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Förord 
Som en avslutande del av civilingenjörsutbildningen Väg- och vattenbyggnadsteknik vid 
Luleå tekniska universitet ingår ett examensarbete omfattande 20 högskolepoäng. Denna 
rapport redovisar resultaten av detta examensarbete. Arbetet har utförts för att öka 
kunskaperna om process- och riskanalyser vid positionering av tunnelsalvor.  
 
Examensarbetet har genomförts på uppdrag av Boliden Mineral AB och har utförts på 
Avdelningen för Bergteknik vid Institutionen för Samhällsbyggnad under 2005. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Sunniva Haugen på Boliden Mineral AB och 
Håkan Schunnesson på LTU för all tid och engagemang ni lagt ner på mitt examensarbete. 
Jag vill även rikta ett tack till Otto Hedström på LTU som handledde mig under första hälften 
av arbetet.  
 
Under arbetet har jag gjort studiebesök vid Kristinerbergsgruvan som ägs av Boliden Mineral 
AB, Törnskogstunneln som drivs av Oden Anläggningsentreprenad AB och Namntallstunneln 
samt Björnböletunneln som drivs av Skanska Sverige AB. Alla ni som varit inblandade i mina 
studiebesök ska ha ett stort tack. 
 
Sist men absolut inte minst vill jag ge en stor kram till min sambo för hjälp med 
korrekturläsning och motivation. 
 
 
 
Boliden, november 2005 
 
 
Erik Ståhl 
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Sammanfattning  
Vid tunnelbyggande i infrastrukturprojekt är tid- och prispressen oftast stor och om tunneln 
avviker från den planerade layouten får detta stora konsekvenser både för ekonomin och för 
tidsplaneringen för projektet. Gruvföretag har normalt inte samma kvalitetskrav på 
tunneldrivningen som entreprenadföretag inom infrastrukturprojekt. För gruvnäringen kan 
felaktig positionering av borriggen innebära ökande gråbergsinbladning, ökande malmförlust 
och stabilitetsproblem. Vid tillredning påverkar positioneringen lutning, kurvor och tvärsnitt 
på framtida transportvägar. Överberg och korrigering av feldrivna salvor försenar indriften 
och höjer kostnaderna. Eftersom kraven och förutsättningarna är så olika mellan entreprenad- 
och gruvföretag är det av intresse att se hur de olika företagens borrningsprocesser är 
utformade och hur företagen handskas med risker rörande kvalitet.  
 
Syftet med examensarbetet har varit att öka kunskapen om processer kring positionering av 
tunnelsalvor för att utifrån dessa kunna upptäcka kvalitetsrisker.  
 
Målen med examensarbetet har varit att (i) identifiera och beskriva olika metoder för 
positionering av tunnelsalvor samt olika metoder för riskanalys och processanalys, (ii) 
jämföra fördelar och felrisker vid användande av de olika metoderna för positionering av 
tunnelsalvor genom att studera ett antal utvalda företags borrningsprocess, (iii) identifiera 
behov av ingångdata och kontroller i borrningsprocessen för att eliminera kvalitetsrisker och 
därmed kartlägga hur processen för positionering av tunnelsalva ska vara utformad för att 
positioneringsmetoden ska fungera.  
 
Arbetet inkluderade en litteraturstudie av olika process- och riskanalysmetoder, varav ett antal 
metoder som är tillämpbara på det aktuella fallen valdes ut för en fördjupad studie. I 
litteraturstudien ingick även en del där olika metoder för navigering av borriggar beskrivs.  
 
Tre företag studerades dessa var Boliden Mineral AB, Skanska Sverige AB och Oden 
Anläggningsentreprenad AB. Dessa företag nyttjar olika metoder för att positionera 
borriggarna. Bolidens borriggsoperatörer positionerar borriggen med hjälp av en totalstation 
och ett riktbesked. Oden använder sig också av en totalstation med vilken en mättekniker 
bestämmer borriggens position. Skanska nyttjar tunnellaser vid navigering av borriggen och 
därigenom behöver borriggsoperatören information från mätteknikern om den exakta 
positionen på gaveln. Till process- och riskanalysen valdes intervjuer som verktyg för 
datainsamling. Data sammanställdes sedan i flödesscheman som visade varje företags process 
för att positionera tunnelsalvor. Fiskbensdiagram ritades upp där de risker som kan leda fram 
till att tunneln kan hamna på en felaktig position redovisades.  
 
Utifrån jämförelsen kan det utläsas att Boliden inte har samma kontroll på sin tunneldrivning 
som entreprenadföretagen har. Entreprenadföretagen är även duktigare på att nyttja de loggar 
som borrningen ger och kan därigenom kontrollera om borrningen utförs enligt de givna 
borrplanerna. Personen som utför de olika stegen i processen skiljer sig också mellan de olika 
företagen. Oden och Skanska använder sig av mättekniker betydligt mer frekvent än vad 
Boliden gör. 
 
Som resultat av studien lämnas följande förbättringsförslag: 

• Se till att korrekt information finns i borriggarna och att rutiner kring 
informationsflödet fungerar felfritt. 
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• Direkt datakommunikation mellan borrigg och planeringsavdelningen kan vara ett sätt 
att försäkra sig om att korrekt information överförs och uppdateras. 

• Motivera borriggsoperatörerna om vikten av att navigera borriggen vid varje salva. 
• Utbildning och kontroller av borriggsoperatörernas kunskaper bör utföras med vissa 

intervaller. 
 
Om navigering av borrigg och informationsflödet mellan planeringsavdelning och borrigg 
fungerar kommer kvaliteten på tunneldrivningen att hållas på en hög och jämn nivå. 
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Abstract 
 
Time and cost are important factors when building a tunnel. If the tunnel goes outside the 
planed layout it will lead to large consequences on both the budget and the time plan for the 
project. Most likely the Swedish mining industry do not have the same quality on there 
tunneling as the civil engineering tunneling company have. Wrong position on the drillrig 
may cause more waste rock dilution, loss of ore and stability problems. When drifting the 
position of the drillrig affect inclination, curves and the profile of the tunnel on transport 
roads that will be used in the future. Correction of rounds that are driven wrong increases the 
costs and decreases the tunneling tempo.  
 
The purpose of this thesis was to increase the knowledge surrounding the processes when 
drillrigs are navigated for drilling and from the process find risks of quality. 
 
The objects of this thesis was to (i) identify and describe different methods of drillrig 
navigation and different methods for risk analysis and process analysis, (ii) compare 
advantages and risks when using the different methods for positioning of drillrigs through 
study a number of different companies process for drilling, (iii) identify the need of input data 
and controls in the drilling process to eliminate the risks of quality and thereby map how the 
process for positioning of drillrigs should be designed to work.  
 
The work included a study of literature in which different methods of process and risk 
analysis were described. From these methods some that was suitable for the different cases 
was selected to be used in the study. In the study of literature some different methods of 
drillrig navigation also was described.  
 
Three different companies were studied Boliden Mineral AB, Skanska Sverige AB and Oden 
Anläggningsentreprenad AB. These companies use different methods for navigation of 
drillrigs. Bolidens drillrig operators navigate the drillrig by them self by using a total station 
and a paper that shows the direction of the tunnel. Oden also uses a total station for 
navigation. Skanska use a tunnel laser for navigation of the drillrig, thereby the operator need 
information about the current location of the tunnel face. To the process analysis and the risk 
analysis interviews was selected as a tool for collection of data. Flow charts that shows the 
different companies process were compiled. Cause and effect diagram were drawn to show 
the risks that can lead to the tunnel ends up in the wrong position.   
 
From the comparison it can be understood that Boliden doesn’t have the same control of there 
tunneling as the contractors have. The contractors are also better to use the log that the drilling 
generates. Thereby they can control that the drilling is done according to the given drill plan. 
The person that perform the different steps in the process also differs between the companies. 
Boliden gives more responsibility to the drillrig operator then both Oden and Skanska does. 
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As result from the study the following suggestions for improvement can be made: 
• Make sure that correct information are available in the drillrig and that the flow of 

information works correct.  
• Direct data communication between the drillrig and the planning department can be 

one way to assure that the correct information is updated and transferred.  
• Motivate the drillrig operators of the need to navigate the drilrigg at every round. 
• Training and control of the drillrig operator’s knowledge should be done in certain 

intervals.  
 
If navigation of the drillrig and the flow of information between the planning department and 
the drillrig works the quality of the tunneling will be held at a high and even level. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Vid tunnelbyggande är tid- och prispressen ofta stor. Om tunneln avviker från den planerade 
layouten får detta stora konsekvenser både för ekonomin och för tidsplaneringen för projektet. 
Dagens höghastighetståg kräver tunnlar som går i mjuka kurvor och svaga lutningar. I och 
med detta har företag förfinat sina rutiner kring tunneldrivningsprocessen för att eventuella fel 
ska upptäckas i ett tidigt skede. Även vid byggande av vägtunnlar är kvalitetskraven stora och 
det är viktigt att positionering av borriggen blir korrekt.  
 
Flera nya metoder för positionering och borrplansgenerering är idag möjliga till följd av att 
tekniken på borriggarna (mätsystem, styrsystem, datorsystem etc.) har vidareutvecklats. Den 
nya tekniken har dock inte löst alla problem kring feldrivna salvor. Problemet behöver 
nödvändigtvis inte vara av teknisk karaktär utan hela borrningsprocessen vilken inkluderar 
mål, ingångsdata och kontroller kan ha stora brister. Borrningsprocesserna kan vara utformade 
på olika sätt i olika branscher, företag och arbetsplatser inom samma företag.  
 
Gruvföretag i Sverige har inte samma kvalitetskrav på tunneldrivningen som 
entreprenadföretag inom infrastrukturprojekt. För gruvnäringen kan felaktig positionering av 
borriggen innebära en större del gråbergsinblandning, malmförlust och stabilitetsproblem. Vid 
tillredning påverkar positioneringen lutning, kurvor och tvärsnitt på framtida transportvägar. 
Överberg och korrigering av feldrivna salvor försenar indriften och höjer kostnaderna. Det är 
därför betydelsefullt att studera hur borrningsprocesser är utformade i olika företag och hur 
olika företag handskas med risker rörande kvalitet.  
 

1.2 Mål och syfte 
Syftet med examensarbetet är att öka kunskaperna om processer kring positionering av 
tunnelsalvor, och att utifrån dessa processkunskaper identifiera kvalitetsrisker. 
 
Målen med examensarbetet är att: 
 

- Identifiera och beskriva olika metoder för positionering av tunnelsalvor, för riskanalys 
och för processanalys.  

 
- Jämföra fördelar och felrisker vid användande av de olika metoderna genom att 

studera borrningsprocesser i ett antal utvalda företag. 
 

- Identifiera behov av ingångsdata och kontroller i borrningsprocessen för att eliminera 
kvalitetsrisker och kartlägga hur positioneringsprocessen skall vara utformad för att 
positioneringsmetoden ska fungera. 
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 1.3 Utförande och begränsningar 
Examensarbetet inkluderade en litteraturstudie av olika metoder för positionering av 
tunnelsalvor och olika metoder för process- och riskanalys. De olika metoderna presenteras i 
kapitel 2. Litteraturstudien begränsades till några av de vanligaste metoderna som används 
inom gruvindustrin. Med denna bakgrund valdes de lämpligaste metoderna ut för det fortsatta 
arbetet. 
 
Genom studiebesök och intervjuer på olika företag har information inhämtats för utvärdering 
av respektive borrningsprocess. Utvärderingen har utförts med hjälp av process- och 
riskanalys. Examensarbetet begränsades till besök hos tre svenska företag, Boliden Mineral 
AB, Oden anläggningsentreprenad AB och Skanska Sverige AB. I kapitel 3 beskrivs den 
metod som använts för insamling av data och hur sammanställningen utfördes. 
 
Resultaten från process- och riskanalysen för respektive företag och möjligheter till 
förbättringar i processen har föreslagits och presenteras i kapitel 4. Den process som har 
studerats löper från att en tunneldesign ritas till dess att tunneln är inmätt och det därigenom 
står klart hur utfallet blev. Riskanalysen avgränsades till att följa processen för det specifika 
fallet och behandlar endast risker som rör teknik och organisation. Vidare har examensarbetet 
avgränsats till att fokusera på positioneringen av salvor och inte sprängskador, styckfall och 
indrift.  
 
Arbetet avslutades med slutsatser och en diskussion, vilka presenteras i kapitel 5. 
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2. TEORI 

2.1 Positionering av tunnelsalvor 
Med positionering av tunnelsalvor menas ett förfarande som gör att en borriggs position blir 
känd, och därmed också de hål som borras från denna position. Positionen på borriggen kan 
bestämmas på olika sätt bland annat genom tunnellaser eller olika varianter av inmätning med 
hjälp av totalstation.  
 
Syftet med att positionera tunnelsalvor är att den drivna tunneln ska gå i samma riktning som 
det är bestämt enligt layouten. Om borriggen inte positioneras vid tunneldrivning har 
borriggsoperatören ingen exakt angivelse om i vilken riktning denne borrar. Om borriggen 
positioneras innan borrning utförs erhålls andra fördelar såsom att borrningen kan loggas och 
utifrån dessa loggar kan t.ex. bergförhållanden karteras.  

2.1.1 Kvalitetskrav 

Kravet som ställs på den färdiga tunneln skiljer sig något mellan en tunnelentreprenad och en 
gruva. I entreprenaden är det bestämt i förfrågningsunderlaget från beställaren hur stor 
tunneln måste vara, vilken den maximala lutningen är och hur kurvradier ska se ut. De största 
kraven ställs på järnvägstunnlar där höghastighetståg ska kunna passera i full fart. 
Tunnelentreprenörerna har krav på att inget underberg får finnas. Tidsschemat för ett 
tunnelbygge är ofta pressat och att gå tillbaka och strossa eller göra andra större justeringar 
blir påtagligt i projektets tidsplan och budget.  
 
I gruvan är det bestämt hur layouten ska se ut men ett fel är inte förknippat med lika stora 
konsekvenser som för en infrastrukturtunnel. Vid tunneldrivning i gruva är inte heller kravet 
på lutning och kurvradie lika stor eftersom det ofta rör sig om temporära konstruktioner och 
fordon som trafikerar tunneln är mer flexibla än i en järnvägstunnel. 

2.1.2 Metoder för borriggspositionering 

Det finns flera olika metoder för navigering av borriggar. De metoder som är eller har varit 
vanligast är: 
 

• Inriktning med hjälp av riktkäppar. Metoden innebär att en punkt på tunnelgaveln 
lägesbestäms med hjälp av riktkäppar och separat längdmätning från en känd punkt till 
gavelns aktuella läge. Hållare för riktkäppar borras in i bergväggen och mäts in. 
Riktkäppar med en viss längd tillverkas och monteras i hålen så att en linje kan syftas 
fram, se bild 2.1. Denna linje kallas för borrikt och det är i denna riktning som nästa 
salva ska borras. Borrikten markeras med exempelvis sprayfärg på gaveln och på 
sulan. Borriggsoperatören riktar in matarbalken med hjälp av markeringarna och 
erhåller därmed en korrekt riktning. Metoden ger ingen bestämning av borriggens läge 
utan endast vilken riktning som salvan ska borras i. Metoden har idag i princip 
försvunnit till fördel för metoder som bygger på användande av laser. (Arnqvist, 1997) 
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Bild 2.1. Visar de två riktkäpparna och syftlinjen (blå). På gaveln görs en markering 
där syftlinjen träffar. Linjen dras även ut på sulan. OBS! Bilden är ej skalenlig. 

 
• Syftlinje med hjälp av laser. Metoden kan ses som en vidareutveckling av metoden 

”inriktning med hjälp av riktkäppar” och har därmed samma tillämpningsområde. 
Metoderna skiljer sig endast genom att en laser används för att skapa syftlinjen. 
(Arnqvist, 1997) 

 
• Navigering med hjälp av tunnellaser. Tunnellaser bygger till många delar på metoden 

”syftlinje med hjälp av laser”. Vid användande av tunnellaser är separat inmätning av 
gavelns läge nödvändig. Två hål borras i tunnelväggen. I det bakre av dessa hål, sett 
från gaveln, monteras en peklaser och i det främre monteras en platta med ett hål i. 
När lasern lyser genom hålet i plattan och träffar gaveln vet borriggsoperatören att 
lasern är i korrekt läge. Två stycken riktplattor, speciella plattor till borrigg som 
används vid positionering, monteras på borriggens ena matarbalk och denna förs ut så 
att laserstrålen går igenom den första riktplattan och träffar i mitten av den andra. När 
lasern träffar den andra riktplattan och operatören skriver in sektionsnumret räknar 
borriggsdatorn ut vilken vinkel nästa salva ska borras med. Sektionsnumret är ett 
exklusivt nummer för endast den aktuella tunnelgavelns position. (Boman, 2005) 

 
Fördelen med tunnellaser är att navigering av borriggen går snabbt eftersom lasern 
ständigt lyser. Nackdelen med metoden är främst att lasern inte följer med i kurvor 
vilket innebär att lasern måste placeras om när strålen inte längre når fram till gaveln.  
 

• Navigering med hjälp av totalstation. 
- Laserrikt. Metoden bygger på att en totalstation är fäst på ett fixerat stativ 

vilket är monterat på en känd punkt i tunnelväggen. Totalstationen riktas mot 
en känd fixpunkt som också är känd. Från fixpunkten finns en vinkel angiven 
på ett riktbesked, se bild 2.2. När totalstationen är vriden den kända vinkeln 
och lasern är tänd lyser en punkt på gaveln. I denna laserlinje ska 

 

Aktuellt gavelläge 

Riktkäppar 

Syftlinje 
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borriggsoperatören föra ut matarbalken med riktplattor, precis som vid 
navigering med tunnellaser. Från totalstationens läge mäts även längden fram 
till gaveln. Utifrån längdmätningen erhålls ett sektionsnummer som skrivs in i 
borriggens dator och denna beräknar fram vilken vinkel salvan ska borras med. 
(Boman, 2005)  

 
Enligt Boman (2005) utför borriggsoperatörerna själva navigeringen av 
borriggarna i de Bolidengruvor som använder denna metod. Den här metoden är 
väldigt lik tunnellasermetoden. Fördelar med den här metoden är att 
totalstationen plockas ned och följer med borriggen. Detta innebär att en 
mätpunkt kan ligga nära gaveln utan att totalstationen blir utsatt för kast vid 
sprängning. Metoden är flexibel vid kurvor där inmätningen kan göras innan 
borriggen körs in. Då ritas en prick på gaveln där lasern träffar och en riktning 
på sulan som matarbalken ska ha och kan då liknas med metoden syftlinje med 
hjälp av laser.  
 

- Inmätning av borrigg. Vid tunnelentreprenader är det vanligt att en 
mättekniker utför inmätning av borriggen vid varje borrning. Mätteknikern 
ställer upp mätutrustningen och mäter in sin position mot minst två, gärna tre 
fixpunkter. Därefter mäter denne mot två punkter på matarbalken och två 
punkter på gaveln. De koordinater som erhållits från mätningarna mot gavel 
och matarbalk matas in i borriggens dator och utifrån dessa erhålls en riktning 
på borrningen. Detta är en säker metod för borriggsnavigering. Det spelar 
ingen roll om drivningen går i kurva eller på raksträcka. Det är dock 
nödvändigt att en mättekniker utför mätningen eftersom mätningen är 
komplicerad. (Arnqvist, 1997) 
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Bild 2.2. Riktbesked från Kristinebergsgruvan. Heldragna linjer visar bruten tunnel och 
streckade linjer planerad layout. Riktbeskedet visar fästpunkt för totalstationen, namn på 
fixpunkt och den vinkel som ska roteras mot gaveln för att riktningen ska bli korrekt. (Frank, 
2005) 

2.2 Processanalys 

2.2.1 Process 

En process är ett förlopp, en följd av aktiviteter. Ofta upprepas samma process om och om 
igen. Det är därför viktigt att analysera processer. Varje verksamhet består av ett antal 
processer. Huvudprocessen kan sägas vara alla moment, från att analysera kundens behov, till 
att producera, leverera varor samt uppföljning. Inom huvudprocessen sker en mängd 
delprocesser. (Gellerstedt, 1997)  
 
När aktiviteter ska beskrivas i form av en process så stöter man ofta på problem. Detta beror 
på att många är ovana att formulera sig strukturerat och kortfattat samtidigt som alla moment i 
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processen ska beskrivas. Beskrivning av en process kan göras genom ett processchema. 
(Aune, kursmaterial NTH)  
 
Som hjälp när ett processchema ska skapas kan dessa sex punkter användas: 

I. Definiera arbetsuppgiften. 
Före arbetet startar är det viktigt att samtliga deltagare har en samstämmig uppfattning 
om vad arbetsuppgiften är.  

II. Orsaken till processen. 
När en samstämmig uppfattning om vad arbetsuppgiften är har erhållits måste orsaken 
till varför processen ska beskrivas bestämmas. Detta ska göras kort och koncist. Ett 
sätt att få till en bra beskrivning av orsaken är att börja med formuleringen ”för att 
säkerställa…”. På detta sätt låses formuleringsmöjligheterna och därmed uppnås en 
kort och koncis formulering. 

III. Dela upp processen i sekvenser.  
När en process ska beskrivas är det en fördel om den kan delas upp i delprocesser. Då 
kan de enskilda delprocesserna beskrivas var och en för sig. På detta sätt blir det 
enklare att behålla översikten och koordineringsbehovet blir mindre. Processen blir 
dessutom mer användarvänlig när den delas upp i mindre delar.  

IV. Bestäm vad de enskilda delprocesserna ska innehålla och beskriv vilka aktiviteter som 
ingår. 
När processens sekvenser är klarlagda ska aktiviteter under varje delprocess beskrivas 
kortfattat men detaljerat. En väl genomförd processanalys bör konsekvent beskriva 
vem som gör vad, hur och när.  

V. Beskriv processens omfattning och målgrupp. 
När beskrivningen för de enskilda delprocesserna är färdig står det klart var processen 
startar och slutar samt vem som blir berörd dvs. omfattningen och målgruppen i 
processen. Med målgrupp menas de som berörs av den aktuella processen. 

VI. Slutlig utformning. 
Sista översynen så att samtliga är överens om att det är en korrekt beskrivning av den 
aktuella processen. De enskilda sekvenserna formuleras i klartext.  

2.2.2 De sju förbättringsverktygen 

Det finns många olika typer av verktyg som kan användas för att samla in, presentera och 
analysera data för olika typer av processer. Vissa av dessa verktyg är enkla att använda medan 
andra kräver större förståelse av användaren. Oberoende av vilket verktyg som används så är 
målet att presentera förslag på hur den studerade processen kan göras bättre. (Davis, Aquilano 
och Chase, 2003) 
 
I litteratur rörande kvalitet nämns ofta sju olika verktyg som kan ses som en bas för 
förbättring av kvalitet. Dessa sju verktyg, de så kallade QC-verktygen, har sedan början av 
1960-talet lärts ut till arbetare och förmän i den japanska industrin.  
 
De sju förbättringsverktygen är: 
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I. Datainsamling.  

Insamlingen av data och annan information är det viktigaste momentet i en 
undersökning. Det är viktigt att data som samlas in belyser det aktuella problemet. Om 
informationen är missvisande kan detta inte åtgärdas ens med de bästa 
analysmetoderna. Innan insamlingen påbörjas bör två frågor besvaras. Vilket är 
kvalitetsproblemet samt vilka fakta behövs för att lösa problemet. (Bergman och 
Klefsjö, 2002) 

 
Olika sätt att utföra datainsamling är: 

 
Dokument som används för att besvara frågor kring faktiska förhållanden och faktiska 
skeenden. Det är viktigt att data i dokumenten ger en sannolik bild av verkligheten. 
För att sannolikheten ska kunna bedömas bör dokumenten granskas kritiskt. (Patel och 
Davidsson, 1994) 
 
En intervju är ett personligt samtal mellan en intervjuare och en respondent. En 
intervju kan utföras var som helst. Intervjuer som utförs vid forskningsinstitutioner 
benämns kliniska intervjuer och intervjuer som utförs i respondentens hemmiljö 
benämns fältintervjuer. Utförandet av intervjun kan ske utan personlig kontakt 
tillexempel genom telefonkontakt. (Befring, 1994) 
 
En intervju kan vara uppbyggd efter en detaljerad intervjuguide med fasta frågor och 
svarsalternativ, en så kallad strukturerad intervju. Utformningen av intervjun kan 
också vara såsom ett informellt samtal där olika teman och frågeställningar används 
som utgångspunkter. Dessa intervjuer benämns informella eller ostrukturerade 
intervjuer.  
 
Vid studiebesök insamlas information genom intervjuer och observationer. Vid 
observationer är forskaren själv mätinstrumentet. Observationer brukar i vissa 
sammanhang också kallas för klinisk bedömning eller diagnos. Eftersom forskaren 
själv utgör mätinstrumentet är det viktigt att vara medveten om felfaktorer, 
förväntningar och förutfattade meningar som kan påverka objektiviteten i de 
observationer som görs. 
 
Användande av checklistor är ofta det första steget för att analysera kvalitets problem. 
Checklistor används för att samla in hur ofta en viss produkt eller service ej når upp 
till den förväntade nivån. Resultatet från en checklista kan mätas med en kontinuerlig 
skala, exempelvis vikt, diameter, tid eller längd, eller ett enkelt ja eller nej svar såsom 
färgförändringar, odörer eller för mycket fett. (Krajewski och Ritzman, 1999) 
 

II. Histogram.  
Med ett histogram visas på ett enkelt sätt hur större mängder data varierar. 
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Histogrammet kan ge goda indikationer på materialets statistiska egenskaper. 
(Bergman och Klefsjö, 2001) 

 
Data som samlats in med hjälp av checklistor kan ofta på ett klart och tydligt sätt 
presenteras med ett histogram. Ett histogram summerar uppmätt data på en 
kontinuerlig skala och visar på ett klart och tydligt sätt tendensen och spridningen på 
den insamlade data. Ofta sätts medelvärdet på data ut på ett histogram. (Krajewski och 
Ritzman, 1999) 

 
Om data är framtaget på basis av frågor som kan besvaras med ja-nej (alt. sant-falskt) 
kan stapeldiagram användas. Då representerar staplarna frekvensen av svaren för den 
specifika frågan. Höjden på stapeln indikerar hur många gånger en specifik indata 
observeras.   
 

III. Paretodiagram. 
 Paretodiagrammet är ett stapeldiagram där staplarna har ordnats i storleksordning med 
den största stapeln först. Med hjälp av paretodiagrammet kan det avgöras vilket 
problem som är det mest frekventa och därmed kan det också bestämmas var 
arbetsinsatserna bör läggas primärt. Ofta visar paretodiagrammet att de flesta 
störningar kan hänföras till ett fåtal fel. Dock bör inte allt fokus vara på vilket problem 
som är det mest förekommande en minst lika viktig variabel är kostnaden av 
konsekvensen på problemet. (Bergman och Klefsjö, 2001) 
 

IV. Sambandsdiagram.  
Ett sambandsdiagram visar relationen mellan två uppmätta variabler. Exempelvis om 
en undersökning i en restaurang utförs kan förhållandet mellan hur nöjd kunden är mot 
väntetiden som denne fått läsa menyn innan beställning tas upp. Väntetiden placeras 
efter x-axeln och graderas i minuter och tillfredställelsen med servicen placeras efter 
y-axeln och kan exempelvis vara graderad från 0-10 där kunden får uttala sig hur nöjd 
den är med servicen. (Davis, Aquilano och Chase, 2003) 
 

V. Uppdelning.  
Ett sätt att från data få fram orsaker till variation är genom uppdelning eller 
stratifiering. Om data erhålls från flera olika håll måste denna delas upp i delgrupper 
och varje grupp får illustreras var för sig, exempelvis genom ett histogram. (Bergman 
och Klefsjö, 2002) 

 
En grundregel vid illustration och analys av data är att en blandning av data med olika 
ursprung ska undvikas. Genom uppdelning erhålls istället viktig information för 
förbättringsarbetet.  
 

VI. Styrdiagram.  
Ett styrdiagram visar beteendet hos någon variabel över ett visst tidsspann. Ett 
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styrdiagram kan visa hur många fel som inträffar varje dag under en period av 
exempelvis en månad. Ett lättöverskådlig schema erhålls som visar hur antalet fel har 
varierat från dag till dag. Styrdiagram kan vara lämpliga att använda exempelvis vid 
inkörning av ny utrustning för att visa att antalet fel blir färre när operatören lärt sig 
utrustningen. (Davis, Aquilano och Chase, 2003) 
 

VII. Fisikbens- /Ishikawadiagram.  
Denna typ av diagram skapades av Kaoru Ishikawa 1943 i Japan i samband med att ett 
kvalitetsprogram utvecklades vid Kawasaki Steel Works. Ishikawadiagrammet ger 
ofta ett bra underlag för fortsatta problemlösningar och i andra fall indikationer på var 
mer underlag behövs. (Bergman och Klefsjö, 2001) 

 
Ishikawadiagrammet har fått flera olika namn sen dess introduktion 1943. I Sverige 
kallas diagrammen ofta fiskbensdiagram eller orsak-verkan diagram. 
Fiskbensdiagrammet är känt som ett bra verktyg för att gå till roten med ett problem. 
Med ett fiskbensdiagram benas orsakerna till problemet ut för att lättare finna lämpliga 
åtgärder, se bild 2.3. (Gellerstedt, 1997) 

 

Bild 2.3. Fiskbensdiagrammet är uppbyggt så att huvudorsakerna till problemet 
kartläggs först. Därefter förfinas diagrammet ytterligare med underorsaker. Efter 
Bergman och Klefsjö (2002). 

 
Det huvudsakliga kvalitetsproblemet presenteras som fiskens huvud. De huvudsakliga 
kategorierna av möjliga orsaker visas som ben i fisken. Under de huvudsakliga 
kategorierna listas underliggande orsaker till huvudkategorierna. De underliggande 
orsakerna kan exempelvis vara undermålig utbildning eller bristande kommunikation. 
När de huvudsakliga kategorierna och de underliggande orsakerna är listade ska dessa 
orsaker funderas igenom och möjliga åtgärder för att förhindra att dessa händelser 
inträffar arbetas fram. (Krajewski och Ritzman, 1999) 

 

Kvalitetsproblem 

Orsak 1 Orsak 2 Orsak 3 

Orsak 4 Orsak 5 Orsak 6 
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2.2.3 Flödesscheman 

Ett flödesschema är ett diagram som använder symboler för att avbilda varje steg i processen 
som studeras. Ett annat ord för flödesschema är flödesdiagram. Meningen med ett 
flödesschema är att synliggöra processen som den verkligen ser ut. Samband mellan olika 
aktiviteter i processen kan även synliggöras. För komplicerade processer är det viktigt att 
deltagare från alla steg i processen finns i gruppen som skapar flödesschemat. (Kashkosh, 
Neuhauser och Alemi) 
 
När ett flödesschema skapas skall följande delar tas i beaktande: 

• Identifiera rätt personer som bör vara med för att skapa flödesschemat. 
• Bestäm vad som förväntas komma ut från flödesschemat. 
• Identifiera vilka som kommer att använda det och hur. 
• Definiera hur detaljerat flödesschemat behöver vara. 
• Bestäm var processen börjar och var den slutar. 

Att klart bestämma vart processen börjar och var den slutar är viktigt. Detta bestämmer hur 
många steg som flödesschemat kommer att ha när det är färdigt. (www.isixsigma.com) 
 
Det är viktigt att processen avbildas korrekt och inte som den som gör flödesschemat antar att 
processen ser ut. Som ett senare steg kan ett flödesschema göras för att visa ett alternativt 
flöde för att få processen att fungera bättre (en ideal process). När en process ska avbildas bör 
det göras utifrån dessa punkter  

• börja med ett flödesschema som visar processen i stora drag. När processen är 
avbildad i stora drag kan processer på lägre nivåer göras,  

• observera processen. En bra start när ett flödesschema ska göras är att följa med 
genom alla steg i processen och observera hur processen fungerar i praktiken,  

• nedteckna processtegen som observerats. Processen ska nedtecknas såsom den sker i 
processen. Skriv stegen på små lappar eller på postit lappar då är det enkelt att byta 
plats på steg i processen och det går att använda olika färger på lapparna beroende på 
om steget sker individuellt eller i grupp,  

• sätt processtegen i rätt ordning. Sätt lapparna som skrevs i föregående steg i rätt 
ordning exakt som processen är observerad. När kort eller postit lappar används så är 
det enkelt att byta plats på stegen i processen,  

• rita upp flödesschemat. Rita upp processen som den är beskriven med de små lapparna 
eller postit lapparna. (www.isixsigma.com) 

 
Symbolerna som används i ett flödesschema har alla en specifik betydelse, se tabell 2.1. Alla 
steg i flödesschemat är sammankopplat med pilar som visar hur flödet går från ett steg till 
nästa. 
 
 
 
 
 

http://www.isixsigma.com
http://www.isixsigma.com


12 

 
 
 
Tabell 2.1. I tabellen presenteras de symboler med förklaringar som ingår i ett flödesschema. 

Symbol Förklaring 

 

 
• Oval, visar start och slutpunkt för 

processen. 

  
• Låda, representerar varje steg eller 

aktivitet i processen. 

 

• Romb, visar en beslutspunkt. Två 
möjliga utvägar märkta med 
exempelvis ja eller nej. 

 • Cirkel, visar koppling till annan del i 
processen. En bokstav visar att 
processen fortsätter någon annanstans 
på samma sida. En siffra inom cirkeln 
visar att processen fortsätter på en 
annan sida 

 
Ett flödesschema ger en djupare förståelse av processen och hjälper till att hitta sätt att 
förbättra den. När flödesschemat tolkas kommer det att hjälpa till att 

• bestämma vem eller vilka som är inblandade i varje steg. 
• ta fram teorier om grundläggande orsaker till problem i processen. 
• identifiera sätt att strömlinjeforma processen. 
• sätt och plats för att implementera förändringar i processen. 
• visa var utbildning bör sättas in för att få ett bättre flöde i processen. 

2.2.4 IDEF0 – Integration Definition for Function Modeling 

Under 1970- talet fanns ett program hos det nordamerikanska flygvapnet som kallades ICAM 
(Integrated Computer Aided Manufacturing). Deltagare i detta program började inse att det 
fanns möjligheter att öka tillverkningsproduktiviteten genom en systematisk applikation av 
data teknik. ICAM programmet identifierade behovet av bättre analyser och 
kommunikationstekniker för personer inblandade i projekt för att förbättra 
tillverkningsproduktivitet. Resultatet av detta medförde att ICAM programmet utvecklade en 
serie tekniker kända under förkortningen IDEF (Integration DEFinition languge). Av dessa 
tekniker är det framförallt IDEF0 som används av industrisektorn idag. (Draft federal 
information processing standards publications 183, 1993) 
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IDEF0 används för att producera en ”funktionsmodell” som visar funktionerna hos en process 
på ett strukturerat sätt och är anpassningsbar till ett stort spektrum av företag med olika 
inriktningar. Tekniken är anpassningsbar till både automatiserade och manuella system. För 
nya system kan IDEF0 användas för att definiera behov och specificera funktioner och i ett 
senare läge för att genomföra utformningen av systemet så att det täcker behoven och klarar 
av funktionerna. För redan existerande system kan IDEF0 användas för att analysera 
funktionerna som systemet utför och för kartläggning av orsakerna till varför dessa funktioner 
utförs. 
 
IDEF0-modellen används för att förstå, analysera, förbättra eller ersätta ett system. Ett 
systemet består av delar som arbetar tillsammans för att utföra en funktion. Delarna i systemet 
kan vara kombinationer av olika typer till exempel människor, information, mjukvara, 
utrustning och råmaterial. Modellen beskriver vad systemet gör, vad som kontrollerar 
systemet, vilka behov systemet har för att kunna utföra dess funktioner och vad systemet 
producerar.  
 
IDEF0 är en modellteknik för att utföra behovsanalyser, funktionsanalyser, systemdesign, 
underhåll och fastställa standardvärden för kontinuerlig förbättring. En IDEF0 modell kan ses 
som en ritning hur funktionerna och deras gränssnitt måste förstås för att systemuppbyggande 
åtgärder som är logiska, ekonomiska, integrerbara och uppnåbara kan utföras. IDEF0 
modellen visar hur systemets funktioner fungerar enskilt och påverkar varandra precis som en 
ritning hos en produkt visar hur de olika delarna passar ihop. När IDEF0 används på ett 
systematiskt sätt ger den en insynsvinkel mot systemuppbyggande åtgärder såsom: 

• Utförande av systemanalys och design på alla nivåer för system bestående av 
människor, maskiner, material, datorer och information av alla slag – hela företag, ett 
system eller ett specifikt ämnes område. 

• Producera hänvisande dokument som samverkar med utvecklingen för att utgöra en 
bas för integreringen av nya system eller för att utveckla redan existerande system.  

• Kommunicera mellan analytiker, designer, användare och chefer. 
• Uppnå samstämmighet inom gruppen genom delad förståelse. 
• Klara av stora och komplexa projekt genom att mäta framsteg med kvalitativa 

mätmetoder. 
• Ge uppbyggnads förslag för företagsanalyser, informations uppbyggnad och resurs 

ledning. 
 
De strukturella komponenterna och speciella funktioner hos ett språk samt rollen som 
definierar förhållandet mellan dem refereras till ett språks syntax. Komponenterna som är 
IDEF0s syntax är lådor och pilar, regler och diagram. Lådorna representerar funktioner, 
definierade såsom aktiviteter, processer eller transformationer, se tabell 2.2. Pilarna 
representerar data eller objekt som är relaterade till funktionerna. Regler definierar hur 
komponenterna används och diagrammen ger ett format för att kunna presentera modellen 
både muntligt och grafiskt.  
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Tabell 2.2. Visar hur pilar och lådor ska se ut samt vilka regler som dessa ska följa. 
Figur Förklaring Regler 

 

• Rak pil. 
 
 
 

• Böjd pil med 90 
graders hörn. 

 
 
 

• Förgrenad pil. 
 
 
 
 

• Sammangående pilar. 

• Om en pil är böjd ska 
böjen vara 90 grader. 

• Pilar ska ritas med 
solida linjer. 

• Pilar ska ritas vertikalt 
eller horisontellt, inte 
diagonalt. 

• Pilslut ska röra den yttre 
delen av funktions 
lådan. Pilen ska ej gå in 
i lådan. 

• Pilar ska ansluta till 
sidan på lådan, ej i hörn. 

 
 

• Låda med 
beskrivning på vad 
som händer inom 
funktionen.  

• Lådor ska vara stora nog 
för att rymma namnet på 
funktionen. 

• Funktionsnamnet ska 
vara ett verb eller en 
fras innehållande ett 
verb. 

• Lådan ska vara 
numrerad i nedre högra 
hörnet. 

• Lådor ska vara 
rektangulära till formen 
med kantiga hörn. 

• Lådan ska ritas med 
solida linjer. 

 
Eftersom IDEF0 är ett stöd för funktions modellering är lådnamnet ett verb eller en fras med 
ett verb såsom ”utför inspektion” beskriver vilken funktion som lådan representerar. Exemplet 
ovan ”utför inspektion” innebär att funktionen transformerar ej inspekterade delar till 
inspekterade delar. Det slutgiltiga steget efter namngivandet av lådan är införandet av pilar 
som komplimenterar och fullbordar IDEF0. 
 
Varje sida hos funktionslådan har en standardmening i termer av låda/pil relation. Den sidan 
av lådan som pilen går in mot speglar pilens roll. Pilar som går in på lådans vänstra sida är 
input signaler, se bild 2.4. Input signaler transformeras eller konsumeras av funktionen för att 
producera utsignaler. Pilar som går in i lådan ovanifrån är kontroller.Kontroller specificerar 
villkoren för funktionen att producera de rätta utsignalerna. Pilar som lämnar lådan på dess 
högra sida är utsignaler. Utsignaler är data eller objekt som producerats av funktionen. Pilar 

 

90 o 

 Utveckla 
modell 

 1 
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som ansluter till lådans undersida representerar mekanismer. Pilar som pekar uppåt 
identifierar vissa av stödfunktionerna för utförandet av funktionen. Andra behov kan ärvas 
från huvudlådan. Mekanismpilar som pekar nedåt är anropspilar. Anropspilar ser till att 
detaljer mellan modeller kan delas. Den anropade lådan delger detaljer för den anropande 
lådan.  

Bild 2.4. Positioner på pilar och vad de har för funktioner. 
 
Lådor representerar funktioner som visar vad som måste uppnås. Ett funktions namn ska vara 
ett verb eller möjligen en fras innehållande ett verb, såsom: 

• Designa systemet. 
• Inspektera delar. 
• Behandla delar. 

 
Pilarna identifierar data eller objekt som behövs för att utföra den givna funktionen. Varje pil 
ska vara benämnd med ett egennamn eller en fras innehållande ett egennamn, såsom: 

• Specifikationer. 
• Budget. 
• Behov för designen. 
• Designer. 

 
Se bild 2.5 för ett exempel för hur benämning av pilar och lådor utförs. 

Bild 2.5. Exempel på hur lådors och pilars namn och etiketter.  
 
IDEF0 modeller består av tre olika typer av information: grafiska diagram, text och 
förklarande ordlista. Diagrammen korsrefereras till varandra. De grafiska diagrammen är den 

 

Detaljerad 
design utförd 

Rekommenderad 
design 

Designer 

Behov för 
designen 

Preliminär design 

 

Handling Input Output 

Kontroller 

Mekanismer 
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huvudsakliga komponenten i en IDEF0 modell. Lådorna i diagrammen visar den 
huvudsakliga funktionen som avses. Lådorna bryts därefter ner till mer detaljerade diagram 
tills den huvudsakliga funktionen är beskriven på en nivå som behövs för att målet med ett 
specifikt projekt ska uppnås. Diagrammet på toppnivån i modellen är en översiktlig bild av 
modellen, se bild 2.6. Under toppnivå diagrammet kommer underdiagram vilka ger mer 
detaljer i modellen.  
 

Bild 2.6. Visar en överliggande funktion med underaktiviteter inom sig. (Från 
http://www.bisoft.com.au/idef0.htm)  
 
Varje modell ska ha ett toppnivå diagram i vilket ämnet för modellen är representerat av en 
ensam låda med dess omkringliggande pilar. Detta kallas A-0 diagrammet (uttalas A minus 
noll). Pilarna på toppdiagrammet visar hur funktioner utanför det studerade området hör ihop 
med den studerade funktionen. Eftersom en enskild låda representerar hela systemet måste 
namnet på funktionen inne i lådan vara generellt. Detsamma gäller pilarna vid 
toppdiagrammet eftersom dessa representerar externa gränssnitt mot det studerade området. 
A-0 diagrammet visar också vart gränserna för modellen går. 
 
A-0 diagrammet ska kortfattat presentera vilka synpunkter modellen innefattar samt även dess 
syfte detta för att begränsa och hjälpa till att hamna rätt med modellen. Synpunkten 
bestämmer vad som kan anses vara inom modellens sammanhang samt från vilken vinkel eller 
perspektiv. Beroende på dem som arbetar med modellen kan olika synvinklar anses som 
viktigare och därigenom lyfts olika delar av det granskade ämnet fram. Saker som är viktiga 
från en synvinkel kan ur andra synvinklar ses som helt oväsentliga eller som om de inte ens 
existerar.  
 
Avsikten med modellen uttrycker orsaken varför modellen är skapad och bestämmer därmed 
strukturen hos modellen. Det viktigaste kännetecknet kommer först i hierarkin eftersom hela 
toppnivå funktionen bryts ned till underfunktionsdelar. Underfunktionsdelarna bryts därefter 
ned ytterligare till dess att alla relevanta detaljer i hela synvinkeln är beskrivna. Varje 
underfunktion avbildas individuellt av en låda. Toppnivå lådorna ger alltså en överblick 

http://www.bisoft.com.au/idef0.htm
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medan de lådor som är på nivån under blir mer detaljerade. Underdiagram måste alltid vara 
inom ramen för toppnivå diagrammets sammanhang.  
 

2.3 Riskanalys 
Rydén (2003) menar att en risk i teknisk bemärkelse kan definieras som sannolikheten för att 
en specificerad omständighet leder till en definierad oönskad händelse. Enligt Ingvarson och 
Roos (2003) avser riskhantering hela processen från det att risker och riskkällor identifierats 
fram till dess att de beslut som fattats om eventuella åtgärder har genomförts och följts upp. 
Riskhantering kan delas upp i tre steg: riskanalys, riskvärdering och riskreduktion/kontroll, se 
bild 2.7.  

Bild 2.7.  Riskhanteringens olika beståndsdelar. (Ingvarsson och Roos, 2003) 
 
Med riskanalys avses en systematisk identifiering av risker i ett system samt beräkning eller 
uppskattning av riskernas omfattning. Formuleringen av mål och syfte samt analysens 
omfattning är en avgörande del av riskanalysen. Uppskattningen av riskernas omfattning kan 
göras mer eller mindre grovt. Ofta görs bara en kvalitativ (grov) beräkning av riskerna men i 
noggrannare analyser krävs en kvantifiering av risknivån.  
 
Idag finns det inga lagstadgade kriterier för värdering av risker utan ett systems risknivå 
jämförs med vad som kan anses vara acceptabelt för det specifika systemet. Tillsammans med 
riskanalysen kan riskvärderingen sägas utgöra bedömningen av riskerna.  
 
Det finns många olika metoder för riskanalys. Beroende på vilken typ av system som granskas 
är olika metoder lämpliga, se tabell 2.3 för indelning av metoders lämplighet. 
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Tabell 2.3. Indelning av riskanalysmetoder efter användningsområde. Efter Ingvarson och 
Roos (2003). 

Mänsklig tillförlitlighet Tekniska system Organisationsstruktur 
AEA 

Avvikelseanalys 
CRIOP 

Felträdsanalys 
Grovanalys 

HAZOP 
HEAT 

Händelseträdsanalys 
RIA 

SLIM 
THERP 
What if? 

Avvikelseanalys 
Felträdsanalys 

FMEA 
Grovanalys 

HAZOP 
Händelseträdsanalys 

Indexmetoder 
QRA 

VTI-metoden 
What if? 

Avvikelseanalys 
CRIOP 
HEAT 
MIMIX 
MORT 

RIA 
SMORT 

 
Vilken metod som väljs vid riskanalys beror på vilket underlag som finns att tillgå och vilket 
typ av resultat som eftersträvas. Beroende på dessa två orsaker kan metoderna delas in efter 
deras kvantifierbarhet, se tabell 2.4. Med kvantifierbarhet menas, enligt Ingvarson 2003, ett 
numeriskt värde som kan tillskrivas sannolikheten för respektive konsekvens av en oönskad 
händelse.  
 
Tabell 2.4. Indelning av riskanalysmetoder efter grad av kvantifierbarhet. Kvalitativa (grova) 
metoder ses till vänster och mer kvantitativa (detaljerade) metoder till höger. Efter Ingvarson 
och Roos (2003) 

Kvalitativa  Kvantitativa 
Checklistor 
Grovanalys 

HAZOP 
What if? 
MORT 

SMORT 
AEA 

Avvikelseanalys 
CRIOP 
HEAT 

MIMIX 
RIA 

Indexmetoder 
THERP 
FMEA 
SLIM 

Felträdsanalys 
Händelseträdsanalys 

VTI-metoden 
QRA 

 

 
Vid val av riskanalysmetod är det viktigt att veta vad syftet med riskanalysen är. Om syftet 
inte är tillräckligt klart formulerat belyses ofta felaktiga frågeställningar. Om inte beställaren 
anger varför en riskanalys ska genomföras är risken uppenbar att utföraren inte vet vilken typ 
av metod som kan vara lämplig. Dessutom måste systemet som ska analyseras vara tydligt 
definierat. Karaktären på systemet är avgörande vid val av riskanalysmetod. Detalj nivån i 
analysen är också av stor betydelse vid val av riskanalysmetod. För en del frågeställningar är 
tämligen grova analysmetoder tillräckliga medan metoderna i andra fall måste vara avsevärt 
mer detaljerade. Vid val av analysmetod måste även mängden information som systemet ger 
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beaktas. Ju mer detaljerad analysmetod som väljs desto mer information om det analyserade 
systemet krävs.  
 
Enligt Ingvarson är de kvalitativa analyserna mer grova till sin karaktär och kräver därmed 
generellt sett mindre arbetsinsats och är därmed också ofta biligare. I de fall där en kvalitativ 
uppskattning av risker inte är tillräckliga för en tillfredställande värdering av risknivån måste 
en mer detaljerad kvantitaiv riskuppskattning utföras. I vissa fall kan det vara idé att först göra 
en mer kvalitativ analys för att sedan göra en kvantitativ uppskattning om behovet visar sig. 
 
För att riskanlysmetoden ska vara praktiskt genomförbar är vissa förenklingar nödvändiga. 
Dessa förenklingar ska tydligt anges och motiveras. Samtidigt måste syftet med analysen vara 
helt klart och tydligt löpa som en rödtråd genom hela analysen. De uppskattningar av risker 
som görs under analysen, kvalitativa såväl som kvantitativa, ska tydligt anges samt 
kommenteras och diskuteras avseende tillförlitlighet.  
 
Analyser innehåller osäkerheter av olika slag. Alla typer av osäkerheter ska redovisas och 
effekterna av dem ska belysas, exempelvis genom att variera olika parameterar och jämföra 
hur slutresultatet ändras, en så kallad kännslighetsanalys som är den enklaste formen av 
osäkerhetshantering.  

2.3.2 Grovanalys/Preliminär riskanalys 

Grovanalys eller preliminär riskanalys är en kvalitativ metod för kartläggning av de risker 
som finns i ett system. Ursprunligen användes metoden för att underlätta identifieringen av 
riskerna inom industrianläggningar men metoden kan även användas i andra tillämpningar. I 
befintliga system används ofta metoden för att identifiera de risker som redan finns inbyggda i 
systemet i avsikt att eliminera eller kontrollera dem. Målet med en grovanalys är att erhålla en 
översiktlig bild av riskerna i systemet. Därefter används riskbilden som hjälpmedel vid beslut 
i frågor rörande hantering och vidare analys av de identifierade riskerna. (Ingvarson och Roos, 
2003) 
 
Grovanalysmetoden bygger på att alla tänkbara scenarier diskuteras för att identifiera de 
risker som är förknippade med systemet. Varje risk som identifieras analyseras därefter 
individuellt med avseende på händelseförlopp, möjliga orsaker och konsekvenser. Ofta görs 
även en grov uppskattning av sannolikheten för händelseförloppet. Det är också av stor vikt 
att slutresultatet redovisas på ett lättöverskådligt sätt. Vid sammanställning av resultat vid 
grovanalysen kan ett diagram eller schema med fördel användas. Sammanställningen bör vara 
kortfattad men informativ med de identifierade riskerna och dess konsekvenser/sannolikheter 
tydligt utsatta. Det är mot bakgrund av grovanalysen som beslut om fortsatt analys av riskerna 
ska fattas.  För exempel på analysschema se tabell 2.5.  
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Tabell 2.5. Exempel på ett grovanalysschema.  

 
Värdering av konsekvenser är ofta mycket svårt. Olika konsekvenser värderas olika. Ofta kan 
det underlätta om konsekvenserna delas upp i konsekvenser för miljö, hälsa och egendom. För 
att vidare underlätta värderingen kan varje grupp delas upp i ytterligare undergrupper. På 
motsvarande sätt görs även en uppdelning av sannolikheten för de olika händelserna. När 
storleken på sannolikheten och konsekvensen bestämts rangordnas de efter storleken på 
risken. Alltså ju högre sannolikhets- och konsekvensklass de hamnar i desto större är risken.  
 
Grovanalys är en bra metod såtillvida att den går bra att använda både i designstadiet eller vid 
utformningen av ett system såväl som i redan existerande system. Traditionellt har metoden 
främst använts inom processindustrin men den kan med fördel även användas vid identifiering 
av risker i andra sammanhang, t.ex. vid samhällsplaneringsfrågor. Metodens stora 
användningsområde har sin grund i att metoden har ett så allmänt tillvägagångssätt att den är 
tillämpbar på system av väldigt olika karaktär. Grovanalysen kräver inte stora mängder indata 
och startinformation för att analysen ska ge ett resultat därför är metoden en kostnadseffektiv 
metod. Metoden går också relativt snabbt att genomföra gentemot många andra 
riskanalysmetoder.  
 
Fördelar med grovanalys är: 

• Den har ett brett användningsområde. 
• Den är enkel, snabb och därmed ofta billig. 
• Den som utför analysen behöver ingen omfattande teoretisk bakgrund. 
• Den ger snabbt en översiktlig bild av ett systems riskbild. 

 
Nackdelar och begränsningar med metoden är: 

• Det kan finnas svårigheter att identifiera ett systems samtliga risker. 
• Det kan vara svårt att veta om man genomfört en komplett inventering av ett systems 

risker. 
• Metoden kan ge sken av att vara mer detaljerad än den i själva verket är. 
• Resultaten av analysen är kvalitativa, och kvantitativa riksvärderingar görs normalt 

inte. 
 
Grovanalysen syftar till en övergripande kartläggning av riskerna i ett system för att de största 
sedan ska kunna analyseras vidare med metoder som är anpassade för noggrannare analyser. 
Metoden bör alltså inte användas för att ge en slutgiltig bild av ett systems risker utan ska ses 
som ett bra förstasteg mot en mer detaljerad analys.  
 

Scenario Möjliga 
orsaker 

Konsekvenser Kommentarer 
(bl a befintliga 
skydd och andra 
vidtagna åtgärder) 

Riskvärdering 
(Sannolikhet) 
(Konsekvens) 

Rekommenderade 
åtgärder 

Halkat      
Snubblat      
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2.3.3 Hazard and operability analysis (HAZOP) 

Enligt Ingvarson och Roos (2003) utvecklades HAZOP under 1960-talet inom kemiindustrin i 
England och är idag en etablerad metod inom hela processindustrin. Metoden är en kvalitativ 
metod som syftar till att kartlägga och identifiera de risker som finns i ett system. Aven 
(1992) anser att HAZOP är en av de absolut mest effektiva metoderna för att identifiera 
potentiella risker i en processanläggning.  
 
Metoden syftar till att genom en systematisk genomgång av anläggningen identifiera 
riskkällor. Metoden syftar också till att beskriva konsekvenserna till tänkbara scenarier och ta 
fram förslag till förbättringar för att minimera riskerna. (Ingvarson och Roos, 2003) 
 
HAZOP är en tid- och resurskrävande analysmetod. Gruppen som utför analysen bör bestå av 
fyra till åtta personer. Arbetsledaren för gruppen bör ha goda kunskaper om HAZOP och hur 
analysen ska genomföras. Gruppens sammansättning är med andra ord direkt avgörande för 
kvaliteten på den utförda analysen. Det är även av yttersta vikt att personer med mycket god 
kunskap om det analyserade systemet ingår i gruppen. Exempelvis kan det vara lämpligt att 
drifttekniker eller motsvarande som dagligen arbetar med processen deltar i analysen.  
 
Mål och syfte med analysen måste definieras noggrant. Även vilka konsekvenser som ska 
uppmärksammas såsom hälsorisker, skador på utrustning och produktionsavbrott bör noggrant 
definieras. Ett antal punkter i processen väljs ut för att analyseras med avseende på avvikelser 
från normal funktion. Dessa punkter kallas analyspunkter eller noder. För varje analyspunkt 
specificeras hur den ska fungera i normalfallet. Avvikelser från normalfallet analyseras med 
hjälp av ledord. Ledord är enkla ord som används i kombination med processparametrar på 
utvalda analyspunkter i systemet. Processparametrar är exempelvis tryck, flöde, temperatur 
och drift. Ledord kan ändras något beroende på vilken processparameter som studeras. Se 
tabell 2.6 för exempel på ledord. (Ingvarson och Roos, 2003) 
Tabell 2.6. Ledord på engelska och svenska presenteras tillsammans med meningen av dem. 

Engelskt ledord Svensk översättning Mening med ledord 
Not Inget  Den avsedda funktionen uteblir helt 
Less of Mindre Kvantitativ minskning 
More of Mer Kvantitativ ökning 
As well as Såväl som Kvalitativ minskning 
Part of Del av Kvalitativ minskning 
Reverse Motsatt Den avsedda funktionen omkastas 
And other then Istället för Den avsedda funktionen ersätts helt 
 
Med hjälp av analysgruppens samlade kompetens och omdöme identifieras avvikelsernas 
orsaker och konsekvenser vilka kan ligga både före och efter analyspunkterna/noderna i 
processen. När identifieringen av samtliga avvikelser i en analyspunkt är identifierade 
upprepas analysen tills samtliga processparametrar behandlats. Samma procedur genomförs 
därefter för samtliga analyspunkter/noder till dess att hela systemet är behandlat. (Ingvarson 
och Roos, 2003) 
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Redovisningen av resultatet från en HAZOP analys bör dels ske genom exempelvis ett 
lättöverskådligt schema eller tabell och dels genom en mer omfattande rapport. Schemat bör 
vara kortfattat men informativt med avvikelser, orsaker, dess konsekvenser och 
rekommenderade åtgärder tydligt beskrivna. Rapporten kan gå in djupare på specifika 
frågeställningar och diskutera olika lösningar. (Ingvarson och Roos, 2003) 
 
Fördelar med HAZOP är: 

• HAZOP kan användas på både stora och små anläggningar. 
• Metoden följer en systematisk och logisk genomgång av anläggningen och kan ge en 

heltäckande bild av riskkällorna i processen. 
• Enklare kombinationer av felfunktioner kan analyseras med HAZOP. 
• Metoden är applicerbar på både existerande och planerade anläggningar. 
• HAZOP är en flexibel metod som kan anpassas till ett flertal olika typer av industriella 

anläggningar. 
 
Nackdelar och begränsningar med HAZOP är: 

• Metoden är mycket arbetskrävande. 
• HAZOP kräver stort kunnande. 
• Sammansättningen hos analysgruppen har stor betydelse för kvalitén i resultatet hos 

analysen. 
• Det finns svårigheter att få med icke förutsägbara risker i analysen. 
• Resultaten av analysen är kvalitativa och kvantitativa riskvärderingar görs normalt sett 

inte.  
• Metoden tenderar ofta till att missa mänskliga fel. 

 
HAZOP är framförallt en metod som används inom den kemiska processindustrin men den är 
även applicerbar på andra typer av industrier. Metoden används med fördel i 
detaljprojekteringsfasen på en processanläggning när det detaljerade konstruktionsunderlaget 
tagits fram men den kan också användas på redan existerande anläggningar. Metoden kan 
anpassas så att endast en analys på delar av anläggningen utförs. (Ingvarson och Roos, 2003) 

2.3.4 Mänsklig tillförlitlighetsanalys – Human reliability analysis (HRA) 

Det är svårt att tillämpa samma analysmetoder på människor som på tekniska komponenter. 
Människan ses ofta som orsaken till att många störningar och tillbud inträffar. För 
identifiering och kartläggning av de faktorer som påverkar människans agerande i en viss 
situation finns det ett stort antal olika metoder. Metoderna har olika tillämpningsområden och 
inriktningar. Riskanalysmetoder för mänsklig tillförlitlighetsanalys är ett samlingsnamn för de 
metoder som används 
 
Mänsklig tillförlitlighetsanalys syftar främst till att systematiskt gå igenom vilka mänskliga 
felhandlingar som kan uppstå. Metoden syftar också till att kartlägga konsekvenserna av 
felhandlingar samt vilka förhållanden som påverkar människan i arbetet och som i sin tur kan 
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ge upphov till felhandlingar. I vissa metoder utförs uppskattningar av sannolikheten för 
mänsklig tillförlitlighet.  
 
Det finns olika metoder för att åskådliggöra mänsklig tillförlitlighet. Några av dessa metoder 
beskrivs nedan. 
 

I. AEA – Action Error Analysis (Operatörsanalys). 
AEA bygger på en stegvis beskrivning av genomförandet av olika operationer. För 
varje steg identifieras tänkbara felhandlingar, beslutsfel, konsekvenser och orsaker. 
Varje steg i det analyserade operationsgenomförandet granskas med hjälp av ledord; 
exempelvis ingen handling, felaktig åtgärd, för tidig eller sen åtgärd. Efter genomförd 
analys kan åtgärdsförslag ges. (Ingvarson och Roos 2003) 

 
AEA resulterar i en systematisk beskrivning av operatörens uppgifter och innefattar ett 
stort antal möjliga felhandlingar samt åtgärdsförslag.  

 
Metodens brister ligger framförallt i att det kan vara svårt att få fram underlag om det 
inte finns etablerade rutiner och instruktioner. Fördelarna med metoden är att den är 
systematisk och effektiv vilket resulterar i en heltäckande identifikation av 
felhandlingar.  

 
II. Avvikelseanalys. 

Det är vid avvikelser från den normala eller planerade driften/aktiviteten som olyckor 
och störningar inträffar. Avvikelseanalys är en generell metod som syftar till att 
identifiera avvikelser i ett tekniskt system eller en aktivitet som kan leda till skador. 
Analysen ger underlag för åtgärdsförslag. (Ingvarson och Roos, 2003) 

 
Då systemet delas upp i mindre delar och en checklista som rör tekniska, mänskliga 
och organisatoriska avvikelser skapas blir analysen mer lättarbetad. Avvikelserna 
identifieras en och en och bedöms sedan som acceptabla eller inte. Om avvikelsen inte 
är acceptabel ges förslag på åtgärder. Avvikelseanalys kan tillämpas på såväl stora 
som mindre system och kan även inkludera flera olika typer av risker. Metoden liknas 
i stor utsträckning HAZOP och FMEA (Failure mode and effects analysis).  

 
III. THERP – Technique for human error rate prediction. 

THERP är en av de mest kända metoderna för mänsklig tillförlitlighetsanalys. 
Metoden utvärderar effekten av mänskliga fel i komplicerade människa – maskin 
system. Startpunkten i analysen är när ett eller flera system fallerar. Metoden bygger 
på händelseträdsmetodiken. Från identifikationen av de olika stegen i arbetsuppgiften 
skapas ett händelseträd. Grenarna på händelseträdet svarar mot de olika stegen i 
arbetsuppgiften. (Aven, 1992) 
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Metoden är ursprungligen framtagen för en kvantitativ analys men kan också användas 
för att identifiera händelsekedjor som följer en felhandling. (Ingvarson och Roos, 
2003) 

 
THERP kan delas in i följande fyra punkter 
• Definiera vilka grupper av arbetsuppgifter som finns i verksamheten som skall 

analyseras. 
• Definiera vilka system-/operatörsfel som skall analyseras vidare. 
• Konstruera ett händelseträd för varje system-/operatörsfel samt ange sannolikheten 

för varje delmoment. Olika faktorer som påverkar prestationsförmågan för 
utövaren kan vägas in vid sannolikhetsbedömningarna.  

• Fastställ hur mänskliga felhandlingar påverkar systemets driftsäkerhet och föreslå 
förbättringar för att erhålla en tolerabel risknivå. 

 
Metoden kräver detaljkunskaper om de tekniska systemen, organisationen, 
förhållandet människa - maskin mm. i den verksamhet som ska analyseras samt goda 
kunskaper om THERP - metoden. Analysen bör därför utföras av en grupp med olika 
kompletterande kunskaper inom de nyss nämnda områdena.  

2.3.5 Felträdsanalys – Fault tree analysis (FTA) 

Sedan 1970 talet har felträdsanalys varit en av de mest använda tillförlitlighets- och 
riskanalysmetoderna runt hela värden. En felträdsanalys är ett logiskt diagram vilket visar hur 
systemet kan fallera alltså relationen mellan den oönskade händelsen och fallerande av 
komponenter i systemet. Den oönskade händelsen finns högst upp i felträdet och de olika 
komponenterna som kan fallera finns längre ner i trädet. Exempelvis kan en 
produktionsprocess studeras. Topphändelsen kan vara att hela processen stannar medan en 
lägre ordnad händelse kan vara att en specifik motor stannar. Det kan också representera 
mänskliga orsaker. (Aven, 1992) 
 
Det logiska diagrammet eller felträdet som utgör basen i analysen ger en bra översiktlig bild 
av vilka händelser eller kombinationer av händelser som kan orsaka topphändelsen. 
(Ingvarson och Roos, 2003) 
 
Felträdsanalysens användningsområde är främst inom riskvärdering av tekniska system. 
Metoden kan användas både i designstadiet/utformningen av ett system eller i ett redan 
existerande system. Felträdsanalys är ofta den enda tillämpbara riskanalysmetoden för 
komplexa system eller anläggningar med olika former av redundanta system. (Ingvarson och 
Roos, 2003) 
 
Fördelar med felträdsanalys är: 

• Analysmetoden ger en överskådlig bild över systemets sammansättning. 
• Metoden beaktar både mänskliga felhandlingar och tekniska felfunktioner. 
• Felträdsanalys beaktar risker som orsakas av kombinationer av händelser. 
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• Metoden är även användbar på komplexa och/eller redundanta system. 
• Jämförelser av effekter mellan olika riskreducerande åtgärder är också lättöverskådligt 

med felträdsanalys. 
• Resultaten från analysen kan vara kvantitativa. 

 
Nackdelarna eller begränsningar med metoden är: 

• Utföraren av analysen bör ha omfattande teoretisk och analytisk bakgrund. 
• Felträdsanalys kräver omfattande och detaljerad kunskap om systemets utformning 

och funktion. 
• Felträdsanalys är en relativt detaljerad och tidskrävande metod. 
• Felträdsanalys kan ge sken av att vara mer precis än den i själva verket är. 
• Det finns ingen garanti för att samtliga möjliga orsaker identifierats. 
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3 METOD 

3.1 Val av fall 
De fall som studerats är 

- Kristinebergsgruvan (Boliden Mineral AB) 
- Björnböletunneln och Namntallshöjdstunneln längs Botniabanan (Skanska Sverige 

AB) 
- Törnskogstunneln längs Norrortsleden (Oden anläggningsentreprenad AB) 

 
Kristineberg valdes dels för att ett av fallen skulle komma från en gruva dessutom är 
Kristinebergsgruvan en av de Boliden gruvor som idag utför mycket tillredning. 
Tunneldrivning är något som sker i stort sett dagligen i Kristinebergsgruvan. Problem med 
positionering har tidigare varit vanligt men idag uppfattas det från arbetsledningen sida som 
att tunneldrivningen går bättre än tidigare. Eftersom detta var det första fallet användes 
Kristineberg som en testplats för metoden.  
 
Skanskas tunnlar efter Botniabanan valdes eftersom Skanska använder sig av tunnellaser för 
att positionera sina borriggar. Skanska var även intressant eftersom de använder både Bever 
och Atlas Copcos varianter av datasystem i borriggarna. Det är av intresse att se om de som 
arbetar med dem uppfattar någon skillnad mellan de olika systemen.  
 
Törnskogstunneln i de norra delarna av Stockholm är intressant att studera eftersom de 
använder sig av en mättekniker som positionerar borriggen vid varje salva. Är risken mindre 
att borriggen positioneras felaktigt om det är en person som är utsedd att alltid utföra 
positioneringen? 

3.2 Datainsamling till processanalysen 
Data för att kunna utföra processanalysen insamlas via intervjuer med personer i de olika 
företagen som anses arbeta med eller i nära anslutning till den studerade processen. I bilaga A 
presenteras de personer som intervjuas. Alla intervjuerna utfördes hos företagen, vilket 
möjliggjorde att borriggarna kunde besökas under navigering och borrning. Anledning till att 
intervjuer valdes som verktyg för datainsamlingen är främst möjligheten att förändra frågorna 
något beroende på vilka svar som erhölls från respondenten. Vid alla intervjuerna användes 
ett frågeunderlag som stöd så att alla viktiga frågor besvarats. Frågeunderlaget finns bifogat i 
bilaga B.  

3.3 Datainsamling till riskanalysen 
Insamlingen av data till riskanalysen utförs på olika sätt i de olika testfallen. I 
Kristinebergsfallet utfördes riskanalysen i grupp. Ett processflöde sammanställs utifrån svaren 
vid intervjuerna. Utifrån varje aktivitet i processen får gruppen ge förslag på risker. Dessa 
risker värderas med en frekvens för hur ofta de uppstår samt vad konsekvensen blir om den 
uppstår. Gruppen visar även på vilka åtgärder som är vidtagna idag för att förhindra att den 
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specifika risken ska uppstå samt vilken åtgärd som kan vidtagas i framtiden för att undvika att 
risken ska uppstå.  
 
Eftersom riskanalys i grupp är ett tidskrävande arbetssätt valdes de risker som ansåg vara 
mest intressanta ut efter besöket i Kristineberg och integreras i intervjuerna med de enskilda 
personerna när entreprenadföretagen besöktes. Dessutom gavs de intervjuade personerna 
tillfälle att ge egna förslag på delar som de ansåg kan vara en risk i deras process och vad som 
kan göras för att motverka att den uppkommer. 
 

3.4 Sammanställning av data 
Data från intervjuerna har sammanställts i ett flödesdiagram som visar hur processen ser ut, 
från det att en layout är föreslagen till dess att tunneln eller en tunneldel är inmätt och klar. 
Varje händelse i flödet symboliseras av en låda. Varje låda analyseras därefter enskilt enligt 
IDEF0 metodiken där det visas vilket eller vilka input som kommer till den händelsen samt 
output som lämnar lådan. Även verktyg som behövs för att utföra handlingen och vilka 
kriterier som godkänner handlingen visas med hjälp av pilar. Varje del är även utförligt 
beskriven med text i bilaga C, E och G. 
 
Anledningen till att denna metod har valts beror på att flödesdiagrammet ger en bra överblick 
över processen. Flödesdiagrammet är sedan enkelt att dela upp i de delarna som visas med 
IDEF0 diagrammen. Nackdelen med IDEF0 metoden är att den blir ganska utdragen och det 
krävs i detta fall många sidor för att beskriva helheten. Det är dock enkelt att hitta den 
aktivitet som kan tänkas vara intressant och läsa mer om den delen.  
 
Riskanalysen sammanställs i en form av grovanalysschema där riskerna är listade tillsammans 
med frekvens och konsekvens för varje risk. Schemat innehåller även kolumner för åtgärder 
som är vidtagna för att handskas med dessa risker samt andra tänkbara åtgärder som kan 
införas i framtiden. Grovanalysen har sin största fördel i att den är en grov uppskattning och 
därigenom visar på ett enkelt sätt vilka risker som finns och vad som kan göras för att 
förhindra dessa.  
 
För att visa hur det är möjligt att förbättra processerna görs fiskbensdiagram där de risker som 
kan leda fram till att tunneln hamnar på fel ställe listas på ett lättöverskådligt sätt. Riskerna 
som finns beskrivna i fiskbensdiagrammet beskrivs utförligare tillsammans med åtgärder som 
är vidtagna eller lösningar som kan tänkas i bilaga D, F och G.  
 
Resultaten som är samanställda i flödesdiagrammen jämförs genom att dessa läggs sida vid 
sida och skillnader i processen belyses. Skillnader kan vara att vissa händelser endast 
förekommer i någon process eller att händelser sker i olika ordningar. I jämförelsen tas det 
även hänsyn till vem som utför handlingen och hur den utförs eftersom det kan skilja sig åt 
mellan de olika metoderna.  



28 

4 RESULTAT 

4.1 Boliden – Kristinebergsgruvan 

4.1.1 Processanalys 

Intervjuer genomfördes under tre dagar med olika anställda vid Kristinebergsgruvan. De som 
intervjuades arbetade på olika sätt i den sökta processen. Generellt kan sägas att de som 
intervjuades var Bolidenanställda från borriggsoperatörer till produktionschefen, i bilaga A 
återfinns titlar på alla som intervjuades.  
 
Nedan presenteras det flödesschema som beskriver Kristinebergsgruvans process för att 
positionera tunnelsalvor korrekt. Utifrån processen har mer detaljerade diagram med 
förklaring gjorts och presenteras i bilaga C. 
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Tunneldesign skapas 
och godkänns 

Borrplan och 
riktbesked skapas 

Leverans av Borrplan, 
riktbesked och kort 

Borrigg och gavel klar 
för borrning 

Positionering av borrig 

Borrning av salva 

Markering ny plats för 
riktrör 

Resterande salvcykel 

Montage och 
inmätning av riktrör 

Inmätning tunnel 
(Månadsmätning) 

Korrekt enl. 
design 

Nej 

Ja 

Slut 

Start 

 

 
 

• Tunneldesignen skapas och godkänns. 
o Designen skapas av gruvingenjören. 
o Designen godkänns av  

�� Berggrupp 
�� Projektgrupp 
�� ”Ledningsgrupp” (Gruvchef, produktionschef och förmän) 

o Designen skapas vid läggande av budget och godkänns av 
ledningsgruppen  i samband med detta. Övriga grupper godkänner den 
innan drivning. 

�� Borrplan och riktbesked skapas. 
o Borrplan skapas av antingen gruvingenjör eller kartör i samarbete med 

borriggsoperatör.  
o Borrplaner skapas kontinuerligt under drivning när ny borrplan 

behövs.  
o Riktbesked skapas av gruvmätare. Dock för gruvingenjören in 

informationen från riktbesked till minneskort. Riktbeskeden ritas utan 
datorhjälp.  

o Riktbesked skapas innan drivning påbörjas och byts ut vid behov. 
�� Leverans av borrplan, riktbesked och kort. 

o Borrplanen finns endast på minneskort, kortet måste alltså bytas vid 
förändringar i borrplanen. När riktbeskedet förändras måste även 
informationen på minneskortet förändras och kortet måste således 
bytas ut. 

o Informationen läggs på därför avsedd plats på förmanskontoret av 
gruvingenjör, gruvmätare eller kartör. 

o Borriggsoperatörerna ansvarar själva för att ta med sig den nya 
informationen från förmanskontoret till borriggarna. 

�� Borrigg och gavel klar för borrning. 
o Sulrensning är framförallt viktigt innan borrning, svårt att placera 

rothål annars.  
o Det är bra om borriggsoperatör själv hinner besöka gaveln innan 

borriggen körs in om något måste åtgärdas.  
o För lastaren är det bra om fluktlinje är utdragen det blir lättare att 

sulrensa ordentligt då. 
�� Positionering av borrigg 

o Borriggsoperatören positionerar själv borriggen i samband med 
borrningen. 

o Borriggsoperatören använder sig av en totalstation som är fäst vid en 
känd punkt på väggen och mäter in sig mot en annan känd punkt. 
Därefter vrides totalstationen en viss vinkel mot gaveln. Därigenom 
skapas en laserlinje som navigeras efter. 

�� Borrning av salva. 
o Borriggsoperatören borrar salvan efter borriggen är positionerad.  
o Borriggsoperatören ska följa borrplan så långt det är möjligt. Dock 

måste borriggsoperatören ha koll på riktbeskedet om det är dags att 
hålla ut för exempelvis en borrkupa. 

o Borrningen ska följa designen. 
�� Markering av ny plats för riktrör. 

o Borriggsoperatören markerar var denne vill ha nästa fästpunkt för 
riktrör så att den som bultborrar kan göra ett extra hål för riktröret. 

o Nytt riktrör sätts ut när avståndet mellan gavel och riktrör blir långt 
eller när tunneln går i kurva.  

o I vissa fall har gruvmätaren markerat på riktbeskedet vart nästa riktrör 
ska sättas. 

�� Resterande salvcykel. 
o För att borrningen ska bli bra måste framförallt utlastningen göras bra 

så att sulan är ordentligt rensad. 
�� Montage och inmätning av riktrör. 

o Den som sätter bult gjuter även in riktröret. I vissa fall monterar 
gruvmätaren riktröret. 

o Inmätningen av riktröret görs av gruvmätaren. 
o Viktigt att riktröret sätts på en sådan plats att det är skyddat från trafik 

och onödigt smuts. 
�� Inmätning av tunnel (månadsmätning) 

o En gång per månad mäts den producerade tunneln in av gruvmätaren.  
o Om tunneln inte är korrekt måste designen med stor sannolikhet göras 

om eftersom tunneln är driven ca 60 meter från förra kontrollen. 
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4.1.2 Riskanalys 

Riskanalysen vid Kristinebergsfallet utfördes som en gruppintervju. Deltagare på 
riskanalysmötet var borriggsoperatör, arbetsledare, gruvmätare, gruvingenjör, kartör och 
produktionschefen.  
 
I tabell 4.1 visas resultatet från den riskanalys som hölls vid Krisitinebergsgruvan. 
 



31 

Tabel 4.1. Visar risker som finns vid positionering av tunnelsalvor vid Kristinebergsgruvan. 
 
Risk Frekvens Konsekvens Förebyggande åtgärder på plats Andra tänkbara åtgärder

Malmbild förändras >1/10 gavlar Fördyringar/Förseningar Mer och tidigare undersökningar

Bergproblem 2/10 gavlar Fördyringar/Förseningar Mer förstärkning

Förändringar i brytordning 1/10 gavlar Besparing/(Försening)

Fel ritning Ytterst sällan Ort på fel ställe Dubbelkolla, borraren bör märka om helt fel Dubbelkolla

Närliggande infrastruktur Väldigt sällan Ort på helt fel ställe Dubbelkolla Bättre med microstation och ny filstruktur

Koordinater Ytterst sällan Driver åt fel riktning Vid stort fel bör se att man får fel riktning. GON Dubbelkolla. Skriv ev GON på riktbesked

Fastmätning av punkter 1/100 Driver ev åt fel riktning Gruvmät. Teodolit protesterar vid fel.

Skal förändringar vid utskrift Då och då Fel avstånd riktrör-gavel Dubbelkolla, rutin mät rutnät

Påkörda fixpunkter 3/10 fixpunkter Rör passar ej/rikt fel Måla runt fix => syns om ny poistion Riktrör försänkta, inteligent planering

Sprutade, skitiga fixpunkter 3/10 fixpunkter Rör passar ej/rikt fel Måla runt fix => syns om skitig el sprutad Riktrör försänkta, inteligent planering

Rörelser i berget 1-2/10 Rör går ej in Måla runt fix => syns om fix rört sig

Riktbesked till fel design 1 gång/år Fel drivning Rutiner kring hur nya layouter delas Bättre nu med ny filstruktur

Fel filinfo på riktbesked 1 gång/år Fel drivning Upptäcks oftast av borrare. Håll rent på kortet Rutiner kring information på minneskort

Trasiga kort Ytterst sällan Försening Datakomunikation till riggarna

Glömt ta ner riktbesked

Gammalt riktbesked kvar Rätt ofta Riktar efter gammal rikt Rutin, kasta alltid ut gammalt riktbesked Precentera nyheter på möten

Gamla kort tas ej upp Sällan Köpa nya/svårt få ner nya planer Befästa rutiner Datakomunikation

Ej rensat nog djupt 1/5 gavlar Försening alt. Klack kvar Fluktlinje ska dras ut Borrare riktar medans renslastning

Rigg för långt från gavel Sällan Försening, uppställning görs om

Fel riktbesked Ytterst sällan Salva fel riktning Bara ett riktbesked i riggen Märka upp riktbesked med datum

Fel riktrör eller fix Ytterst sällan Riktat åt fel håll Bör se att riktning är fel. Numrerade punkter. Avstånd mellan punkter och ej onödigt många

Fel borrplan, tunnellinje, laser Svårt att veta Fel tvärsnitt, lutning Rensa minneskort. Döpning av filer, står på riktbesked

Sektionsnummer Kurva - ofta Fel radie Möjligt att använda längd istället

Sektionsnummer Rakt - sällan

Rigg i våg (ort lutning) Sällan Går ej att rikta rigg Går att borra dock ej riktat. Palla under riggen. Längre stödben.

Fel på riktinstrument Händer Felaktig riktning Stora fel märker borrare Kallibrering av riktinstrument vid service

Borrning av referenssalva 1/10 salvor Kort indrift Anv. ej referenssalva. Motivera för borrare

Avik från borrplan

Noggranhet vid påhugg Ytterst sällan Fel rikt på hål, hopborrning Mer tid för borrning Motivera för borrare

Krökning av rothål 1/600 hål Sula på fel höjd Minskad matning, bra sulrens, försiktigt påhugg Rätt kronor rätt stickning
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4.1.3 Möjligheter till processförbättringar 

För att erhålla förslag på vilka punkter som är de svagaste i processen har ett fiskbensdiagram 
ritats upp. Fiskbensdiagrammet har ”Ort utanför planerad layout” som huvudhändelse.  
 
Diagrammet har därtill fått fyra underrubriker vilka är ”Navigera”, ”Design”, ”Riktbesked” 
och ”Borrning”. Dessa fyra underrubriker är de kategorier som har den största sannolikheten 
att påverka utfallet på tunneln negativt. Diagrammet presenteras i bild 4.1. 
 
I bilaga D presenteras de delar som kan förbättras mer grundlig.
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Bild 4.1. Fiskbensdiagram som visar möjligheter till förbättringar.

Ort utanför 
planerad layout 

Design Navigera 

Borrning Riktbesked 

Bergproblem 

Förändrad malmbild 

Förändrad brytordning 

Fel ritning 

Kvalitet på karta 

Påkörda fixpunkter 

Sprutade/skitiga fixpunkter 

Rörelser i berget

Minneskort 

Fel borrplan, tunnel- eller laserlinje 

Fel på riktinstrument

Rigg ej i våg

Överföring av sektionsnummer

Fel riktrör eller fixpunkt 

Gjort till fel design 

Glömt ta ner riktbesked 

Fel riktbesked

Fel information på riktbesked 

Skalförändringar vid utskrift 

Ej rensat nog djupt 

Felaktig uppställning 

Borrning med referensplan 

Noggrannhet vid påhugg 

Krökning av rothål 
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4.2 Skanska – Namntallstunneln och Björnböletunneln 

4.2.1 Processanalys 

Hos Skanska genomfördes intervjuer med olika personer inom projektet, från 
borriggsoperatörer till projektchef, se bilaga A. Den som bidrog mest var mätchefen som 
personligen utförde många av de handlingar som är intressanta i processen. För utförligare 
information om de olika handlingarna i processen se bilaga E. 
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Tunneldesign skapas 
och godkänns 

Design fastställs 

Borrplan och 
tunnellinje skapas 

Inmätning och 
uppriktning av laser 

Spara och leverera info 
till minneskort 

Positionering av 
borrigg 

Borrning 

Resterande salvcykel 

Inmätning & märkning 
av sektionsnummer 

Nej 

Ja 

Slut 

Start 

Korrekt enl. 
design 

• Tunneldesign skapas och godkänns. 
o Designen är styrd utifrån förfrågningsunderlaget. Skanska 

teknik skapar design som passar till förfrågningsunderlaget. 
o Bestämda krav på kurvradie och lutning finns. 
o Designen godkänns av Botniabanan AB. 

• Design fastställs 
o Efter godkännande av Botniabanan måste designen fastställas 

av person anställd på projektet. 
o Projektansvarig fastställer designen. 
o Före fastställande får inget produceras. 

• Borrplan och tunnellinje skapas. 
o Borrplan skapas av tekniker hos Skanska. Förändringar i 

borrplan sker när indriften inte är så hög som den borde eller 
när det behövs av annan anledning. 

o Tunnellinje skapas av mätchef alternativt mättekniker.  
Tunnellinje skapas för längre sträckor. 

o Krav på borrplan är att den ska passa mot arean dessutom 
finns vissa krav på c/c avstånd mellan hålen i konturen. 

• Inmätning och uppriktning av laser. 
o Mättekniker mäter in och riktar lasern så denne lyser i korrekt 

riktning. 
o Det är ytterst viktigt att lasern lyser i korrekt riktning, är denna 

felriktad kommer tunneln att gå i fel riktning.  
o Ny laser monteras sällan endast när drivningen är långt in i 

kurva eller mycket långt bort på raksträcka. 
• Spara info till minneskort och leverera. 

o Mätchefen får all information som ska sparas till minneskort. 
o Mätchefen byter ut all information som är inaktuell och åker 

ut till borriggarna och byter ut korten. 
o Detta utförs varje onsdag och i vissa fall ytterligare en gång 

per vecka. 
• Positionering av borrigg. 

o Positioneringen utförs till störst del av borriggsoperatören. 
Mätteknikern har skrivit sektionsnummer på tunnelväggen 
resterande utförs av borriggsoperatören. 

o Saknas sektionsnummer kan borriggsoperatören mäta sig fram 
till aktuellt sektionsnummer med måttband. 

o Positioneringen utförs innan borrningen inleds. 
• Borrning. 

o Borrning utförs av borriggsoperatören. 
o Borrningen bör utföras till stora delar enligt borrplanen. Krav 

finns på konturen. 
o All borrning loggas för geologisk kartering samt för 

möjligheten att utreda orsaker om salvor går dåligt. 
o Viktigt är att föregående delar i salvcykeln är utförda och då 

speciellt sulrensning för att borriggen ska gå att positionera 
korrekt. 

• Resterande salvcykel.  
o Viktiga delar i den resterande salvcykeln är skrotning och 

utlastning och då främst sulrensningen. 
o Om sulrensningen är dålig är det svårt att placera rothålen. 
o Både lastning och skrotning utförs av entreprenör. 

• Inmätning och märkning av sektionsnummer. 
o Mättekniker utför inmätning och märkning av 

sektionsnummer. 
o Efter varje salva ska inmätning ske. I samband med inmätning 

ska tunnelvägg märkas med aktuellt sektionsnummer. 
o Inmätning sker både via triangulering och polygontåg. 
o Vid tillfälle scannas tunneln av i ett rutmönster med 

punktavstånd på ca en meter. 
• Korrekt enl. design. 

o Eftersom kontroller är så täta och tunneln svänger väldigt 
svagt när den svänger inträffar väldigt små fel om det inträffar 
något. Därigenom är det enkelt att åtgärda omgående. 
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4.2.2 Riskanalys 

Baserad på den mycket omfattande riskanalysen som genomfördes vid Kristinebergsgruvan 
fanns ett klart underlag för vilka risker som var betydelsefulla. Dessa risker valdes ut och togs 
upp vid varje intervju vid besöket hos Skanska. Skanska beskrev sedan hur man arbetade med 
dessa risker. Vid intervjuerna gavs tillfälle för respondenten att själv ge förslag på risker i 
Skanskas process. Genom detta upptäcktes risker i Skanskas process som inte upptäcktes eller 
fanns i Kristineberg. Riskanalysen presenteras i tabell 4.2. 
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Tabell 4.2. Visar risker som finns vid positionering av tunnelsalvor vid Björnböletunneln och Namntallstunneln. 
Risk Frekvens Konsekvens Förebyggande åtgärder på plats Andra tänkbara åtgärder
Bergproblem Återkommande Fördyringar/Förseningar Kortare salvor, mer förstärkning
Fel i ritning Ytterst sällan Tunnel på fel ställe Makulera gamla ritningar Dubbelkolla
Förändrad dragning Händer inte Stor fördyring och försening
Felaktigt resultat vid inmätningar Ytterst sällan Fördyringar/Förseningar Inmätning både med polygontåg och trianguleringsmätning
Fel vid inmätning av laser Ytterst sällan Tunnel åt felaktigt håll Mät mot en extra punkt. Gör inmätningen två gånger från olika uppställningar.
Påkörda fixpunkter I princip aldrig Rör passar ej/rikt fel Lång rak tunnel, bra placering av fix. Ytterst lite sticker ut Försänk fästen för prisma.
Skitiga fixpunkter Ytterst sällan Går ej att fästa prisma Sätt i skyddande bult Inteligent placering
Rörelser i berget Händer Mätning stämmer ej Mät mot extra punkt, se till att annan fixpunkt går att nå.
Laser ur läge Ytterst sällan Fel rikt på borrigg Stabil montering av laser Större platta med litet hål
Sektionsnummer saknas Händer då och då Oftast ingen kan dock bli fel i kurva Förändrade rutiner. Utbildning av borriggsoperatörer
Fel väglinje Ytterst sällan Uppställning stämmer ej Tätare skylltning om vilken tunnel man befinner sig i.
Fel borrplan Sällan Fel tvärsnitts area Bever ger endast aktuella borrplaner till tunnel. Lathund. Städa på minneskort.
Blockering av laser Sällan Navigering ej möjlig Laser tre meter ovan sula. Mättekniker mäter in rigg.
Fel minneskort Ytterst sällan Försening. Endast en person handskas med minneskort.
Minneskort trasigt Sällan Nytt minneskort måste köpas Endast en person handskas med minneskort.
Kortläsare trasig Har hänt Försening, fördyring Endast en person handskas med minneskort.
Ej rensat nog djupt Händer (Sällan) Försening Fluktlinje dras ut vid varje mätning
Rigg för långt från gavel Ytterst sällan Svårt borra salva korrekt Kudde på matarbalk ska ta i gaveln vid navigering
Borrning av referenssalva Mycket stor En fin gavel Bör nyttjas
Rigg i våg Förkommer ej Går ej att navigera Tunneln lutar väldigt lite, den går bra att få i våg.
Krökning av rothål Händer Fördyring Händer ytterst sällan med märkbart resultat.
Avvikelser från borrplan Stor Snygg salva Konturen SKA borras enligt borrplan. All borrning loggas.  
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4.2.3 Möjligheter till processförbättringar 

Skanskas process för att positionera tunnelsalvor kan precis som alla andra processer 
förbättras. För att på ett lättöverskådligt sätt beskriva hur Skanskas process kan förbättras har 
ett fiskbensdiagram ritats upp. Som fiskens huvud har ”Tunnel utanför planerad layout” valts. 
Som underrubriker har ”Navigera”, ”Design”, ”Borrning” och ”Inmätning” valts, se bild 4.2.  
  
I bilaga F presenteras de möjligheter till förbättringar som föreslås på ett mer utförligt sätt. 
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Bild 4.2. Fiskbensdiagram som visar möjligheter till förbättringar.

Tunnel utanför 
planerad layout 

Design Navigera 

Borrning Inmätning 

Bergproblem 

Fel ritning 

Förändrad dragning 

Sektionsnummer saknas 

Laser ur läge 

Fel borrplan 

Fel väglinje 

Fel vid inmätning av laser 

Felaktigt resultat vid inmätning 

Skitiga fixpunkter 

Rörelser i berget 

Ej rensat nog djupt 

Blockering av laser 

Rigg för långt från gavel 

Borrning av referenssalva 

Krökning av rothål 

Avvik från borrplan 

Fel minneskort

Minneskort trasigt

Kortläsare trasig

Påkörda fixpunkter 
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4.3 Oden – Törnskogstunneln 

4.3.1 Processanalys 

Odens process för att positionera tunnelsalvor studerades på plats i Stockholm under två 
dagar. De personer som intervjuades var personer med tjänster från borriggsoperatörer till 
projektchef. I Odens process är mätteknikern en huvudperson. Mätteknikern som arbetade 
under besöket bidrog med mest kunskaper. 
 
För utförligare information om processanalysen hänvisas till bilaga G. 
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• Tunneldesign skapas och godkänns. 
o Tunneldesign utförs av SWECO och godkänns av Vägverket. 
o Designen är skapad utifrån förfrågningsunderlaget som är 

utgivet av Vägverket. 
• Design levereras. 

o Designen levereras till byggarbetsplatsen. 
o Ritningar finns både elektroniskt och på papper. 
o När nya ritningar levereras ska gamla makuleras. 

• Borrplan och tunnellinje skapas. 
o Nya borrplaner skapas kontinuerligt när det uppdagats att 

behov av förbättringar föreligger och skapas i samarbete med 
borriggsoperatörer. 

o Tunnellinje skapas av mättekniker. Det är ytterst viktigt att 
korrekt design används när tunnellinje skapas. 

• Info till minneskort skapas. 
o Mättekniker sparar ny information till minneskort. 
o Det är endast de två mätteknikerna som handskas med 

minneskorten. Informationen på minneskorten byts ut vid 
varje tillfälle kortet är in på kontoret. 

• Gavel klar för borrning. 
o Gaveln är klar för borrning när området vid gaveln är skrotad 

och sulan är ordentligt renslastad. 
o Föregående operationer måste vara utförda. 

• Positionering, inmätning och leverans av minnekort. 
o Mätteknikern är ensam ansvarig för att positioneringen blir 

korrekt utförd. 
o Denne mäter in borriggen med totalstation och matar därefter 

in siffror i borriggens dator.  
o Vid inmätningen av borriggen mäter även mätteknikern mot 

några punkter i tunneln för att kontrollera att tunneln är 
korrekt driven. 

o Om minneskortet är fullt byts det ut av mätteknikern när 
positioneringen ska utförs. Minneskortet kan bli fullt eftersom 
borrloggen lagras på samma kort som borrfilerna finns. 

• Borrning. 
o Borrningen utför av borriggsoperatören. 
o Borriggen ska vara navigerad innan borrningen utförs. 
o Borrningen ska göras enligt gällande borrplan. Krav finns på 

maximalt c/c avstånd mellan hålen längs konturen. 
• Resterande salvcykel. 

o Viktiga delar i de resterande delarna i salvcykeln är framförallt 
skrotning och lastning. Båda dessa utförs av entreprenör. 

• Inmätning. 
o Inmätning utförs av mättekniker.  
o Vid varje navigering mäter mätteknikern mot några punkter 

för att försäkra sig om att tunneln befinner sig där den ska. 
o Med ej förutbestämda intervall ställer mätteknikern upp 

totalstationen så denne får scanna av tunneln. På detta sätt blir 
ytan på tunneln känd. Mätpunkterna har ett avstånd från 
varandra på en meter i ett kvadratiskt mönster. 

• Korrekt enl. design. 
o Kontroller av den producerade tunneln görs kontinuerligt 

vilket innebär att om ett fel skulle inträffat åtgärdas det innan 
konsekvenserna blivit stora. 
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4.3.2 Riskanalys 

För riskanalysen användes även i Oden fallet den riskanalys som utfördes i Kristineberg. 
Frågorna anpassades något så de passade metoden som används av Oden. 
 
Resultatet från riskanalysen presenteras i tabell 4.3. 
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Tabell 4.3. Visar risker som finns vid positionering av tunnelsalvor vid Törnskogstunneln. 
Risk Frekvens Konsekvens Förebyggande åtgärder på plats Andra tänkbara åtgärder
Bergproblem Återkommande Fördyringar/Förseningar Mer förstärkning
Fel ritning Ej hitills Ort på fel ställe Makulera gamla ritningar. Korta beslutsvägar Dubbelkolla
Förändrad dragning Händer ej Stor (dyrt, försening) Utgå från att vägverket vet var de vill ha tunneln
Skitiga fixpunkter Ytterst sällan Inget (ev. felmätning) Plugg sätts för hål som prisma fästs i
Fel vid inmätning av fixpunkter Obefintlig Fel riktning Mättekniker borde upptäcka att det blir fel. Använd extra punkt.
Felaktigt resultat vid inmätningar Kan hända Fördyring, försening Egen mättekniker och UE utför mätningar var för sig. Ett mätfel ska upptäckas före åtgärder vidtas
Komunernas koordinater Obefintlig Fördyring, försening Punkter som är utjämnade på samma sätt finns vid tunnelpåslag.
Rörelser i berget Händer  Försummbara Kort pinne med prisma.
Påkörda fixpunkter Ytterst sällan Punkt går ej att använda Försänkta fästpunkter.
Koordinater Ytterst sällan Fel navigerad rigg När punkter är inknappad går det att kontrollera.
Fel väglinje Ytterst sällan Tunnel på fel ställe Mättekniker döper väglinje och väljer denna i borriggen.
Fel borrplan Sällan Fel area Ordning och reda på minneskorten.
Blockering av laser Ytterst sällan Borrning får vänta Totalstation används, flytta på denna och gör om.
Fel minnesmodul Ytterst sällan Går ej navigera Mättekniker ska ha en minnesmodul per rigg med sig.
Minnesmodul trasig Ytterst sällan Stor (svårt få tag på) Endast mättekniker byter minnesmoduler.
Minnesmodul läsare trasig Ytterst sällan Stor (Byta till nyare variant) Endast mättekniker handskas med minnesmoduler.
Ej rensat nog djupt Ytterst sällan Ojämn sula Kontrakt med UE så det blir dyrt för dem.
Rigg för långt från gavel Händer Dåligt borrad salva Borraren ska prova så att riggen når över hela gaveln.
Borrning av referenssalva Stor Snygg och bra gavel Information till borrare när referenssalva är bra.
Krökning av rothål Stor Ojämn sula Minska matningskraften.
Avvikelse från borrplan Stor Ev. bra ev. dåligt Viktigt att borrplanen följs vid konturen. Borrning loggas Borrplans förändringar tas upp med arbetsled.  
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4.3.3 Möjligheter till processförbättringar 

Oden har ett arbetssätt för att positionera tunnelsalvor som kan tyckas ganska säkert. Dock 
finns det även här sätt att göra processen ännu bättre och säkrare. 
 
Ett fiskbensdiagram har ritats upp för att klargöra vilka punkter som är extra viktiga att 
närmare kontrollera. Som huvudhändelse har ”Tunnel utanför planerad layout” valts. De 
huvudkategorier som kan leda fram till huvudhändelsen är ”Navigera”, ”Design”, ”Borrning” 
och ”Inmätning”. Under huvudkategorierna är de risker som leder fram till dessa listade. 
Dessa är förklarade mer i detalj i bilaga H.
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Bild 4.3. Fiskbensdiagram som visar möjligheter till förbättringar. 
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4.4 Jämförelse 

4.4.1 Processjämförelse 

De olika företagens process för att positionera tunnelsalvor har stora likheter, se bild 4.4. En 
stor skillnad är dock att kontrollerna hos entreprenörerna utförs betydligt tätare än i 
Kristineberg. Hos entreprenörerna görs kontroll mätningar på tunneln mellan varje salva 
medan Boliden utför inmätning av den producerade tunneln endast en gång per månad. Detta 
innebär att Boliden kan hinna driva ca 50 meter tunnel innan ett fel uppdagas. Om fler salvor 
hos Boliden skulle positioneras på ett korrekt tillvägagångssätt skulle en form av 
självkontroll uppstå eftersom felaktig position på gaveln upptäcks vid navigering. 
 
Personen som utför själva positioneringen är den del i processen som skiljer sig mest mellan 
de olika företagen. Boliden överlåter allt ansvar för positioneringen till borriggsoperatören. 
Skanska delar på ansvaret för positioneringen mellan borriggsoperatören och mätteknikern. 
Borriggsoperatören har dock huvudansvaret för positioneringen. Oden har överlåtit allt 
ansvar, från borriggsoperatören till mätteknikern. Detta har lett till att Oden i vissa fall har 
haft långa stå tider i väntan på att mätteknikern ska komma och positionera borriggen.  
 
Förändringar i layouten är vanligt förekommande hos Boliden där malmbilden ofta inte är 
helt känd när beslut om ny tillredning tas. Om malmgränser förändras ändras också designen 
på tunneln. I infrastruktur projekt har beställaren gjort grundliga förundersökningar innan 
förfrågningsunderlaget går ut på räkning till entreprenörerna. Beställaren fastställer därmed 
tunnelsträckningen och layouten. Förändringar i layout är således mycket sällsynt 
förekommande hos entreprenadföretagen. 
 
Boliden använder sig av riktbesked för att hjälpa borriggsoperatören att positionera 
borriggen. Det åligger på borriggsoperatören att ta med sig minneskort och riktbesked till 
borriggen. Hos både Oden och Skanska är färre personer inblandade i hanteringen av 
minneskort, från det att information skapas till dessa att informationen finns att tillgå i 
borriggen. Skanska har dessutom rutiner för hur ofta deras minneskort byts ut. Detta 
minimerar risken för att informationen på minneskortet inte är korrekt. Oden lagrar 
borrloggarna på samma minneskort som innehåller positionerings informationen. Detta 
innebär att minneskortet blir fullt och måste bytas ut med jämna mellanrum. Mätteknikern 
ansvarar för att korrekt information finns på minneskortet, att kortet är tillgängligt på 
borriggen och för positioneringen. 
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Bild 4.4. De olika företagens process för att positionera tunnelsalvor visas sida vid sida. 
Lägg märke till att Bolidens process går runt många varv innan den kommer fram till 
inmätning. 
 

4.4.2 Riskhanteringsjämförelse 

Den stora risken när processen studeras är vid positionerandet av borriggen. De olika 
företagen har valt olika metoder för att hantera risken att borriggen ska positioneras felaktigt 
eller i värsta fall inte positioneras alls. 
 
Borrloggarna är ett bra sätt att ta reda på om borriggen varit positionerad vid borrning. 
Loggen visar positionen på var borrhålen börjar och slutar men innehåller även uppgifter 
såsom matningstryck, slagverkstryck och vattentryck. Om borriggen är felaktigt positionerad 
eller inte positionerad alls upptäcks detta när borrloggarna kontrolleras. Både Oden och 
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Skanska kontrollerar borrloggarna för att kartera geologin och detta medför också att 
borrning som är utförd med felaktig position upptäcks. Boliden kontrollerar idag inte sina 
borrloggar överhuvudtaget.  
 
Oden nyttjar mätteknikern vid positioneringen av borriggen för varje salva. Genom detta 
försäkrar sig företaget om att borriggen alltid är korrekt positionerad. Skanska använder sig 
av en okomplicerad metod vid positioneringen, vilket gör att borriggsoperatören själv kan 
positionera borriggen på fem till tio minuter. Av de studerade företagen är Boliden det 
företag som har det mest komplicerade systemet för borriggsoperatören. Boliden har heller 
inte vidtagit några direkta åtgärder för att försäkra sig om att varje salva positioneras.  
 
Både Skanska och Oden mäter in den producerade tunneln mellan varje salva och kan 
därigenom snabbt korrigera ett fel i drivningen. Boliden på andra sidan mäter in tillredd 
tunnel en gång i månaden. Därigenom tappar Boliden möjligheten att snabbt hantera och 
korrigera fel om en salva har blivit missriktad eller inte riktad alls. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

5.1 Diskussion 

5.1.1 Design 
De olika företagen sätt att arbeta med designen skiljer sig markant åt i de studerade fallen. 
Underlaget för att besluta hur designen ska se ut är olika där Boliden å ena sidan skall följa 
en malmkroppsgeometri och Skanska och Oden på den andra sidan skall följa en i detalj 
bestämd tunnellayout. Tillredningen som utförs av Boliden bygger på ett underlag som är 
framställt för att vara optimalt till den aktuella malmbilden. I vissa fall är detaljkännedomen 
om malmbilden inte tillräckligt stor för att designen för tillredningen ska kunna följas utan 
denna måste omarbetas. Detta problem skulle kunna minskas men det kräver dock att mer 
kostsam undersökning måste utförs innan tillredning kan påbörjas. En klar malmbild över 
det område som ska nås med rampen bör finnas innan tillredningen påbörjas. Om större 
arbete läggs ned på att fastställa malmbilden i tid kommer pengar att kunna sparas både 
genom att all utförd tillredning går att använda och genom att endast en projektering av 
rampen behöver göras. Skanska och Oden är inblandade i stora infrastrukturprojekt som är 
utredda under flera år innan den slutgiltiga designen fastställs. 

5.1.2 Navigering 
Om företagen ska rankas efter borriggsoperatörens eget inflytande i processen så blir 
ordningen på företagen Boliden, Skanska och Oden. Boliden överlåter stora delar av ansvaret 
för att positionera borriggen på borriggsoperatören. Borraren ska kunna ställa upp och mäta 
med en teodolit och läsa in rätt filer i borriggsdatorn. Skanska har bara överlåtit vissa delar 
av detta arbete till borriggsoperatören. När borriggen ställts upp vid gaveln behöver 
borriggsoperatören endast fästa riktplattor på matarbalken och rikta balken efter lasern 
tilldess att laserlinjen lyser genom den första plattan och träffar den andra. När detta är gjort 
ska borriggsoperatören välja korrekt filer i borriggsdatorn och skriva in rätt sektionsnummer 
som mättekniker skrivit på tunnelväggen. Oden är det företag som till största delen tagit bort 
ansvaret för positioneringen från borriggsoperatören och är även det företag som har den 
mest komplicerade riktmetoden. En mättekniker utför hela positioneringen av borriggen 
ända från inmätning av matarbalk till val av filer i borriggsdatorn. 
 
Metoderna att utföra navigeringen på skiljer sig också. Oden som inte använder sig av 
borriggsoperatören har den mest komplicerade metoden för navigering. Boliden som 
överlåter all navigering åt borriggsoperatören har den näst mest komplicerade metoden och 
Skanska som delar ansvaret mellan mättekniker och borriggsoperatör använder sig av den 
metod som är enklast.  
 
Metoden Boliden nyttjar kan i många fall tyckas vara onödigt komplicerad eftersom den i 
princip bygger på användande av en vanlig tunnellaser fast i något mer avancerad tappning. 
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Vanlig tunnellaser borde kunna användas så länge ramp eller ort är rak och en bit in i kurvor. 
Detta förutsätter dock att kartör eller gruvmätare besöker gaveln mellan varje salva för att 
mäta in och märka ut vilken sektion som gaveln befinner sig vid. En annan fördel med denna 
metod är att gavelns aktuella läge blir inmätt mellan varje salva och korrigeringar för 
eventuell feldrift kan göras direkt. Vid besöket i Kristinebergsgruvan framgick det att många 
borriggsoperatörer anser att borrare på något av de andra skiften ofta fuskar med 
navigeringen. Detta innebär att arbetsledningen måste motivera för borrarna varför de ska 
göra en korrekt navigering varje gång de ställer upp borriggen för borrning.  

5.1.3 Inmätning 
Innan en tunnel eller ort kan anses som färdig måste den mätas in för att säkerställa den 
aktuella positionen. Inmätningar är det enda sättet att kontrollera om det planerade layouten 
överensstämmer med den slutligt producerade så länge inte varje salva positioneras som den 
ska. Här finns en stor skillnad mellan gruv- och entreprenadföretagen. Skanska och Oden 
kontrollerar den utbrutna tunneln mellan varje salva. Boliden utför inmätningar av den 
producerade orten eller rampen en gång per månad vilket motsvarar 12-16 salvor mellan 
inmätning. Med fem meter långa salvor motsvarar 12-16 salvor 60-80 meter vilket kan 
medföra stora fel. Om navigering görs som den ska upptäcks det om tunneln inte går i 
korrekt riktning. Boliden bör dock minska intervallen mellan inmätningar eftersom 
kostnaden för att gå tillbaka och göra om eller strossa orterna är mycket höga. Intervall 
mellan varje inmätning bör inte överstiga en vecka, motsvarande tre till fyra salvor.  

5.1.4 Borrning 
Det har ingen betydelse för borrningen om borriggsoperatören är anställd av ett entreprenad- 
eller ett gruvföretag. Borrarens rutin är av stor vikt för att resultatet ska bli korrekt. 
 
Borrningen i sig har väldigt liten inverkan på om tunneln blir missriktad eller inte. Om en 
salva borras felaktigt så att den drar något åt ett felaktigt håll kan en rutinerad borrare ta igen 
den missen under de kommande salvorna utan att inverkan på den slutliga tunneln blir så 
stor. Men en förutsättning för att en dåligt borrad salva skall upptäckas är att borriggen 
navigeras korrekt inför nästa salva.  
 
Vad som också är viktigt för att borrningen ska förlöpa så smidigt som möjligt är att det 
råder god ordning på minneskortet. Det ska inte finnas fler borrplaner än vad som är 
nödvändigt. Problemet med att det finns för mycket information på minneskorten finns hos 
alla de tre företagen. Det företag som har de bästa rutinerna kring hanteringen av 
minneskorten är Skanska där minneskorten byts ut minst en gång per vecka vare sig det 
behövs eller inte. Dessutom är det bara en person hos Skanska som handskas med 
minneskorten. Denne ser till så att korrekt information finns på kortet och att dessa byts ut. 
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5.2 Slutsatser 
För att säkerställa att tunnelsalvor positioneras korrekt kan ett antal åtgärder genomföras för 
att minska risken att tunnelsalvor hamnar fel. Vissa av åtgärderna kan göras på kort sikt 
medan vissa bör införas på längre sikt.  

• Motivera för borriggsoperatörerna. Det är viktigt att motivera för 
borriggsoperatörerna varför de ska navigera borriggen vid varje salva. Detta är 
arbetsledningens uppgift. Om navigeringen utförs som den ska upptäcks det om 
tunneln befinner sig i felaktig position. 

• Färdig kartinformation. När en tunnel börjat drivas bör ritningen vara klar. Om 
layouten kontinuerligt förändras anser borriggsoperatörerna med stor sannolikhet att 
det inte föreligger någon anledning att navigera borriggen då layouten ändå ska 
förändras. 

• Skapa nya eller befäst rutiner vid byte av riktbesked eller minneskort. Korrekt 
riktbesked måste finnas i borriggen och användas för att positioneringen ska bli 
korrekt. Rutiner främst för vad som ska göras med det gamla riktbeskedet behöver 
befästas. Någon behöver även ha ansvar för att minneskort hålls efter så att onödig 
information tas bort. 

• Datakommunikation med borrigg. Ett system för att kommunicera elektroniskt med 
borriggarna borde skapas. Genom detta kan riktbesked bytas ut så att endast korrekta 
finns i databasen. Även filer som läses in i borriggsdatorn kan uppdateras löpande så 
att endast aktuell information finns. Detta minskar risken för att felaktiga filer eller 
riktbesked används. 

• Kontroll- och Utbildningsprogram. Skapa ett klart utbildningsprogram med punkter 
som ska arbetas igenom under kontrollerade former med instruktör innan nya 
borriggsoperatörer tillåts navigera borriggar på egenhand. Med vissa tidsintervaller 
bör kontroller genomföras för att kontrollera att operatörerna fortfarande kommer 
ihåg hur navigeringen går till. 

• Nyttja loggarna från borrningen. All borrning loggas men studeras inte närmare efter 
utförd borrning. Om loggen används i större utsträckning skulle det kunna bidra till 
att borriggen positioneras vid fler salvor. 

• Tätare kontroller av tillredning. Utan kontroller är det svårt att veta att något är fel. 
Inmätning en gång i månaden är för sällan. Inmätning av tillredning bör göras en 
gång i veckan alt. var tredje/fjärde salva. 

• Tunnellaser med sektionsnummer. Så länge tunneln är rak går det utmärkt att 
använda tunnellaser. Montera lasern nära taket (anfang) så att den är skyddad mot 
trafik. Kartör eller gruvmätare skriver aktuellt sektionsnummer i närhet av gavel.  
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Bilaga A - Personer som ingick i studien 
I de besökta företagen utfördes intervjuer med personer på poster som motsvarar dessa. 
 

• Produktionsschef. 
• Planeringsingenjör. 
• Arbetsledare. 
• Mätchef. 
• Mättekniker. 
• Geolog/kartör. 
• Borriggsoperatör. 

 
 
Titlarna varierar dock något beroende på företag. 
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Bilaga B - Frågeunderlag till intervjuer 
Produktionsledare  

• Hur anser du att borrprocessen från design av ex. en ramp del till färdig ramp ser ut? 
• Vem gör vad i den här processen? 
• Vem är ansvarig för vad i processen? 
• Vem/vad bestämmer att en ny ort ska drivas, ställer vem/vad olika krav på 

riktningssäkerheten i orten beroende på syftet med den? 
• Vem utför designen på orten? 
• Vad bestämmer hur den ska se ut? 
• Vem anser du har ansvaret för att korrekt minneskort alt korrekta papper med 

riktbesked och kartor finns i borriggarna? 
• Vilka kriterier måste rampen uppfylla enligt dig för att den ska vara korrekt? 
• Arbetar alla arbetsledare ungefär likadant? 
• Hur skiljer sig deras sätt att arbeta? Dela ut arbetsuppgifter o.dyl? 
• Upplever du det som att samtliga skift arbetar likadant? (Med samma kompetens?) 
• Vem designar rampen? 
• Vem beslutar om att anta rampdesignen? 
• Vem designar borrplan? 
• Vem eller vilka beslutar om hur borrplan ska se ut? 
• Levereras borrplan och rampdesign till de som behöver den informationen? 
• Vem levererar borrplan och rampdesign?  
• Till vem/vilka levereras borrplan och rampdesign? Hur görs det? 
• Existerar riktbesked, borrplan och design på papper? 
• Vem ansvarar för att gaveln är klar för borrning? 

-Renslastat 
-Fixpunkter finns uppsata (alt salva är utsatt) 

• Hur positioneras riggen? 
• Hur lång tid tar det? 
• Vem utför positioneringen? 
• Kontrollerar någon att riggen är korrekt uppställd? 
• Vad händer om borriggsoperatören (el. den som ställer upp riggen) inte anser att 

riggen står korrekt? 
• Vad händer om borriggsoperatören inte kan mäta in sig mot tillräckligt antal 

fixpunkter? 
• Hur snabbt är gruvmätaren där och sätter ut ny fix om detta behövs? 
• Har kartören någon uppgift vid positionerandet av borriggen? 
• Hur ofta uppdaterar kartören(?) kartor med aktuellt gavelläge? 
• Hur ger arbetsledaren uppdraget till borriggsoleratören? Visar den exempelvis på en 

karta med aktuellt läge och planerad layout? 
• Används borrplanen som är gjord för den aktuella rampen/orten? 
• Kontrolleras det om salvan är korrekt borrad? 
• Vad anser du är viktigast vid borrningen? 
• Vem utför längdinmätning av ort/ramp? 
• Hur ofta utförs detta? Uppdateras kartor med aktuellt läge vid varje tillfälle? 
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• Om denne (kartör?) anar att orten inte går enligt planerad layout vad gör denne eller 
någon annan då? Hur bemöts det? 

• Hur ofta utför inmätningar av orten/rampen? 
• Sätts nya fixar ut i samband med inmätningen? 
• Sätts nya fixar ut under andra tider än vid inmätning? 
• Utförs inmätning av tillredningsgavlar oftare än inmätning av produktionsgavlar? 
• Vem rapporterar gruvmätaren till om positionen är utanför den planerade? 

Planerare 
• Hur anser du att borrprocessen från design, av ex en rampdel, till färdig ramp ser ut? 
• I vilka delar av den här processen är du delaktig? 
• Skapar du både rampdesignen och borrplan? 
• På vilket sätt är du delaktig i de olika delarna? 
• På vilket sätt anser du dig ha ansvar för hur salvor positioneras? 
• Vilka parametrar har du i åtanke när du designar och planerar en ort/ramp? 
• Vad sätter du ut på layouten? Ex. förslag på ungefärliga platser för fixpunkter? 
• Vilka kriterier måste enligt dig uppfyllas för att rampen ska vara korrekt driven? 
• Hur ofta förekommer det att du måste göra om designen p.g.a. feldrivning? 
• Vart anser du att det föreligger störst risk för feldrivning? Rak och plan ort? Lutande 

ramp? Kurvande men plan ort? Lutande och kurvande ort? 
• Vad upplever du är den vanligaste orsaken till feldrivna orter/ramper? 
• Skapar du riktbesked? 
• Hur för du informationen vidare till kommande steg i processen? 
• Arbetar arbetsledarna ungefär likadant? 
• Upplever du några större skillnader mellan de olika skiftlagen? (Går det bättre när 

något skiftlag är ute, sämre med andra?) 
Mättekniker 

• Hur anser du att processen för att positionera en borrigg ser ut? (Vilka data är 
nödvändiga för att ett lyckat resultat ska uppstå?) 

• Hur blir du informerad om den tänkta designen? 
• Hur blir du informerad om hur produktionen arbetar? Vet du vart det är tänkt att 

salvor ska skjutas under veckan, månaden? 
• Hur ofta utför du inmätning av en tillredningsgavel? 
• Hur ofta stämmer det planerade med utfallet? 
• Anser du att inmätning görs nog ofta? 
• Är det ditt ansvar att se till så att det finns fixpunkter så att borriggen kan ställas upp? 
• Hur ofta upplever du att borrigg har ställts upp och borrat salva utan att fixpunkt har 

gått att nå från borriggen? 
• Påtalas det från produktionen (arbetsledare) när det snart kommer att behövas en ny 

fixpunkt eller när det saknas en fixpunkt? 
• Om det saknas en fixpunkt hur snart sätter du ut en ny? 
• Uppfattar du det som om borriggsoperatörerna har förståelse för hur viktigt det är 

positionera riggen korrekt? 
• Upplever du några större skillnader mellan de olika skiftlagen eller arbetar de på 

ungefär samma sätt? (Blir det olika resultat?) 
• Vet du hur det går till att positionera borriggen? Brukar du assistera 

borriggsoperatören när denne positionerar riggen? (Har du någon gång varit med?) 
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• Hur ofta sätter du ut salvor? 
• Har du någon gång kommit ut till en borrigg och insett, med blotta ögat, att den är 

felaktigt uppställd? 
Kartör 

• Hur anser du att borrprocessen för att få en korrekt positionerad salva ser ut? 
• I vilka delar av denna process är du delaktig? 
• Hur får du vara med och påverka hur den tänkta orten/rampen ska se ut? 
• Hur ofta besöker du varje tillredningsgavel? 
• Hur utför du lägesinmätningen av gaveln? 
• Brukar du sätta ut salvor på tillredningsgavlar? Hur går du då tillväga? 
• Om du ska längdmäta in gaveln men inte når fram med din utrustning (distometer?) 

hur skapar du en ny nollpunkt? 
• Hur ofta har du med dina mätmetoder insett att orten ligger fel i förhållande till det 

planerade? 
• Upplever du några större skillnader mellan de olika skiftlagen? 
• Uppfattar du det som om borriggsoperatörerna har förståelse för hur viktigt det är att 

borriggen står korrekt positionerad? 
• (Har du kommit till en gavel där borrigg stått uppställd och insett med bara ögonen 

och kartan att riggen är felaktigt uppställd?) 
Arbetsledare 

• Hur får du vara med och påverka hur designen på tillredning (ramp/ort) ska se ut? 
• Vem är ansvarig för att korrekt information finns på minneskort som tas till riggarna, 

alt att korrekta riktbesked och kartor ligger i riggen? 
• Hur gör du när du delar ut jobb till en borrare som ska borra en tillredningssalva? 

(Uppger bara plats muntligt eller visar på karta med aktuellt gavelläge) 
• Hur delaktig är du vid uppställandet av borriggen? 
• Hur ofta upplever du att salvor går i en annan riktning än vad som är planerat? 
• Vad gör du om borriggsoperatören upplever att denne inte kan ställa upp riggen 

eftersom denne inte kan nå fixpunkter? 
• Påpekar du för gruvmätare när en ny fixpunkt börjar att behövas? 
• Om du beställer utsättning av en ny fixpunkt hur snabbt brukar en sådan komma? 

(Beställs just när eftermiddagsskiftet har åkt ner en fredag, kris?) 
• Vems ansvar anser du att det är att det finns nog med fixpunkter och att dessa ligger 

nog nära gaveln? 
• Har du insett någon gång när du kommit till en uppställd rigg att den måste vara 

felaktigt uppställd och borrande åt fel håll? 
• Hur lång tid tar det för en operatör att ställa upp riggen? 

Borriggsoperatörer 
• Hur informeras du om hur den tänkta orten/rampen ska se ut. Mellan vilka punkter 

den ska gå och omkringliggande infrastruktur? 
• Hur informeras du om borrplaner som ska användas för orten/rampen? 
• Hur fungerar systemen med positionering? 
• Tycker du att du fått nog med utbildning för systemet? 
• Är det ofta felaktig information finns på minneskort eller på riktbesked och kartor? 
• Hur vet du att det är rätt version på information som finns i riggen? 
• Hur gör arbetsledaren när denne delar ut arbete? 
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• Brukar du se på någon karta (som förhoppningsvis är uppdaterad med aktuellt 
gavelläge) när du ska till en gavel för att uppdatera dig om läget? 

• Vet du om olika arbetsledare gör på olika sätt? 
• Hur lång tid tar det att ställa upp riggen? 
• Tycker du att nya fixpunkter sätts ut nog ofta? 
• Har det hänt att du inte kunnat positionera riggen eftersom fixpunkter har saknats? 
• Vad gör du i det läget? 
• Hur blir du bemött av arbetsledningen om du meddelar dem om att du inte kan ställa 

upp riggen korrekt? (Beroende av avsaknad av fix, dåligt renslastat o.dyl.) 
• Händer det att tillredningssalvor är utsatt på gaveln eller får ni alltid mäta in er själva 

vid tillredning? 
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Bilaga C – Processbeskrivning, Boliden Mineral AB 

 
 
♦ Rampdesignen skapas av gruvingenjören. 
♦ Behovet av att tillreda en ramp uppstår efter det att ny malm har hittats eller när vidare undersökningar 

måste göras. 
♦ Första designen görs vid läggande av budget för nästkommande år. 
♦ Revideringar på designen görs fram till strax före brytning av den tänkta rampdelen. 
♦ Kraven som är ställda maxlutning, kartor och minimimått på höjd/bredd kommer från 

• Lutningen som används är i princip alltid 1:7 kurvor är dock något flackare. Rampen designas så att 
avståndet från den punkt som rampen ska starta ifrån till den punkt som ska nås går precis jämt ut med 
den maximala lutningen. Tappas höjd måste alltså designen göras om eller om möjligt så tas höjden 
igen. Den absoluta maximala lutningen som kan användas är 1:6. 

• Kartor måste användas för att omkringliggande infrastruktur och korrekta avstånd till malm ska hållas. 
Det är naturligtvis mycket olyckligt om ramp drivs in i exempelvis en stig. Rampen måste drivas på 
sådant avstånd från malmen att man sedan kan bryta malmen utan att påverka rampen. 
Bergförhållanden är också ofta något bättre en bit ifrån malmen. 

• Minimimått på höjd och bredd kommer från vilka fordon och vilken media som ska använda den 
aktuella rampen. Bredden som används är nästan alltid 4,80 meter. Höjden varierar dock mellan 5,50 
och 6,50 meter. Variationen i höjd beror av hur mycket ventilation som måste dras in i rampen. 

♦ Verktygen som används för att uppnå dessa krav är dator med microstation, kartor och malmbild 
• Dator med microstation behövs eftersom alla kartor vid gruvan är uppbyggda med hjälp av 

microstation alltså behövs programmet för att rampen ska kunna skapas. 
• Kartor behövs för att designern ska kunna se befintlig infrastruktur både så att denne kan se vad som 

ska utgås ifrån och vad som kan komma ivägen under tillredningen. 
• Malmbild behövs för att rätt avstånd mellan ramp och malm ska erhållas. 

♦ Om dessa punkter uppfylls blir en rampdesign output.  
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♦ Rampdesignen ska godkännas av flera instanser.  

• Först godkänns förslaget så att det överensstämmer ungefär med hur många metrar ramp gruvan ska 
driva under det nästkommande året. Denna rampdesign läggs fram under hösten. De som här 
godkänner förslaget är 

- Gruvchef. Denne har framförallt ansvar för det ekonomiska i rampdrivningen. 
- Produktionschef. Denne har framförallt ansvar för de produktionstekniska delarna. 
- Förmän. Dessa delar produktionschefens ansvar. 

• Berggruppen sammanträder en gång varje månad. När berggruppen samanträder diskuteras alla gavlar, 
som är i produktion och som snart kommer i produktion, igenom. Finner berggruppen att något i 
designen borde ändras så ska detta utföras. I berggruppen ingår 

- Produktionschef  
- Förmän 
- Utvalda från skiften 
- Bergmekaniker 

• Projektgruppen sammanträder ungefär en gång i månaden. Denna diskuterar och godkänner förslag på 
design. Ofta godkänner projektgruppen designen med vissa förändringar. De som ingår i 
projektgruppen är 

- Projektledare (G12) (Olika personer) 
- Produktionschef (Sune Önnerlöv G2K) 
- Tommy Olsson (Infrastruktur och tungmedia G2K) 
- Niklas Frank (Gruvingenjör G2K) 
- P-O Andersson (TG) (Oftast) 

♦ Kraven max lutning, kartor och min mått höjd/bredd står kvar med samma motivation som på föregående 
sida.  

♦ Output från denna låda blir antingen en direkt godkänd design eller en design som är godkänd med vissa 
förändringar. Det senare är oftare förekommande än det tidigare. 
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♦ Skapa borrplan har en inte alltför avgörande roll i processen att borra salvan på rätt ställe. Ofta används 

samma borrplan det är bara lite olika varianter på dessa.  
♦ Kraven som finns för att en borrplan ska vara skapad korrekt är  

• Fragmentering. Borrplan har en direkt inverkan på fragmenteringen eftersom fler borrhål också 
innebär en större mängd sprängämne. Den specifika laddningen ökar med andra ord. 

• Indriften. Även indriften har en direkt inverkan av borrplan. I Kristinebergsgruvan har borrplanen 
förändrats så att fyra grovhål har borrats i ortsalvor istället för två eller tre hål tidigare. Detta har gett 
en betydligt bättre indrift. 

• Kontur. Om konturhålen borras tät och laddas på rätt sätt så erhålls en fin kontur. Ligger konturhålen 
fel så blir konturen inte lika fin. 

♦ Verktygen som används för att skapa en korrekt borrplan är 
• Programvara. Tunnelmanager Light används för att skapa borrplaner och även för att kopiera över 

borrplaner till minneskorten som ska tas till borriggen. Tunnelmanager light är en programvara som 
tillhandahålls av Atlas Copco. 

• Layout. Ramplayouten behövs för att borrplanen ska skapas korrekt. Rätt höjd på orten (mellan 5,50 
och 6,50 meter). Även lutningen på rampen är viktig vid skapandet av borrplan. Går rampen upp, ner 
eller plant? Kurvningen är också viktig. 

• Bergförhållanden. Vilka bergförhållanden som råder kan vara svårt att förutspå. Dock är de viktiga 
vid skapandet av borrplan. Beroende av bergförhållandet kan borraren själv göra förändringar i 
borrplan alternativt skapa en helt egen borrplan. Det som kan vara det största problemet med 
bergförhållanden är att kunna placera öppningen på ett bra ställe de här problemen är mycket svåra att 
förutspå. 

♦ Hur mycket energi som än läggs ned på att skapa den perfekta borrplanen så är det ändå till sist så att det är 
borriggsoperatören själv som bestämmer hur borrplanen ska se ut. Operatören har med andra ord helt fria 
händer att sätta hålan där denne anser att dessa ska vara. Alltså kan man även säga att det är 
borriggsoperatören som godkänner borrplanen. 
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♦ Riktbesked är en mycket viktig del i processen att få salvan korrekt positionerad. De verktyg som används 

för att skapa ett korrekt riktbesked är 
• Programvara. Olika programvaror används för att skapa riktbeskedet. För att korrekt riktbesked ska 

kunna skapas måste utgångspunkt och punkt att sikta mot vara kända. 
• Godkänd design. Rätt tänkta design måste användas när riktbesked skapas. Används fel design 

kommer också riktbeskedet att bli fel. 
• Befintliginfrastruktur. Information om nära omkringliggande utbrutna orter, stigar eller liknande ska 

synas tydligt på riktbeskedet. Det är bra om tidigare tillredd ramp finns med på riktbeskedet så att den 
som riktar får en uppfattning om riggen är uppställd korrekt. 

♦ För att riktbeskedet ska vara korrekt utformat måste vissa punkter uppfyllas. 
• Koordinater. Koordinater som finns på riktbeskedet måste vara korrekt annars blir riktningen på 

rampen fel. 
• Filinformation. Information om vilka filer som ska läsas in i datorn på riggen måste vara korrekt. 

Annars är det mycket svårt för den som ställer upp riggen att få korrekt riktning. Informationen som 
ska finnas är  

- Tunnellinje 
- Laser 
- Borrplan 

• Riktning. Vinkel som är angiven är även den mycket viktigt att den blir rätt. Små vinkelfel kan vara 
svårt att upptäcka. Bör även påtalas att det är gon som är utskrivna på riktbeskedet och inte grader.  

• Placering av punkter. Placeringen av punkter både för riktrör och bakåtsyftpunkten bör noggrant 
bestämmas. Det är viktigt att punkterna skyddas från vårdslösa förare och onödigt smuts. Hållaren till 
riktröret bör försänkas när de borras in. Det bör målas runt både hållaren för riktröret och 
bakåtsyftpunkten så det klart syns om någon av dessa har rört på sig eller är onödigt smutsiga. 
Naturligtvis är det ytterst viktigt att det går att rikta mellan uppställningspunkten och 
bakåtsyftningspunkten.  

♦ Om riktbeskedet skapas enligt dessa punkter kommer den som ställer upp riggen att ha stora möjligheter att 
lyckas med uppställningen. 
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♦ Det är ytterst viktigt att korrekt borrplan och korrekt riktbesked finns i borriggarna. Finns ej dessa i 

borriggen kommer salvan inte att bli korrekt positionerad eller borrad. 
♦ För att korrekt riktbesked och borrplan ska komma till riggen är det av yttersta vikt att de rutiner som finns 

uppbyggda runt dessa används. 
• Facken för riktbesked. Inne på fömanskontoret finns det ett fack för varje borrigg. När nytt riktbesked 

är skapat lägger gruvmätaren in de nya riktbeskeden i dessa fack. När borraren kommer och ska ner 
till sin rigg kollar denne om det finns något papper i facket. Om det finns det tar denne med sig 
papperet ner till riggen. 

• Lådor för minneskort. När nya riktbesked görs måste även informationen på minneskorten bytas ut. 
Informationen måste även bytas när borrplaner har modifierats. Den som lagrar informationen på 
minneskorten ska lägga ut korten i lådor inne på förmanskontoret för att borrarna där ska plocka med 
sig de nya korten ner till riggen. 

• Transport av riktbesked till facken och till riggen. Till facken ansvarar gruvmätaren för att 
riktbeskeden ska levereras innan nästa skiftbyte. Gruvingenjören ansvarar för att minneskorten läggs 
ut till förmanskontoret. Borriggsoperatören ansvarar för att riktbesked och minneskort tas med ned till 
borriggen. 

♦ Det finns några krav som måste uppfyllas för att riktningen av riggen ska bli korrekt. 
• Kontrollera om nya riktbesked finns. Det är borrarens ansvar att kontrollera om det finns nya 

riktbesked i facken som de ska ligga i vid varje skiftbyte. Borriggsoperatören ska ta med sig de nya 
riktbeskedet ned till riggen. 

• Kontrollera om nytt minneskort finns. Det är borrarens ansvar att kontrollera om det finns nytt 
minneskort på för minneskort avsedd plats. Det är vidare borrarens ansvar att ta ned minneskortet till 
borriggen och där byta ut minneskortet. 

• Kasta bort gammalt riktbesked och ta upp gammalt minneskort. Det är borrarens ansvar att kasta bort 
ett gammalt riktbesked när denne tar ner ett nytt. Det ska ej finnas två riktbesked för samma gavel i 
borriggen. När minneskortet är utbytt i borriggen ska borriggsoperatören ta med sig minneskortet upp 
till förmanskontoret och där lägga ifrån sig kortet på därför avsedd plats så att ny information kan 
läsas in på kortet. 

♦ För att minimera risken att salvan blir felaktigt positionerad är det av yttersta vikt att gammal information 
tas bort från riggen.  
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♦ Sulrensningen är framförallt viktig för att det ska vara möjligt att placera rothålen på rätt ställe. 

Rensningen ska utföras precis innan borriggen körs in och ska borra. 
♦  Verktygen som behövs för att denna låda ska vara uppfylld är framförallt 

• Lastmaskin med förare. Lastmaskinen behövs för att berget ska lastas ut från gavelns närhet och 
borriggen ska kunna ställa upp korrekt. Föraren måste lasta nog djupt för att rothålen ska kunna 
placeras där de ska. 

• Okulärbesiktning. Det är bra om borriggsoperatören åker till gaveln och besiktar den själv så denne 
vet hur det ser ut. Detta kan operatören göra medans lastaren är på plats och sulrensar. Det bör även 
tillses så att det går att ställa teodoliten på ett korrekt sätt och att baksyftningspunkt finns. Det är även 
viktigt att dessa två är helt oskadade. Vid okulärbesiktningen kan det även tillses så att gaveln är 
tillräckligt skrotad. Är den ej det bör den skrotas av igen innan sulrensningen utförs. 

• Fluktlinje. Fluktlinjen är det verktyg som lastaren har störst hjälp av. Fluktlinjen ska vara utritad på 
1,20 meters höjd från sulan. Om det inte är lastat så djupt får lastaren ta lite extra. Går det inte står det 
klart att inte rätt djup har erhållits på någon av de föregående salvorna.  

♦ Det finns några krav som måste uppfyllas för att gaveln ska vara klar att ta emot borriggen för 
positionering 
• Rensat nog djupt. Det ska vara rensat så djupt så att det går bra att borra samtliga hål i salvan. 
• Närhet till riktrör. Det behöver inte vara överdrivet nära dock ska det inte finnas någon bergsklack 

eller liknande på den linje vilken lasern ska lysa från teodoliten till gaveln. Det finns en risk för att om 
avståndet mellan riktrör och gavel blir för stor så slutar borriggsopratörerna att positionera riggen 
eftersom det blir mycket spring mellan rigg och teodolit. 

♦ Gavel klar för positionering innebär alltså att det är helt klart för borriggsoperatören att köra in riggen till 
gaveln och där kan denne ställa upp riggen och borra samtliga hål som finns på den tänkta borrplanen. 
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♦ Riggen positioneras precis innan borrningen börjar. Det är borriggsoperatören själv som positionerar 

riggen. 
♦ För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att positionera borriggen behövs två olika input. Dels behövs 

gavel klar för positionering vilket framförallt innebär att det är renslastat. Dels behövs riktbesked eftersom 
det är efter det som riggen ska positioneras. 

♦ Verktygen som behövs för att positionera riggen är 
• Riktbesked. Riktbeskedet behövs för att borriggoperatören dels ska veta hur den planerade layouten 

ska se ut dels för att operatören ska veta vart riktpunkterna är. På riktbeskedet finns följande 
information 

- Vinkel mellan återsyftningspunkt och den tänkta laserlinjen. 
- Vad de olika punkterna heter och data för riktrörspunkten. 
- Vilken fil som ska väljas som ”Tunnellinje”. 
- Vilken fil som ska väljas som ”Laser”. 
- Vilken fil som ska väljas som ”Borrplan”. 

• Teodoliten används för att mäta in vart riggen står. Antingen kan den exakta lokaliseringen av 
borriggen bestämmas med hjälp av riktplattor som fästes på matarbalken. Laserstrålen får sedan skina 
igenom den första och träffa den andra på exakt rätt ställe. Då erhålls den exakta positionen på 
borriggen. Annars kan en lasern få lysa mot gaveln och uppställningen sker då på gammalt hederligt 
sätt. 

• Riktpunkter. För att det ska vara möjligt att mäta in sig med teodoliten måste dels den punkt som 
teodoliten fästes i vara känd samt även den punkt som operatören mäter tillbaka mot vara känd. När 
positionen är bestämd måste det gå att med den tidigare bestämda vinkeln få laserstrålen att träffa 
väggen (alternativt siktplattorna) på rätt ställe. Om laserstrålen går i väggen eller sulan vet man 
absolut att något är fel. Dock kan det ju finnas exempelvis en bergklack som blivit kvar som gör att 
det inte går att ställa upp. 

♦ Godkännande kriterier för att borriggen är korrekt positionerad är  
• Fixpunkter. Borriggen måste vara uppställd med hjälp av de fixpunkter som finns. 
• Riktbesked. Borriggen måste vara uppställd med hjälp av det riktbesked som finns. 
• Design. Borriggen måste vara uppställd så att det finns en möjlighet att det är korrekt enligt den design 

som gäller. 
♦ Om dessa punkter följes är det inte så svårt att få en korrekt positionerad borrigg. 
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♦ Borrningen av salvan är ganska okomplicerat ur tanken att salvan ska vara borrad på rätt ställe och åt rätt 

håll.  
♦ Borraren ska ha koll på två saker 

• Borrplan. Om borriggsoperatören har ställt upp borriggen på korrekt sätt så har denne en föreslagen 
borrplan på sin skärm i hytten. Följer borraren denna så blir det rätt förutsatt att borriggen är korrekt 
positionerad. 

• Riktbesked. Ibland är dock borraren tvingad att frångå borrplanen och då är det nödvändigt att 
borriggsoperatören har kunskap om hur den kommande designen ska se ut. Denna information får 
denne från riktbeskedet. 

♦ Kraven som ställs på borrningen är också enkelt 
• Design. När borrningen är utförd och salvan skjuten ska rampen se ut som på designen. 

♦ Om dessa enkla steg följs och förutsatt att de tidigare stegen i processen också är korrekt utförda är salvan 
korrekt borrad. 
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♦ Nya positioner för riktrör behövs kontinuerligt. Det är borriggsoperatören själv som ska markera en plats 

på väggen vid vilken denne önskar ett nytt riktrör. I vissa fall har gruvmätaren på det föregående 
riktbeskedet markerat vart nästa riktrör bör placeras. Det är borriggsoperatören som även i det här fallet 
ska markera platsen för nytt hål till riktröret. Med fördel markerar borriggsoperatören platsen för riktröret i 
samband med att denne är där och borrar en salva. 

♦ Som input är riktbesked satt eftersom det av riktbeskedet framgår om det av gruvmätare är inplanerat ett 
nytt riktrör inom kort eller om det av designen som syns på riktbeskedet framgår att en kurva, borrkupa 
eller liknande snart kommer att passeras. 

♦ Verktygen som används för att markera ny position för riktrör är 
• Riktbesked. Riktbesked används som beskrivet ovan för att se om det inom kort är inplanerat något 

nytt rirktrör eller om en korsning eller lastficka snart kommer att passeras.  
• Kommunikation med förman. Kommunikation är viktigt. Förmannen måste informeras om att ett nytt 

förslag på punkt för riktrör är utsatt. Nästa gång förmannen skickar en bultrigg till gaveln ska denne 
påminnas om att ett hål för riktrör ska borras. Även bultsättaren ska påminnas när denne ska sätta bult 
nästa gång eftersom det då ska monteras en hållare för riktrör. 

• Sprayburk. Är viktig för att en bra plats som passar borraren ska kunna markeras. 
♦ Kriteriet för att det markeringen av en ny punkt för riktrör ska godkännas är 

• Bra plats för riktrör. Platsen bör väljas så att det inte föreligger onödigt stor risk för att punkten ska bli 
påkörd av framförallt lastmaskiner. Platsen bör även placeras så att den inte blir onödigt utsatt för 
sprut av berg och betongsprutning.  

♦ När platsen är utvald och markerad samt när förmannen är informerad om att det är en ny riktrörspunkt på 
gång är den här funktionen i processen fulföljd. 
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♦ När den som borrar salva har satt ut en ny plats för riktrör borras det hålet nästa gång bultborrning ska 

utföras i den delen av rampen. Bultborrning ingår alltid i salvcykeln i Kristinebergsgruvan.  
♦ De verktyg som behövs för att hålet ska borras korrekt är 

• Information. Den som ska bultborra vid den aktuella gaveln behöver få information från förmannen att 
det ska borras ett hål för riktrör vid den aktuella gaveln. Får borriggsoperatören ej den informationen 
finns det en stor risk att hålet missas att borras. 

• Borrigg med kort matarbalk. De borriggar som används i Kristinebergsgruvan för produktion och 
tillredning har matarbalkar på 18 fot. Detta innebär att dessa balkar är för långa för att de ska kunna 
tvärställas och borra ett hål rätt in i väggen. Därför används äldre borriggar till bultborrning. Dessa 
riggar ska även borra de hål som riktrören ska fästas i. 

♦ Det finns egentligen bara ett krav som ställs vid borrning av dessa hål och det är 
• Försänkning av hål. När hålet försänks så skyddas det samtidigt väldigt bra mot bergsprut vid 

skjutning och mot påkörning av framförallt lastmaskiner. 
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♦ Hållaren för det nya riktröret monteras av bultsättaren i samband med att bultar sätts vid den aktuella 

gaveln. Bultning ingår alltid i salvcykeln i Kristinebergsgruvan. 
♦ Verktygen som behövs för att hållaren till riktröret ska monteras är 

• Information. Bultsättaren behöver få information från förmannen att ett hål för ny hållare till riktrör är 
borrat. 

• Hållare till riktrör. En hållare är nödvändig för att det ska gå att montera en sådan. Hållaren bör även 
monteras åt rätt håll eftersom det finns ett spår urfräst som en pigg i riktröret ska passa in i. 

• Brukblandning. Cementbruk behövs för att hållaren ska fastna i hålet som det är tänkt. 
♦ Kriterierna för att hållaren ska vara monterad är 

• Hållare monterad enligt anvisning. Hållaren ska sitta fast i berget och med fördel ha det urfrästa spåret 
någorlunda åt rätt håll. Det går att vrida plattan som teodoliten fäst på något så att denna komma i 
horisontellt läge. 

♦ Hållaren för riktrör är korrekt monterad när det sitter fast i berget på ett sådant djup att det inte blir onödigt 
utsatt för närliggande trafik. 
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♦ Inmätning av ett nytt riktrör utförs av gruvmätaren. Denne gör det så snart som möjligt efter det att denne 

fått veta av förmännen, eller genom att läsa dagboken, att en ny hållare för riktrör är monterat. 
♦ Verktygen som gruvmätaren behöver för att kunna mäta in denna nya punkt är 

• Information. När en hållare för riktrör är monterat skriver förmannen det i dagboken. På detta sätt kan 
gruvmätaren få reda på att en ny hållare borde mätas in. I vissa fall kommer informationen muntligt 
från förmannen att det finns en ny hållare för riktrör att mäta in. 

• Kartor. För att inmätningen ska bli korrekt behöver gruvmätaren kartor på vilken det framgår vart 
denne har sina fixpunkter för fastmätning av sin totalstation. Kartor behöver denne även för att 
bedöma om det är en bra placering av riktröret. 

• Riktbesked. Gruvmätaren behöver ett riktbesked för att kunna se hur det kommer att förändra sig när 
den nya hållaren för riktröret används. 

• Mätutrustning. Gruvmätaren behöver sin mätutrustning för att mäta in på vilken position denne har 
ställt upp sig och även för att kunna mäta in vilken position teodoliten som borriggsoperatörerna 
använder kommer att få med den nya positionen för riktröret. Gruvmätaren behöver med stor 
sannolikhet även mäta in en bakåtsyftningspunkt som ska användas av borriggsoperatörerna. 

♦ Kriterierna för att inmätningen ska utföras korrekt är 
• Fixpunkter. Fixpunkter behövs för att gruvmätaren ska kunna mata in sin egen position. 
• Planerad layout. Den planerade layouten behövs för att gruvmätaren ska veta om den nya platsen för 

riktrör är en bra position och när nästa riktrör kan behövas.  
• Senaste inmätningen. Gruvmätaren behöver informationen för att kunna sätta ut punkter på rätt platser. 

Eftersom det är gruvmätaren själv som gör inmätningen är sannolikheten stor att denne har den 
information angående detta som denne behöver. 

♦ Från den här del processen kommer två olika output 
• Hållare för nytt riktbesked inmätt. Hållaren är inmätt och resultatet från denna inmätning behöver 

gruvmätaren för att kunna skapa ett nytt riktbesked. 
• Nytt riktbesked. Ett nytt riktbesked behövs när en ny punkt ska användas för positionering av 

borriggen.  
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♦ Inmätning av tillredd ort görs en gång varje månad av gruvmätaren. 
♦ Verktygen som behövs för att inmätningen ska gå att utföra är 

• Kartor. Gruvmätaren behöver veta hur det tidigare har gått i tillredningen. 
• Planerad layout behövs för att gruvmätaren ska kunna kontrollera hur den planerade designen svara 

mot utfallet av produktionen. 
• Fixpunkter. Fixpunkterna behöver gruvmätaren för att denna ska kunna mäta fast vart denne har ställt 

upp sin mätutrustning. Utifrån denna punkt kan gruvmätaren mäta in profiler av orten. 
• Mätutrustning. Gruvmätaren behöver mätutrustning för att kunna mäta. 

♦ Kriterier för att inmätningen ska utföras korrekt är 
• Fixpunkter. Utan kända fixpunkter vet inte mätinstrumentet vart det är alltså går det inte att mäta in 

rästen av orten då. 
• Planerad layout. För att gruvmätaren ska kunna jämföra den planerade layouten mot utfallet behöver 

denne den planerade layouten på den aktuella rampen. 
• Tidigre inmätningar. Gruvmätaren behöver tidigare inmätningar för att kunna se hur rampen har legat 

till i förhållande till den planerade layouten tidigare. 
♦ Från den här del processen finns det möjlighet att två olika output kan komma. Dock kan bara en av dessa 

komma varje gång. Ett output är önskat och det andra är oönskat. 
• Korrekt ort enligt design. Om orten är korrekt enligt design är allt bra. Det är bara att fortsätta med 

produktionen enligt tidigare planering. 
• Design stämmer ej överens med plan. Om designen inte stämmer överens med den planerade 

layouten har ett problem uppstått. Hur detta löses är beroende av storleken på felet. 
- Stort fel. Processen måste gå tillbaka till designstadiet och omarbeta designen så att 

problemet går att lösa. 
- Mindre fel. Processen kan fortgå med endast mindre ändringar av designen. Borrplan och 

riktbesked måste ofta göras om med designen kan kvarstå. 
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Bilaga D – Möjligheter till förbättring, Boliden Mineral AB 
Design 

�� Kvalitet på karta. Vid design av ny ramp är det ytterst viktigt att ha god översyn på övrig 
infrastruktur i det berörda området och att all ev. infrastruktur finns med på kartor. 

- Sannolikheten att omkringliggande infrastruktur inte är med på den nya designen är ytterst 
liten. 

- Konsekvensen om omkringliggande infrastruktur ej är med i den nya designen är i värsta fall 
att ny ramp kommer för nära eller i värsta fall igenom. Med befintlig infrastruktur menas 
framförallt stigar och schakt. 

- Åtgärder för att undvika att närliggande infrastruktur ska beröras är framförallt att en ny 
filstruktur för Microstation har börjat användas. 

�� Fel ritning. När ny design ska göras måste det göras rätt. Görs ritningen fel blir drivningen fel. 
- Sannolikheten att  
- Konsekvensen blir att orten eller rampen hamnar på fel ställe. 
- Åtgärder som kan tänkas för att undvika att fel ritning används är att dubbelkolla det som 

görs. Borraren bör märka om ritningen är helt fel. Förutsätter dock att borraren är insatt i 
brytningen. 

�� Förändrad brytordning. Brytordningen kan förändras om gruvledningen anser att det är bättre att ta 
fler skivor från en viss nivå än från en annan 

- Sannolikheten att brytordningen ska förändras är inte helt ovanligt. Ungefär 1/10 gavlar blir 
förändrade under brytningen. 

- Konsekvensen blir med största sannolikhet en ekonomisk besparing annars skulle den nog 
inte göras. 

- Åtgärd som måste göras är att designen måste göras om. Har riktbesked redan lämnats ut 
måste även dessa göras om och bytas ut i borriggarna. Detta ökar på risken för att orten ska 
hamna utanför den planerade layouten. 

�� Förändrad malmbild. Eftersom brytningen sker i snabb takt hinner borrningen för malmbilden ofta 
inte riktigt med. Tillredningen för nya nivåer påbörjas innan malmbilden är helt klar. Detta leder till 
nya designer av orter och ramper. 

- Sannolikheten att designen förändras på grund av malmbilden är stor. Större än 1/10 gavlar. 
- Konsekvensen blir fördyringar och förseningar av tillredningen. 
- Tänkbara åtgärder är framförallt mer och tidigare undersökningar. 

�� Bergproblem. I vissa fall är berget så dåligt att orten måste dras på sidan om vad som var bestämt i 
designen. I vissa fall måste förstärkningen ökas markant. 

- Bergproblem orsakar förändringar i designen vid mer än 2/10 gavlar. 
- Konsekvensen av bergproblem blir fördyringar och förseningar av tillredningen. 
- Åtgärder är framförallt mer förstärkning. I vissa fall har även orten dragits åt sidan. 

Riktbesked 
�� Gjort till fel design. Eftersom det är olika personer som gör designen och riktbeskedet finns det en 

risk för att fel design används till riktbeskedet. 
- Sannolikheten att detta ska inträffa är ytterst liten. 
- Konsekvensen blir att orten eller rampen hamnar utanför det planerade området. 
- Åtgärder för att förhindra att detta inträffar är att dubbelkolla utförandet av riktbeskeden. 

Gruvingenjören gör designen och gruvmätaren gör riktbeskedet efter riktning och koordinater 
är inskrivna på riktbeskedet lämnar gruvmätaren tillbaka det till gruvingenjören för 
kompletering med tunnel-, laserlinje och borrplan. På detta sätt dubbelkollas riktbeskeden 
redan idag. 

�� Glömt ta ner riktbeskedet. Gruvmätaren lägger ut riktbeskeden i fack på förmanskontoret. Från 
kontoret är det borriggsoperatörens ansvar att riktbesked tas ned till borriggen. 

- Sannolikheten att detta ska inträffa är ytterst liten. Fungerar ganska bra. 
- Konsekvensen av att inget riktbesked finns kan bli att borriggsoperatören navigerar riggen 

utan riktbesked eller använder ett gammalt riktbesked. 
- Åtgärder för att förhindra att detta händer kan vara förändrade rutiner. Exempelvis kan 

ansvaret läggas över på gruvmätare, kartör eller förman att korrekt riktbesked ska finnas i 
borriggarna. 
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�� Skalförändringar vid utskrift. När utskrift sker från Microstation kan skalförändringar på utskriften 
förekomma. 

- Detta inträffar då och då och sannolikheten att det ska gå omärkt förbi finns. Det inträffar då 
och då. 

- Konsekvensen blir att avståndet mellan riktrör och gavel blir fel. Detta leder också till att 
salvan kan bli felriktad. 

- Åtgärder för att förebygga detta är att dubbelkolla alla utskrifter och göra till en rutin att 
kontroll mäta rutnät. 

�� Fel information på riktbeskedet. På riktbeskedet ska namn på fixpunkter, vinkel som totalstationen 
ska vridas samt vilka filer som ska läsas in i borriggensdator. Denna information kan vara felaktig. 

- Sannolikheten att informationen på riktbeskedet är felaktigt är inte så stor men den finns.  
- Konsekvensen kan bli att orten eller rampen drivs i felaktig riktning. 
- Åtgärder för att förhindra att detta problem ska uppstå ä ratt dubbelkolla all information på 

riktbesked. Borriggsoperatören bör dock upptäcka ett fel. 
�� Fel riktbesked. Kan uppstå när nytt riktbesked är nedtaget men det gamla inte är bortkastat.  

- Sannolikheten att detta ska inträffa är stor. Det inträffar ofta att det gamla riktbeskedet är 
kvar i borriggen. 

- Konsekvensen om det gamla riktbeskedet används är att orten drivs enligt det gamla 
riktbeskedet. Alltså blir det fel. 

- Åtgärder för att detta ska undvikas är att bygga in en rutin att det gamla riktbeskedet ska 
kastas bort när ett nytt kommer. Nyheter ska presenteras på möten då kan borriggsoperatören 
märka att det är fel riktbesked eftersom det är märkt med gammalt datum. Eventuellt kan 
detta byggas bort om ansvaret för att de senaste riktbeskeden ska finnas i borriggen lyfts över 
på någon annan. 

Navigera 
�� Fel borrplan, tunnel- eller laserlinje. Från minneskortet läses tre filer in borrplan, tunnellinje och 

laserlinje. Blir någon av dessa fel kommer navigeringen att vara felaktig. 
- Sannolikheten att detta ska inträffa är svårt att veta men helt klart förekommer det och inte så 

sällan. 
- Konsekvensen av att fel fil läses in blir att orten kommer att hamna fel. 
- Åtgärder för att förebygga detta problem är att rensa ordentligt på minneskorten. Filer bör ha 

enkla filnamn som går att förstå eventuellt bör en lathund finnas med översättning på 
filnamnen enligt Skanskas modell. Filnamnen står även på riktbeskedet så det borde inte 
behöva bli fel. Döpningen av orter och ramper har även en betydelse för utfallet. 

�� Minneskort. Minneskorten tas ned på samma sätt som riktbeskeden av borriggsoperatören och bytes 
när de kommer ner till riggen. Därefter är det vanligt att borriggsoperatören glömmer minneskortet i 
overallen under en längre tid.  

- Det händer att minneskort är trasig men det är inte så ofta. Oftast finns det reserv minneskort 
att tillgå. 

- Konsekvensen blir en försening och fördyring av drivningen. Dock finns en risk för att salvan 
borras även utan minneskort. 

- Åtgärder för att förebygga att minneskort ska vara trasiga är nya rutiner och/eller ny 
utrustning. Minneskorten bör fraktas i askar där de är bättre skydade. Återlämningen av kort 
bör göras så att det är svårt att glömma bort att de ska tillbaka redan vid skift slut. Blir kortet 
liggande i overallen ökar risken för att kortet går sönder. Om riktbesked tas ned av någon 
annan än borriggsoperatören kan även minneskortet tas ned och bytas av exempelvis 
gruvmätare, kartör eller förman. 

�� Fel riktrör eller fixpunkt. På riktbeskedet framgår det i vilket hål som riktöret ska fästas samt mot 
vilken punkt bakrikten ska tas. 

- Sannolikheten att fel hål för riktrör eller fel fixpunkt ska användas är inte så liten. Det händer 
men är ganska sällan. 

- Konsekvensen om fel hål för riktrör eller fixpunkt används är att salvan får fel riktning. Dock 
finns det en möjlighet att felet blir så stort att det upptäcks. 

- Åtgärder för att förebygga att fel riktrör eller fixpunkt används är att de ska tydligt ritas ut på 
riktbesked, detta görs idag. Punkterna bör numreras både på bergväggen och på riktbeskedet. 
Det bör även ej vara för tätt mellan punkter. Problem uppstår främst i korsningar. 
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�� Sprutade eller skitiga fixpunkter eller hål för riktrör. Om extra sprutning måste göras efter det att 
fixpunkter sätts upp finns det risk för att även fixpunkten blir översprutad. Punkterna kan även bli 
skitiga av exempelvis damm. 

- Sannolikheten att fixpunkten ska bli skitig eller översprutade är stor händer ungefär 3/10 
fixpunkter och riktrör. 

- Konsekvensen blir att det inte går att utläsa vart fixpunkten är eller att det inte går att läsa 
vilket nummer fixpunkten har. I hålet för riktröret går det inte att få in riktröret nog djupt. 

- Åtgärder för att förebygga detta kan vara att måla ordentligt runt fixpunkten. På detta sätt 
syns det om det är skitigt eller sprutat vid fixen. Hålen till riktrören ska vara försänkta dock 
kan det också vara idé att använda ett lock att sätta för hålet. 

�� Påkörda fixpunkter. Om en fixpunkt blir påkörd kommer dess position att förändras. 
- Sannolikheten att en fixpunkt ska bli påkörd är ganska stor. Det händer med ungefär 3/10 

fixpunkter.  
- Konsekvensen av att en fixpunkt blir påkörd är att riktningen blir fel om bakrikten blivit 

påkörd. Har platsen där riktröret ska fästas blivit påkörd finns det en risk att riktröret ej går 
in. 

- Åtgärder för att förebygga att fixpunkter ska bli påkörda är framförallt att punkterna ska 
placeras på sådana ställen där de löper en liten risk för att bli påkörda, undvik korsningar. 
Måla även runt fixarna då går det att se om något har skrapat mot dessa. 

�� Rörelser i berget. Om berget rör sig innebär det att fixpunkter också rör sig. Om berget som ligger 
kring hålet för riktröret rör sig kommer problem med att få in riktröret att uppstå. 

- Sannolikheten att rörelser i berget som påverkar detta uppstår är ganska stor. Det händer med 
1-2 fixpunkter av 10. 

- Konsekvensen om berget rört sig är att riktröret ej går in. Om fixpunkten rört sig kommer 
riktningen att bli något fel dock är det osannolikt att punkten skulle röra sig så mycket att det 
skulle göra någon större skillnad. Dock är detta också farligt eftersom små fel blir stora ju 
längre sträckan blir. 

- Åtgärder för att förebygga detta är mycket svåra att göra dock kan vissa åtgärder utföras så 
det går att se om fix rört sig. Måla runt fixpunkt. 

�� Överföring av sektionsnummer. Vid uppställning är det enklare för borriggsoperatören om 
sektionsnummer finns att tillgå. Ofta har det varit kartörens ansvar att tillhandahålla 
sektionsnummer till borriggsoperatörerna. 

-  Sannolikheten att sektionsnummer saknas är ganska stor. 
- Konsekvensen  blir att borriggsoperatören själv måste mäta upp avståndet mellan 

totalstationen och gaveln. 
- Mer resurser så hinner kartören med att märka upp aktuellt sektionsnummer. Detta är ett 

arbetssätt som endast har använts på vissa delar av projekt.  
�� Rigg ej i våg. Om sulan lutar mycket eller om det är en grop precis där stödbenen körs ned går det 

inte att få borriggen i våg. Går det inte att gå borriggen i våg går det inte att navigera den korrekt 
men det går att borra. 

- Sannolikheten att detta händer är inte så stor men det har inträffat ett antal gånger.  
- Konsekvensen blir att det inte går att navigera riggen. Tid förloras på att leta föremål att palla 

under stödbenen med. 
- Åtgärder för att komma ifrån problemet med att få riggen i våg är att montera längre stödben 

eller att palla under riggen. Dock är risken ganska stor när detta inträffar att salvan borras 
utan att riktas. 

�� Fel på riktinstrument.  
- Sannolikheten att fel på riktinstrument uppstår är ganska stor. Det händer någon gång då och 

då. 
- Konsekvensen av ett fel på riktinstrumentet blir att orten eller tunneln får fel riktning. 
- Detta åtgärdas genom att riktinstrumentet ska kalibreras vid service. Stora fel bör dock 

borraren upptäcka.  
Borrning 

�� Ej rensat nog djupt. Om renslastningen utförs dåligt är det svårt att placera rothålen där de ska vara. 
- Sannolikheten att det är rensat dåligt är stor. Det händer vid ungefär 1/5 borrningstillfällen. 
- Konsekvensen blir en förseningen då lastmaskin måste dit och rensa. Alternativt så blir det en 

klack kvar i sulan. 
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- Åtgärder för att undvika att det ska vara dåligt rensat är framförallt att dra ut fluktlinjen så 
lastaren ser hur djupt denne har kvar till sulan. Borriggsoperatören kan även rikta medan 
lastaren håller på att rensa då ser denne om det är nog djupt lastat. 

�� Felaktig uppställning. Riggen kan ibland vara uppställd så långt ifrån gaveln att kudden längst fram 
på matarbalken inte når fram till gaveln. 

- Detta händer men är dock ganska sällsynt. 
- Konsekvensen blir en försening eftersom uppställningen måste göras om. Om en 

borriggsoperatör börjat att borra men inte upptäcker att den står för långt från gaveln förrän 
senare finns det risk för att hålen placeras fel och får konstiga riktningar.  

- Åtgärder för att förebygga att detta inträffar är att när stödbenen är nerkörda ska operatören 
prova så att den når fram med balken till gaveln på olika ställen. Når balken inte fram ska 
borriggen köras fram innan navigering utförs. 

�� Borrning med referensplan. Om gaveln är ojämn kan ett referensplan läggas in i borrplanen. Datorn 
utgår då ifrån detta plan och ser till att alla hål blir lika djupa. Gruvledningen anser att detta inte ska 
användas då det minskar indriften. 

- Sannolikheten för att möjligheten att använda referensborrning ska förekomma är ganska stor 
den används på ungefär 1/10 salvor. 

- Konsekvensen blir en kortare indrift. Dock blir gaveln plan och snyggare. Förmodligen blir 
det även lättare att navigera borriggen nästa salva. 

- Åtgärd för att referenssalva inte ska användas är att motivera för borrare varför 
referensborrning inte ska användas. 

�� Noggrannhet vid påhugg. Om det slarvas med påhugget vid borrning drabbas det enskilda hålet eller 
eventuellt två hål men riktningen på salvan i stort bör bli enligt plan. 

- Ytterst sällsynt att det slarvas med påhugget vid borrning. 
- Konsekvensen blir hopborrning av två eller flera hål. Slarvas det med en hel salva kan salvan 

bli riktad åt annat håll än vad som är planerat. 
- För att kunna åtgärda denna risk måste det ges mer tid för borrningen eventuellt bör vikten av 

att vara noggrann vid påhugg motiveras för borrare. 
�� Krökning av rothål. Om matningen är hög vid borrning av rothål finns det en risk för att dessa kröks 

och därigenom erhålls en ojämn sula. 
- Sannolikheten att detta inträffar är ytterst osannolik ungefär 1/600 hål kröks så mycket att det 

gör skillnad. 
- Konsekvensen blir att sulan hamnar på fel höjd. Vilket i sin tur innebär att pallning eller 

fyllning av sulan måste utföras. 
- Åtgärder för att förebygga att rothålen kröks är främst en minskad matning vid borrning av 

rothålen. Bra sulrensning, försiktigt påhugg, rätt borrkronor och rätt stickning är också 
viktiga parametrar. 
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Bilaga E – Processbeskrivning, Skanska Sverige AB 

 
 

�� Förfrågningsunderlaget kommer från Botniabanan AB.  
�� I förfrågningsunderlaget framgår i vilken korridor som järnvägen ska gå och en start och slut punkt för 

den aktuella etappen.  
�� Skanska teknik skapar en tunneldesign som passar in i förfrågningsunderlaget med hjälp av 

- Cad program för att kunna ruta upp tunneln. 
- Kartor med topografi. 
- Genom okulärbesiktningar. 

�� De kriterier som är viktiga att uppfylla är 
- Krav som är specificerade i fröfrågningsunderlaget. Exempelvis hur stort avstånd det ska vara 

mellan genomgångar till de olika tunnelrören. Vidare måste deisgnen vara inom givna 
gränser med avseende på kurvradie och lutning. 

- Placering av mellanpåslag. Placering av mellanpåslag framgår också av 
förfrågningsunderlaget. Dock finns där större möjligheter att själv påverka placering och 
utformning. 

�� Designförfarandet är väldigt styrt av förfrågningsunderlaget. Det finns mycket små möjligheter att 
göra något utanför förfrågningsunderlaget. 

��  Botniabanan AB kan antingen godkänna design förslaget eller avslå förslaget. När designen är 
godkänd måste förändringar i design alltid godkännas av Botniabanan. Vid avslag måste designen 
göras om och på nytt godkännas. 
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�� Den aktuella tunneldesignen måste efter godkännande av Botniabanan AB fastställas av Skanska.  
�� Projekteringsansvarig för det aktuella projektet hos Skanska fastställer designen (ritningarna). 
�� Ingenting får borras eller skjutas innan designen är fastställd. 
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�� Borrplanen skapas för att uppnå en optimal indrift. Det är dumt att borra 5,8 meter långa salvor om 

bara 4,7 meter går ut. 
�� Borrplanen måste passa till den area som är bestämd till tunneldesignen. 
�� För att tunnellinjen ska kunna skapas måste tunneldesignen vara fastställd. Tunnellinjen följer 

tunnelns sträckning. 
�� Programvaror behövs för att borrplan ska kunna skapas. Skanska använder sig både av Atlas 

(Tunnelmanager) och Bever (….).  
�� Tunneldesignen ska vara fastställd för att en optimal borrplan ska kunna skapas.  
�� Borrplanerna strävar hela tiden till att optimeras för att så hög indrift som möjligt ska erhållas. 
�� Borrplanen som skapas behöver inte godkännas av Botniabanan AB eftersom den endast påverkar 

Skanskas del i entreprenaden. Dålig borrplan ger dåligt utfall för dem. 
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�� Inmätningen och uppriktningen av lasern är en de största felkällorna i Skanska process för att kunna 

positionera tunnelsalvor korrekt. 
�� Lutar lasern fel så kommer ett fel att uppträda. Detta fel kommer att bli större och större ju längre från 

lasern riggen kommer.  
�� Lasern sitter bakom en ring genom vilken laserstrålen ska lysa. Ringen är dock så smal så laserstrålen 

kan om lasern får en nog hård smäll lysa på fel sida om ringen och ändå träffa gaveln. 
�� Vid uppsättandet av lasern är några verktyg viktiga 

- Mätutrustning. Annars går det inte att mäta in var lasern sitter. 
- Hållare till laser. En korrekt hållare måste vara monterad till lasern så att denna sitter korrekt. 

�� De kriterier som måste vara uppfyllda för att inmätningen och uppriktningen av laser ska vara 
uppfyllda är 

- Laser ska gå fri från vägg så länge som möjligt. Ju längre tid som lasern går fri från väggen 
desto längre kan samma laser användas. 

- Korrekt uppställning med mätutrustning. För att korrekt position på lasern ska kunna 
bestämmas måste en korrekt uppställning göras. Fri uppställningen nyttjas och minst en 
fixpunkt för mycket ska mätas in så att det är helt säkert att korrekt data finns. 

- Korrekt monterad laser. Laser måste vara korrekt monterad så att denna sitter stadigt och 
stabilt. 

�� En korrekt inmätt och uppriktad laser är en stor hjälp vid tunneldriften. 
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��Informationen som ska finnas på minneskortet är tunnellinje, laserlinje och borrplan.  
��För att informationen ska kunna sparas på minneskortet behövs 

- Datorprogram. Program som kan kommunicera både med PC och minneskort 
så att informationen kan sparas över till minneskortet. 

- Transport av minneskort till riggen. Korten måste transporteras ner till 
borriggen. Detta sköter mätchefen en gång per vecka eller om behov finns 
oftare. 

- Minneskort. För att någon information ska kunna sparas på minneskortet så 
behövs det ett minneskort. 

��För att informationen ska kunna sparas över till minneskortet behöver utföraren av 
denna tjänst ha tillgång till informationen. 

��Information förflyttad till borriggen innebär att den information som behövs för att 
positionera borriggen och borra salvan enligt borrplan finns på minneskortet. 
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♦ Riggen positioneras precis innan borrningen börjar. Det är borriggsoperatören själv som positionerar 

riggen. 
♦ För att det ska vara möjligt att positionera borriggen behövs korrekt information i borriggen med avseende 

på tunnellinje och borrplan. 
♦  Verktygen som behövs för att positionera riggen är 

• Laser. För att borriggen ska kunna positioneras behöver lasern lysa ända fram till gaveln.  
• Riktplattor fästs på matarbalken vid positioneringen för att bestämma riktningen på den salva som ska 

borras. 
• Sektionsnummer. När lasern lyser genom riktplattorna och kudden på matarbalken ligger mot gaveln 

ska korrekt sektionsnummer skrivas in i borriggensdator. Sektionsnumret skrivs av mätteknikern på 
tunnelväggen och är specifikt för det aktuella gavelläget. 

♦ Godkännande kriterier för att borriggen är korrekt positionerad är  
• Laser. Utan lasern går det inte att positionera borriggen. 
• Sektionsnummer. Utan sektionsnummer går det inte att få en korrekt positionering av borriggen. 

Sektionsnummer är extra viktigt i kurvor för att vinkeln på matarbalken ska bli korrekt. På raksträcka 
går det att använda föregående sektionsnummer.  

• Design. Borriggen måste vara uppställd så att det finns en möjlighet att det är korrekt enligt den design 
som gäller. 

♦ Detta ger en korrekt positionerad borrigg. 
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♦ Om borriggen är korrekt positionerad ska borriggsoperatören endast behöva borra enligt borrplanen. 
♦ Borraren ska ha koll på två saker 

• Borrplan. Om borriggsoperatören har ställt upp borriggen på korrekt sätt så har denne en föreslagen 
borrplan på sin skärm i hytten. Följer borraren denna så blir det rätt förutsatt att borriggen är korrekt 
positionerad. 

• Design. Ibland är dock borraren tvingad att frångå borrplanen och då är det nödvändigt att 
borriggsoperatören har kunskap om hur den kommande designen ska se ut. Denna information får 
denne från riktbeskedet. 

♦ Kraven som ställs på borrningen är också enkelt 
• Design. När borrningen är utförd och salvan skjuten ska tunnel följa de layout som är bestämd enligt 

designen. 
♦ Om borrplanen följs och om borriggsoperatören känner till den design som ska följas erhålls en korrekt 

borrad salva.  
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♦ Viktiga delar i den resterande salvcykel är framförallt 

• Skrotning. Skrotningen bör utföras i den omfattningen så att den tänkta tunnelarena bibehålls. 
Överflödig skrotning bör således undvikas. 

• Lastning. Det är viktigt att lastningen utförs grundligt. Om inte sulan rensas ordentligt är det svårt att 
placera rothålen korrekt vid borrning av nästa salva. 

• Övriga delar. All typ av förstärkning är viktig för att bibehålla en tunnel enlig layout. 
♦ Godkännande kriterier för att den resterande salvcykeln ska vara klar utifrån processen för positionering av 

borriggen är 
• Skrotning. Gaveln måste vara bra skrotad för att det ska vara möjligt att placera borrhål där det är 

tänkt. 
• Sulrensning. Renslastningen är ytterst viktig eftersom det är svårt att placera rothålen om sulan inte är 

rensad. Dåligt rensad sula ger en ojämn sula som kommer att bestå av bergklackar. 
♦ När gaveln är avskrotad och sulan är ordentligt rensad är det möjligt att ta in borriggen till gaveln för nästa 

salva. 
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♦ Den producerade tunneln mäts in av mättekniker efter varje salva. Vid inmätningen utför mätteknikern 

även en märkning av det aktuella sektionsnumret för nästkommande salva. 
♦ Noggrannare inmätningar med skanner utförs med något längre mellanrum. Vid skanningen mäts hela 

tunneltvärsnittet med täta punkter.  
♦ De verktyg som behövs för att inmätningen och uppmärkningen ska kunna utföras är 

• Fixpunkter. Vid inmätning behöver mätteknikern mäta in sig mot minst två, gärna tre, kända punkter 
för att lägesbestämma sin egen position. En inmätning blir inte korrekt om totalstationens position inte 
är rätt inmätt. 

• Planerad layout. För att mätteknikern ska veta om tunneln följer den planerade layouten behöver 
denna ha tillgång till hur den planerade layouten ska se ut.  

• Mätutrustning. För att inmätningen ska kunna utföras behövs mätutrustning.  
♦ De krav som ställs på detta steg är 

• Planerad layout. För att det ska vara möjligt att se om den producerade tunneln följer planen måste den 
planerade layouten finnas att tillgå. 

• Tidigare inmätningar. Data från tidigare inmätningar är nödvändigt att ha tillgång till för att vidare 
inmätningar ska löna sig till fullo. 

• Fixpunkter. Mätteknikern behöver tillgång till mätpunkter för att mätning ska kunna utföras. 
♦ Från den här handlingen är det möjligt med två stycken olika output 

• Tunnel ej korrekt enligt design. Om det efter inmätning funnits att tunneln ej följer den i förväg 
godkända layouten måste åtgärder vidtagas. Dessa åtgärder beror på storleken på felet. Om felet är 
litet kan det räcka med att meddela borriggsoperatören att hålla extra åt ett visst håll vid nästa salva 
eller kanske bara gå tillbaka och ta om lite. Är felet stort kan processen behöva gå tillbaka ända till att 
skapa och godkänna designen igen. 

• Tunnel korrekt enligt design. Inga vidare åtgärder måste vidtagas utan processen fortgår som vanligt. 
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Bilaga F – Möjligheter till förbättring, Skanska Sverige AB 
Design 

�� Bergproblem. Bergproblem kan orsaka att kortare salvor och mer förstärkning måste utföras. 
Genom förundersökningar ska berggrunden vara känd och indelad i kategorier. I detta fall har dock 
bergkvalitén varit sämre än väntat vilket har lett till större förstärkningsåtgärder och kortare salvor. 
o Sannolikheten att bergproblem orsakar att tunneln hamnar utanför det planerade området är 

ytterst liten. Dock kan risken öka något eftersom kortare salvor tas. 
o Konsekvensen av bergproblem blir fördyringar och förseningar av projektet. Dock delas 

kostanden för förstärkning mellan beställaren och utföraren. 
o Tänkbara åtgärder när bergproblem uppstår är framförallt ökad förstärkning salvorna har 

också kortats ned till fyra meters salvor från ett håll. 
�� Fel i ritning. Om ritningen är felaktig blir även utfallet felaktigt. 

o Sannolikheten att det ska vara fel i ritningen är ytterst liten. Den finns i princip inte. 
Ritningen som görs av Skanska teknik granskas först av dem själva sedan av Botniabanan 
AB som godkänner denna. Efter Botniabanans godkännande granskas ritningarna vid tunneln 
och fastställs. 

o Konsekvensen om fel ritningen skulle användas skulle bli att tunneln hamnar på fel ställe. 
o De kontroller som finns idag är så pass väl tilltagna att det behövs inga ytterligare kontroller. 

Sannolikheten att en felaktig ritning skulle komma igenom är så liten. 
�� Förändrad dragning. 

o Sannolikheten att Botniabanan bestämmer sig för att ändra dragningen av järnvägen efter det 
att ritningarna har fastställts finns inte.  

o Konsekvensen om Botniabanan skulle vilja förändra dragningen av någon anledningen blir 
med största sannolikhet en fördyring och försening. 

o Förändrad dragning går inte att göra däremot flyttas räddningsvägar några meter åt och fram 
beroende på bergkvalitén. 

Inmätning 
�� Skitiga fixpunkter.  

o Sannolikheten att fixpunkter ska bli skitiga är ytterst liten. 
o Konsekvensen om fixpunkter blir skitiga är med största sannolikhet inte så alvarliga. Det kan 

bli svårt för totalstationen att själv mäta in sig mot prismat. 
o Åtgärder för att förebygga skitiga fixpunkter har Skanska redan vidtagit. En metallstav som 

är ungefär 15 centimeter gängas in i en hylsa som är fastmonterad i berget. På metallstaven 
fästes ett miniprisma. Stången och prismat tas ut ur berget och följer med mätteknikern. När 
metallstaven tas ut ur berget sätts istället en vanlig bult in så det inte ska komma skit i 
gängorna. 

�� Fel vid inmätning av laser. Om positionen för lasern blir fel vid inmätningen av denna kommer 
samtliga data som beräknas utifrån denna att bli fel. 
o Sannolikheten att det ska bli fel vid inmätningen av laser är ytterst liten.  
o Konsekvensen om det skulle ske är stor. Tunneln kommer då att gå i fel riktning. Eftersom 

data ändå kommer att stämma är det inte säkert att det upptäcks vid navigeringen om det inte 
är totalt fel och tunneln helt plötsligt kommer att svänga markant åt fel håll. 

o Åtgärder för att förebygga detta är att alltid mäta mot en extra punkt vid uppställning så det är 
helt klart att positionen för totalstationen är helt korrekt. Viktiga inmätningar såsom 
laserposition bör göras två gånger från två olika uppställningar. 

�� Felaktigt resultat vid inmätningar. Om inmätningar av producerad tunnel blir felaktigt kan beslut om 
åtgärder fattas trots att tunneln är korrekt. 
o Sannolikheten att inmätningen ska bli felaktig är ytterst osannolik. 
o Konsekvensen om den skulle bli felaktig och antagen leder till stora kostnader och 

förseningar. 
o Åtgärder för att förebygga att inmätningar ska bli felaktiga har redan vidtagits av Skanska. 

Inmätningarna utförs på två olika sätt helt fristående från varandra. Dels gås ett polygontåg 
och dels utförs trianguleringsmätning.  

�� Rörelser i berget. När berget rör sig kan det dels påverka fixpunkter och dels även lasern. 
o Sannolikheten att det förkommer rörelser i berget är stor, sannolikheten att det ska ha någon 

större inverkan på tunneldriften är mycket mindre. 



86 

o Konsekvensen om rörelser skulle påverka tunneldrivningen skulle bli mycket kännbar 
eftersom det då finns risk för att tunneln skulle bli driven i fel riktning. 

o Åtgärder för att minimera denna risk är att varje salva mäts in. Har lasern rubbats så 
riktningen blir felaktig bör det märkas vid någon av de närmast följande inmätningarna. Om 
berget vid en fixpunkt har rört sig bör totalstationen känna av att något ej är korrekt eftersom 
inmätning av mätstationen alltid ska göras mot en extra punkt. Eftersom det är korta pinnar 
som prisman är fästade vid så gör en riktningsförändring av dessa inte så mycket. Går inte 
pinnen att få in i hålet går det alltid att nå en annan fixpunkt. 

�� Påkörda fixpunkter. 
o Sannolikheten att en fixpunkt ska bli påkörd finns men är ytterst liten. 
o Konsekvensen skulle med största sannolikhet bli att röret blir deformerat så det ej går att 

använda. 
o Åtgärder för att undvika detta är taget genom att rör är inmonterade i väggen och pinnar 

monteras i dessa endast när mätning sker. 
 Navigera 

�� Sektionsnummer saknas. För att borriggen ska veta var den är behöver den få ett sektionsnummer 
inmatat i datorn. Sektionsnumret ska skrivas av mättekniker på väggen eller gaveln innan borriggen 
körs in. 
o Sannolikheten att sektionsnummer ska saknas är ganska stor. Det händer någon gång då och 

då att sektionsnumret inte finns där. 
o Konsekvensen blir oftast att föregående sektionsnummer matas in igen. Detta går bra vid 

raksträckor. Annars kan borriggsoperatören själv mäta sig fram med måttband och skriva in 
sektionsnummer eftersom de ligger i nummerordning. 

o Åtgärder för att sektionsnummer alltid ska finnas kan vara ökade rutiner alternativt vidare 
utbilda borriggsoperatörerna något så det inte gör så mycket om sektionsnumret saknas. 

�� Laser ur läge. Lasern används för att navigera borriggen. Lasern sitter alltid monterad och lyser 
längs tunneln. 
o Sannolikheten att lasern ska rubbas ur sitt läge finns dock är den ej så stor. 
o Konsekvens blir förmodligen att salvan kommer att bli felriktad. 
o Lasern är monterad med en grov bult och med ett antal hiltibult. Dessutom sitter det en bricka 

genom vilken lasern ska lysa. Då är lasern korrekt riktad.  
�� Fel väglinje. Borriggsoperatören måste veta vilken tunnel denne åker in i för att kunna välja korrekt 

väglinje i datorn på borriggen.  
o Sannolikheten att borriggsoperatören ska välja fel väglinje finns dock händer endast ytterst 

sällan. Borrarna har koll på vart dom befinner sig. 
o Konsekvensen blir att uppställningen inte stämmer och i värsta fall tas en salva i fel riktning. 
o Åtgärder för att förhindra att detta ska uppstå kan vara att skriva vilken tunnel man befinner 

sig i var 50 – 100 meter.  
�� Fel borrplan. När borrplan ska väljas skiljer sig de två systemen (atlas och Bever) något åt. 

Beversystemet visar endast de borrplaner som går att använda i den specifika tunneln medan Atlas 
system visar samtliga borrplaner som finns. 
o Sannolikheten för att borriggsoperatören ska välja fel borrplan är ytterst liten dock är den 

något större i riggar med Atlassystem än i den med Beverssytstem. 
o Konsekvensen av fel borrplan blir förmodligen en underlig area eller för stor stickning åt 

något håll. 
o Åtgärder för att undvika att fel borrplan ska användas är till exempel Beversystemet där det 

är svårare att välja fel borrplan. Skanska har även tagit fram en lathund där det står beskrivet 
vilka borrplaner som ska användas i vilka tunnlar. Lathunden beskriver också vad det är för 
borrplan eftersom borrplaner endast får vara döpta med sex tecken.  

�� Blockering av lasern. Om inte lasern kommer fram till gaveln går det inte att navigera borriggen. 
o Sannolikheten att lasern ska blockeras är inte så stor men den finns dock. 
o Konsekvensen av att lasern är blockerad är att det inte går att navigera borriggen. 

Mättekniker måste komma dit och navigera med totalstationen. 
o Åtgärder som är tagna för att förebygga att lasern ska bli blockerad är framför allt höjden på 

lasern. Den ska ligga ungefär 3 meter ovan sulan och ungefär 50-70 centimeter från 
vänsterväggen. Detta innebär att den går över de flesta bilar som är i tunneln. Berghögar som 
lastats ut från gaveln får alltså inte vara högre än tre meter. Om lasern inte skulle nå fram 
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finns alltid möjligheten att navigera med hjälp av mätteknikern som jobbar samma skift som 
bergarbetarna.  

�� Fel minneskort. Om minneskortet är fel finns det fel information på det. Eftersom olika borriggar 
finns på olika gavlar har inte alla borriggar samma information. Om minneskorten förväxlas 
kommer borriggarna att ha fel information. 
o Sannolikheten att fel minneskort ska hamna i fel borrigg är ytterst liten. 
o Konsekvensen blir en försening i tunneldrivningen förutsatt att borriggsoperatörerna är så 

pass vakna att de upptäcker att det är fel information på minneskortet. 
o Åtgärd för att minimera risken att fel minneskort ska vara i fel borrigg är att endast en person 

(mätchefen) handskas med minneskorten och åker även runt själv till alla borriggar och byter 
kort i dessa en till två gånger per vecka. 

�� Minneskort trasigt. Minneskorten är ganska känsliga för yttre våld och smuts. 
o Sannolikheten att minneskortet ska gå sönder finns men är ej överhängande stort. 
o Konsekvensen blir att ett nytt minneskort måste inköpas. 
o Åtgärden för att försöka undvika att minneskort går sönder är att en person ansvara för allt 

som har med dessa kort att göra. 
�� Kortläsare trasig. Kortläsaren är på samma sätt som minneskortet känsligt för ytter våld samt smuts. 

o Sannolikheten att kortläsaren ska gå sönder finns. (En trasig vid mitt besök) 
o Konsekvensen blir ett dyrt inköp och viss väntetid på leverans. Under tiden finns det risk för 

att borrning inte kan ske. 
o Åtgärder för att undvika att kortläsare går sönder är att endast en person är inblandad vid byte 

av minneskort. 
Borrning 

�� Ej rensat nog djupt. Om sulrensningen är dåligt utförd är det svårt att placera rothålen där de ska 
vara. 
o Sannolikheten att det ska vara dåligt rensat är inte så stor. Oftast är det mycket bra sulrensat 

(UE). 
o Konsekvensen om det är dåligt rensat blir en försening för Skanskas borrning samt även en 

extra kostnad för underentreprenören om denne måste in och renslasta igen. 
o Åtgärder för att få rensat nog bra är framförallt fluktlinje som ska dras ut av mättekniker vid 

varje inmätning. 
�� Rigg för långt från gavel. Om riggen står för långt från gaveln blir det svårt att borra hela salvan. 

Större hålavvikelser kommer att uppstå. 
o Sannolikheten att riggen kommer att stå för långt från gaveln är ytterst liten. Händer i princip 

aldrig. 
o Konsekvensen blir att det blir svårare att borra salvan och att borra den korrekt. 
o Åtgärder för att undvika att borriggen ska stå för långt från gaveln är att kudden som sitter 

lägst fram på balken ska ta i gaveln när lasern lyser igenom riktplattorna. 
��Borrning av referenssalva. Skanska anser att borrning med hjälp av ett referensplan 

ska göras när behov finns. De vill sträva efter att ha en plan gavel dock lätt 
plogformad så att kilen i mitten ligger lite djupare än konturhålen. 
o Sannolikheten att borrning med referenssalva ska göras är mycket stor. 
o Konsekvensen blir en fin gavel. 
o Inga åtgärder för att detta inte ska utnyttjas. 

��Krökning av rothål. Det är viktigt att rothålen inte kröker. Om dessa kröker ger 
detta en ojämn sula som antingen måste pallas eller fyllas extra. 
o Sannolikheten att rothål ska kröka finns dock är det inget problem som har 

märkts. 
o Konsekvensen om det vill sig illa är en fördyring och en del extra arbete. 
o Inga åtgärder är rekommenderade idag. Enl. borrare finns det inte tid att dra 

ner matningen. 
��Avvikelser från borrplan. Borrplanen som finns i datorn anpassas hela tiden. Det 

krav som Skanska har på sig handlar om skadezon kring konturen därför har de ett 
minsta c/c avstånd vid konturen. 
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o Sannolikheten att avvikelser från borrplanen ska förekomma är stor. Dock 
borras oftast konturen enligt borrplanen. 

o Konsekvensen blir oftast bra. Ofta görs endast mindre förändringar i 
borrplanen och inte hela frihandsborrningar. 

o Inga åtgärder för att förhindra att avvikelser från borrplan görs. Dock loggas 
all borrning så det går att kontrollera hur borrningen är utförd om något går 
dåligt eller jätte bra. 
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Bilaga G – Processbeskrivning, Oden Anläggningsentreprenad AB 

 
 

�� Vägverket skickar ut ett förfrågningsunderlag i vilket det klart framgått hur tunneln ska se ut. Tunneln 
har designats av SWECO och byggs av Oden. Oden utför även vissa förändringar i tunnellayouten. 

�� De krav som är viktiga att uppfylla är 
- Tunneldimensioner. Tunneln måste rymma den infrastruktur som ska ingå i denne. 

Expempelvis så är ett av tunnelrören 10 m2 större än det andra eftersom en kabelkulvert ska 
inrymmas i dessa 10 m2. 

- Mellan vilka punkter tunneln ska gå. Från dokumentationen som Oden erhållit från Sweco 
framgår det hur tunneln ska dras och med vilken lutning. Vissa förändringar har gjorts av Oden 
och dessa har godkänts av Vägverket.  

�� Utifrån tunneldesignen ska entreprenören, i det här fallet Oden, bygga tunneln. Från den tänkta 
layouten får i princip inga frånsteg göras. Absolut inget underberg får förekomma. 
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�� När tunneldesignen är gjord ska denna godkännas av Vägverket. För att vägverket ska kunna 

godkänna designen ska den följa de uppgifter som givits i förfrågningsunderlaget. Ytterst viktigt är det 
att utrymmningsvägar är placerade med maximalt 100 meters avstånd.  

�� För att vägverket ska kunna godkänna designen måste den inkomma från de som utformat den. I det 
här fallet är det Sweco som gjort det stora arbetet med tunneldesignen. Oden har även gjort vissa 
mindre förändringar. Dessa måste också godkännas av vägverket innan drivning får börjas.  

�� Två olika utsignaler kan förekomma från denna delprocess.  
- Ej godkänd tunneldesign. Om Vägverket anser att tunneln ej är utformad så de kan godkänna 

denna måste designen omarbetas på de punkter där tunneln ej uppfyller de av Vägverket 
ställda kraven. 

- Godkänd tunneldesign. Om Vägverket anser att tunneldesignen uppfyller de krav som de har 
ställt på tunneln godkänner de desigen och byggandet kan inledas. 
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�� Den godkända tunneldesignen måste levereras till byggarbetsplatsen för att den ska kunna användas. 

Främst behöver mätteknikern tunneldesignen för att kunna bestämma väglinjen för tunneln. 
�� Designen kan levereras på två olika sätt. 

- Elektroniks transport. Designen bör skickas elektroniskt till byggarbetesplatsen eftersom 
mycket av det fortsatta arbetet med designen sker med hjälp av datorer.  

- Fysisk transport. Fysisk förflyttning av ritningar kan också vara av vikt så att det klart 
framgår vilka ritningar som är de senaste om att det är dessa ritningar som ska användas. 
Dessa behöver inte förvaras på byggarbetsplatsen bara de finns att tillgå om oklarheter skulle 
uppstå. 

��  När designen har levererats till byggarbetsplatsen finns den att tillgå för vidare arbete där. 
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�� När tunneldesignen är fastställd måste en borrplan skapas. Borrplanen skapas av entreprenören och 

förändras fortlöpande när detta är nödvändigt. 
�� Verktygen som används för att skapa borrplaner är 

- Programvara. För att borrplanen ska kunna läsas in i datorn som finns i borriggen måste 
borrplanen vara skapad av programvara som stödjer datorn som finns i borriggen. 

- Fastställd tunneldesign.  
�� Kraven som ställs på den skapade borrplanen är 

- Indrift. Borrplanen optimeras för att indriften ska vara optimal. 
- Kontur. Det maximala hålavståndet i konturen är förutbestämt. Därför är det viktigt att 

konturen skapas efter krav. 
- Area. Borrplanen ska fylla ut hela tunnelarean. 
- Skadezon. Skadezonen runt randen på tunneln följer med konturen. Eftersom skadezonen inte 

får vara över ett visst mått måste konturhålen ha ett maximalt c/c avstånd. 
- Vibrationer. I vissa delar av tunneln måste vibrationer från sprängningen tas i beaktande vid 

skapande av borrplanen.  
�� Borrplan blir output. Det är inget krav på att borrplanen ska följas slaviskt, vissa förändringar får göras 

av borriggsoperatören om det behövs. Konturen ska borras enligt borrplanen. 
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�� Det är av yttersta vikt att korrekt information skapas. För att korrekt information till minneskortet ska 

kunna skapas krävs korrekta verktyg 
- Godkänd tunneldesign. Utan en godkänd tunneldesign går det inte att skapa en korrekt 

väglinje och därigenom faller hela informationsskapandet. Naturligtvis är det också ytterst 
viktigt att den senaste godkända tunneldesignen används. 

- Programvara. För att informationen som skapas på minneskorten ska kunna läsas av datorn i 
borriggen måste informationen skapas av programvara som är kompatibla med varandra. 

- Borrplan. Den skapade borrplanen måste lagras över till minneskortet för att det ska vara 
möjligt att använda sig av denna i borriggen. 

�� För att informationen till minneskorten ska vara korrekt finns det några kriterier som måste uppfyllas 
för att korrekt output ska ges 

- Godkänd tunneldesign. För att det överhuvudtaget ska kunna bli korrekt måste en godkänd 
tunneldesign användas. 

- Korrekt design. För att tunneln ska drivas korrekt måste korrekt version av den gjorda 
designen användas.  

�� Det är av stor vikt att den information som sparas på minneskortet är korrekt. Om informationen på 
minneskortet är felaktigt finns det stor risk för att tunneln ej blir korrekt driven. 
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�� När borriggen körs in till gaveln är det viktigt att det är klart för borrning detta uppfylls med hjälp av 

verktygen 
- Lastat. Föregående salva måste vara utlastad. 
- Skrotat. Väggar, tak och gavel måste vara skrotade för att borriggen ska kunna gå in och 

borra salvan. 
- Sulrensat. Det är mycket viktigt att det är noggrant sulrensat efter skrotningen. Utan en 

ordentlig sulrensning är det svårt att placera rothålen där de ska vara. 
�� De kriterier som måste vara uppfyllda för att borriggen ska vara inkörd är 

- Skrotat och sulrensat. Utan skrotning får inget arbete utföras framme vid gaveln. Om det efter 
skrotning inte sulrensas så är det mycket svårt att sätta rothålen på korrekt ställe. 

- Inget annat fordon vid gaveln. Det är viktigt att inget annat fordon står vid gaveln eftersom 
det är viktigt att borriggen kan ställa sig mitt i tunneln så riggen får bra räckvidd med sina 
bommar.  

- Stödben nere. Stödbenen måste vara nerkörda. Om stödbenen inte är nerkörda finns det ingen 
möjlighet att navigerar borriggen. 

�� Borriggen är uppställd och klar. Borriggsoperatören ansvarar själv för att borriggen är inkörd på ett 
sådant sätt att denne klarar av att borra hela salvan som ska borras. 
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�� Eftersom det är utsättaren som navigerar borriggen åt borriggsoperatören levererar denne samtidigt en 

ny minnesmodul om det behövs. 
�� Två inputs måste vara uppfyllda för att denna process ska kunna utföras 

- Borrigg uppställd. Med detta menas att borriggen ska vara inkörd till gaveln och stå i ett 
sådant läge att denne kan borra en salva utan att behöva flytta på sig. Stödbenen ska också 
vara nerkörda. 

- Information skapad till minnesmodul. Eftersom mätteknikern inte vet när denne måste byta 
minnesmodul, detta görs endast när modulen är full, måste mätteknikern alltid ha med sig en 
modul med aktuell information och som är tömd på tidigare borrlogg. 

�� Verktygen som behövs för att navigera riggen och leverera minnesmodul är 
- Mätutrustning. Mätteknikern behöver sin mätutrustning för att kunna navigera riggen. Två 

fixpunkter används för att mäta in uppställningen av teodoliten. Därefter tas två mått på 
bommen ett vid den bakre siktplattan och ett vid den främre siktplattan. Koordinaterna för de 
två punkterna matas därefter in i datorn i borriggen. 

- Minnesmodul med korrekt info. För att inställningsmöjligheterna i borriggens dator ska vara 
korrekta måste minnesmodulen som är kopplad till borriggen innehålla korrekt information. 
Om den innehåller felaktig information kommer navigeringen av borriggen inte att bli 
korrekt. I samma minnesmodul lagras borrloggen. När borrloggen har fyllt minnesmodulen 
måste den bytas ut då är det viktigt att mätteknikern har med sig en ny minnesmodul. 

- Siktplattor. För att underlätta vid navigeringen ska två siktplattor monteras på bommen som 
mätteknikern kan sikta mot för att ta de mått som behövs. 

�� Kraven som ställs för att borriggen ska vara navigerad är 
- Navigering utförd korrekt. Det är alltid mätteknikern som ska navigera borriggen. Det är två 

olika mättekniker, en på varje skift, kommunikationen mellan dessa måste fungera för att 
navigeringen ska fungera bra. 

�� När borriggen är navigerad ska salvan bli korrekt borrad om borrplanen följs. 
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�� Borrningen är en operation i vilken ingenting borde kunna gå fel. Om borriggsoperatören följer den 

borrplan som mätteknikern har valt ska salvan vara borrad som den ska. 
�� De verktyg som behövs för att en salvborrning ska vara lyckad är 

�� Navigerad borrigg. Borriggen ska vara navigerad av mätteknikern annars får ingen borrning 
göras. 

�� Borrplan. Vid navigeringen väljer mätteknikern en borrplan. Borrplanen ska följas så mycket 
som bara är möjligt. Dock är det av yttersta vikt att borrplanen följs längs konturen där det 
finns ett krav på ett största c/c avstånd mellan hålen. 

�� De kriterier som finns för att borrningen ska vara utförd korrekt är 
- Korrekt borrplan. Borrplanen som syns på skärmen ska vara korrekt och den ska 

borriggsoperatören följa. 
- Underberg. Inget underberg får förekomma. Den area som är angiven i avtal utgör en minsta 

area. Eventuellt överberg utgör en fördyring för entreprenören. Det finns även ett krav som 
säger att randen på tunneln får inte ligga mer än 60 centimeter utanför det planerade. 

- Borrning efter borrplan.  
�� Salva borrad. Innebär att salvan ska vara korrekt borrad enligt de krav som finns från beställaren. Det 

c/c avstånd som finns i avtalet ska hållas. Inget underberg får förekomma 
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�� Inmätning sker på flera olika sätt vid Odens tunnelbygge.  

- Mätteknikern gör en okulär bedömning vid varje navigering av borriggen. Om mätteknikern 
då tycker att det är lite trångt vid någon punkt mäter denne mot den punkten och får då direkt, 
på skärmen på totalstationen, reda på om den punkten ligger inne i tunneln eller om den 
ligger utanför.  

- Vid vissa tillfällen, ej någon speciell tidpunkt, ställer mätteknikern upp totalstationen sen får 
denne skanna av tunneln så att dess utseende blir känt. Mätningarna görs då automatiskt med 
ett avstånd på mättpunkterna på ungefär 1x1 meter. 

- Oden har en underentreprenör som extern kontrollant. De mätningar som denne utför 
presenteras för Vägverket. Utrustningen som underentreprenören har är mycket sofistikerad 
och mäter tunneln ungefär var 3:e centimeter i ett rutmönster. 

�� För att inmätningen ska kunna ske krävs ett antal verktyg 
- Mätutrustning. Normalt sett behövs endast en totalstation med korrekt programvara 

installerad. 
- Planerad design. För att veta hur utfallet är mot det planerade måste mätteknikern ha tillgång 

till den planerade designen. 
- Fixpunkter. För att mätteknikern ska kunna bestämma sin egen position behöver denne minst 

två mätpunkter att mäta in sig mot, gärna tre. 
�� Kravet som finns är att tunneln ska följa den på förhand godkända designen. Detta kan leda till två 

olika output 
- Tunnel ej korrekt enligt design. Om tunneln är fel driven eller även om endast ett hörn av 

berget sticker in i tunneln måste detta rättas till. Tunneln är alltså ej korrekt. 
- Tunnel korrekt enligt design. Om tunneln är korrekt driven behöver inga ytterligare åtgärder 

utföras. Det är bara att ställa upp riggen och borra nästa salva. 
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Bilaga H – Möjligheter till förbättring, Oden Anläggningsentreprenad AB 
Design 

�� Bergproblem. Bergproblem har endast en mindre inverkan på hur riktningen på tunneln blir. Om 
bergkvalitén är dålig måste extra förstärkning sättas in dock ska ändå tunneln gå där det är tänkt. 
o Sannolikheten att bergproblem skulle leda till att tunneln hamnar utanför planerad layout är 

ytterst minimal. 
o Konsekvensen skulle bli att tunneln hamnar utanför planerad layout vilket i sin tur leder till 

ökade kostnader och försening med hela projektet. 
o En geolog finns som hela tiden bedömer bergkvalitén så att rätt förstärkning kan sättas in vid 

rätt tidpunkt. 
�� Fel ritning. Oden har ej själva gjort ritningarna till tunneln. Vägverket har anlitat en annan 

entreprenör för denna tjänst. När nya ritningar kommer ska gamla ritningar makuleras. I stort är 
utseendet på tunneln bestämt redan vid upphandlingen. 
o Sannolikheten att fel ritningar ska leda till att tunneln hamnar på fel ställe är ytterst liten. 
o Konsekvensen skulle bli en fördyrad och försenad tunnel.  
o När nya ritningar levereras ska de gamla ritningarna makuleras och läggas undan. 

�� Förändrad dragning. Dragningen av tunneln är bestämd sen tidigare. Inga större förändringar 
avseende dragningen kan göras.  
o Sannolikheten att förändringar av dragningen skulle påverka tunneln position är ytterst 

osanolik. 
o Konsekvensen skulle med största sannolikhet bli ganska stor. 
o Tunnelns dragning är styrd av kontrakt mellan Oden och Vägverket. En förändring av 

dragningen är ytterst osannolik. 
Inmätning 

�� Skitiga fixpunkter. Platserna för fixpunkter är markerade på tunnelväggen. När mätteknikern ska 
mäta in sin position från en speciell fix sätter denne in ett rör som gängas fast i en hylsa som är fäst i 
berget. Längst ut på röret sitter det en trefot på vilken det är ett prisma monterat.  
o Sannolikheten att fixpunkter skulle vara skitiga är ytterst liten. 
o Konsekvensen skulle förmodligen bli att ett något större fel än vad som är lämpligt skulle 

uppstå. 
o Det är redan vidtagit vissa åtgärder för att förhindra att fixpunkter ska bli skitiga i onödan. 

Prismorna följer alltid med mätteknikern och denne monterar prismorna endast när mätning 
ska utföras. För hålen som pinnen ska sättas in i sätts en plast plugg för att förhindra att skit 
kommer in i hålet och förstör gängen. 

�� Fel vid inmätning av fixpunkter. Allt eftersom drivningen av tunneln fortgår flyttas fixpunkter allt 
längre in i tunneln. 
o Sannolikheten att det skulle bli fel vid inmätandet av en ny fixpunkt är ytterst liten. 
o Konsekvensen kan bli så att tunneln går i fel riktning. Ett större fel borde dock mätteknikern 

upptäcka. 
o När nya fixpunkter sätts ut utgår mätteknikern från tidigare fixpunkter. Ett fel som funnits 

tidigare kan alltså fortplanta sig och växa ju längre in i tunneln förflyttningen sker. Oden har 
en underentreprenör som kontrollerar inmätningar och utför egna inmätningar av tunneln för 
att förhindra onödiga problem. 

�� Felaktigt resultat vid inmätningar. Om inmätningar ger ett felaktigt resultat så att tunneln korrigeras 
fastän den är korrekt. 
o Sannolikheten att ett felaktigt resultat vid inmätningar accepteras så att tunneln börjar 

korrigeras är ytterst osannolikt. 
o Konsekvens skulle bli en fördyring och försening av projektet. 
o Åtgärder som är vidtagna för att förhindra att felaktiga resultat ska användas är att en 

underentreprenör finns som utför inmätningar parallellt med Odens egna inmätningar. 
�� Kommunens koordinater. Tunneln går mellan två olika kommuner. De två olika kommunerna har 

valt att utjämna sina respektive koordinatsystem lite olika. 
o Sannolikheten att de olika koordinatsystemen bidrar till att tunneln hamnar på fel ställe är 

ytterst liten. 
o Konsekvensen skulle bli att tunnlarna inte kommer att mötas där de ska. 
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o Det finns punkter som är utjämnade på samma sätt vid de båda tunnelpåslagen. Om endast 
dessa punkter används vid tunneldrivningen kommer tunneln att bli korrekt. 

�� Rörelser i berget.  
o Sannolikheten att rörelser kommer att inträffa i berget är stor. 
o Konsekvensen av rörelserna är förmodligen försummbara. 
o Eftersom pinnen som fästes i berget är relativt kort förändras inte läget på mätpunkten 

nämnvärt. Om hållaren till pinnen trycks ihop går inte pinnen in och därmed fungerar inte 
fixpunkten. 

�� Påkörda fixpunkter. 
o Sannolikheten att fixpunkter ska bli påkörda är ytterst liten. 
o Konsekvensen kan bli att fixpunkten inte går att använda om den trycks sönder. Dock ligger 

den försänkt i berget vilket gör att det ska till en stor kraft. 
o Tunneln är rak även om räddningsvägar används för transporter är tunneln så bred så 

fixpunkter ska inte köras på. 
Navigera 

�� Koordinater. Vid navigering mäter mätteknikern in två punkter på matarbalken. Dessa två punkters 
koordinater införs sedan i borriggens dator. 
o Sannolikheten för att fel koordinater matas in i borriggen är ytterst liten. 
o Konsekvensen blir att salvan blir felaktigt navigerad. 
o Det går att kontrollera sig när man har mätt de två punkterna på bommen får man ett 

”resultat” samma siffror ska erhållas när koordinaterna är inmatade i borriggen. 
�� Fel väglinje. Mätteknikern sköter om hela navigeringen av borriggen. Det är också mätteknikern 

som gör väglinjer. 
o Sannolikheten att mätteknikern ska välja fel väglinje är minimal. 
o Konsekvensen blir en felaktigt positionerad salva som kan leda till att tunneln hamnar utanför 

planerad layout. 
o Det är mätteknikern som både döper väglinje och som därefter väljer väglinje i borriggen. 

Rimligtvis borde mätteknikern veta vad denne har döpt filen till och veta vart denne är. 
�� Fel borrplan. Mätteknikern sparar borrplanen till minnesmodulen och väljer den borrplan som ska 

användas i borriggen. 
o Sannolikheten att fel borrplan ska väljas finns men förmodligen väljer mätteknikern rätt 

borrplan till tunneln men eftersom mätteknikern inte är borrare kan öppning och liknande 
hamna fel. 

o Konsekvensen har förmodligen ingen större inverkan. Om borrplanen för den andra tunneln 
väljs blir det problem eftersom det skiljer 10 kvadratmeter mellan dessa tunnlar. 

o Åtgärder för att minimera att fel borrplaner används är att städa upp på korten. När en 
ersättningsborrplan läggs till ska den gamla bort. 

�� Blockering av laser. Totalstation används för att mäta in positionen på matarbalken. 
o Sannolikheten att något ska blockera laserstrålen så det inte går att navigera riggen är 

minimal. 
o Konsekvensen blir att borrning får vänta. 
o Eftersom totalstation används vid uppställning så går det att flytta på mätstationen. Skyms en 

fixpunkt går det att mäta in sig mot någon annan även om den är långt borta. Tunneln är ju 
ganska rak och lång. 

�� Fel minnesmodul. Minnen som innehåller väglinje, laser och borrplan är hos Oden lagrade i 
moduler. Detta är ett något äldre system än det med minneskort. Mätteknikern byter modul när 
dessa är fulla. 
o Sannolikheten att fel minnesmodul ska sitta i borriggen är minimal. 
o Konsekvensen blir att fel information finns i minnet vilket gör att riggen inte går att navigera. 
o Tunneln drivs från två håll. Minnesmodulerna har olika innehåll beroende på vilket håll 

tunneln kommer ifrån. Mätteknikerna sköter om allt som har med minnesmodulerna att göra. 
Om minnet är fullt när de ska navigera borriggen byter de ut modulen. De ska alltid ha med 
sig en modul till varje rigg. 

�� Minnesmodul trasig.  
o Sannolikheten att en minnesmodul skulle gå sönder är inte så stor. 
o Konsekvensen kan bli stor, vart finns det sådana här minnesmoduler att få tag på? 
o Endast mätteknikerna handskas med minnesmodulerna. Detta lägger allt ansvar på dem och 

därför sköts de om. 



100 

�� Minnesmodulläsare trasig. Minnesmodulerna sätts ned i en hållare i borriggen som läser innehållet i 
dessa. 
o Sannolikheten att läsaren skulle gå sönder är inte så stor men den finns. 
o Konsekvensen skulle förmodligen bli att läsaren skulle behöva bytas ut till en modernare 

variant med minneskort. Detta skulle förmodligen innebära att minnesmodulerna i båda 
riggarna skulle ersättas. 

o Endast mätteknikern hanskas med minnesmodulerna och endast denne byter modulerna i 
borriggen. 

Borrning 
�� Ej rensat nog djupt. Skrotning och lastning sker på entreprenad. 

o Det är ytterst sällan det är dåligt rensat. Den senaste underentreprenören har verkligen skött 
sig på den punkten. 

o Konsekvensen skulle bli att det är svårt att placera rothålen vilket skulle kunna leda till en 
ojämn sula. 

o Möjliga åtgärder för att undvika detta är att upprätta sådana kontrakt med UE att dessa utför 
sina uppdrag oklanderligt. 

�� Rigg för långt från gavel. Borraren ansvarar för att borriggen ska stå på sådant avstånd att det ska gå 
bra att borra hela salvan. 
o Sannolikheten att borriggen skulle stå för långt från gaveln finns. 
o Konsekvensen blir att salvan inte blir lika djup och eventuellt kan hålen vika av mera. 
o För att undvika detta bör borraren när denne kör in borriggen prova att köra bommen till 

några olika lägen på gaveln. 
�� Borrning av referenssalva. Gaveln ska se ut som en trubbig plog därför ska borrare använda sig av 

möjligheten att borra referenssalva när de anser att det är nödvändigt. 
o Sannolikheten att borrning av referenssalva används är stor. 
o Konsekvensen blir en snygg och bra gavel. 
o Bättre information till borrare när det är lämpligt att använda sig av referensborrning. 

�� Krökning av rothål. 
o Sannolikheten att rothål ska krökas är relativt stor. 
o Konsekvensen blir i värsta fall en ojämn sula. 
o Åtgärder borde kunna vara att minska på matningstrycket vid borrning av rothål men då tar 

det längre tid att borra. 
�� Avvikelse från borrplanen. De krav som finns från vägverket på borrplanen är ett maximalt c/c 

avstånd mellan borrhålen. Detta för att skapa en så liten skadezon som möjligt. 
o Sannolikheten att avvikelser görs från borrplanen är stor. 
o Konsekvensen kan bli bättre än vad den ursprungliga borrplanen var. 
o Tänkbara åtgärder är att informera borriggsoperatören om att det är viktigt att följa 

borrplanen längs konturen men att det i övrigt går att anpassa borrplanen något efter hur 
gaveln ser ut. Samtal bör dock föras med arbetsledningen om borrplansförändringar. All 
borrning loggas så det går att kontrollera om det är borrat enligt borrplan om salvorna har gått 
dåligt respektive bra. 

 
 

 




