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Inledning
Projekt Norra Länken, Stockholm
NL 35 är en del av Norra Länken-projektet. I entreprenaden sprängs ca 400 000 m3 
berg ut. Antalet stuffer har varierat mellan 4–12 st i drift samtidigt med areor mellan 
15–320 m². Entreprenaden som utförs i konsortium mellan Oden Anläggningsen-
treprenad AB och Hochtief AG påbörjades våren 2008. I slutet av februari 2010 har 
90 % av bergvolymen sprängts ut. Bergdriften på NL35 beräknas bli färdig enligt 
tidplan, sommaren 2010.    

Norra Länken
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NL35

Bakgrund
Sprängningarna på projekt NL 35 har periodvis varit tekniskt komplicerade. Tvär-
sektioner med stor spännvidd i kombination med storblockigt berg och bitvis låg 
bergtäckning har skapat svårbemästrade förhållanden. 

I ett av tunnelrören, tunnel 512, drivs tunneln ca 250 m parallellt med ett vibra-
tionskänsligt område på ca 10 m avstånd där maximal vibrationsnivå är 100 mm/s. 
I anbudsskedet gjordes en riskanalys där maximal samverkande laddning beräkna-
des. Dessa 250 m tunnel är tidskritiska för projektet och mycket arbete lades ner för 
att öka indriften i det här området. Tunnel 512 varierar mellan 110–125 m².
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Teoretisk framtagen max samverkande laddning i Tunnel 512
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Tid är pengar. NL 35 kostar ca 0,5 miljon per byggdag i fasta kostnader under full 
bergdrift. Utmaningen ligger i att hitta ett sätt att få ut berget på så kort tid som 
möjligt utan att äventyra säkerhet och kvalitet samt att inte överskrida uppsatta 
vibrationsgränsvärden.

Denna artikel beskriver ett alternativ för att hålla nere samverkande laddning i 
salvan och på så vis öka indrift, dvs. att kunna skjuta fulla salvor och därmed korta 
tidplan. Vi har provat att skjuta hela tunnelsalvor med elektroniska tändkapslar. 

Val av metod
För att vidhålla hög indrift och samtidigt klara vibrationsbegränsningarna måste 
samverkande laddning minimeras. 

Följande alternativ diskuterades:

• Delade salvor (pilot & stross)

• Blockning

• Kortare salvlängd

• Kombinationer av ovanstående

Till en början var vi helt inriktade på att dela upp salvan i pilot och stross i kombi-
nation med blockning. Då vi, p g a storblockigt berg med rasrisk, av säkerhetsskäl 
var tvungna att förstärka berget efter varje salva, fick vi vid uppdelning av salvan 
förstärka i flera omgångar. Detta tog för lång tid. 

Enbart blockning av salvan var ett alternativ som provades och som fungerar 
bra. Det finns dock också en osäkerhet i själva LP-tändaren som kan vara ur funk-
tion vid laddtillfället och på så vis göra nästa tändare mer inspänd och då eventuellt 
ge högre vibrationer. Blocken i sig kan också haverera, ibland vid upptändning. 
Detta kan då ge att salvan stannar av vid blockgruppen som kräver ny upptändning. 
Blockning av salvor i denna storlek med runt 250 hål med varierande tunnelareor, 
där alla hål måste detonera individuellt, kan vara krångliga både att designa och att 
ladda. Stor erfarenhet och noggrannhet är en förutsättning. Konsulthjälp kan vara 
ett alternativ. 

En Nonel LP-tändare med högt nummer har dålig precision, dvs. stor sprid-
ning av detonationsögonblick (+/- 150 ms), och då finns en teoretisk risk för att fler 
nummer detonerar samtidigt. Alternativet att korta salvan och på detta vis minska 
samverkande laddning skulle innebära att drivningen tog avsevärt längre tid.

Under våren 2009 hade vi gjort försök där vi skjutit ett antal salvor med elek-
troniska tändare i konturhålen. Avsikten var att få till jämnare kontur och slippa 
omskjutningar. Testet gav inte riktigt det resultat vi önskade så försöket avslutades, 
men manskapet hade under försöken lärt sig handhavandet hur man laddar med 
elektroniska tändare vilket kom till användning nu.
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Vi bestämde oss för att prova att tända upp hela salvan med elektroniska tändare. 
Valet föll på Oricas I-kon VS.

Elektroniska tändare 
Den stora skillnaden mel-
lan en LP-tändare och en 
elektronisk tändare är pre-
cisionen i detonationsö-
gonblicket samt möjlighe-
ter i nummersättning. 

Det är enkelt att designa 
en tändplan med elektro-
niska tändare. Med Ikons 
VS-tändare kan detona-
tionstider fritt väljas mellan 
0-8000 ms. Tankeverksam-
heten kan helt ägnas åt
placering av öppning samt 
uttagsföljd kring denna. Man har här oändliga möjligheter att plocka ut berget för att
minska inspänning och då också kunna ladda hålet med mindre kilo sprängämne.

Elektroniska tändare laddas som vanligt, i vårt fall ihop med en primer och SSE. 
Tändarna är nu alla ”oprogrammerade” med ledarna hängande ur hålet. Laddarna 
går så runt för att logga alla tändare (varje tändare har en unik identitet som i loggern 
ges en fördröjning). Loggern kopplas till Blastern (tändapparaten) som kontrollerar 
att alla tändare är i funktion. Skulle en eller flera tändare inte svara finns möjlighet 
att lokalisera och byta ut. Om allt är ok kan salvan avfyras.

Resultat
När den här texten skrevs hade vi gjort 20 salvor där ca 5 000 elektroniska tän-
dare använts. Vi har vid några tillfällen överskridit vibrationsgränserna, men har med 
hjälp av vibrationskurvan där enskilda tändare kan spåras tydligt, kunnat designa 
om borr-, ladd- och tändplanen. I och med att borr-, ladd- och tändplanen kan de-
signas fritt och enkelt har man oändliga möjligheter att placera hål och detonations-
följd på ett gynnsamt sätt där inspänningen för varje hål kan minimeras. Därmed 
kan man sänka laddningsmängden per hål och minska vibrationerna. Elektroniska 
tändare ger också möjlighet att kontrollera tändarna innan upptändning av salvan. 
Skulle en tändare vara defekt, kan denna lätt lokaliseras och bytas ut mot en ny 
tändare. Tändning av salvan kan endast ske med tillhörande tändapparat vilket gör 
elektroniska tändare obrukbara för utomstående.

I-kon VS
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Diskussion
Vi ser några problem med användning av elektroniska tändare för tunneldrift. 

• Loggningen av tändarna tar för lång tid. Det är svårt att framme på stuff hitta rätt
tändare att numrera då salvan innehåller många hål.

• Produkten är fortfarande drygt fyra gånger så dyr som en vanlig LP-tändare.

• Det saknas en kompatibel mjukvara för överföring av borr-, ladd- och tändplan
till borrigg.

• Varje logger klarar endast 200 tändare vilket gör att i vårt fall, med över 200 hål
per salva, måste två loggrar användas.

Möjligheterna med elektroniska tändare för drift i stora tunnlar och vibrationskänslig 
omgivning är klart intressanta. 

Önskemål
• En förprogrammerad tändare med samma noggrannhet som hos en elektronisk

tändare dvs. hög precision på fördröjningstider, max 5 ms spridning.

• Samma ledare som LP, dvs. Nonelslang

• En nummerserie på ca 300 nummer.
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