men med de resultat vi 
uppnått så här långt vet vi att vi är på rätt väg. Mycket är kvar att göra med avse-
ende effektivisering av hela produktionscykeln, men även ytterligare förbättringar 
av säkerheten.

Nya idéer och fortsatt utveckling pågår gällande pilotkronor, kuttrar, borrhuvu-
den, etc. Små steg i taget som löpande följs upp med utvärdering av inverkan.

© 2011, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



Att ytterligare automatisera borraggregaten är en annan process som påbörjats 
parallellt. Målsättningen är att på ett säkert och pålitligt sätt kunna lämna maskinen 
obemannad under borrning och att kunna fjärrstyra borrningen från annan plats. 
Tekniken finns men har inte använts i någon större utsträckning för RB-applikatio-
ner. Tekniken är heller inte ännu tillräckligt pålitligt för att obemannad drift ska kunna 
pågå någon längre tid.

Trenden på världsmarknaden går mot större diameter och längre schakt, vilket 
har medfört att vi även har tittat på utveckling av borrör. Borrören är en begränsande 
faktor och även där hoppas vi kunna se en utveckling på såväl stål som bearbetning 
av rörämnena på ett sätt som kan höja prestandan och säkerhetsmarginalen för den 
viktiga och dyrbara borrsträngen.

Sammanfattning
Med alla projekt utförda under de tre senaste åren har vi nått en total (alla projekt 
inräknade) produktionsökning på 350 %. En fantastiskt siffra i detta sammanhang, 
som absolut inte har varit genomförbart utan ett investeringsvilligt företag, enga-
gerad personal, lyhörda och förstående leverantörer och ett bra samarbete med 
beställare. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre!

Sammanfattningsvis kan man säga att de målsättningar vi vill uppnå genom utveck-
ling är:

• Ökad Säkerhet
• Effektivare Produktion
• Bättre Ekonomi

De fem viktigaste faktorerna för att uppnå målsättningarna är:

1. Ökad livslängd/hållbarhet på pilotkronor och kuttrar.
2. Ökad R.O.P. genom förbättrad borrindrift på pilotkronor och kuttrarna.
3. Automatisering av maskiner.
4. Förbättrad projektplanering.
5. Utbildning och utveckling i teknik och säkerhet.
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