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Undermarksbyggande kännetecknas av att byggnadsmaterialet är mer eller mindre 
okänt. Jord, berg och grundvatten är de material som måste kunna hanteras vid 
projektering, under byggskedet och vid efterföljande drift och underhåll. Arbete
nas omfattning innebär i de stora projekt som det ofta handlar om att de är svår
överskådliga och att felaktiga handlingar kan få mycket stora tekniska och/eller 
ekonomiska konsekvenser. 

System- och riskanalys är metoder som leder till en minimering av riskerna och en 
mer optimerad strategi under projektets olika faser. System- och riskanalys utgör 
samtidigt basen för den kvalitetssäkring och resursplanering som är förutsätt
ningen för framgångsrika undermarksprojekt. 

Genomförande av Hvalfjöröurtunneln innebär tunnelarbeten under speciella för
hållanden och är ett bra exempel på hur systemanalys kan användas i bergbygg
nadssarnmanhang. Vi vill här visa på arbetsmetodiken och de olika analysstegen. 
Resultaten berörs endast som korta exempel. 

2 Projektbeskrivning 

Hvalfjöröur är en 30 km lång och 3-4 km bred fjord belägen cirka 30 km norr om 
Reykjavik på Islands sydvästkust. Genom att bygga en tunnel under fjorden kan 
vägförbindelsen mellan Reykjavik och västra/norra Island kortas med cirka 50 km. 
Den planerade tunneln är totalt cirka 5,7 km lång, varav bergtunneldelen utgör 
cirka 5,5 km. 

Från den södra stranden går tunneln i 7% repektive 4% lutning och har två körba
nor, tvärsnittsarea 58 m2

• Den lägsta punkten ligger 165 m under havsytan. Stig
ningen upp mot norra sidan går med 8% lutning och tunneln har där tre körfält, 
tvärsnittsarea 78 m2

• Figur 1 visar en schematisk längdsektion av den planerade 
tunneln. 
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Figur I 
fjöröur. 

Horisontellt avstånd (m) 

Schematisk längdsektion av den planerade tunneln under Hval-

Det privata företaget Spölur Ltd. har av isländska staten erhållit koncession för att 
bygga, äga och driva tunnelförbindelsen som betaltunnel under en begränsad tids
period. Spölur har anlitat entreprenören Fossvirki för att utföra tunneln. Fossvirki 
är ett konsortium bestående av Skanska, isländska fstak och danska Pihl & Spn. 
Fossvirki utför tunneln på totalentreprenad som innebär ansvar för projektering, 
byggande och idrifttagande. För att säkerställa att bergarbetena genomförs på ett 
betryggande och effektivt sätt beslutade man våren 1996 att genomföra en system
analys med avseende på risker under entreprenadens genomförande. 

Uppdraget till den fristående så kallade systemanalysgruppen var att ta del av 
befintligt material och muntlig information från projektet och identifiera och 
beskriva de faror (geologiska och/eller organisatoriska) som kan hota 
tunnelbygget. Dessutom skulle gruppen studera och lämna förslag angående 
metoder för och omfattning av det geologiska försonderingsprogrammet (med 
försondering avses här de undersökningar som utförs vid tunnelfronten) samt ange 
riktlinjer för hur organisationen ska hantera information och beslut. 
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I verkligt projekt är händelsekedjor och orsakssamband ofta komplexa i och med 
att geologiska och organisatoriska faror är intimt kopplade. Detta förhållande visas 
i Figur 2. I exemplet, som baseras på de analyser som utförts under arbetet med 
faroidentifikationen, illustreras hur olika f arokategorier samverkar. 
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Figur 2 Illustration av hur olika farokategorier samverkar. 

3 Geologi 

Island befinner sig mitt på den så kallade mittatlantiska ryggen, vilken markerar 
gränsen mellan den nordamerikanska och den europeiska kontinenten. De båda 
kontinenterna glider isär med ett par centimeter per år, vilket leder tiH att ny 
jordskopa kontinuerligt bildas genom att lava strömmar upp vid kontakten mellan 
de båda plattorna. Island är ett resultat av denna process, och därför räknas geolo
gin på Island till de absolut yngsta i världen. 

Figur 3 Principiell beskrivning av bergmassans bildning i samband med 
vulkanutbrott. 
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Bildning av bergmassa på Island sker genom en vulkanisk aktivitet och kan 
beskrivas med Figur 3. Magma tränger upp till markytan genom ett rör eller 
genom en större sprickformation. På Island är magman lättflytande varför vulka
nernas sidor blir flacka. Vulkanutbrotten sker stötvis och många hundra år kan 
ibland löpa mellan varje utbrott. När det då är dags för ett nytt utbrott kan magman 
leta sig nya vägar, och då skära upp genom den redan bildade bergmassan. Detta 
resulterar då i basaltgångar (eng. dikes) som skär igenom den generella lagerfölj 
den. Kontaktzonen mellan basaltgång och moderbergart kan vara vattenledande 
medan gången i sig ofta är tät. 
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Figur 4 Illustration av hur den isländska bergmassan byggts upp genom 
vulkaniska processer 
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Varje lager som bildas stelnar individuellt. I överkant och underkant sker avkyl
ningen snabbt emedan avkylningen mitt i varje lager sker långsammare. Detta 
leder till olika egenskaper hos berget inom varje lager. De snabbkylda ränderna 
benämns "Scoria" och mittenbiten benämns här "Basalt". Eftersom lång tid kan 
löpa mellan varje utbrott kan ett sedimentlager i bland bildas mellan två basaltla
ger. 

Basalten är normalt av god kvalitet men med dominerande vertikala avsvalnings
sprickor. Erfarenheter från andra platser på Island visar att basalten ibland kan 
vara porös, vilket dock ej är fallet vid Hvalfjöröurtunneln. Scorian har låg håll
fasthet och materialet bryts snabbt ned vid kontakt med luft och vatten. Dess 
egenskaper kan liknas de hos dåligt konsoliderad ler- eller sandsten. Scorian har 
ofta låg permeabilitet. 

Som en följd av tektoniska rörelser är bergmassan genomkorsad av förkastningar. 
Beroende på när förkastningen skett så sträcker sig dessa till markytan eller så 
avslutas de tidigare. Förkastningarna kan både vara täta och utgöras av relativt 
gott berg eller så kan de vara förknippade med omfattande krosszoner som kan 
vara vattenförande. I båda fallen innebär förkastningarna att den annars regel
bundna och likartade geologin för tunneldriften plötsligt kan förändras . 
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Figur 5 Förväntade temperaturförhållanden under Hvalfjöröur. 

Hvalfjöröurtunneln är belägen i ett område som är ca 3 miljoner år gammalt och 
inga aktiva vulkaner eller geotermiska fält ligger i dess omedelbara närhet. 
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En studie av området har visat att temperaturen längs tunneln kommer att stiga i 
takt med att tunneln avancerar allt djupare. Vid genomslaget förväntas en 
temperatur av ca 25°, se Figur 5 ovan. 

Bergytans läge och sedimenttjocklek (troligen morän i de nedre delarna) har 
bestämts med hjälp av seismik. I tunnelns djupare del innebär det en bergtäckning 
av ca 40 m och sediment med ca 80 m mäktighet. 

4 Arbetsmetodik 

Eftersom systemanalysgruppen inte besitter egen direkt erfarenhet av tunnelbygg
nad i isländsk geologi så var strategin under Fas 1 (se schematiskt flödesschemat i 
Figur 6) därför att inhämta så mycket information som möjligt om den aktuella 
geologin och därtill knutna byggrelaterade problem. Resultatet av Fas 1 var en 
preliminär modell över den aktuella geologin och en lista över möjliga geologiska 
faror. Under Fas 2 besökte systemanalysgruppen Island för att på ort och ställe 
studera arbetsplatsen och för att kunna träffa isländsk geologisk expertis och 
representanter för de olika inblandade företagen. 

Under Fas 2 diskuterades, bearbetades och värderades den preliminära geologiska 
modellen och de möjliga faror som identifierats. Den isländska expertisen läm
nade. betydelsefulla bidrag och utgjorde ett bollplank för systemanalysgruppen att 
testa sina antaganden mot. Fas 2 utmynnade i en reviderad geologisk modell och 
en gallrad lista över troliga ( och allvarliga) geologiska faror. 

Under Fas 3 har arbetet sedan bedrivits på två parallella fronter. Den ena har gällt 
att identifiera mätbara indikationer på de geologiska farorna och att hitta praktiskt 
användbara försonderingsmetoder och analysmetoder för att mäta och värdera 
indikationerna. Den andra har gällt de organisatoriska kraven på besluts- och 
informationsvägar, det vill säga hur ska informationen från försonderingarna och 
från tunneldriften hanteras för att korrekta beslut om arbetets utförande ska kunna 
tas i tid. 

Slutresultatet av systemanalysgruppen arbete utgjordes av förslag och rekommen
dationer till entreprenören Fossvirki angående lämpligt försonderingsprogram 
(metoder, omfattning, analysverktyg) och lämplig organisation för informations
hantering. 
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Figur 6 Illustration av systemanalysgruppens arbetssätt. 

4.1 Fas 1, Bestämning av möjliga geologiska faror. 

En inledande felträdsanalys har utförts för att identifiera alla händelsekedjor som 
leder till att tunnelbygget under Hvalfjöröur misslyckas tekniskt. Under arbetet har 
utnyttjats all tillgänglig skriftlig information samt kommunikation med experter 
inom och utom projektet. I detta inledande skede har inga sannolikhetsvärderingar 
lagts på de händelser som medtagits, kriteriet har varit att hellre ta med någon 
händelse för mycket än att riskera att förbise något viktigt. Därför har endast 
uppenbart orimliga händelser uteslutits. Resultatet av den inledande felträdsanaly
sen var att sex primära möjliga händelser identifierats som kritiska för tunnelbyg
gets tekniska framgång. 
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Dessa händelser är: 

• Large inflow cannot be handled. Så stora vatteninflöden flödar in i tunneln att 
fortsatt tunneldrift omöjliggörs eller försenas och fördyras kraftigt. 

• Stability problems, no water. Ras i tunneln, primärt orsakade av dåligt berg 
och inte av vattentryck. 

• Heat problems. Arbetet försvåras avsevärt eller förhindras av inströmmande 
hetvatten eller av höga temperaturer i bergmassan. 

• Harmfull gases i tunnel. Kvävande eller giftiga gaser strömmar in i tunneln 
och förhindrar eller försvårar kraftigt tunneldriften. 

• Seismic damage. Skador på tunneln genom seismisk aktivitet i form av jord
skalv och därmed tillhörande förkastningar mm. 

• Tunnel durability unaccepable. Tunneln färdigställs men bryts snabbt ner av 
ogynnsam och oförutsedd miljöpåverkan vilket orsakar orimligt höga under
hållsinsatser. 

4.2 Fas 2, Identifiering av troliga geologiska faror 

I samband med ett besök på Island fördes diskussioner med isländsk geologisk 
expertis och entreprenören angående förväntad geologi, geohydrologi och geoter
miska förhållanden på platsen samt de undersöknings- och drivningsmetoder som 
planerades. Ytterligare dokumentation tillkom också som underlag för den fort
satta analysen. 

Av de skisserade scenarier i föregående avsnitt framstår händelsen "Large water
flow cannot be handled" som det allvarligaste hotet mot tunnelbygget, speciellt 
med tanke på att tunneln drivs med liten bergtäckning under havet. Tillgången på 
vatten i tunnelns närhet är därmed obegränsad. Den vidare analysen handlade 
därför till största delen om detta hot eftersom de övriga farorna som identifierats i 
huvudträdet inte förväntas utgöra hot av samma dignitet som vatteninflöden. 

Händelsen "Ohanterbart vatteninflöde till tunneln" har analyserats vidare, se Figur 
7, vilka resulterade i att åtta delhändelser har identifierats. 
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Dessa delhändelser har sedan var och en vidareutvecklats i högre detaljeringsgrad. 

Figur 8 och 9 nedan exemplifierar denna detaljutveckling för en av de åtta 

delhändelserna, nämligen "Stort havsvatteninflöde från bas altgång". 

Figur 8 
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Detaljträd för händelsen "SW:B Stort havsvatteninflöde från 

basalt gång". 
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Figur 9 Illustration av händelsen "Stort havsvatteninflöde från basaltgång" 
Högpermeabel basaltgång vinkelrätt mot tunneln. 

4.3 Fas 3, Åtgärder för att minimera sannolikheten för stor vatteninträng
ning 

För att kunna hantera olika händelser som inträffar under drivningen på ett säkert 
sätt vill entreprenören ha en förvarning om det finns väsentliga faror i bergmassan 
strax utanför tunneln. Det måste då först klargöras vilka indikationer som är 
kännetecknande för de olika geologiska farorna. Därefter måste användbara för
sonderings- och analysmetoder tas fram. 

Vidare behandlades i denna fas de krav som ska ställas på projektets organisation 
samt dess besluts- och informationsvägar för att möjliggöra en korrekt hantering 
av information från försondering och tunneldrivning. Därigenom ska korrekta 
beslut om arbetets utförande kunna tas i tid för att möjliggöra säkrare tunneldriv
ning. 

4.3.1 Indikationer på geologiska faror 

Förekomst av potentiellt kraftigt vattenförande strukturer i tunnelns närhet känne
tecknas av följande indikationer: 

• Vertikala eller subvertikala geologiska strukturer. Speciellt korsningspunkter 
mellan zoner 

• Temperatur. Den termiska gradienten innebär förväntad temperatur på 25°C i 
tunnelns lägsta punkt. Markant avvikelse från temperaturgradienten kan inne
bära förbindelse mot djupet (varmare vatten) eller förbindelse med ytligare 
lager (svalare vatten) 

• Salinitet. Förhöjd salinitet kan tyda på havsvatten eller termiskt vatten från 
djupet 
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• pH-värde. Grundvattnets pH förväntas generellt öka mot djupet. Låga pH-vär
den är en indikation på vatten från ytligare nivåer medan höga pH-värden 
indikerar närvaro av djupvatten 

• Färg på borrvatten och borrkax. För identifiering av sediment eller breccia. 
Förekomst av dessa kan leda till stabilitetsproblem 

• Borrsjunkning. Tillsammans med borrvattnets färg kan förändringar i berg
massan utanför tunneln indikeras 

4.3.2 Sonderingsmetoder 

Med kunskap om tänkbara faror och indikationer på dessa, studerades sedan olika 
försonderingsmetoder. Principen var att komplettera den huvudsakligen 
"punktvisa" framåtriktade sonderingen så att en bättre bild erhålls av hela berg
volymen framför stuff. Detta kan skapas exempelvis med hjälp av fler och utåt
vinklade sonderingshål samt någon form av geofysisk "volymsmetod". Viktigt vid 
valet av försonderingsmetod har varit att den ska både ge tydliga indikationer och 
vara enkel att tolka. 

Systemanalysgruppen utarbetade inte något färdigt program för sonderingsunder
sökningar utan lämnade rekommendationer som en sorts checklista att användas 
vid genomgång av projektets arbetsrutiner. 

Försonderingsinsatsen kan delas in i en rutinmässig del och en behovsanpassad 
del. Den rutinmässiga försonderingen ska utföras på 100% av tunnelsträckningen 
och syftar till att med hög sannolikhet identifiera vamingstecken på faror i tun
nelns närhet. 

Systemanalysgruppens förslag till försonderingsprogrammets rutinmässiga del 
innebär huvudsakligen följande : 

• Sonderingsborming med mätning av borrsjunkning, färg på spolvatten samt 
borrkax. Mätningens syfte är för bedömning av bergkvalitet och bergart. 

• Mätningar i sonderingshål av vattenflöde, vattentryck, temperatur, salinitet och 
pH-värde. Syftet med mätningen är att bedöma bergmassans permeabilitet, 
bedömning av akvifär och vattenförande vertikala förbindelser. 

• Registrerande borrning med utvärdering kan vara en värdefull mätmetod för att 
bedöma bergkvalitet och geologi. Metoden är ej fullt utprovad idag och för att 
säkerställa att den fungerar enligt projektets behov rekommenderas att den 
utvärderas vidare, bland annat genom prov på plats. 

• Radarmätning eller annan geofysisk metod som ger en uppfattning om vatten
förande strukturer i bergvolymen utanför tunneln. Metodens tillämpbarhet 
beror i hög grad på platsspecifika förutsättningar vilket måste vägas in vid valet 
av metod. 
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Om varningstecken indikeras under den rutinmässiga försonderingen måste ytter
ligare information om den misstänkta faran inhämtas ( om inte indikationen är så 
tydlig att faran direkt identifieras). Detta sker genom att försonderingen utökas 
och kompletteras med en behovsanpassad del. Syftet är nu att förbättra besluts
underlaget och möjliggöra insatser av rätta åtgärder. Händelsekedjan beskrivs med 
en enkel illustration i Figur 10. 

Ingen 
ortsatt tunne n F Id 'ft 

... varnings- --
signal erhålls 

Rut,inmässig Fortsatt tunneldrift 
försondering Fara identi- Faran -"" fieras direkt 

-
genomförs åtgärdas -

Fortsatt tunneldr ' 1ft 
Larmet .. 
var falskt 

Komp letter-
Varnings-

ande -signal erhålls - ~ 

försonder-ing Fortsatt 
genomförs Fara iden- Faran 

tunneldrif 

• tifieras - åtgärdas ~ 

Figur JO Illustration av händelsekedja vid rutinmässig försondering. 

Den insamlade informationen från försonderingarna skall tolkas till en tredimen
sionell geologisk modell av tunneln och dess närmaste omgivning. Modellen 
byggs ut successivt i takt med tunnelframdriften och ger en helhetsbild av geolo
gin vilket är nödvändigt för att kunna förutse framförliggande problem. 

Systemanalys gruppens förslag till utökad och kompletterad försondering att utfö
ras vid behov efter faroindikation från den rutinmässiga undersökningen: 

• Ökat antal sonderingshål för en säkrare bedömning av bergkvalitet och bergart. 
• Mätningar i de nya sonderingshålen med samma syfte som i den rutinmässiga 

försonderingen. 
• Kärnborrhål för bedömning av bergkvalitet och geologi. 
• Seismik, med syfte att identifiera vattenförande zoner. 
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4.3.3 Organisatoriska faror 

Tunnelprojektet i Hvalfjöröur utgör ett tekniskt komplicerat system med ett antal 
större tekniska faror som måste hanteras riktigt. Förutom dessa tekniska farorna 
som är relativt uppenbara, så kan en organisation som ej är ändamålsenlig i hög 
grad påverka utfallet och innebära en fara. 

De faror som är förknippade med brister i den tekniska utrustning (pumpar, elsys
tem etc) som skall hantera ett inträffat inflöde av vatten inte fungerar har inte 
närmare utretts. 

Informationsflöde 
Mätningar och observationer genererar en mängd information som ska insamlas, 
dokumenteras, tolkas och föras vidare i organisationen för att så småningom leda 
till beslut och genomförande av åtgärd. Figur 11 är generell och visar en kedja av 
händelser som utlöses från indikation om en fara tills en åtgärd vidtagits. I 
respektive grenpunkt i händelsekedjan kan två alternativa situationer uppstå, en 
negativ (neråt) och en positiv (uppåt) där kedjan fortsätter. Situationerna som 
medför negativa händelser har utvecklats i separata felträd för att identifiera 
orsakssamband. 

3. Info n!r beslutsfattare 

2. lndikator obseJVeras 

1. Geolopsk fara existerer 

· tor obsemras ej 

4. Rätt beslut fattas 

Fel eller för sent 

5. Beslut n!r stulf 

Beslut om ltgärd 
i& ej stulfi tid 

6. Åtgärd vidtas 

Åtgärd vidtas 
ej i tid 

Figur 11 Generellt händelseträd för kedjan indikation-beslut-åtgärd. 

Orsaker och samband som leder till respektive oönskade händelse har utvecklats 
genom felträdsanalys och resulterat i fem felträd. Dessa felträd kan användas för 
att studera den egna organisationens styrka och svaghet i de olika situationer som 
händelseträdet beskriver. 



© 1997, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1997

Det kan konstateras att det i samband med vissa geologiska händelser är mycket 
viktigt att åtgärder vidtas snabbt för att exempelvis förhindra ett från början stort 
inflöde av vatten alternativt med tiden ökande vatteninflöde. I ett sådant extrem
fall, "Nödläge", så går det ej att vänta på beslut förutom de som kan fattas direkt 
på plats. Därför bör ett flertal färdiga åtgärdsförslag tas fram av projektet för att ha 
i beredskap för de extrema situationer som kan uppstå vid "Nödläge". Dessa ska 
kunna sättas in av den personal som befinner sig på plats utan att invänta beslut 
från någon annan. För att personalen ska vara förtrogna med dessa åtgärder och att 
man vet att de kan genomföras snabbt och riktigt bör dessa övas in i förväg. 

För att säkerställa att det är tillräckligt mycket berg mellan senaste salvan och den 
undersökta bergmassan (sonderingsborming) ska alla mätnings- och redovisnings
rutiner utformas så att tolkning av resultat, beslut om åtgärd, meddelande om 
denna till berörd personal (och kontroll av mottagandet) skall kunna ske inom 
tidsrymden mellan sonderingsborming och sprängning av sista salvan i det berg 
som undersöktes i föregående sondering. Det bör därför utformas ett tillförlitligt 
system för kontroll av att sonderingsborming utförs i tid. 

Informationsmängden är av betydelse för hur information hanteras. Vid stor 
mängd information kan det vara svårt att urskilja väsentligheterna, det är för 
mycket brus. Genom att styra mot en begränsad informationsmängd i den opera
tiva drivningsprocessen avses att öka "tyngden" i den information som motta
ges/lämnas, det vill säga den blir viktigare och intresset för den ökar. Det bör där
för göras en bedömning av vilken information som måste in i det primära infor
mationsflödet. 

Varje projekt innebär omständigheter som är unika för just den platsen. För att till 
exempel få fram en fungerande injektering så provar man sig fram med olika 
metoder. Lärandet inom organisationen, återkoppling, är viktig i normala fall . 
Inom detta projekt är det extra viktigt att erfarenheter från åtgärder vid olika indi
kationer tas till vara så att metoderna kan anpassas och utvecklas. Det rekommen
deras därför att information om gjorda observationer och förväntade förhållanden 
finns tillgänglig för all berörd personal. För att återkoppling ska bli till nytta för 
projektet så kan det vara en stående punkt på teknik- eller produktionsmötena. 
Exempelvis innebär detta en återkommande möjlighet att diskutera förändringar 
av larmgränser, mätmetoder, alternativa indikationer och alternativa åtgärdsför
slag. 

Ansvarsfördelning 
På grund av de korta tider mellan sonderingsborming, eller annan observation, till 
beslut om åtgärd som kan bli aktuellt måste organisationen ha beslutsmässig per
sonal och avbytare på lämplig nivå. Denna typ av projekt innebär att ansvaret i 
möjligaste mån bör ligga "nära stuff'. 
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Följande krav bör ställas på organisationen: 

• korta informationsvägar 
• ständigt uppdaterad beslutsfattare 
• närvaro av beslutsfattare eller avbytare. 

5 Resultat av analysen samt generella kommentarer 

Systemanalysen har utmynnat i ett antal rekommendationer till entreprenören 
avseende försonderingsprogram och organisationen vilka kan ses som en check
lista för att förbättra befintligt arbetssätt. Entreprenören har valt att betrakta 
systemanalysen som en del i sin kvalitetssäkringssystem och inför flertalet av 
rekommendationerna i arbetsbeskrivningarna. 

Arbetsmetodiken har varit annorlunda än vad som är normalt för en entreprenör 
eller konsult inför utförandeskedet genom den systematiska genomgång och 
strukturering av materialet som genomförts. Detta har främst varit möjligt genom 
att analysgruppen varit oberoende och kommit in med "friska ögon" och dels för 
att riskanalytiska metoder har använts. Analysen har därför inneburit en systema
tisk kontroll av möjliga faktorer som kan få mycket allvarliga konsekvenser för 
projektet och är ett komplement till de bedömningar som entreprenören själv har 
gjort inför genomförandet. 

Arbetet med rapporten har inneburit förutsättningslösa diskussioner mellan sys
temanalysgruppen, geologisk/geotermisk expertis och entreprenören. Detta har 
inneburit en ökad medvetenhet och förståelse hos de inblandade för de geologiska 
och organisatoriska faror som projektet bör ta hänsyn till. 

Den tillämpade metodiken har enligt både entreprenörens och vårt förmenande 
visat sig fungera väl för undermarksprojekt. System- och riskanalys förväntas bli 
en allt mer använd arbetsform främst genom ett ökande kvalitetsmedvetande, 
genom att alternativa entreprenadformer blir mera vanlig och att entreprenaderna 
blir större och mer komplicerade. 

Tack 

Vi tackar Fossvirki som gett oss möjligheten att genomföra arbetet och låtit oss 
göra denna presentation på Bergsprängningskommittens diskussionsmöte 1997. 




