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SÄKRARE FARLEDER TILL NORDENS STÖRSTA HAMN 

Anders von Post, AB Sandvik Tamrock Tools 
Paavo Kolari, Terramare Oy 

Bakgrund 

Göteborgs hamn är utan jämförelse den största i Norden. Under år 2002 hade man en 
fraktomsättning på 33 ,4 milj. ton. Den största delen ( ca 60%) utgörs av oljefrakter, men 
även containerfrakter (756 000 CEU år 2002) utgör en mycket viktig del av hamnens 
verksamhet. 
Totalt angörs Göteborgs hamn av ca 11 000 fartyg per år och varje vecka angörs hamnen 
av några av världens största containerfartyg. Dessa har längder på ca 350 meter och en 
bredd på ca 43 meter. Fullastat har ett sådant fartyg ett djupgående på ca 15 meter. 
För att öka säkerheten vid större tonnage och större fartyg hade Göteborgs hamn och 
Sjöfartsverket bestämt att genomföra ett projekt "Säkrare Farleder" för att bredda och 
fördjupa farlederna in till Göteborg. 

Projekt "Säkrare Farleder" 

Arbetet med att bredda och fördjupa farlederna var budgeterat till drygt en miljard 
kronor och startades vid årsskiftet 2002-2003 . 
Byggherre var Sjöfartsverket och entrepenör var Boskalis Sweden som bildat ett internt 
J.V. med systerbolagen Boskalis b.v. från Rotterdam och Terramare Oy från Helsingfors. 
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I de yttre delarna av Torshamnsleden ( dubbelleden) ökades djupet till 22,9 meter vilket 
betyder att ett fartyg med ett djupgående av 18,9 meter går fritt även i kraftig sjöhäv
ning. Inre delen av Torshamnsleden som för in till oljehamnen muddrades till 20,5 
meters djup medan Böttöleden som för in till containerterminalen Skandiahamnen 
muddrades till 15,8 meter i yttre delen och 14,7 meter i den inre delen. Själva 
hamnbasssängen i Skandiahamnen muddrades till ett djup av 14,2 meter. 

I första etappen skulle ca 11 miljoner kubikmeter schaktas bort, det mesta av detta var 
lera, men ca en kvarts miljon kubikmeter utgjordes av berg som först måste borras och 
sprängas. Muddringen av lermassorna utfördes huvudsakligen med sugmudderverk i 
stället för med mekanisk muddring (grävning) som man ursprungligen hade räknat med. 
Detta kunde tillåtas tack vare att man lyckades visa att man trots allt kunde hålla sig 
under gränsvärdena för sedimentspridning med denna metod. Eftersom sugmuddring är 
en mycket snabbare och effektivare metod än mekanisk muddring beräkndes projektet 
ha besparats cirka 300 miljoner kronor tack vare att denna metod kunde användas för 
muddringen av lera. 
En annan muddringsmetod som övervägdes var hydraulisk muddring med "cutter" 
men p.g.a. allt för långt avstånd (ca 15 - 20 km) till tippningsplatsen kunde denna 
metod inte användas. (För lång transport av massorna genom rörledning). 

I kontraktet var grundförutsättningarna: ca. 11.0 milj m3 lera och ca 240.000 m3 berg 

Option 1: ytterligare 1,3 milj m3 lera och ca. 63.000 m3 berg 

Option 2: ytterligare 75.000 m3 berg 

Totalt för samtliga områden utgjorde muddring av moränlera på berg ca.175.000m3. 

Undervattensborrning, sprängning och muddring av bergmassor 

Totalt måste ungefär 380.000 kubikmeter berg och knallar under vattnet sprängas bort 
för att åstad komma de säkrare seglingslederna. Dessa bergformationer var dock spridda 
på drygt ett 30-tal olika platser. På många håll var berget dessutom helt eller delvis täckt 
av moränlera, som först måste rensas bort innan borrnings-och sprängningsarbetena 
kunde påbörjas. Denna rensning gjordes med mekanisk muddring (grävning). 
Rensmassorna lastades på självgående pråmar och fraktades till tippningsplatsen SSV 
Vinga. Totalt fraktades ca. 175 000 m3 rensmassor bort. 

Undervattensborrning utfördes från två olika plattformar. 

En "Jack-up" plattform ("Rockbuster") användes för områden i öppen sjö. Denna 
plattform som är specialkonstruerad och väger ca 200 ton kan jackas upp så att den står 
på fyra ben under borrningen. Plattformen är utrustad med en Tarnrock HL 1500 
borrmaskin som är monterad på en vagn. 
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"Rockbuster" 

Denna vagn kan röra sig 10,8 x 24 meter mellan de pontoner som utgör borrplattformen. 
Denna borr-rig borrade huvudsakligen dia 152 mm hål med hjälp av Sandvik GT 60 
skarvborrningsutrustning. 
Typiska försättningar och hålavstång var 3,1 x 4,6 meter med ett håldjup som ej under
steg 4.0 meter. 

En "Stödbensplattform" ("Pora-Pekka 5 ") användes huvudsakligen för borrningar i 
skyddade områden (dvs längre in närmare hamnen). Den plattform är flytande, men har 

"Pora-Pekka 5" 
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fyra stödben som kan köras ned mot bottnen och stabilisera riggen vid borrningsarbete. 
Plattformen är utrustad med två Tamrock HLlOOO borrmaskiner som borrade dia 115 
mm hål med hjälp av Sandvik GT60 skarvborrutrustning. 
Typiska försättningar och hålavstånd var 2,7 x 3,0 meter med ett håldjup som ej under
steg 2,0 -2,5 meter. 
Borrplattformarnas position bestämdes med hjälp av satelliter förstärkta med mark
stationer vilket gjorde att avvikelsen har hållit sig inom 25 mm. Vid undervattens-

Hålen borrades med Sandvik GT60 

Sprängningarna 

sprängningar är det brukligt att 
använda sig av relativt hög specifik 
laddning för att säkerställa god 
utbrytning och ett gott styckefall. 
Detta innebär också att man blir 
mindre känslig för eventuella 
avvikelser i försättningar och 
hålavstånd. 
För detta projekt har noggrannheten 
i försättningar och hålavstånd varit 
+/- 200 mm. Totalt borrades 65 000 
borrmeter, ungefär lika mycket med 
dia 150 mm som med dia 115 mm. 
Räknad i total losshållen bergmassa 
svarade de grövre hålen för ca 70% 
medan dia mindre hålen svarade för 
ca 30%. 

För sprängningarna användes Gelamon 30 i plastkorvar med dimensionerna 
90 x 680 mm för dia 115 mm hål samt 125 x 680 mm för dia 152 mm hål. Oladdad del 
av borrhålen var 0,7 - 1,0 meter. Tändsystemet utgjordes av Nonel. 
Från en uppställning med Rockbuster kunde man borra 21 hål och salvstorlekarna 
uppgick till mellan ett och tre ton sprängmedel. Med Pora-Pekka 5 borrades i genom
snitt 8 rader och storlekarna uppgick till mellan ett och tre ton sprängmedel. För dia 152 

mm hål uppgick laddningskoncentrationen till 17 kg / meter medan laddnings
koncentrationen i dia 115 mm hål uppgick till 9 kg/ meter. 
Arbetet pågick dygnet runt , sju dagar i veckan och man var inte begränsad till några 
fasta skjut-tider varje dag utan kunde utföra sprängningarna i den takt man hade 

salvorna färdiga. De begränsningar som fanns var dock restriktioner på att inga spräng
ningar fick utföras om något utomstående fartyg befann sig inom 200 meter från 
sprängplatsen. 

För undervattenssprängningar gäller i princip samma grundläggande restriktioner som 
för landbaserade sprängningar när det gäller markvibrationer etc. För detta projekt var 
avstånd till byggnader och vibrationskänsliga konstruktioner inget problem som 
nämnvärt påverkade det normala sprängningsarbetet. 

212 



© 2004, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2004

Sprängning 2 Sprängning 3 

Sprängning 4 Sprängning 6 

Mätpunkts rapport 

Mätpunkt Placering Avstånd, m Enhet V10 Under-
grund 

BRANDNÄSBROTTEN Grundmur 50-130 mm/s 70 Berggrund 
BRÄNNÖ Grundmur >1500 mm/s 70 Berggrund 
BUSTADSV10 Grundmur >1500 mm/s 18 Lera 
BUSTADSV64 Grundmur >1500 mm/s 18 Lera 
BÄRINGSV6 Grundmur >1500 mm/s 18 Lera 
BÖTTÖ Grundmur 300-400 mm/s 70 Berggrund 
ELINSBERGSST. 21 Grundmur >1500 mm/s 70 Berggrund 
GRÖTÖ Grundmur >1500 mm/s 70 Berggrund 
GÄVESKÄR Grundmur >100 mm/s 70 Berggrund 

Mp 07 Måvholmsbådan <100 mm/s 70 Berggrund 
Mp 10 Torshamnen 300-500 mm/s 60 Lera 
Mp12 Dynan <150 mm/s 70 Berggrund 
Mp13 Knippelholmarna 300-400 mm/s 70 Berggrund 
Mp 14:8 Kurtin V >400 mm/s 23 Berggrund 
Mp18 Fotö Hamn >1500 mm/s 100 Berggrund 

SKANDIAHAMNEN Kajplats 61 o <50 mm/s 60 Lera 

213 



© 2004, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2004

Trots detta fick man bl.a. in följande klagomål från fastighetsägare i området: 
Raserad stenmur på> 1500 meters avstånd. (Uppmätta vibrationer< 0,5 mrn/sek) 
Sättningar av hus på> 1500 meters avstånd. (Uppmätta vibrationer< 0,5 mrn/sek) 
Uttorkad brunn på> 1500 meters avstånd. (Uppmätta vibrationer< 0,5 mrn/sek) 

Dessa klagomål kom trots att man innan sprängningsarbetena påbörjades utförligt 
informerade de som bodde i närheten om arbetena och deras omfattning. 
Noteras kan också att man under mätperioden kunnat uppmäta betydligt högre mark
vibrationer från "normala aktiviteter" som t.ex. tung trafik och miltärövningar 

i området. 

Muddring och transport av sprängmassor 

För muddring av sprängmassor valdes ett "enskopeverk" med skopvolymen 15 m3• 

Fördelen med ett sådant enskopeverk är att man kan gräva stora block och snabbt flytta 
sig mellan olika områden. Hade man valt ett Paternosterverk hade man måst spränga 
berget till betydligt mindre styckefall vilket skulle ha fördyrat projektet. Ett annat 
möjligt alternativ hade kunna vara ett gripskopeverk, men ett sådant har betydligt sämre 

kapacitet och har dessutom svårt att färdigställa botten till ramfri nivå. 

Nordic Giant 

Fyra stycken självgående pråmar med bottentömning, var och en med en lastkapacitet på 
1000 ton, transporterade muddermassorna till tipp-platsen SSV Vinga. 
Transportsträckorna varierade mellan cirka 5 och 20 km. Huvuddelen av transporterna 
var längre än 10 km. 
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Nordic Giants skopa på 15 m3 En av fyra stycken pråmar med bottentömning 

Resume 

Projektet klarades väl inom uppställda budget -,tid-, och miljöramar. Största delen av 
detta stora schaktarbete klarades av inom ett år. Valet av utrustning var mycket viktig för 
att nå ett gott resultat. 
Terramare anser att för ett nytt projekt kan de tänka sig att åter borra dia 152 mm hål 
med Sapdvik GT60 skarvborrutrustning för undervattenssprängningarna, förutsatt att 
man hat tillräckligt stora pallhöjder och att bergets läge och egenskaper är lämpliga för 
detta. Borrning med så stora håldiametrar fordrar emellertid att man har tillgång till ett 
tillräckligt kraftigt mudderverk. 
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