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Inledning
Det kan anses som väl känt att tunnelarbeten sällan kan drivas enligt de ursprungliga planerna till punkt och 
pricka. Många faktorer inverkar som: geologi, förändring i personalstyrkan, beställare som vill göra förändringar 
etc. För att klara en tuff kvalitetsstyrningen, kan den inte hängas upp på en eller ett fåtal personer i ett projekt. 
Alla måste vara inblandade och införstådda i mål och förväntade resultat. Detta har varit vägledande vid senaste 
tunneldrivningen vid Äspölaboratoriet.

SKB har utvecklat delvis egna kvalitetskrav på de planerade tunnlarna i ett slutförvar för använt kärnbränsle. 
Grundläggande är långsiktig säkerhet. Där innefattas att de tunnlar som byggs ska kunna återfyllas så att den 
storskaliga hydrauliska konduktiviteten är i snitt som för det berg som togs ut. Det innebär att återfyllning 
och sprängskadezon tillsammans ska uppfylla detta täthetskrav. Återfyllningen avser göras med kompakterad 
bentonit. I korthet kan nämnas att kostnaden för återfyllning kan vara minst 3 – 4 ggr kostnaden för bergschakt. 
Sambandet mellan återfyllning och bergschakt kan bl. a beskrivas så, att ju mindre kontinuerlig skadezon desto 
större möjlighet finns att uppfylla täthetskrav med hänsyn till långsiktig säkerhet, och ju snävare kontur man kan 
spränga, desto billigare blir återfyllningen. 

Berguttagen som genomförs på Äspölaboratoriet har därför haft som målsättning att bedöma vad som är 
realistiska krav med avseende på konturtoleranser och skadezon i sprängda ytor. Detta har utförts genom att 
förändra borr-, ladd- och tändplaner samt analysera borriggens kapacitet för att förbättra konturhållningen. 
Tidigare erfarenheter från Äspölaboratoriet visar att beställaren behöver ta ett tydligt ansvar för utförandet 
i den typ av utvecklingsprojekt som har högt ställda kvalitets- och uppföljningskrav. För att klara av detta 
behöver kontraktet med entreprenören utformas så att detta arbetssätt stöds. Kontraktet med incitament för 
kvalité tillsammans med en konstruktiv dialog mellan entreprenör och beställare öppnar möjligheten att arbeta 
tillsammans effektivt utan låsningar på grund av ekonomi eller förändrade planer.

Detta föredrag beskriver urvalsprocessen av entreprenör till projektet samt utformningen av kontraktet och det 
arbete som gjorts för att bygga en gemensam förståelse mellan beställaren och entreprenörens platsorganisation 
för de krav som ställs på utförandet. De resultat i konturhållning och borrprecision som erhållits kommer att 
presenteras tillsammans med de fältåtgärder som gjorts för att nå resultaten. 

Föredraget syfte är att visa att genom att skapa en laganda i hela utförandeorganisationen skapas ett gemensamt 
kvalitetstänkande som ger ett mycket bra slutresultat.
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Bakgrund
Från och med slutet av 2007 till och med första kvartalet av 2009 driver SKB den ca 80 m långa och knappt 20 m2 
stora TASS-tunneln i Äspö på -450 m nivå, se figur 1. Projektets huvudmål är att bekräfta silica sols användbarhet 
vid det vattentryck som är aktuellt för slutförvaret, samt 
att det på förvarsdjupet är möjligt att uppnå en täthet 
motsvarande ett maximalt inläckage på 1 l/min per 60 m 
tunnel med för slutförvaret tillämpbara bruk. Två separata 
delprojekt tog fram kraven för injekteringsarbetena 
respektive drivningsarbetena för berguttagen. 

Delprojekt Berguttag’s syfte och mål kan sammanfattas på 
följande sätt:
– Belysa vad som är realistiska krav med avseende på

konturtoleranser och skadezon i sprängda ytor.
– Sammanställa erfarenheter och överföra dessa till

övriga intressenter inom SKB.

Förutsättningar

Geologi

Det område i vilket tunneln drevs valdes primärt på grund av att man förväntade sig att träffa på sådana strukturer 
som var lämpliga att testa injekteringsbruket i. Valet av drivningsriktning styrdes främst av behovet att få höga 
tryckgradienter i början av tunneln. Därför planerades drivningen till ungefär vinkelrätt mot en vattenförande 
NV-SO sprickgrupp.  Det planerade drivningsområdet var väl karaktäriserat och berget klassificerades som frisk 
Äspödiorit. Byggbarheten bedömdes vara mycket god och med försumbara risker för stabilitetsproblem. Andra 
förutsättningar för drivningsarbetena som också värderades vid val av plats var påverkan på närliggande delar av 
anläggningen, möjligheterna att föra ned tung utrustning samt förutsättningarna för att expandera för framtida 
experiment.

Karaktäriseringen med avseende på vatten och hydrogeologi visade på förekomsten av kluster med vattenförande, 
brantstående, sprickor med orienteringen NV–NNV. Aktuella vatteninflöden låg vid utförda borrningar på mellan 
20–60 l/min i de 100m långa undersökningshålen som borrades innan drivningen påbörjades.

Under förundersökningsskedet borrades två 
stycken kärnborrhål innanför konturen på 
den blivande tunneln. RQD för dessa kärnor 
redovisas i figur 2. Bergkvaliteten bedömdes 
som god, men med en förhöjd sprickfrekvens 
under tunnelns första del samt i ett område 
kring 40 m längdmätning. 

Figur 2. RQD för de två kärnborrhål 

som borrats innanför tunnelkonturen i 

förundersökningssyfte. 

Figur 1. SKB:s anläggning på Äspö, översikt.
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Förutsättningar	från	beställaren

Kraven till utförandet är kopplat till det framtida slutförvaret som SKB planerar bygga. Återfyllnaden planeras 
ske med bentonitblock som staplas och volymen mellan block och berg fylls med pelletar. Fyllningen med 
pelletar uppnår dock inte den densitet som block har och därför vill man minimera överberg. Återfyllnaden och 
risken för ökad hydraulisk konduktivitet ställer därför stora krav på kontur och skadezoner i berg. 

Tunneldrivningen bedrevs i princip med att först skjuta 
3–4  salvor (12–18 m) för att sedan stoppa upp för 
injektering och utvärdering. Dessa stopp har gett projektet 
bra förutsättningar för att kunna arbeta med att följa upp 
resultat och införa förändringar som lett till stegvisa 
förbättringar mot målen.

Tunnel utfördes med en tvärsnittsarea av ca 19 m2 och 
med de mått som anges i figur 3. Varefter utvärderingar 
och erhållna resultat visade sig, förändrades borr- och 
laddplaner. Exempel på borrplan visas i figur 3 och den 
bestod av en grovhålskil med fyra stycken 102 mm:s hål 
samt 48 mm:s salvhål.  Exempel på laddplan visas i tabell 1.  
Borriggen som använts har varit en Atlas Rocket Boomer 
E2C30 med 3rd generation Rig Control System, RCS3 med 
2 st. BUT 45 bommar på vilka COP 3038 borraggregat 
var monterade och matades med BMH 6900. 

Tabell	1.	Ladd	plan	för	salva	20	

Håltyp Bottenladdning Pipladdning Total Avladdat

Namn/ Dimension
Laddlängd 
(m)

Namn/ Dimension
Laddlängd 
(m)

laddlängd (m) (m)

Kontur Dynomit/ 30 mm 0,19 Dynotex/ 17 mm 4,21 4,4 0,2

Sula Dynomit/ 30 mm 0,38 Dynotex 22 mm 4,02 4,4 0,2

Öppning Dynomit/ 30 mm 0,38 Dynorex/ 25 mm 3,92 4,3 0,3

Stross Dynomit/ 30 mm 0,38 Dynorex/ 25 mm 3,92 4,1 0,5

Hjälpare Dynomit/ 30 mm 0,38 Dynotex/ 22 mm 3,92 4,1 0,5

Krav	gällande	skadezon:

Då beställaren i ett senare skede skulle genomföra fördjupade studier av skadezonen så var det viktigt att det 
verkliga utförandet i berguttagen följdes upp noggrant och dokumenterades.

Krav	gällande	kontur:

Tunnelarean ska aldrig understiga den teoretiska sektionen enligt figur 3, och överberget ska vara under 30 %. 
Överberg definieras som allt berguttag utanför den teoretiska tunnelsektionen (4,20 m bred och 4,80 m hög) och 
teoretisk tunnellinje. Stickningen skulle begränsas till 0,25 m i golv och väggar samt till 0,20 m i anfang och 
tak.

4,2 m

4,8 m
3,67 m

4,2 m

4,8 m
3,67 m

Figur 3. Borr- och tändplan för salva 20
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Dessa krav bröts sedan ner till detaljkrav för borrningen i följande tre delar: 
– Påhugg (max avvikelse + 50 mm i höjdled och + 100 mm i horisontalled utanför teoretisk kontur

och 0 mm innanför)
– Stickning < 35 cm (med en ambition att nå en stickning på 20 alternativt 25 cm).
– Parallellitet (avsåg att slutpunkterna för kontur- och hjälparborrhålen inte skulle avvika med mer

än + 50 mm från de teoretiska slutpunkterna).

Övergripande strategi för de ställda kraven 
Ovanstående krav gällande kontur och skadezon gav underlag till detaljkrav på genomförandet både i borrprecision 
samt i dokumentations hänseende. För att försöka nå dessa detaljkrav diskuterades vilka parametrar som är 
viktiga och vem som skulle tillhandahålla dessa, för en grov sammanställning se tabell 2.

Tabell	2.	Tabell	för	tillhandahållande	av	resurser	och	material.

Vad Vem

Strategier innehållande vad som skall testas och dokumenteras B

Arbetsberedningar innehållande vad, hur, vem och när B

Borr-, ladd- och tändplan B

Utsättning och inmätning B

Kontroll borrning, laddning, tändplan och vibration B

Kartering, scanning och utvärdering B

Platschef, yrkesarbetare och servicetekniker E

Borrigg, borrstål och borrkronor E

Sprängämne, utlastning, skrotning och förstärkning E

Parametrarna gav också en grund till vilka dokument som behövdes för att styra utförandet och hur detta skulle 
organiseras (se figur 4 och figur 5). De styrande dokumenten bestod på en övergripande nivå av beskrivningarna 
av delprojekt Berguttag och Byggledning. Den detaljerade styrningen preciserades sedan i strategier och 
arbetsberedningar för varje berguttag om 3–4 salvor. De behandlade dels det som skulle provas med hänsyn till 
vad som skulle uppnås och dels hur detta skulle genomföras och följas upp

Figur 4. Styrande och uppföljande dokument (princip).
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Figur 5. Beslutsgång och ärendehantering (princip).

Förfrågan
Tidigare erfarenheter från Äspölaboratoriet och den övergripande strategin för de ställda kraven låg som grund 
vid upprättandet av förfrågningsunderlaget. Erfarenheterna var att det krävs mycket för att en entreprenör på 
kort tid skall kunna anpassa arbetssätt och uppföljning, så att godkänd dokumentation levereras i den takt som 
behövs för att utvärderingarna kan göras korrekt och ”rätt” förändringar kan införas för att nå syfte och mål.

För att kunna belysa krav på kontur och skadezon samt sammanställa erfarenheter, så var utgångspunkten att 
SKB skulle ta ett tydligare ansvar för genomförandet genom att stödja entreprenören med:  

– ledning och kontroll gällande borrning och laddning med syftet att dokumentera det som faktiskt utfördes
så att valt utförande skulle kunna utvärderas riktigt.

– information, utvärderingar och resultat förmedlas till utförarna för att skapa delaktighet och förståelse för
berguttagens planer samt betydelsen av att utförarnas observationer och kunskaper behövs för att nå målen.

Anbudsprövning
Ett viktningssystem utformades för de olika förmågor som anbudsgivarna skulle beskriva i sina anbud. Syftet 
med detta var att öka möjligheterna att identifiera den anbudsgivare som var bäst lämpad för uppgiften. De 
viktade faktorerna presenteras i rangordning nedan:

1. Kompetensen hos platsledningen och yrkesarbetarna samt den erbjudna utrustningens lämplighet.

Motiven för detta var att kvalitet, effektivitet och repeterbarhet i utförandet bedömdes öka med bra kompetens
och med bra utrustning, d.v.s. de viktigaste parametrarna för att uppnå projektets mål.

2. Priset, tillgängligheten samt referensobjekten.
Motiven till detta var att kontraktet till stor del skulle baseras på à priser per timme och möjligheterna att få
mycket uträttat per timme bedömdes vara större med bra kompetens och utrustning. Tillgänglighet var viktig
då både projektets start- och sluttider var viktiga. Detta utvärderades mot entreprenörens bedömning av tidplan,
skiftgång och flexibilitet. Referensobjekt var också viktiga då det möjliggjorde en bedömning av anbudsgivarna,
men främst för den föreslagna platsledningen och yrkesarbetarnas erfarenheter.
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3. Kvalitets- och miljöledningssystemen, företagets finansiella styrka respektive tillgång till reservresurser.

Dessa bedömdes som mindre viktiga i jämförelse med övriga parametrar då entreprenören till stor del skulle
följa SKB:s ledningssystem och de kontrollprogram som specificerades i arbetsberedningar.

Kontrakt
En central del i det kontrakt som tecknades utgjordes av de ekonomiska incitamenten. Frånsett att de även var 
knutna till en korrekt dokumentation och dess inlämnande, omfattade de även ett mera renodlat bonussystem 
med inriktning mot de delar av utförandet som krävde mer än vad som normalt förekommer i bergbranschen. 
Tanken med detta var att det som gav ett mervärde för SKB också skulle stimuleras ute i produktionen.
Bonusen delades in i Borrning, Tid respektive Dokumentation. Indelningen syftade till att bidra till 
arbetsmotivationen genom att det skulle vara möjligt att erhålla någon del av bonusen även om någon annan del 
inte medförde bonus. Kontraktet innehöll även ett motsvarande system med ”straff ”, och som omfattade samma 
parametrar. Systemet kan översiktligt beskrivas på följande sätt:

– Borrning: borrningsnoggrannheten bedömdes som den viktigaste aspekten för kvaliteten på konturen
och för att kunna minimera skadezonen. Borrningen var därför indelad i de underliggande kraven ansättning,
stickning och parallellitet (slutpunkter för kontur- och hjälparhål).

– Tid: tidhållning i salvcykeln bedömdes som viktigt med tanke på de tillhandahållna resurserna från
SKB, driftpersonalen som skötte utrymning och ventilation samt besökverksamheten. Tid kopplades till att
aktiviteterna borrning, skjutning respektive skrotning skulle vara utförda på utsatta tider och avsåg främst
att minimera riskerna för förskjutningar av salvcykeln och oplanerade väntetider.

– Dokumentation: den dokumentation som omfattades av bonussystemet var rådata från borrningen, sortering
av borrdata, sprängjournaler, samt en detaljerad dagbok.

Kvalitetsförbättringar

Teambuilding

Då genomförandet av projektet skulle ske med många olika kategorier av människor med olika bakgrunder och 
kunskaper genomfördes en teambuilding med dem som skulle vara med i det praktiska utförandet. Syftet var att 
presentera beställaren och dess uppgift, projektets mål och organisationen, samt skapa öppenhet och förståelse 
med avseende på vad som krävs för att genomföra projektet. Det diskuterades vad deltagarna tyckte var viktigt 
för att samarbetet skulle fungera. Under denna teambuilding gavs deltagarna tillfälle att lära känna varandra, 
samtidigt som man byggde upp samsynen på projektet och dess mål. 

En av de frågor som framhölls som särskilt viktig var att det skulle behöva finnas en hög samstämmighet mellan 
de planerade, utförda och dokumenterade berguttagen. Om det inte var hög samstämmighet skulle det försvåra 
möjligheterna att dra korrekta slutsatser och även kunna leda till att fel i utförande skulle komma att föreskrivas 
i nästkommande berguttag. Deltagarna kom fram till att samarbetet skulle fungera med följande spelregler:

– Goda förberedelser: genomgångar av vad som skulle utföras, tillgång till tidplan (kort och lång) samt att
aktiviteter skulle vara planerade.

– Tydlighet: tydliggörande av kravspecifikationer, av vad som skulle dokumenteras samt av roller och ansvar.

– Öppenhet: att kunna säga till, fråga eller föreslå utan att bli tillfrågad och att få dela med sig av såväl goda
som dåliga erfarenheter samt att både få tala om saker som gått bra och vad som gått sämre.
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– Jävlar anamma: inget skulle anses omöjligt, alla skulle vara beredda att hugga i även om det låg utanför det
egna ansvaret samt fokusering och avslutning även om det var ”tråkiga” uppgifter.

Återkopplingar

Som en del till de gemensamma spelreglerna så gjordes återkopplingar till dessa under utförandet genom 
arbetsmöten som hölls inför varje berguttag med de som skulle genomföra det praktiska arbetet och genom 
besök i fält.

På dessa arbetsmöten gick man igenom arbetsberedningen för kommande berguttag och visade utvärderingar 
gällande borrprecision och överberg, kopplat till de förändringar som gjorts i tidigare berguttag. Mötena gav 
också möjlighet till att ställa frågor, föreslå ändringar samt diskutera och dela med sig av erfarenheter som 
vunnits och vad som fungerat bra och vad som varit mindre bra. 

Besöken i fält var fokuserade på observationer för den pågående salvan, för att sedan kunna göra specifika 
återkopplingar tillsammans med utförarna. Ambitionen har också varit att vara tillgänglig för tydliga och snabba 
beslut när avvikelser uppstått.

Fält	åtgärder

I fält har målad kontur använts, då det varit en del påhuggsproblem p.g.a. att kronan glider iväg samt att det 
ibland varit trångt, som en följd av stickningen som användes (se tabell 3). Förutom att den målade konturen 
fungerat som en visuell kontroll av påhuggen, så har den även fungerat som en kontroll av att riggens inriktning 
varit korrekt, när kronan positionerats mot den målade konturen. Målning av kontur har utförts i samband med 
utsättning av karteringslinjer och inmätningar av stuff.

För att få en indikation hur borrningen blev innan laddning, så gjordes inmätning av salvhålens påhugg samt att 
dessa extrapolerades för att ge hålets slutpunkt.

Elektroniksprängkapslar användes i kontur och hjälpare från och med salva 9 för att få en momentan upptändning 
och se dess fördelar.  Som stöd vid dessa berguttag fanns sprängtekniker från Orica på plats. Salvhålen fylldes 
också med grus och laddlås för att få mer sprängenergi i berget.

Resultat
Datainsamlingar har hittills gjorts för 20 salvor, vilket motsvarar en sträcka på ca 80 m tunnel och variationer av 
utförandet visas i tabell 3. Utvärderingar har gjorts på många parametrar som tyvärr inte ryms i detta föredrag, 
men kommer presenteras i rapporter från projektet under våren 2009 (delrapport R-08-122 Berguttag i Tass-
tunneln – Delresultat t.o.m. september 2008) och en slutrapport under senare delen av 2009. De resultat som 
visas här är kopplade till de krav samt de incitament som tidigare beskrivits.
Påhuggs- och slutpunktsstatistik visar att förbättringar har gjorts efterhand som förändringar, hjälpmedel och 
återkopplingar gjorts. (se ex. figur 6 som visar påhuggen och de förändringar som gjorts Tabell 3). 

Stickningskravet var < 35 cm och de tester som gjorts visar att t.o.m. 20 cm fungerar, men att det skapar onödiga 
risker för underberg vilket i sin tur saktar ned arbetet. Av denna anledning beslutades att 25 cm skulle vara den 
stickning som skulle användas från och med salva 9 och framöver. Beslutet stöds av det faktum att överberget 
ligger långt under uppsatt krav.
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Kravet på överberg var 30 % och de scanningsresultat som utvärderats visar 15 % överberg. Scanningsresultaten 
visar ett fåtal ställen med underberg främst i salva 6 där tester med 20 cm stickning utfördes. Volymen överberg 
kan kopplas till den borrnoggrannhet som uppnåtts samt att laddplaner följts. 

Tabell	3.	Sammanställning	av	förändringar	i	utförandet

Figur 6. Radiellt avstånd påhugg uppdelat i klassbredd 5 cm redovisade i respektive 

klasscentrum
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Skadezonen har kontrollerats genom att 
bergblock av en sträcka på 8 m, 1,5 m hög och 
med ett djup av ca 0,75 m sågats ut i höger vägg. 
Ytan täcker salva 9–11 och ger möjligheten att 
studera 3 st. borrpipor i vardera salva (botten 
för salva 9, hela salva 10 och avladdning för 
salva 11) och övergångarna mellan dessa (se 
figur 7). Resultaten kommer att redovisas i 
en artikel till IRSM – symposium sinoRock 
Hongkong maj 2009.  De preliminära resultaten 
visar att bottenladdningen ger ca 4 ggr längre 
sprickor än pipladdningen, men att sprickorna 
från bottenladdningen inte påverkar mer än ca 
0.5 m kring bottenladdningarna i konturhålen. 
Det finns således inte någon kontinuerlig 
skadezon längs sträckan från sprängningarna.

Tidshållningen i salvcykeln har fungerat och om det uppstått problem, så har problemets löst genom 
kommunikationen mellan deltagarna i berguttagen, så att sluttider ändå har uppnåtts. Efterhand att olika 
utföranden och uppföljningar har gjorts, har detta inneburit att arbetsuppgifterna för deltagarna i berguttagen 
förändrats och utökats. Trots förändringar så har dokumentationsflödet och inlämningstider fungerat bra.  Detta 
kan man se som ett exempel på hur de inblandade levt efter spelreglerna som lades under teambuildningen.

Sammanfattande diskussion
Projektet har visat att det är möjligt att ha en påhuggsnoggrannhet där samtliga borrhål har ett radiellt fel som 
är mindre än 10 cm. Den höga noggrannheten i borrningen har gett resultat på kvalitén på erhållen kontur 
och skadezon och har lett till att konturen blivit jämn (se figur 8)och överberget har begränsats till ca 15 %. 
En förutsättning för att nå dessa goda resultat har varit den öppenhet för ständiga förbättringar som rått inom 
projektet.

Vid upphandlingen lades stor vikt vid platsledningen och yrkesarbetarnas kompetens samt kvalitet på 
entreprenörens utrustningar. Detta har givit god utdelning och höjt kvaliteten i utfört arbete. Både beställaren 
och entreprenören är överens om att det system med återkopplingar som utvecklats fungerat bra och bidrar till 
att upprätthålla motivationen, säkerställa kvalitetsnivån och spårbarhet i dokumentationen. 

Uppföljningen av de parametrar som är viktiga för utförandet bör ske med relativt korta intervaller. Återkopplingen 
blir då snabb och precis vilket höjer motivationen samtidigt som risken för systematiska fel minskar.
Tre hörnpelare för kvalitetsarbetet som har identifierats är:

– Tydlig målbild

– Löpande kvalitetsuppföljning

– Systematisk återkoppling

Erfarenheten av de återkommande arbetsmötena är att de ökar teamkänslan, bidrar till tydligare roller och ökad 
förståelse för testerna samt hur viktigt det är att information inte stannar hos någon. De bidrar även till motivation 
och kunskapsökning via återkopplingen från utfört arbete, exempelvis uppföljning av borrnoggrannhet, och är 
därmed viktigt för möjligheterna att uppnå syftet.

Figur 7. 3D modell av spränginducerade sprickor i de 

uttagna bergblocken.
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I detta projekt stöds inlärningen av att arbetena utförts på timbasis och därmed ger utrymme för god arbetskvalitet, 
observation och reflektion. Projektet har kunnat jobba med test av metoder istället för att det har varit tidstyrda 
tester. Kvalitén ökar även genom att det finns en utförandebaserad återkoppling där avvikelser och fel ses 
som förbättringsmöjligheter i stället för problem. Allt detta möjliggörs genom engagemang, aktiv ledning och 
styrning samt den dokumentation som berörda bidrar till. 

Sammanfattningsorden för detta bidrag är:

Öppenhet	och	återkoppling	bidrar	till	motivation	och	förbättringar

Figur 8. 3D-foto från den scanning för salvorna 13–16
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