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Förord 

Följande rapport är ett examensarbete utfört inom bergbranschen omr. tunnlar och schakt. 

Examensarbetet är ett avslutande moment på Bergsskolan i Filipstad som är en del av Luleå 

tekniska universitet där jag utbildar mig till högskoleingenjör inom Berg- och 

anläggningsteknik. Under tio veckor har litteraturstudie, ritande i CAD och Bluebeam Revu, 

rapportskrivning och presentation utförts. Examensarbete handlar om ”Metod för effektiv och 

arbetssäker sänkning av kritiskt lutande schakt i berg” och har utförts i samarbete med 

Skanska Sverige AB region. Stora Projekt. 

 

Jag vill rikta tack till mina handledare på Skanska för det goda samarbetet och möjligheten till 

utförandet av detta examensarbete. Jag vill även tacka Alf Westerlund på Bergsskolan för god 

handledning samt Per Emil Remington Plomér för de fina handritade bilderna på 

alimakhissen.  
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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet var att finna en metod för att sänka kritiskt lutande schakt i berg 

på ett effektivt och säkert sätt. En sådan metod skulle innebära att drivande av schakt skulle 

kunna börja innan en befintlig tunnel fanns under.  

Via diskussioner mellan författaren av rapporten och Skanska Sverige Reg. Stora Projekt har 

en metod tagits fram. Som fallstudie för metoden har ett schakt som lutar 45 grader och är 92 

m långt i Förbifart Stockholm använts där beräkningar över kostnader och tidsåtgång gjorts. 

Metoden bygger på konventionell borra-sprängdrivning där transport av material och personer 

sker med rälsburna plattformar och bergbalja som drivs av wire-spel. Transportvägar och 

arbetsmoment har utformats för att nå säkrast möjliga arbetsmiljö samtidigt som effektivitet 

och ekonomiska aspekter har värdesatts. För att säkerställa att maskiner har tillräckligt 

utrymme har ritningar gjorts i AutoCad samt Bluebeam Revu.  

Efter tidsberäkningar kom man fram till att dryga sju meter var möjligt att driva per vecka, 

exkluderat tid för etablering och avetablering. Detta leder till att drivningstiden för schaktet i 

fallstudien skulle bli 13 veckor. Till detta beräknades en etableringstid till fyra veckor samt tid 

för avetablering på 2 veckor, vilket leder till att hela arbetstiden för schaktet skulle bli 19 

veckor. Drivning av tunneln i Förbifart Stockholm förväntas ha en kapacitet på 30 m i veckan. 

Detta betyder att schaktet blir klart innan tunneln är framme vid schaktbotten om tunnelns 

påslag är mer än 390 m från schaktets botten och drivning börjar samtidigt. Vissa av schakten 

ligger upp till 1,5 km från tunnelns påslag vilket gör att schaktet skulle blir klart innan tunnel 

är framme vid schaktbotten. 

Kostnaden för att driva schaktet som använts som fallstudie beräknades till drygt 8,2 miljoner 

SEK, där ca 75 % av kostnaden bestod av tidsrelaterade kostnader såsom löner och 

maskinhyror. För att få den här typen av schaktsänkningsmetod mer kostnadseffektiv bör 

fokus ligga på att effektivisera arbetssättet, inte på att sänka materialkostnader  
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Abstract 

The aim of this report was to find an effective and safe method for shaft sinking where the 

shaft tilted critically. If a method like this could be developed, the construction of the shaft 

could start before an existing tunnel was located beneath it.    

Through discussions between the author of this report and Skanska Sweden AB Reg. Major 

Projects a method have been developed. As case study a shaft in Bypass Stockholm that tilted 

critically (45 degrees toward the vertical line and 92 meters long) have been chosen, 

calculations on time and costs have been made for this shaft. The method is based on 

conventional drill-blast technique and the transport of materials and personnel is by rail-borne 

platforms and rock buckets driven by wire hoists. The transport system and every operation in 

the drill-blast cycle have been designed to achieve the safest possible working environment 

while effectiveness and economic considerations have been evaluated. Blueprints have been 

drawn in AutoCad and Bluebeam Revu to ensure that the elected machines would have 

enough space in the shaft to work properly. 

Calculations on time spent per round for this method shown that it was possible to advance 

over seven meters weekly. With this advance per week the shaft used as case study would 

take 13 weeks to construct, plus four weeks for establishment and two weeks for 

demobilization. That would make the whole project to take 19 weeks to implement. 

Construction of the tunnel in Bypass Stockholm is assumed to have a capacity of 30 meters 

per week. That means that the shaft would reach the bottom before the tunnel arrived if the 

beginning of the tunnel is more than 390 meter away, assumed that productions start at the 

same time. By studying blueprints over Bypass Stockholm measurements have showed that 

some parts of the tunnels starts up to 1,5 km away from the shaft bottom, which means that 

the production of the shaft would be finished before the tunnel.      

The shaft in the case study was estimated to cost about 8,2 million SEK to construct. 

Calculations showed that time related expenses reach up to 75 % of the whole project.  To 

make production of this kind of shaft more competitive to other shaft construction technique 

focus should be on optimizing the work flow, not to minimize the material costs. 
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1. INLEDNING 

1.1 Problembeskrivning 
Förbifart Stockholm är ett projekt som skall ge en ny sträckning för E4 väster om Stockholm. 

Större delen kommer att vara i bergtunnlar. Dessa tunnlar behöver ventilationsschakt för att 

säkra god luftkvalitet. I början var systemhandlingen för ventilationsschakten utformade att ha 

en diameter på 5,5 m och en hög lutning, ett av schakten lutade upp 45 grader. De vanligaste 

schaktdrivningsmetoderna innebär att man börjar nedifrån och driver sig uppåt medför det att 

en färdig tunnel måste finnas innan man kan börja driva schaktet. Detta medför att 

schaktdrivningen kan störa tunnelproduktionen, vilket ej är önskvärt. Efter samtal med 

Skanska Sverige AB Reg. Stora Projekt kom frågan upp om det är möjligt att driva ett schakt 

som lutar 45 grader genom att börja uppifrån och sänka schaktet på ett säkert och effektivt 

sätt. Skulle en sådan metod utvecklas skulle schaktdrivningen kunna startas från dag ett. 

Under examensarbetets första vecka ändrades systemhandlingen för ventilationsschakten till 

ett större och vertikalt schakt, dock ansågs det vara av intresse för Skanska att fortsätta med 

examensarbetet för eventuella framtida sneda schakt.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att finna en metod att säkert och effektivt sänka schakt som 

lutar 45 grader samt att beräkna tid och kostnad för denna metod på ett av schakten i Förbifart 

Stockholm. 

 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten redovisar ej för hur utrustning tillverkas eller utformas i detalj för att nå önskad 

hållfasthet, endast en uppskattad utformning ges för att göra uppskattade beräkningar på 

materialåtgång.  

Priser på produkter som ej finns på marknaden har beräknats genom en uppskattad vikt och 

pris per kg. 

Enbart en förklaring av hur säkerhetssystem ska fungera kommer att ges, hur det tillverkas 

och utformas går denna rapport ej in på. 

Förstärkningsbehov är satta efter geologiska aspekter som råder i Stockholmsområdet. 

 

1.4 Målgrupp 
Examensarbetet riktar sig främst mot personer som arbetar i bergbranschen. En viss 

bergteknisk kunskap ses som fördelaktig då det gör det enklare att förstå problematiken i vissa 

moment.  För att hjälpa personer med mindre bergteknisk kunskap har vanliga 

schaktdrivningsmetoder förklarats i kapitel 3.1 - 3.2. 
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2. METODIK 

2.1 Litteraturstudie och datainsamling  
Litteraturstudie var det första stadiet av examensarbetet för att bygga på kunskap om olika 

metoder för schaktsänkning. Videos och bilder på hur vertikal schaktsänkning har gått till på 

andra ställen har granskats för att bygga idéer på hur man kan sänka schakt i 45 graders 

lutning.  

 

2.2 Genomförande  
Examensarbetet kommer genomföras med hjälp av litteraturstudie gällande drivning av 

vertikala schakt och egna erfarenheter från bergbranschen. Ritningar kommer göras i 

AutoCad 2015 och Bluebeam Revu för att skissa upp lämpligt material och för att enklare 

kunna mäta och visa avstånd. Examensarbetet skrivs på Skanska Sverige AB:s huvudkontor i 

Stockholm. Skanska kommer bistå med nödvändiga nyckeltal för beräkning av tidsåtgång och 

kostnader för att se vad det skulle kosta för dem att sänka ett av schakten i Förbifart 

Stockholm. 
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3. TEORI 

3.1 Alternativ på schaktdrivning 

 

3.1.1Höjning av schakt 

Den vanligaste metoden i dag att driva schakt i Sverige är stigortsdrivning. I denna rapport 

kommer det benämnas som höjning av schakt för att nå enhetlighet med ordvalet till 

motsatsen ”sänkning av schakt”. Den stora fördelen med att höja schakt är att utlastningen av 

bortsprängt berg blir betydligt enklare än vid sänkning på grund av att de sprängda massorna 

faller nedåt. Det finns olika metoder för att höja schakt, det som är signifikant för de olika 

metoderna är att man måste ha en befintlig tunnel under som man börjar driva uppåt ifrån. De 

två vanligast metoderna är raise boring och drivning från Alimak-hiss.  

 

3.1.1 Raise boring 

En metod som har etablerat sig väl på marknaden är stigortsborrning i fullprofil, så kallad 

raise boring. Denna metod bygger på att man borrar ett pilothål (230-350mm) från dagen eller 

från en tunnel ned till en färdig underliggande nivå. När pilothålet är framme fästes en 

rymmare(1-6,5 m) på borrstålet och börjar borra sig uppåt (se figur 1). Denna metod ger ett 

cirkulärt schakt med jämna ytor. Ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv är denna metod att 

föredra. Ingen personal behöver befinna sig i 

schaktet medan det borras. Om schaktet 

behöver förstärkas skickas personal och 

utrustning ned via en plattform och kan då 

förstärka schaktet uppifrån och ned, på så sätt 

har personalen alltid förstärkt berg ovanför 

sig. Dock lämpar sig större rymmarkronor ej 

när schakt lutar upp mot 45 grader, detta på 

grund av att borrstålet lätt nöts av när 

rymmarkronan håller på att skapa ett påhugg. 

Det finns även en stor risk att borrstålet böjer 

sig på grund av den stora tyngden på 

rymmarkronan(en krona med 5,5 m i 

diameter väger ca 35ton) (Hellgren, 2014) 

vilket gör att schaktet inte får den önskvärda 

rakheten. När ett schakt drivs med raise boring faller borrkaxet nedåt och kräver då en 

kontinuerlig utlastning med hjälp av hjullastare och lämplig dumper.  Denna utlastning kan 

skapa problem om schaktet drivs direkt ovanpå en befintlig tunnel då det stör den dagliga 

trafiken eller den pågående driften av tunneln. Att etablera en raise boring-maskin tar lång tid, 

en platta bör gjutas på uppställningsplatsen för att säkra en stabil borrning. Ett stort elverk för 

att genera starkström krävs, samt sedimentationsbassänger som tar hand om borrkax. Det 

finns fler varianter där man använder sig av en raise boring-maskin. Den ena är down reaming 

där man först borrar ett pilothål och sedan fäster rymmarkronan högst upp och fullprofilborrar 

sig nedåt(se figur 2). En annan variant på raise boring är box holding där man borrar ett 

pilothål uppåt och sedan tar ur borrstängerna och börjar rymma ur schaktet nedifrån och upp 

(se figur 3) 

Figur 1, Förklarande bild över Raise boring 
(infrastructures.com). 

 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Alimak-hiss 

Vid drivning med Alimak-hiss sprängs först en kuppa
1
 in bredvid den planerade starten av 

schaktet för att ha en uppställningsplats av hissen. Första salvan på schaktet borras och 

sprängs lämpligtvis med en 

vanlig borrigg och laddtruck 

för att man sedan ska kunna 

sätta fast den första gejdern
2
 

för Alimak-hissen (se figur 

4). När första gejdern är satt 

börjar man att driva sig 

uppåt. Detta sker med 

handhållna borrar, t.ex. 

stoper eller knämatare, luft 

och vatten till borrmaskiner 

                                                           
1
 Kuppa, branschnamn på inspräng del av bergrum som används för vändning av lastbil/lastare eller 

uppställningsplats. 
2
 Gejder, konstruktion för att hissar. 

 

Figur 2, Förklarande bild över Down reaming (Bittooth.com, 
2010). 

Figur 3, Förklarande bild över Box holding (technology.infomine.com, 2012). 

Figur 4, Beskrivande bild av etableringsplats för Alimak-hiss (Plomér, 2011). 
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kopplas till gejdern(se figur 5). Efter skjuten salva färdas man uppåt i en säkerhetshiss som är 

installerad under arbetsplattformen (se figur 6). Det första som måste göras är att fästa en ny 

gejder, detta görs då under oskrotat berg vilket innebär en stor risk för de som arbetar(se figur 

7). Efter fästning av gejder skrotas schaktet och bultas i väggarna. Sedan börjar salvan att 

borras och laddas sedan. Efter sprängning måste schaktet 

ventileras innan man återigen kan åka upp och fortsätta med 

drivningen. Drivning med Alimak kräver en kortare 

etableringstid än raise boring. Denna metod kräver enbart 

tryckluft, vatten och en elektrisk spänning på 230V. Dock tar 

varje salvcykel längre och längre tid ju högre upp i schaktet man 

kommer, detta på grund av att transportsträckan för plattformen 

upp till stuffen blir längre. Ju högre upp i schaktet man kommer 

ökar även risken för att sprängsten från salvan slår sönder 

gejdern eller att sten från skrotningen faller ned och har sönder 

gejder eller drivslangen till hissen. Vid drivning av Alimak 

behövs ej en kontinuerlig utlastning av berg, det lastas då salvan 

har gått av. När schaktet har nått genomslaget kan det 

betongsprutas uppifrån och ned om så önskas. 

Figur 5, Gejder till Alimak-hiss 
(Plomér, 2011). 

Figur 6, Säkerhetshiss till Alimak-hiss (acm.com). 

Figur 7, Etablering av nya gejder med oskrotat berg i 
stuffen (Plomér, 2011). 
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3.2 Sänkning av vertikala schakt 

Sänkning av vertikala schakt är en gammal metod som används i många länder. Vanligaste 

orsaken till att man nuförtiden sänker schakt är att man inte har någon befintlig tunnel att 

driva uppåt ifrån, detta kallas i branschnamn för blindschakt. En annan vanlig orsak är att man 

inte har plats att driva en arbetstunnel ned till önskat djup, istället sänker man då ett schakt 

som man sedan kan skicka ned maskiner i och sedan börja driva tunnel från schaktbotten. I 

vissa större tunnelprojekt kan det löna sig att sänka en tunnel istället för att höja. Detta på 

grund av att man inte behöver vänta tills tunneln är framme där schaktet ska möta den utan 

man kan börja sänka schaktet från dag ett. 

3.2.1 Borra/spräng-metod 

Beroende på schaktets tvärsnittsarea och längd kan olika tid läggas på etablering och 

konstruktioner till maskiner. Vid längre blindschakt kan en hissanordning fästas på väggen för 

att transportera människor och maskiner. Vid kortare och smalare schakt kan man använda sig 

av kranar för att lyfta ned dessa.  

När man borrar salvan i ett sänkschakt använder man ofta handhållna maskiner eller mindre 

borriggar på band eller hjul, detta beroende på tvärsnittsarean på schaktet. Vanligtvis borrar 

man pyramidkil eller pallar (Sandström)Dessa borrplaner ses som nödvändiga eftersom att 

den enda vägen berget kan ta vägen är uppåt, vilket gör att den via pyramidkil kastas i den 

riktningen. Laddning kan ske med valbart sprängmedel, antigen kan man ladda för hand med 

patronerat sprängmedel eller via emulsion t.ex. SME. För att använda sig av 

emulsionssprängmedel krävs att en laddpump och behållare fraktas ned till schaktbotten. Vid 

schakt där inläckage av vatten är hög är det att föredra ett sprängmedel med hög 

vattenresistens och med en densitet högre än vatten.   

Det mest komplicerade och tidskrävande momentet i 

drivning av blindschakt är utlastningen. Denna kan ske på 

olika vis, oftast skickas större baljor (se figur 8) ned som 

kan lastas antigen för via gripklor som skickas ned via wire 

eller en ledad stång. Vid större schakt kan man använda sig 

av en mindre grävare eller hjullastare.  Metod för utlastning 

beror på schaktets tvärsnittsarea och vilka resurser man har 

att tillgodose sig med. Även storlek på de baljor som 

skickas ned är beroende av schaktets storlek. Vanligt är att 

man har minst två baljor så att lastning kan ske konstant, 

medan den en baljan töms lastas den andra. Ofta behövs det 

en person nere på schaktbotten när salvan lastas ur för att 

koppla av och på baljorna, i Sverige får arbete ej ske medan 

baljan hissas upp om ett skydd för fallande sten ej 

installeras på schaktbotten enligt 11§ AFS 2006:6 

användning av lyftanordningar och lyftredskap 

(Arbetsmiljöverket, 2006). Att utlastning är ett tidskrävande 

moment i salvcykeln beror på att det ofta är trångt åt maskiner och att stora kvantiteter berg 

ska uppfodras i baljor om ca 1-5 m
3
.  

Efter utlastning måste schaktbotten rensas, detta görs ofta med blåsrör och fyllhammare. Efter 

rensning av schaktbotten ska en kontroll göras för att se att hela salvan gick ut, hittar man 

kvarvarande borrhål måste de blåsas ur för att vara säker på att inga dolor
3
 finns kvar. Efter att 

                                                           
3
 Dolor, odetonerat sprängmedel. 

Figur 8, Balja för uppfodring av berg 
(Leedem mine services). 
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sulan är rensad kan väggarna förstärkas med önskvärd bergförstärkning. Förstärkningen kan 

bestå av bergbult, nät, sprutbetong eller färdiggjutna betongsegment.  

3.2.2 Sänkning med fullprofilsborr 

Ett alternativ till att använda sig av vanlig borra/spräng-metod är att sänka schaktet genom 

fullprofilsborrning SBM (Shaft Boring Machine). Metoden kan jämföras med att använda sig 

av en TBM
4
 som man driver nedåt. En variant av denna maskin har utvecklats av det tyska 

företaget Herrenknecht i samarbete med gruvföretaget Rio Tinto. Till skillnad från en vanlig 

TBM är borrkronan vänd 90 grader och roterar istället kring sin egna vertikala axel. Borrkaxet 

uppfodras genom de centrala delarna av maskinen vidare till vertikala gummiband som 

transporterar materialet upp till dagen. Inuti maskinen finns ett underhållsrum som gör det 

möjligt att byta ut kuttrar och andra slitagedelar utan att behöva höja upp maskinen. Med 

denna maskin har Rio Tinto lyckats borra 2000 m långa schakt med 12 m diameter i berg med 

hög hållfasthet (Rennkamp) Denna metod lämpar sig bäst för långa schakt med stor 

tvärsnittsarea tack vare den långa etableringstiden.  

 

 

 

  

                                                           
4
 TBM, Tunnel Boring Machine, rälsburen maskin som borrar hel tunnelprofil. 
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3.3 Ventilationsschakt Förbifart Stockholm 
Under 2015 planeras byggandet av Förbifart Stockholm att startas. Denna förbifart är en 

sträcka på ca 21km varav dryga 18km är tunnel genom berg (Brantmark, 2014). För att 

säkerställa tillgången på friskluft i tunneln behöver ventilationsschakt drivas. Förbifart 

Stockholm består av två tunnlar, en i varje körriktning, vardera med tre körfält. Till varje 

tunnel behövs tre luftutbytesstationer, varje sådan station bestod till en början i 

systemhandlingen av tre bergrum och schakt för både tilluft och frånluft (se figur 9) 

Anläggningarna ovan jord blev i ett tidigt skede bestämda vilket gjorde att vissa schakt var 

tvungna att ha en hög lutning, vissa upp till 45 grader mot vertikallinjen, för att komma fram 

till rätt ställe i tunneln(se figur 10). Trafikverkets önskan var att dessa schakt skulle ha en 

diameter på 5,5 m och drivas med raise boring. Dock visade det sig att det ej är lämpligt att 

Figur 9, Först planerad utformning av luftutbytesstationer under jord. (Mattias Roslin, 2014). 

Figur 10, Först planerad utformning på ventilationsschakt, röda schakt för frånluft och blå för tilluft (Mattias Roslin, 2014). 
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använda sig av raise boring till schakt med den lutning och den diametern, en krona på 5,5 m 

bör ej borra i högre lutning än 10 grader från vertikallinjen (Mattias Roslin, 2014). Efter 

förhandlingar ändrades byggplanen så att varje till och frånluftstation fick ett stort bergrum 

med ett vertikalt schakt på ca 10 m i diameter som ska raise borras till 5,5 m och sedan 

strossas. Detta medförde att anläggningarna under jord fick flyttas och göras större, vilket 

ökar bergsspänningarna (se figur 11).  

 

Efter samtal med Skanska Sverige avd. Stora Projekt väcktes frågan om det är möjligt att 

driva lutande schakt genom att sänka dem. Denna rapport kommer att ta fram en metod för 

hur man kan gå tillväga för att säkert och effektivt sänka ett av de först tänkta schakt i 

Förbifarten som lutar 45 grader. Även om schaktet har att ändrats och istället blivit ett större 

vertikalt schakt är det av intresse för Skanska att ha en modell över hur man sänker lutande 

schakt. Detta kan utgöra en god grund när man planerar kommande projekt där schakt lutar, 

t.ex. vid vattenkraftverk, nedgångar till tunnelbana eller andra ventilationsschakt. 

 

  

Figur 11, Senast planerad utformning av luftutbytesstation, enbart ett schakt för tilluft och ett för frånluft per station 
(Mattias Roslin, 2014). Det röda strecket visar spännvidden, för att få perspektiv på längden bör man veta att 
tunnelbredden är ca 11 m. 
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3.3.1 Metoden kortfattat 

Denna rapport kommer att ta fram en metod för att sänka schakt med en bredd och höjd på 5.5 

m och en lutning på 45 grader. Som fallstudie för metoden används det först tänkta schaktet 

till Förbifart Stockholm som skulle gå till ett djup om ca 65 m (se tabell 1). Schaktets 

placering är på Lovö, väster om centrala Stockholm, som till största del består av granit.  

Schaktet har valts att formas som en tunnel med plan sula och valvat tak vilket gör att 

tvärsnittsarean ej blir 30,25 m
2
. Arean är tack vare det valvade taket 27m

2
 vilket är 3 m

2
 större 

än om det hade drivits med raise boring(        ). Den losshållningsmetod som kommer 

användas är konventionell borra-sprängmetod. Tankar fanns att se om fullprofilsborrning med 

SBM var intressant, dock kom man fram i ett tidigt skede att SBM enbart lämpar sig för 

längre hål. Därför valdes att ej titta på om det gick att använda sig av SBM i lutande schakt. 

Borra-sprängmetoden innefattar flera olika enhetsoperationer i brytningsprocessen(se figur 

12) vilka kommer att redogöras för hur de används i denna fallstudie längre fram i rapporten.  

Skanskas önskan är att se om detta schakt 

skulle komma fram innan tunneln är framme 

vid schaktbotten. Detta skulle då medföra att 

schaktdrivningen ej stör tunnelproduktionen. 

De olika metoder som har valts till varje 

enhetsoperation har bestämts med fokus på 

tidsåtgång, mobilitet och arbetssäkerhet. 

Det största problemet med att sänka ett 

schakt som lutar är att finna ett effektivt och 

säkert sätt att transportera material och 

personal. Lösningen blev att använda sig av 

ett rälsburet transportsystem där personal och maskiner fraktas på en plattform som står 

vågrätt. Rälsen kommer att anläggas på schaktets liggvägg (se figur 13). Berg kommer att 

fraktas i rälsburna baljor som lastas med en minigrävare från den skjutna salvan och som 

sedan töms uppe i dagen via bottentömning. För att säkerställa att plattform och baljor ej kan 

skena nedåt och skada nedanstående arbetare installeras en nödbroms på dem. För att borra 

salvan används en mindre ovanjordsrigg med god flexibilitet på bommen för att minska 

antalet förflyttningar av rigg per salva.  

Djup (m) 65 

Lutning (grader) 45 

Längd (m) 92 

Bredd (m) 5,5 

Höjd (m) 5,5 

Tvärsnittsarea (m2) 27 

Teoretisk volym berg (m3) 2484 

Svällningsfaktor 1,6 

Lös volym berg  (Lm3) 3974,4 

Figur 12, Förklaring av cykeln i borra-spräng-metoden (Geotech 
and tunnel engineering, 2014). 

Figur 13, Förklarande bild över liggvägg och hängvägg, det mörka 
partiet visar schaktet. 

Tabell 1, Specifikationer för schaktet. 
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3.3.2 Etablering ovan jord 

Etableringstiden önskas alltid så kort och välplanerad som möjligt på projekten. Vad som 

krävs av en etableringsplats för detta projekt är att den kan bistå med den media som behövs, 

dvs vatten, tryckluft, el och ventilation. I detta projekt utgås det från att beställare bistår med 

vatten och el till etableringsplatsen. Beställaren står också för nödvändig bortförsel av vatten, 

i detta fall troligtvis till Stockholms avloppssystem. 

Vad som behöver få plats på etableringsplatsen 

 Manskapsbodar 

 Redskapsbodar 

 Materialupplag 

 Uppställningsplats för grävare 

 Två wire-spel 

 Tömningsanordningar för bergbaljor 

 Upplag för berg 

 Rälsplattformar  

 Kompressor Atlas Copco 186 

 Uppställningsplats åt Aliva 267 

 Ventilationsanordning 

 Lastare Volvo L90 

 Sedimenteringsanläggning 

 

Manskapsbodarnas syfte är att agera kontor åt en tjänsteman och omklädningsrum, toalett och 

matsal till tre arbetare. Redskapsboden ska rymma verktyg samt slitagedelar, även ett ställ för 

slangpressning är nödvändigt. I materialupplaget ska plats för borrutrustning, rör och slang 

finnas. 

De två wire-spelen placeras rakt framför schaktets skärning, av vikt är att noggrant mäta in 

deras position för att slippa onödigt slitage på wire som dras snett. Rälsen för den vågräta 

plattformen går rakt mot wire-spelet. Den räls som är till för bergbaljor samt vågräta 

plattformen kröker av från wire-spelet och går till en tömningsanordning, den har även en 

avstickare för uppställning av bergbalja samt plattform. I närheten av tömningsanordningen 

anläggs ett upplag för berg.  

I närheten av schaktets skärning installeras en sedimentationsdamm samt oljeavskiljare för 

rening av pumpvatten innan det går vidare till avloppet. Grävarens uppställningsplats blir 

bredvid schaktet på den sida som den vågräta plattformen går på, detta för att kunna få en 

smidig av och påstigning. I närheten placeras även en kompressor, Atlas Copcos 186 är 

lämplig då den är flyttbar med personbil och kan leverera tillräcklig mängd luft. Bredvid 

kompressorn ställs en Aliva 267 för sprutning av betong upp. Ventilationsfläktar anläggs vid 

skärningen till hängväggen för att ta minimal plats.  
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Det berg som kommer upp med baljorna töms ovan jord och behöver sedan lastas vidare till 

lastbil. Då kapacitet på baljorna ej är särskilt hög, 3,375 m
3
/balja, behövs ingen större 

lastmaskin, en Volvo L90 lämpar sig väl för detta arbete. Denna maskin lastar sedan berget 

vidare till ett upplag och sedan till lastbil.  

3.3.3Transport av material och människor 

3.3.3.1Wire-spel 

Uppfodringen av plattformar och bergbalja kommer att drivas med eldrivet wire-spel. Då båda 

spelen kommer att driva plattformar eller bergbalja utformas de efter det tyngsta ekipaget, 

som är plattformen som borriggen lastas på. En stor del av säkerheten för arbetare som 

befinner sig på plattform och nere i schaktet bygger på att wire-spelen har väl fungerande 

säkerhetsfunktioner. 

Nödvändiga säkerhetsfunktioner: 

 Överlast, måste känna av när lasten överstiger maximalt tillåten. 

 Underlast, vid nedfirande kan det hända att plattform eller bergbalja blir att fastna på 

rälsen. Wire-spelen ska då känna av att lasten är lägre än vanliga fall och då stanna. 

 Överhettning, blir spelen överbelastade ska de automatiskt stanna. 

 Varning för överspel, om sista lagret påbörjas på wire-trumman ska spelet automatiskt 

slås av. 

Det är av vikt att wire-spel ses över och besiktas för att säkra att de följer arbetsmiljöverkets 

föreskrifter i AFS 2003:6 Gällande besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska 

anordningar (Arbetsmiljöverket, Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska 

anordningar, 2003). Rekommenderat är att wire ses över minst en gång i veckan för att säkra 

att inga brott skett på den. 

3.3.3.2 Räls 

För att få en stabil uppfodring av material och personal kommer 

plattform och bergbaljor att transporteras på ett rälssystem och drivs 

upp med wire-spelet. På grund av den höga lutningen är det viktigt 

att rälsen konstrueras på så vis att en urspårning ej är möjlig. Valet 

har gjorts att ha en dubbelsidig räls, något som kan jämföras med en 

I-balk. Detta gör att plattformar och bergbaljans hjul kan gå på ovan 

och undersidan om rälsens flänsar. För att förhindra att långa stopp i 

produktionen på grund av utslitning är det av vikt att materialet på 

rälsen är hårdare än hjulen, det är lättare att byta hjul än räls. Det är 

av vikt att rälsen konstruktion är enkel att montera manuellt för att 

snabbt komma ned med plattform och bergbalja till önskad nivå. 

Därför kommer varje räls att byggas på en färdig platta (se figur 14) 

med en längd på 1 m för att snabbt kunna sänka den. Rälsens byggs 

med en spårvidd på 1,5 m för att kunna tömma bergbaljan via 

botten. För att säkra att bergbaljan och plattformar ej ska kunna åka Figur 14, Rälsplatta sedd 
ovanifrån, det grå partiet 
visar rälsen. 
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ned vid brott på wire sätt kuggar på undersidan räls där man på bergbaljan och plattformar 

använder sig av kugghjul istället för hjul. Kugghjulen på bergbaljan och plattformarna har en 

inbyggd mekanism som gör att de har en maxfart, vid brott på wire slår denna mekanism ifrån 

vilket gör att de ej kan skena. 

Schema över montage av rälsplatta:  

1) Ytan på liggväggen som rälsplattan skall monteras på rensas och skrotas. 

2) En exakt form av rälsplattan i ett lätt material, t.ex. plywood, sätt mot liggväggen. På 

den finns hål utborrade som är placerade på samma ställe som på den verkliga 

rälsplattan. 

3) Hålen markeras på liggväggen med sprayflaska. 

4) De markerade hålen borras sedan till ett djup av 0,8 m in lodrät mot liggväggens yta.  

5) I hålen gjuts gängstål med en diameter om ¾” som sticker upp 1 dm. Formen sätts 

över gängstålen för att säkra att rälsplattan sedan kommer att passa. Lämpligt 

gjutningsmedel är kemisk polymer för att få en snabb brinntid. 

6) När gängstålen sitter fast i berget tas formen av. 

7) Låsmuttrar gängas på stålen och sedan läggs formen på igen och passas in med 

ovanliggande räls. Inpassning sker genom att muttrarna skruvas upp eller ned. 

8) När muttrarna är i rätt läge lägg rälsplattan på och fixeras med ovanliggande muttrar.  

9) För att säkra att muttrar ej kan gängas ur läge kan de punktsvetsas fast. 

10) Vid behov kan rälsplattorna undergjutas. 

Material som behövs för montage av rälsplatta: 

1) Form av plywood. 

2) Skrotspett. 

3) Fyllhammare. 

4) Lämplig bergborrmaskin, t.ex. knämatare med kortare borrstål och krona. 

5) Munstycke till knämatare för blandning av kemisk polymer i borrhålen. 

6) Vattenpass för att säkra linjärt montage. 

7) Patroner med kemisk polymer. 

8) Sprayflaska. 

9) Gängstål med tillhörande muttrar. 

10) Mutterknackare, el eller luftdriven. 

11) Svets, enklare variant, typ pinnsvets på 230V. 

Med tanke på att sänkning av rälsen kommer att utföras medan salvan borras har det valts att 

borra hål för rälsbyggen med en handhållen borrmaskin. Detta för att ej störa den tidskrävande 

borrningen av salvan. För att skydda rälsen vid sprängning kan de nedersta plattorna plockas 

bort innan salvan skjuts. Detta gör att bultarna för montage redan sitter där när plattformen 

ska ned igen vilket gör att rälsen snabbt kan sättas dit igen. I och med att plattformen går att 

sänka ned ca 2,5 m utan räls kan nya rälsplattor installeras från plattformen. För att minska 

risken för att bergbalja eller plattform åker av rälsen längst ned installeras alltid ett stopp på 

den sista rälsplattan som gör att balja och plattformar ej kan åka av. 
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3.3.3.3 Rälsplattform 

För drivning av schaktet krävs att två olika plattformar och en bergbalja kan transporteras ned. 

Då enbart två av dessa får plats att åka ned samtidigt måste en smidig anordning byggas för 

att snabbt kunna flytta plattformar och bergbalja från schaktets räls för att snabbt göra plats åt 

en annan. Detta har lösts genom att bygga en mobil rälsplattform där de två plattformarna och 

bergbaljan får plats att ställa upp sig(Se figur 15). Denna rälsplattform rör sig i sidled vid 

schaktets skärning via räls, vilket gör att det går att skifta mellan vilka plattformar som 

används och att flytta undan plattformen vid sprängning. Förflyttning av rälsplattformen görs 

med lastaren. 

 

Figur 15, Rälsplattformen sedd ovanifrån. Det grå partiet visar schaktets mynning. Den blå fyrkanten visar 
rälsplattformens kanter. De bruna strecken visar räls.  Borriggens plattform är markerad med 1, grävarens och 
personalens plattform är markerad med 2, bergbaljan är markerad med 3. 

Som det går att se i figur 15 är den parallella plattformen för borriggen till vänster, den 

vågräta för grävare och material i mitten och bergbaljan till höger. Denna utformning har valts 

för att kunna få en fungerande utlastning från bergbaljan. När bergbaljan har transporterats 

upp på rälsplattformen slås en sprint ut ur den som gör att botten öppnas och berg faller ut, så 

kallad bottentömning. För att få en enkel bortförsel av berget från baljan placeras en mindre 

container under rälsplattformen som gör att allt berg från en balja kan bäras bort med lastaren 

på en gång. I figur 16 kan man se rälsplattformen från sidan. För att få upp personer till den 

vågräta plattformen installeras en stege upp. Material som ska lastas på den vågräta 

plattformen läggs i skopan på lastare och lyfts upp. För att få en stabil grund för 

rälsplattformen bör det gjutas en platta för den, rekommenderad tjocklek på plattan är 0,3 m. 



 

21 
 

 

3.3.3.4 Plattformar 

För att få ned grävare, borrigg, material och personer har två plattformar valts att användas. 

Den ena plattformen byggs så att den står vågrät vilket gör transporten av grävaren 

skonsammare då oljor kan ligga på rätt plats i motorn medan den arbetar från plattformen. 

Detta medför också att den kan nyttjas som arbetsplattform för arbetare, t.ex. vid 

handskrotning och betongsprutning. För att plattformen ska vara säker att färdas i och arbeta 

från måste viss säkerhetsutrustning installeras på den. Om wiren går av måste plattformen ha 

ett bromssystem som slår in. Detta kan konstrueras genom att sätta kugghjul som går mot 

undersidan av rälsen, där det också finns kuggar. Om wiren skulle gå av känner dessa kuggar 

av att hastigheten är för hög och då åker en sprint ur som gör att kugghjulen låser sig mot 

kuggarna på rälsen. Om detta säkerhetssystem inte fungerar vid brott av wire ska en nödbroms 

finnas på plattformen som aktiveras manuellt. Vid brott på wire finns risk att den faller ned på  

 

 

plattformen, för att skydda personer och maskiner som befinner sig på plattformen installeras 

ett tak på plattformen som tar emot wiren. Det måste även finnas ett avtagbart räcke på 

Figur 17, plattformens mobilitet med hjälp av den luftdrivna vinschen. 

Figur 16, Rälsplattformen sedd i profil, höjd och bredd är 3 m. Bergbaljan är markerad med 1, container för berg 
markerad med 2 och wire-spel markerad med 3. 
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plattformen som gör att man kan arbeta med grävaren samtidigt som man kan arbeta för hand 

från den utan att risk för fall uppstår. För att plattformen ska vara stabil att arbeta från behöver 

den kunna förankras mot liggväggen när den står stilla. Detta kan göras genom att installera 

hydrauldrivna ben på den som trycks ned mot berget. För att få en bra mobilitet på 

plattformen kommer ett mindre wire-spel installeras högst upp på den, detta i kombination 

med gummihjul längst ned på den gör att den kan sänkas ca 2,5 m utan räls (Se figur 17). På 

så vi kan grävaren enkelt röra sig nära salvan utan att räls har byggts ända ner. Wire-spelet på 

plattformen kan drivas antigen via luft eller el. Lämpligast är att driva den via luft då en enkel 

kopplingsdosa kan installeras på plattformen. Denna dosa kan leda luft till både wire-spelet 

och annan utrustning som kräver luft, t.ex. bergborrmaskin, och mutterdragare. Detta wire-

spel gör även att plattformens går att reglera utan spelstyrarens hjälp. 

Plattformen måste byggas så att den klarar av tyngden av minigrävaren samt utrustning och 

människor. Storleken på plattformen är 2,4x2,5 m för att få plats med grävaren samt övrig 

utrustning. Plattformen kommer att behöva ett stag nedåt för att säkra god hållfasthet, detta 

medför att den inte kommer att kunna åka hela vägen ned till sulan (se figur 18). 

 

 

 

 

 

 

Figur 18, Det röda strecket visar plattformens avstånd till schaktbotten som är ca 1 m. 
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Vilken utrustning ska man ha plats för på den vågräta plattformen? 

 Grävare 

 Handhållen borrmaskin  

 Borrstål till handhållna 

 Kronor till handhållna 

 Skrotspett 

 Injekteringspump till bergbultar 

 Bergbultar 

 Blåsrör för rensning av sula 

 Blåsrör för rensning av borrhål 

 Vattenpump 

 Fyllhammare 

 Mutterdragare  

Plattformen som transporterar borriggen ligger plant på rälsen och utrustas med ett fäste för 

borriggens vinsch som förenklar av och påstigning av borriggen på plattformen (Se figur 19). 

På detta vis kan borriggen färdas upp utan att behöva vara igång och på så vis skada motorn 

på grund av lutningen. Även denna plattform har måtten 2,4x2,5 m. Av vikt är att maskiner 

går att förankra väl på den plattform som ligger parallellt mot liggväggen för att följa 37§ i 

AFS 2010:01 gruv och bergarbeten (arbetsmiljöverket, 2010) 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Båda plattformarna har stommar byggda av HEB-balk och golv av plåtdurk.  Dessa material 

  
Längd HEA 100 mm 
(m) 

Vikt 
(kg/m) Plåtdurk 5 mm (m2) Vikt/ m2 Vikt hjul (kg) 

Total vikt 
(kg) 

Parallell 
plattf. 16,7 16,7 6,0 39,3 100,0 614,9 

Vågrät 
plattf. 48,4 16,7 8,0 39,3 100,0 1 222,3 

Tabell 2, Beräkning av vikt på plattformarna. 

Figur 19, Den parallella plattformens utformning. 
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ger plattformarna en uppskattad vikt enligt tabell 2. Som det går att utläsa blir den parallella 

plattformen vikt ca 615 kg, då borriggen väger ca 5300 kg blir den totala vikten på ekipaget 

5915 kg. Då borriggen körs enbart på den ena sidan om schaktet behöver det wire-spelet klara 

minst denna vikt. Den vågräta plattformen är uppskattad att väga ca 1230 kg, då grävaren 

väger ca 4000 kg blir det ekipaget att väga ca 5230 kg. Då en fylld bergbalja beräknas väga 

5350 kg anpassas wire-spelet efter den istället. 

För att arbetsplatsen ska vara laglig att arbeta på krävs att en utrymningsväg som är oberoende 

av plattformen installeras enligt 30§ i AFS 2010:01 gruv och bergarbeten (arbetsmiljöverket, 

2010). Detta görs lämpligast genom att montera en byggtrappa längst in mot väggen, denna 

monteras enkelt i 2 metersbitar som har en bredd på 450 mm. Av säkerhetsskäl är det viktigt 

att trappan är upplyst även om strömavbrott inträffar, detta löses genom att lampor med 

inbyggda batterier hängs upp i schaktets hängvägg var tjugonde meter. Vid eventuellt 

strömavbrott blir dessa att lysa grönt för att visa vägen ut 

3.3.3.5 Bergbalja 

Bergbaljans uppgift är att transportera upp berget på ett säkert och effektivt sätt. Av 

säkerhetsskäl bör denna vara utrustad med ett säkerhetssystem som liknar plattformarnas, den 

bör alltså ha bromssystem som gör att den automatiskt blir att stanna vid brott på wire. För att 

säkra att inget berg ramlar ur baljorna på vägen upp utrustas de med lock, lämplig med ett 

lock av polyestertyg med stålribbor så det går att rulla ihop längst fram i baljan. När baljan är 

fylld klickar operatören i minigrävaren på en knapp i hytten som gör att locket åker över. För 

att vara säker på att locket är helt stängt installeras sensorer på baljan som gör att wire-spelet 

ej kan dra upp baljan om inte locket är helt på.   

Planerad utformning på bergbaljan ses i figur 20, bredden är 1,5 m vilket ger varje balja en 

volym på 3,375 m
3 

(Se tabell 3).  

 

A 0,5 m 

B 2 m 

C 1,5 m 

D 0,5 m  

Area 2,25 m2  

Bredd 1,5 m 

Volym 3,375 m3 

 

 

Baljan byggs av fyrkantiga ihåliga stålbalkar som svetsas ihop till en ram som sedan kläs in 

med 10 mm plåt. Detta plus hjul på baljan ger den en uppskattad vikt enligt tabell 4. 

Tabell 3, Mått på bergbalja. 

Figur 20, Förklaring över geometri på bergbaljor. 
Beräkningar på area är gjorda i AutoCad 2015. 
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Mantelyta bergbaljor m2 Volym plåt m3 Vikt (kg) 

9 0,09 707 

      

  Längd   

Meter balk 50x50x4 mm (5,45 
kg/m) 13,5 74 

  Antal   

Hjul 25 (25 kg/st) 4 100 

      

  Totalt 880 

 

Beräkningar i tabell 4 visar att en tom bergbalja väger ca 800 kg, i tabell 5 redovisas för vad 

en lastad bergbalja väger och då vad wire-spelet för bergbaljan måste klara av att dra upp. 

Även fast varje balja rymmer 3,375 m
3
 beräknas varje balja i verkligheten enbart fyllas med 

2,75 m
3
.  

 

Teoretisk volym bergbalja (m3) 3,38 

Verklig volym bergbalja (Lm3) 2,75 

Svällningsfaktor 1,60 

TF berg/bergbalja (m3) 1,72 

Vikt tom bergbalja (kg) 880 

Densitet granit(ton/m3) inkl. överberg 2,70 

Vikt berg (ton) / bergbalja 4,65 

Total vikt/ bergbalja (ton) 5,53 

 

Eftersom att grävaren kommer att stå på plattformen nere i schaktet samtidigt som 

bergbaljorna åker upp och ned måste hållfasthet och säkerhetsutrustning på räls och baljor 

beräknas och tydligt redovisas innan arbete för påbörjas (Arbetsmiljöverket, Förfrågan om 

arbete under ledad last, 2014). 

3.3.4 Borrning 

För att kunna ladda berget med önskvärt sprängmedel måste hål borras i berget. Borrningens 

utförande är av stor vikt på hur resultaten på sprängningen ska bli, en lyckad borrning är en 

förutsättning för en lyckad sprängning. Något som är avgörande för en lyckad borrning är att 

borrplanen
5
 passar tunnel/schakt-profilen samt att hålens parallellitet är god.  

                                                           
5
 Med borrplan menas mönstret hålen borras i för att få önskad profil på tunnel/schakt. 

Tabell 4, Tabell över mått och vikt på var bergbalja. 

Tabell 5, beräkning och sammanställning på bergbaljans vikt. 
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Det finns olika metoder för att borra i berg, det som önskas av utrustningen i denna metod är 

att den ska lämpa sig för trånga utrymmen, vara flexibel och ha en hög effektivitet.   

Vanligtvis när man driver sänkschakt använder man sig av pyramidkil. Hålen borras då snett 

in mot mitten för att ge berget en kastande effekt uppåt när salvan skjuts. Detta är lämpligt då 

schaktet är vertikalt. I vanlig ort/tunneldrivning är det i Sverige vanligast att använda sig av 

parallell grovhålskil. Ett par grovhål (>100mm) borras parallellt i salvans öppning och gör då 

att det berg som först sprängs kan expandera mot tomrummen i grovhålen innan det kastas ut 

mot orten/tunneln.   

Eftersom att schaktet i detta projekt lutar 45 grader kan det ses som en blandning av ort/tunnel 

och vertikalt schakt. De båda kilarna skulle gå att använda, dock har det valts att använda 

parallell grovhålskil. Detta har valts med åtanke på det trånga utrymmet i schaktet, det blir för 

trångt för att få en bra vinkel på en pyramidkil. Borrhålen kommer att borras till ett djup av 

2,5 m för att minska risken av en bomsalva. En vanlig ort/tunnelsalva kan ha ett borrhålsdjup 

på upp mot 6 m, på grund av att berget i detta projekt ska sprängas uppåt har detta djup 

reducerats till 2,5 m. Med parallell grovhålskil trycks de första delarna av salvan mot varandra 

innan de kastas framåt, detta gör att uppkomsten av skut minskar. Detta är av stor vikt då 

lastningen av berg redan är av stor tidsåtgång i detta projekt. Som borrigg i detta projekt 

kommer en Sandvik DC301R att användas (Construction.sandvik.com, 2013). Denna har valts 

på grund av att den är relativt liten och har en flexibel bom som gör att den enkelt kan borra 

både salva och bult. 

För att förenkla förflyttning av 

borriggen kommer var salva att skjutas 

så att botten på schaktet blir vågrät, en 

vinkel på 135 grader uppstår då mellan 

liggväggen och botten. Detta gör då att 

borriggen kan köras ned med 

plattformen som går parallellt med 

liggväggen och sedan åka av den och 

via egna hjul transporteras på botten 

av schaktet. Att schaktets botten skjuts 

så att botten blir vågrätt medför att 

profilen på borrplanen blir större än 

schaktets tvärprofil(se figur 21). 

Eventuellt kan sulans skjutas så den ej 

är helt horisontell utan lutar något mot liggväggen, detta underlättar pumpningen av vatten. 

Med tanke på det ändå blir lika mycket teoretiskt fast berg som ska losshållas per salva kan 

cc-mått på borrhålen vara större än om man hade sprängt rätvinklig mot liggväggen. En fördel 

med att ha en större area på borrplanen är att andelen inspänt berg per salva är lägre än vid en 

mindre area. Ur säkerhetssynpunkt är detta bättre då man kan komma åt att skrota och lasta ur 

utan att ha nysprängd takyta ovanför sig (se figur 22).  

Figur 21, Skillnad på ortprofiler, A visar vid horisontell sula 5,5x7,78 m B 
visar vid vinkelrät sula 5,5x5,5 m. 
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För att montage av rälsplattor ska gå snabbt krävs att ytan på liggväggen är så slät som möjligt 

och att sprickbildningen inte blir för stor. För att optimera ytan på liggväggen borras den 

tätare än resterande kontur. För att säkra ett tryggt arbetssätt bör sulan och eventuella 

kvarvarande borrhål rensas med blåsrör enligt 36§ i AFS 2010:01 gruv och bergarbeten. Detta 

för att säkra att man ej ansätter borrhål på odetonerat sprängmedel, så kallat dolor 

(arbetsmiljöverket, 2010). För att säkra att borriggen få plats till att röra sig och komma åt 

överallt på schaktbotten har skalenliga ritningar gjorts i Bluebeam Revu, resultatet ses i figur 

23. 

 

Figur 23, Montage över borriggens rörlighet på schaktbotten där de röda strecken visar schaktets teoretiska utformning. 
Bilden till vänster och den mittersta visar schaktet i profil medan den högra är sedd ovanifrån. Bilder och mått på 
borriggen är tagna från Sandviks broschyr (Construction.sandvik.com, 2013).  

 

3.3.4.1Borrplan 

I figur 24 ses den planerade borrplanen. Den är ritat i 5,5x5,5 m-profil för att enklare se 

hålavstånd. I verkligheten projiceras den 45 grader, vilket på denna bild hade gett den ovala 

borrhål. Fyrkanten i figur 24 visar placering av kilen som beskrivs i figur 25. Kilen har valts 

att placeras en bit nedåt, underkant kil är 1,4 m ovanför teoretisk liggvägg, Detta för att 

konturen i liggväggen lättare ska gå ut och på så vis bli slät. Uträkningar för antal borrhål och 

specifik laddning ses i tabell 6. 

Figur 22, De röda strecken visar icke förstärkt takparti efter utlastning. 
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Som det går att utläsa i tabell 6 är den specifika borrningen nästan 3 m/m
3
,
 
vilket är normalt 

för sänkschakt. Den specifika borrningen är högre än vid vanlig ort/tunneldrivning då man i 

detta fall strävar små fraktioner på sprängstenen för att underlätta utlastning. Den täta 

borrningen vid liggväggens kontur är även en bidragande faktor till det höga värdet på den 

specifika borrningen. Då verkliga tester av borrplanen ej varit möjligt under skrivandet av 

denna rapport bör det nämnas att borrplanen troligtvis kommer att modifieras och optimeras 

under drivningens gång. 

Borrhålsdiameter (mm) 48 

Grovhålsdiameter (mm) 115 

Antal hål kontur 34 

Antal hål hjälpare 20 

Antal hål stross 10 

Antal hål kil (laddade) 16 

Antal grovhål 2 

totalt antal hål 82 

Borrhålslängd (m) 2,5 

Antal borrmeter/salva 205 

Volym berg(TF)/ salva (m3) 68,5 

Specifik borrning (m/m3) 2,99 

Tabell 6, beräkningar för borrplan. 

Figur 25 Borrplanenens kil. Parallell 
grovhålskil med kvadratisk 
utformning om 1,6x1,6 m. Grovhålen 
är 115mm och de laddade hålen är 48 
mm. 

Figur 24, Planerad borrplan, fyrkanten visar kilen som beskrivs i bild 
25, håldiameter är 48 mm i de laddade hålen och 115 mm i grovhålen. 
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3.3.5 Laddning  

Då man i detta projekt vill ha en snabb och enkel metod som ej kräver att komplicerad 

utrustning installeras och transporteras upp och ned i schaktet har det valts att ladda hålen 

med patronerat nitroglycerinbaserat sprängämne, t.ex. Oricas Eurodyn Magnasplit (Se bilaga 

A).  Detta görs då helt för hand och det enda som behöver tas med ned på plattformen är 

sprängmedlet, tändsystem och träkäpp. Hålen i kilen och strossen kommer att laddas 

kraftigare än yttre hål för att säkra att salvan ej går i bom. Planerat är att använda Magnasplit 

32 mm i kil och stross och 25 mm i hjälparna och konturen för väggar och tak. Sulan kommer 

att laddas med Magnasplit nr1 17 mm (Se bilaga B), detta är ett klenare sprängmedel som är 

nödvändig då man önskar en försiktigare sprängning vid sulan. 

Det som skiljer laddningen mest från vanlig ort/tunnelsprängning är sulan. Det som i denna 

profil kan jämföras med sulan i en tunnel eller ort är schaktets liggvägg. I vanlig 

ort/tunnelsprängning borras hålen i sulan med högre hålavstånd än konturen och laddas 

istället kraftigare. Detta görs för att undvika att sulan får gaddar och för att sprängningen skall 

orka lyfta upp ovanliggande berg då denna oftast skjuts sist. Om sulan blir ojämn i en tunnel 

fylls hålrummen enkelt upp med sprängsten eller ballast. I detta projekt måste man sträva efter 

att liggväggen blir så slät som möjlig för att underlätta montage av rälsplattor. Detta medför 

att konturhålen i liggväggen måste borras tätare än resterande hål och laddas klenare. En 

metod kan vara att borra extremt tätt (hålavstånd på enbart ett par cm) där man uppskattar att 

rälsplattorna kommer att monteras. 

Som tändsystem har Exel LP valts (Se bilaga C). Detta bedöms lämpligast då det är ett icke-

elektroniskt tändsystem som ej kan påverkas av omkringliggande elektroniska apparater. 

Detta ökar säkerheten då det är väldigt trångt i schaktet och vissa eldrivna maskiner används 

där nere. Tändkapslarna knyts ihop med Exel Starter(Se bilaga D) som sedan kopplas till Exel 

Lead-In-Line(Se bilaga E) för att på ett säkert avstånd kunna antända salvan.  

Då fältförsök för att testa olika alternativ för specifik laddning ej varit möjligt under 

skrivandet av denna rapport är det något som måste testas fram vid eventuell projektstart. Att 

räkna med är att specifik laddning i sänkschakt är högre än vid vanligare sprängarbeten, man 

kan förvänta sig minst 2-4 kg sprängmedel/m
3 

berg (Olofsson, 2007). Detta beror på vilken 

borrplan man väljer att använda sig av och vilka egenskaper berget har. Den specifika 

laddningen måste alltså testas fram för varje salva och för varje del av profilen för att finna 

den optimala.  

För den eventuella borrplanen som visas i figur 24 har uträkningar för specifik laddning gjorts 

i Excell och redovisas i tabell 7. 
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Produkt 
Vikt/stav 

(kg) 
Antal 

hål Stavar/hål Antal stavar/salva 
Vikt/salva 

(kg) 

Magnasplit nr 1, 
17mm  0,11 12 5 60 6,6 

Magnasplit 32 mm  1,16 26 2,5 65 75,4 

Magnasplit 25 mm  0,68 42 2,5 105 71,4 

        Total vikt per salva 153,4 

        
Volym 

berg(TF)/salva 67,5 

        
Specifik laddning 

kg/m3 2,27 

 

Den specifika laddningen kan ses som relativt låg för sänkschakt, detta beror på att hålen i 

sulan har valts att borras tätt och laddats klent för att minska sprickbildning i berg samt 

underlätta montage av rälsplattor. Det faktum att schaktet ej är vertikalt samt att varje salva 

har en stor fri area gör att en högre specifik laddning ej är nödvändig. En uppskattad indrift 

har satts till 95 %. 

3.3.5.1 Förberedning för sprängning 

För att skydda personer och omkringliggande byggnader kommer mynningen på schaktet att 

täckas med sprängmattor innan skjutning. För att få en snabb täckning placeras två balkar på 

sidan av schaktet. Dessa balkar läggs sedan över schaktet och sedan täcker man dem med 

sprängmattor. 

3.3.6 Ventilation 

För att säkra en god och säker arbetsmiljö måste ett ventilationssystem dimensioneras för 

schaktet. För att säkra god luft vid schaktets botten och för att minska risken för luftproppar 

kommer ett system med en tryckande och en sugande fläkt att installeras. Från fläktarna leds 

luft ned med hjälp av fasta rör (spirorrör). Den tryckande fläkten ska klara av att blåsa in 

lämplig mängd friskluft åt dieselmaskiner samt för utvädring av spränggaser inom utsatt tid 

som är 30 min. För beräkning av lämplig mängd luft som bör tryckas in i schaktet för att 

vädra ut spränggaser använder man sig av följande formel (Tomas Franzen, 1984). Resultat av 

uträkningar ses i tabell 8. 

3.3.6.1 Spränggaser 

   
 

 
(     ) 

Qe= Nödvändig lufttillförsel mätt i   
  

   
 

A= Tvärsnittsarea på tunnel/schaktet 

t= Utvädringstid i sekunder 

L= Spränggasernas transportväg vid tunneln/schaktet slut. 

Tabell 7, Beräkningar över antal kg sprängmedel per salva samt specifik laddning. 
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Tabell 8, Visar ventilationsbehov vid spränggaser för en utvädringstid på en halvtimme. 

A 30,25 

t 1800 

L+120 212 

Qe 3,56 

 

3.3.6.2 Dieselavgaser 

För ventilering under kontinuerlig drift under jord finns olika formler som företag använder 

sig av. På Skanska väljer man att använda sig av en tumregel som säger att nödvändig 

lufttillförsel är fyra m
3
 per effekt (p) mätt i kW och minut, formeln ser alltså ut enligt följande 

    
   

  
 

Den maskin som har högst effekt är borriggen vars motor ligger på 61 kW, därför har 

beräkningar på lufttillförsel gjorts på denna effekt, resultat går att utläsa i tabell 9. 

 

 

p 61 

faktor 4 

Qe (min)   244 

Qe (sek)   4,07 

 

3.3.6.3 Val av fläkt 

Då den nödvändiga kapaciteten är högst för att ventilera ut dieselavgaser dimensioneras 

ventilationssystemet efter det. Som fläkt väls Atlas Copcos minsta som heter Swedvent 

AVH63 (Atlas Copco). Denna fläkt har en kapacitet på 3-9 m
3
/sek, och en diameter på ca 

900mm vilket lämpar sig bra för schaktet. Luften väljs att transporteras i schaktet via två 

ventilationsrör, ett för tryckande och ett för sugande, som installeras i schaktets hängvägg. Då 

fläkten har en kapacitet på upp till 9 m
3
/sek kan rörens diameter minska från 900 mm till ca 

500 mm, detta främst för att inte minska utrymmet i schaktet allt för mycket. Rören monteras 

antigen via bultband eller annat fäste så tätt intill hängväggen som möjligt, detta gör enkelt för 

hand. Lämpligt avstånd mellan rören ände och stuffen bestäms medan schaktet drivs, 

uppskattningsvis bör det ligga kring 20m för den sugande och 25 för den tryckande. Av vikt 

är att ej enbart lita på teoretiska beräkningar för ventilationskapacitet, luftkvalitén bör med 

jämna mellanrum mätas för att säkra god arbetsmiljö (Tomas Franzen, 1984). 

3.3.7 Lastning av berg 

Den största utmaningen med att driva ett lutande schakt nedåt är att på ett effektivt och säkert 

sätt lasta ur berg, det är ofta väldigt trångt och material forslas upp medan arbetare står 

Tabell 9, Ventilationsberäkningar för kontinuerlig drift beräknat 

på borriggens effekt. 
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nedanför. Tankar fanns på att använda sig av en Häggloader (även kallad krafslastare). Denna 

typ av lastare används vid trånga tunnlar eftersom att den inte behöver vända på sig, den 

matar ut materialet via band från framsidan till baksidan av lastaren. Dock skulle en sådan 

lastare inte få plats att stå i funktionell lutning i detta schakt.  

Tankar fanns på att kunna lasta ur berget med hjälp av en vakuumlastare som utvecklats av 

DISAB. De har utvecklat en rälsburen modell som åker på huvudnivån i Kiruna och suger upp 

malm som tågen tappat. Dock visade det sig att någon modell av vakuumlastare som skulle 

passa i storlek ej fanns på marknaden. 

Alternativet blev att använda sig av en minigrävare på ca 4 ton, en Volvo EC35C valdes 

(Volvoce.com). Grävaren skickas ned på plattformen på den horisontella plattformen och kan 

därifrån lasta ned berget i bergbaljorna. 

Mätningar som visas i figur 26 har skalenligt gjorts i Bluebeam Revu för att säkra att grävaren 

får tillräckligt utrymme.  

Då denna grävare är relativt liten krävs det att berget är sprängt till mindre fraktioner och att 

uppkomst av skut minskas så mycket det går. Då uppkomst av skut ej går att undvika helt och 

hållet måste en snabb lösning finnas för att forsla bort dessa. På grund av detta kommer ett 

snabbfäste att installeras på grävaren som gör att den snabbt kan lägga ifrån sig skopan och 

fästa en hydraulhammare på bommen, denna fungerar då som skutknackare och kan även 

hjälpa till vid skrotning om större block hänger i väggen. 

 3.3.8 Skrotning 

För att säkra att berg som hänger löst på väggar och tak ej faller ned och skadar arbetare 

måste berget skrotas efter varje salva. Skrotning kan antigen ske manuellt eller maskinellt. 

Maskinellt kan det ske med en speciellt utformad skrotningsrigg eller med hydraulhammaren 

som sätts på grävmaskinen. En skrotningsrigg är vanligt att använda sig av vid 

ort/tunneldrivning, dock gör storleken på riggen att den ej är lämplig att använda sig av vid 

schaktarbeten. Ett alternativ till detta projekt är att använda sig av hydraulhammaren som 

fästs på minigrävaren, men med tanke på att det är väldigt trångt i schaktet skulle grävaren 

inte kunna arbeta optimalt med hydraulhammaren. Det faktum att det är trångt i schaktet 

skulle även utgöra en risk för den som sitter i minigrävaren och skrotar då den inte alltid kan 

Figur 26, Montage över grävarens position i schaktet. De röda strecken visar teoretisk utformning på schakt och 
plattform. Bilderna och mått på grävaren är tagen från Volvos hemsida (Volvoce.com, 2013). 
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stå på lämpligt avstånd från hängväggen då den skrotas. Risk för fallande sten som skadar 

arbetare eller utrustning skulle då öka drastiskt.  

För detta projekt har det istället valts att främst använda sig av manuell skrotning, så kallad 

handskrotning. Handskrotning utförs med ett brytspett av aluminium med en spetsformad 

topp av hårdare stål. Med spettet knackar man mot berget och kan på så vis höra om det är 

löst eller om det är inspänt. En vanlig metod är att man efter salvan spolar av berget med 

vatten för att lättare se hur sprickor och slag sträcker sig över berget. Med spettet knackas och 

bryts i berget tills allt löst berg är borttaget. 

Arbetsvillkoren under skrotning omfattas av AFS 2010:01 Berg och Gruvarbete 47-48§. 

(arbetsmiljöverket, 2010)Sammanfattat står där att maskinell skrotning alltid ska eftersträvas, 

arbetsområdet ska vara väl upplyst och lätt att röra sig på, arbetet ska ske av eller med en 

person med erfarenhet inom området och en person på platsen ska vara ansvarig för 

besiktning av skrotningen.  

I detta fall går det som ovan nämnt ej att från ett säkerhetsperspektiv enbart använda sig av 

maskinell skrotning. Belysning löses genom att installera en strålkastare på plattformen. För 

det manuella skrotningsarbetet arbetar två personer som kan hjälpa varandra när arbetet blir 

för tungt eller om någon skadar sig. Som ansvarig för besiktning av varje skrotning sätts 

antigen ansvarig projektledare eller annan tjänsteman på plats, eventuellt kan erfaren 

bergarbetare bli ansvarig över att godkänna skrotningen.  

Efter att en salva är skjuten börjar den att lastas ur, om operatören av grävaren finner det 

lämpligt ur säkerhetssyn kan skrotning påbörjas innan hela salvan är urlastad. På så vis kan 

grävaren lasta ur det material som skrotats ned. Vid bättre bergförhållanden kan hela salvan 

lastas ur innan skrotningen börjas, att rekommendera då är att man börjar skrota från 

plattformen och sedan går ned från den och skrotar det berg man ej når från den. Den som 

skrotar kan med hjälp av en sprayflaska markera områden i berget som är i behov av bultning.  

3.3.9 Förstärkning 

3.3.9.1 Bultning 

För att spänna in berg och på så vis öka säkerheten kan man gjuta in bult i berget som sedan 

via en stor bricka spänns in. Det finns en mängd olika varianter på bultar och 

ingjutningsmedel, det vanligaste i Sverige är dock bultar av kamjärnsstål som gjuts in med 

cement eller kemisk polymer i ett borrhål. Bultar kan antigen sättas för hand eller via 

bultriggar. Vid ort/tunneldrivning är bultriggar vanliga att använda. I schaktarbeten gjuts bult 

oftast för hand på grund av det trånga utrymmet. I denna metod kommer bult att sättas för 

hand. För att få den snabbast möjlig bultsättningen har man valt att använda sig av CT-bultar 

(Vik örsta As), detta är en friktionsbult som sätts in i bulthålet och dras åt med hjälp av en 

expanderande mekanisk anordning längst fram på bulten. Fördelen med denna bult är att den 

går snabbt att installera, ger omedelbar verkan och kan vid behov injekteras med cement. 

Bultsättningen sker direkt efter skrotning där den som har skrotat berget har märkt ut områden 

som behöver bultas. När riggen borrat hål för bult kan en person förankra bultar medan en 

annan påbörjar borrning av salvan. 
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Första steget i bultsättningen är att slå ett borrhål i samma längd som bulten. Längden på 

bulten kan variera beroende på bergförhållandena, men vanligt är att den är 2,5 m lång. Denna 

längd lämpar sig väl då en tumregel för bultlängd är halva tunneln/schaktets diameter. När 

hålen är borrade ska bulten fästas i berget. Detta görs genom att sätta in den i hålet och spänna 

fast den med hjälp av en mutterknackare.   

Enligt AFS 2010:01 § 48 ska man vid behov förstärka berget ända fram till stuffen vid behov 

(arbetsmiljöverket, 2010). I denna metod blir det dock väldigt trångt där hängväggen möter 

sulan. Dock innebär det trånga utrymmet att ingen människa kommer att vistas i det området, 

enbart borriggens bom när den borrar för salvan. Då det i detta schakt enbart kommer att 

vistas personer under drivningen behöver det ej systembultas
6
, uppskattat är att det kommer 

att behövas ca 5 bult per salva 

3.3.9.2Betongsprutning 

För att säkra arbetsplatsen från fallande sten kommer schaktet att kläs in med sprutbetong. 

Vid applicering av sprutbetong kan man använda sig av antigen en sprutrigg eller spruta för 

hand. Man skiljer på våt-och torrsprutning, vid våtsprutning skickas färdigblandad betong in i 

en maskin som sedan via lufttryck skjuter betongen genom en slang och vidare till munstycket 

som sprutar betongen på väggen. Vid torrsprutning tillsätts inte vatten till betongen förens vid 

munstycket, det är vanligast vid handsprutning då det annars blir väldigt tungt att hålla i 

handtaget om betongen är våt. Fördelen med att torrspruta är att du enkel via ett reglage på 

munstycket kan justera konsistensen på betongen för att få den att fästa optimalt på ytan. 

Nackdelen är att vct
7
 ej kan säkras.  

På grund av att en rigg ej får plats i detta schakt kommer sprutbetong att appliceras via 

handsprutning. En maskin vid namn ALIVA 267 (Sika.se, 2014) placeras vid 

schaktmynningen, en betongbil parkerar bredvid den och pumpar ut torrbetong till den. Från 

Alivan skickas den torra betongen via rör ned till det område av schaktet som ska sprutas. Där 

står en arbetare som håller i munstycket och reglerar vattenflödet för att få önskad konsistens.  

Första och sista 20 m av röret har valts att ersättas med slang för att öka flexibilitet på 

munstycket och för att kunna ställa upp Alivan på lämpligast plats. Att rekommendera är att 

man står på plattformen och börjar sin sprutning därifrån, av vikt är att planera sprutningen så 

att man aldrig behöver stå under nysprutad betong. Detta på grund av att minska risk för 

skador av fallande betong. Betongen kommer att armeras via stålfiber som blandas in i det 

torra bruket på betongstationen. Tjockleken på betongen bestäms av bergförhållanden. I detta 

schakt väljs att endast betongspruta väggar och hängvägg. Det anses överflödigt att spruta 

liggvägg, det skulle även medföra extra arbete med täckning av räls. 

Enligt AFS 2010:01 Allmänna råd om tillämpningarna om föreskrifterna Berg och Gruvarbete 

§ 47 bör betongsprutade ytor ses över med jämna mellanrum för att se om sprickor eller 

inläckage av vatten bildats. Betongen bör även ges tillräcklig brinntid för att ge bästa effekt 

(arbetsmiljöverket, 2010). 

                                                           
6
 Systembultning, förutbestämt mönster på placering av bultar. 

7
 Med VCT menas Vatten-Cement-Tal, DVSA andelen vatten i relation till andel cement. 
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Översikten av betongen sker en gång vid varje skiftstart då arbetare åker ned med plattformen. 

Vid eventuella sprickbildningar eller inläckage av vatten ska ansvarig person över 

arbetssäkerheten underrättas. Eftersom att betongen appliceras via torrsprutningsmetod kan ej 

vct standardiseras för varje sprutning. Betongsprutning sker efter var tredje salva och får 

sedan brinna i ca ett dygn. 

3.3.10Mediadragning 

För att kunna arbeta nere i schaktet behöver olika media etableras, till maskiner kommer 

elkablar, luftslang, pumpslang och vattenslang att dras. Dessa kablar och slangar har en 

bestämd längd, lämplig sådan är 10m. Ett grövre rör om ca 3” installeras för 

betongsprutningen, det är dock av stor vikt att den är enkel att demontera vid slitage eller vid 

igensättning. En injekteringsslang på 1” kommer att installeras i ett större rör i schaktet. Man 

har valt att lägga slangen i ett rör på grund av att ett tryck byggs upp i slangen, om den 

spricker stannar slangen kvar i röret och kan då ej skada nedanstående arbetare. När schaktet 

drivits till lämpligt djup installeras hållare på sidoväggen närmst plattformen som gör att de 

första slangarna kan sitta där permanent medan nya slangar skarvas därifrån. Detta gör 

säkerheten större vid arbetet då slangbrott ej kan göra att en slang åker ned mer än 10m.   

3.3.11 Inmätning 

För att vara säker på att man driver schaktet i rätt riktning och med rätt lutning måste man 

med jämna mellanrum mäta in sig. Detta görs enkelt med en totalstation som utgår från en 

känd punkt ovanjord. Sedan mäts punkter ut i schaktet och fästen till reflektorer sätts upp i 

schaktväggen för att enkelt kunna mäta in totalstationen. Detta arbete sker antigen efter varje 

eller varannan salva. Viktigt att tänka på är att om man mäter med totalstationen ståendes på 

plattformen måste plattformen vara väl förankrad för att undvika mätfel. Eventuellt kan 

mättekniker till viss del ersättas med bygglaser som installeras i schaktets topp. Dock är det 

nödvändigt att med jämna mellanrum mäta in schaktet för att se att det har önskad volym.  

3.3.12Injektering 

För att påverka grundvattnets nivå så lite som möjlig kommer troligen ventilationsschaktet att 

behöva för-injekteras. Med injektering menas att hål borras snett utåt från schaktets krans och 

sedan trycks ett härdande medium, lämpligast cement, in och fyller upp sprickor. På detta vis 

bildas en sprickfri vägg runt schaktet som hindrar inläckage av vatten.  

I detta schakt är tanken att borra injekteringshål 10 m långa och ha ett hålavstånd på 1,5 m. 

Då varje injektering ska överlappa den föregående har det bestämts att injektera efter var 

tredje salva, detta innebär att schaktet får en teoretisk indrift på 7,5 m innan det är dags att 

injekteras igen. I tabell 10 ses beräkningar för injektering med avseende på antal hål och 

hållängd 
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Tabell 10, Beräkning av antal injekteringshål och antal borrmeter. 

Längd väggar (m) 8 

Längd sula (m) 5,5 

Längd anfang och tak (m) 8,5 

Total omkrets (m) 22 

Hålavstånd injekteringshål (m) 1,5 

Antal hål per tillfälle 15 

Längd injekteringhål (m) 10 

Total längd injekteringshål (m) 150 

Antal salvor mellan injekteringar  3 

Antal salvor  39 

Antal injekteringar  13 

Cement per meter (kg) 5 

Cement totalt (kg) 9750 

Totalt antal injekteringshål 195 

Total längd injekteringshål (m) 1950 

  

3.3.13 Arbetssättet i praktiken 

För att få en god bild över hur var del av sprängcykeln går till i detta projekt redovisas här 

hur metoden går till i praktiken.  

Två personer (person 1 och 2) åker ned med den vågräta plattformen, på den står grävaren, 

material för bultning, räls och trappbygge. Ovanjord står en tredje person (spelstyraren) och 

sköter wire-spelen. Bredvid den vågräta plattformen körs den parallella plattformen med 

borriggen ned. Person 1 och 2 hjälps åt att lossa de båda plattformarna. 

Person 1 borrar först hål för bultar och börjar sedan borra salvan. Samtidigt påbörjar person 2 

fästa bultar och montera räls och trappa. Medan detta pågår kör spelstyraren upp den vågräta 

plattformen och lastar den med sprängmedel. När salvan är borrad hjälps person 1 och 2 åt att 

köra upp borriggen på den parallella plattformen, under tiden har spelstyraren kört ned den 

vågräta plattformen med sprängmedel. Tillsammans hjälps person 1 och 2 åt att ladda salvan 

och åker sedan upp med den vågräta plattformen. När de är uppe förbereder de för sprängning 

och skjuter sedan salvan. 

När salvan är skjuten ventileras spränggaser ut, under tiden tas spränggardin bort och 

rälsplattformen ställs upp så att den vågräta plattformen och bergbaljan kan köras ned. Person 

1 åker ned och börjar lasta ur salvan med hjälp av grävaren och bergbaljorna, spelstyraren tar 

emot berg ovanjord.  

När berget är utlastat hjälps person 1 och 2 åt att skrota berget och rensa sulan. När det är 

klart börjar de installera media. Sedan märker de bulthål och salvan innan de åker upp med 

plattformen. När plattformen är uppe flyttas och förankras rälsplattformen så att den parallella 

och vågräta plattformen kan åka med mätteknikern som mäter in schaktet, sedan påbörjas 

nästa salva. 
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Betongsprutning och injektering har valts att göras efter var tredje salva. 

4. RESULTAT  

4.1 Tidsåtgång 

4.1.1 Antal salvor för hela schaktet 

För att ta reda på hur många salvor som kommer att behövas för att driva schaktet har 

schaktets längd dividerats med indriften per salva, resultat ses i tabell 11. 

 

 

 
 

4.1.2 Tidsåtgång per salva 

För att vidare beräkna tidsåtgång har de olika momenten i salvcykeln styckats ned och 

tidsbestämts för att beräkna hur lång tid varje salva tar. Resultat på tidsberäkningar per salva 

ses i tabell 12. Tidsberäkningarna för de olika momenten finns att se i bilaga F. Vissa av 

tidsberäkningarna kan ej redovisas i denna rapport av sekretesskäl. 

  

Längd schakt (m) 92 

Teoretisk längd salva 2,5 

Beräknad indrift (%) 95 

Verklig längd per salva (m) 2,375 

Antal salvor för hela 
schaktet 39 

Tabell 11, resultat av beräkningar för antal 

salvor för hela schaktet. 
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Tabell 12, sammanställning av tider för de olika momenten samt total tid för salvcykeln. 

Moment Tid (min) Sammanfallande moment 
Tid 

(min) 

Borrigg och manskap in 2,5   

Etablering borrigg och material vid stuff 15,0   

    
 

  

Borra bult 60,0 Plattformar ut 2,5 

Borra salva 860,0  Lastning av sprängmedel 30,0 

    Bultsätt 60 

    Rälsbygge  240 

    Trappbygge 120 

    Installera media 60,0 

Avetablering av borrigg och ut 15,0     

Ladda salva 0,0     

Upp med plattformar 2,5     

Kör undan rälsplattform 15,0     

Täck med spränggardin 15,0     

Skjut salva 0,0     

Ventilera 30,0 Ta bort spränggardin 15 

Förbered rälsplattform för utlastning 15,0     

Ned med plattform 2,5     

Utlastning 430,5     

Avetablering grävare 2,5     

Ned med plattform, skrotspett 2,5     

Skrotning, 60,0     

Rensning av sula 30,0     

Märkning av bulthål 10,0     

Plattform ut 2,5     

Förbered rälsplattform för borrning 30,0     

Total tid (h) 27   
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4.1.3 Skiftgång och total drivningstid av schakt 

Arbetet i schaktet är planerat att genomföras med skiftgång 6/8. Det innebär att arbete sker 

dag och natt. Båda skiften arbetar tolv h vardera i sex dagar mellan måndag-lördag och blir 

sedan ledig i åtta dagar. Med denna skiftgång arbetar man 72 h under två veckors tid, vilket är 

36 h i veckan som är standard för arbete under jord. För förklaring av skiftgång och 

ackumulerade timmar, se tabell 13. Då arbete sker både dag och natt innebär det att fyra 

skiftlag behövs. I varje skift ingår tre yrkesarbetare samt en tjänsteman (arbetsledare), en 

mättekniker befinner sig även på plats ett par gånger i veckan för att mäta in schaktet.  

 

 

 

 

För att hinna med injektering och betongsprutning har önskat antal salvcykler per vecka satts 

till tre st. Teoretiskt tar varje salvcykel ca 28 h, på grund av förseningar av leveranser, slitage 

på maskiner etc. läggs en viss procent till på den tiden. De första fyra veckorna läggs 30 % till 

på tiden, detta för att de olika arbetsmomenten måste slå rot hos arbetarna och tjänstemännen. 

Resterande veckor läggs 15 % till på tiden. I tabell 14 visas tiderna för drivning, injektering 

och betongsprutning under de fyra första veckorna, i figur 27 visualiseras arbetsgången. 

 

Tabell 14, Sammanställning av tid för en veckas produktion de fyra första veckorna. 

Moment Tid (h) Ackumulerad tid (h) 

3 salvor   104 104 

Injektering  22 126 

Betongsprutning 7 134 

Tid för underhåll  10 144 

 

 

 

Efter de fyra första veckorna av produktion beräknas effektiviteten att öka och ett tillägg på 

15 % läggs till på den teoretiska tidsåtgången. I tabell 15 redovisas tiden för de olika 

momenten under en veckas produktion och visualiserad sedan i figur 28 

  Mån. tis. ons. tors. fre. lör. Sön. 

Dag 12 36 60 84 108 132  Ledig 

Natt 24 48 72 96 120 144  Ledig 

Tabell 13, ackumulerat tidsschema för skiftgången 6/8. 

 

Figur 27, Visualisering över momentens tidsåtgång under en veckas produktion. 
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Tabell 15, Sammanställning av tid för en veckas produktion efter de fyra första veckorna. 

 Moment Tid (h) Ackumulerad tid (h) 

3 salvor (h)  92 92 

Injektering (h) 20 112 

Betongsprutning 6 118 

Tid för underhåll  26 144 

 

 

 

 

Som det går att utläsa i tabell 15 finns efter fyra veckor mer tid för underhåll. Under denna tid 

vårdas maskiner samt att viss förberedelse inför kommande vecka sker. Då det är beräknat att 

tre salvor skjuts varje vecka innebär det att de 39 salvor som behövs för att färdigställa 

schaktet tar 13 veckor att driva. Till det har 4 veckor lagts till etableringstid samt 2 veckor till 

avetablering, enligt Skanska Sveriges normer. Detta gör att hela projektet tar 19 veckor att 

färdigställa, se tabell 16. 

 

Tabell 16, beräkning av antal veckor för hela projektet. 

Moment Antal veckor 

Etablering 4 

Drivning 13 

Avetablering 2 

Hela projektet 19 

 

Att tre salvor beräknas skjutas per vecka innebär att schaktets sänks med ca 7,1 m per vecka. 

Då det ej hittats motsvarigheter till schakt som detta har viss jämförelse gjorts med av 

Skanska Sverige AB vertikalt sänkta schakt där sänkningen låg på mellan 4,7 – 7,8 m per 

vecka, beroende på kvaliteten hos berget. Dessa schakt går ej jämföras helt och hållet då 

arbetssätten skiljer sig mellan vertikala och lutande schakt. I denna rapport har det räknats på 

att injektering är nödvändigt, dock finns det inga färdiga handlingar angående tillåtet 

inläckage av vatten ännu. Om injektering ej kommer att vara nödvändig kommer fyra salvor i 

veckan gå att driva.  

Figur 28, Visualisering över momentens tidsåtgång under en veckas produktion efter de fyra första veckorna. 
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4.1.4 Tunnels kapacitet 

Tunneln i Förbifart Stockholm är planerad att ha en kapacitet på ca 30 meter i veckan. Om 

schaktet tar 13 veckor att driva innebär det att tunnelns påslag ska vara minst 390 meter från 

schaktets botten för att schaktet ska blir färdigdrivet innan tunneln är framme vid 

schaktbotten. Genom att titta på kartor över planerade tunnelentreprenader för Förbifart 

Stockholm kan man se att vissa av de lutande schakten befinner sig upp till 1,5 km från 

tunnels påslag.  

 4.2 Kostnader 
Då en del av uträkningarna för kostnaderna utgår från Skanskas egna kalkyldokument 

kommer ej beräkningsgången att redovisas i denna rapport av sekretesskäl, enbart den totala 

summan och vissa delsummor kommer att anges. Kostnader för schaktet har beräknat på 

materialåtgång och slitage, samt tidsrelaterade kostnader såsom lönekostnader och 

maskinhyra.  

 

4.2.1 Material och slitagekostnader 

I tabell 17 visas en sammanställning av materialkostnader vid drivningen.  

 

Material Pris (SEK) 

Borrning 43 671 

Injektering 23 837 

Sprängning 206 856 

Diesel 144 693 

Förstärkning 761 359 

Belysning 20 000 

Räls i schakt 138 736 

Rälsplattform 198 648 

El 62 100 

Bortförsel av berg 193 752 

Vatten 11 178 

Slitage på maskiner 114 946 

Rör och slang 80 020 

Totalpris 1 999 797 

 

Som det går att utläsa i tabell 17 beräknas kostnader för material och slitage på maskiner till 

nästan 2 miljoner SEK. 

4.2.2 Tidsrelaterade kostnader 

Med tidsrelaterade kostnader menas lönekostnader samt hyra av maskiner, sådant som är 

beroende av hur lång tid projektet tar. Då dessa kostnader är känsliga för Skanska att ge ut på 

grund av konkurrensskäl kommer ej priser på olika maskiner att redovisas. I tabell 18 ges 

dock en överskådlig bild över hur författaren av rapporten har beräknat hur många anställda 

Tabell 17, sammanställning av material samt slitagekostnader 
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samt maskiner som krävs för att färdigställa schaktet. Längst ner i tabellen visas även den 

totala summan för tidsrelaterade kostnader.  

 

 

 

Som det går att utläsa i tabell 18 beräknas de tidsrelaterade kostnaderna till ca 6 227 000 SEK. 

Jämförs detta med kostnader för material och slitage på maskiner kan man se att det är de 

tidsrelaterade kostnaderna som utgör störst del av projektet. I tabell 19 redovisas vad de 

tidsrelaterade kostnaderna i snitt utgör per vecka och dag 

 

Tabell 19, Sammanställning av de tidsrelaterade kostnaderna för hela projektet samt per vecka och dag, redovisat i 
tusental SEK. 

  
Kostnad 

(Tkr) 

Hela projektet 6 227 

Per vecka 328 

Per dag 47 

 

Som det går att utläsa i tabell 19 kostar varje dag av projektet ca 47 000 SEK i tidsrelaterade 

kostnader. 

Tabell 18, sammanställning av tidsrelaterade kostnader 
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4.2.4 Totala kostnaden 

Kostnaden för att driva detta schakt med hjälp av den metod som är beskriven i denna rapport 

är sammanställd i tabell 20. I tabellen redovisas även den genomsnittliga kostnaden per vecka 

och dag för hela projektet. 

Tabell 20, sammanställning av kostnader för hela schaktet. 

Kostnader Pris (Sek) 

Material och slitage 1 999 797 

Tidsrelaterade 6 226 589 

Per dag 61 853 

Per vecka 432 968 

Hela schaktet 8 226 386 

 

Som det går att läsa i tabell 20 skulle hela schaktet kosta ca 8,2 miljoner SEK att driva med 

denna metod. I tabell 21 redovisas hur stor andel av kostnaden för att driva detta schakt som 

består av tidsrelaterade kostnader kontra material och slitagekostnader. I tabellen ges även 

andra nyckeltal såsom pris per meter samt pris per kubik losshållet berg.  

Tabell 21, Sammanställning av uppdelning mellan tidsrelaterade och material-slitagekostnader samt kostnad per enhet. 

Tidsrelaterade kostnader  75,7 % 

Material och slitagekostnader 24,3 % 

Kostnad per m3 fast berg 3 312 SEK 

Kostnad per m schakt 89 417 SEK 

Kostnad per salva 210 933 SEK 

      

Som det går att utläsa i tabell 21 utgör de tidsrelaterade kostnaderna för schaktet mer än 75 %. 

För att få metoden mer konkurrenskraftig mot andra schaktdrivningsmetoder bör fokus ligga 

på tidsoptimering istället för att sänka maskinkostnaderna. Att tänka på är att dessa 

beräkningar är gjorda på schaktet som användes i fallstudien, vid ett längre schakt skulle 

etableringskostnaderna utgöra mindre del av hela schaktet. Dock skulle slitagekostnader på 

maskinerna öka.  

Sammanfattningsvis skulle schaktet som användes som fallstudie i denna rapport ta 19 veckor 

att konstruera till ett pris på drygt 8,2 miljoner SEK med hjälp av denna metod.  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

Målet med denna rapport var att finna en metod för att arbetssäkert och effektivt sänka kritiskt 

lutande schakt och beräkna kostnad och tidsåtgång för ett schakt i Förbifart Stockholm. Då 

tidigare vertikala schaktsänkningar utförda av Skanska Sverige AB har haft en kapacitet på 

4,7–7,8 m per vecka kan denna metod ses som effektiv.  

Eftersom att schakten befinner sig upp till 1,5 km från tunnelentreprenadernas påslag i 

Förbifart Stockholm kan vissa av dem färdigställas innan tunneln nått fram till schaktbotten.  

Säkerhetsaspekten har varit stor del av utvecklandet av denna metod, detta för att kunna få 

största möjliga chans att få metoden godkänd av beställaren samt för att minimera 

arbetsplatsolyckor. Föreskrifter av arbetsmiljöverket gällande gruv och bergarbete samt arbete 

med lyftredskap har lästs för att säkra att ingen föreskrift överträds. 

Alltid när man arbetar under jord finns det stora risker med hantering av stora maskiner och 

sprängmedel. Då ventilationsschakt ofta byggs enbart för lufttillförsel och ej för personer att 

vistas i kommer schaktet att förstärkas med åtanke på att bevara sin funktionalitet under dess 

livstid. Detta leder till att en stor del av förstärkningen under drivandet av schaktet är till för 

att skydda de som bygger det. Av vikt är då att ha erfarna arbetare som vet hur mycket de 

måste förstärka berget för att ge dem erforderlig säkerhet. Dock ser författaren av rapporten ej 

någon anledning till att denna metod skulle underkännas av arbetsmiljöverket eller beställaren 

då andra mer riskabla metod finns på marknaden, t.ex. arbeten i vertikala schakt från 

plattform upphängd i wire. Dock ska det påpekas att denna metod endast är teoretiskt 

utformad, inga försök har alltså kunnat genomföras i praktiken. Sådana försök hade varit 

nödvändiga då risker man ej tänker på under den teoretiska utformningen hade kunnat 

upptäckas.  

Beräkningar för denna metod är gjorda med åtanke att man enbart driver ett schakt. Med 

tanke på att tre schakt skulle drivas till varje luftutbytesstation i Förbifart Stockholm skulle 

olika möjligheter funnits med denna metod. En möjlighet är att sänka detta schakt och sedan 

driva två resterande uppåt (beroende på hur hög lutningen är på dem) och använda det sänkta 

schaktet till utlastning av berg. En annan möjlighet skulle vara att driva de tre schakten 

parallellt med varandra. En fördel med att driva schakt på detta sätt är att när tunneln är driven 

till schaktbotten har man ett färdigt schakt för ventilation till drivning av tunneln. 

Beräkningar för denna metod är gjorda på ett av schakten i Förbifart Stockholm, dock går 

metoden i sig att tillämpa på andra liknande schakt. Att ha en arbetssäker och effektiv metod 

att sänka lutande schakt kan vara en konkurrenskraftig fördel för Skanska Sverige AB vid 

t.ex. byggen av vattenkraftverk.  Då Skanska är ett av de företag i världen som ligger i 

framkant med säkerhetsoptimering kan en metod som denna vara bra att ha då man gör 

anspråk på entreprenader i länder utomlands där arbete för att optimera arbetsmiljöer ej 

kommit lika långt.  
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Eftersom att inga handlingar angående tillåtet inläckage av vatten finns har man i denna 

rapport utgått från att överlappande injektering ska göras i schaktet. Blir detta ej aktuellt kan 

man enligt utförda beräkningar uppnå en effektivitet på fyra salvor i veckan (9,5 m). Detta 

skulle då sänka tidsåtgången och kostnaden på schaktet väsentligt. Dock har beräkningar 

gjorts på att injektering blir aktuellt för att visa att det är möjligt att genomföra. 

Den största kostnaden för denna metod är de tidsrelaterade kostnaderna då de uppgår till ca 

75,7 % i den fallstudie som använts. För att optimera och göra denna metod mer 

konkurrenskraftig mot andra schaktdrivningsmetoder ska fokus ligga på att tidsoptimera varje 

arbetsmoment, inte på att försöka få ned materialkostnader.  

Det som gör att denna metod tar längre tid än uppåtgående drivning är utlastningen av berg, i 

uppåtgående drivning faller berget ned och förs snabbt bort med hjälp av en hjullastare. I 

denna metod är transporten upp och ned med bergbaljan och plattformar väldigt avgörande.  

För längden på schaktet i denna fallstudie har man räknat på att tiden för att transportera en 

bergbalja eller plattform ned för schaktet i snitt tar 2,5 min. Om längden på schaktet skulle 

dubblas skulle en sådan transport ta 5 min, med tanke på att varje utlastning kräver att 

bergbaljan åker ned och upp ca 40 gånger gör detta att den totala tiden per salva ökar markant. 

Detta gör denna metod väldigt känslig för hur lång schaktet är. Med detta i åtanke bör denna 

metod enbart användas där man ej kan använda sig av andra metoder eller då man ser en stor 

fördel med att komma ned med schaktet innan man är framme med en tunnel under schaktet.  

Tvärsnittsarean på schaktet har ej lika stor påverkan på tidsåtgången som längden på schaktet 

har. Om tvärsnittsarean blir större ökar andelen borrhål samt mängd berg som ska lastas ut per 

salva, dock innebär en större tvärsnittsarea att större och effektivare maskiner och utrustning 

kan användas. En mindre tvärsnittsarea försvårar arbetssättet i denna metod då det blir trängre 

för maskiner och utrustning. Maskinparken och transportsystemet som använts i denna 

fallstudie skulle behöva bytas ut och göras mindre om tvärsnittsarean minskades. Skulle ett 

schakt med allt för liten tvärsnittsarea byggas skulle denna metod få omkonstrueras helt.  

Beräkningarna för denna metod är gjorda på ett schakt som lutar 45 grader från vertikallinjen. 

Metoden skulle fungera om det skiljde några grader till, då man bara behöva ändra vinklar på 

plattformar.  Skulle det skilja allt för mycket skulle en annan metod få utvecklas, vid för brant 

lutning skulle hissar installeras istället för plattformar. Skulle schaktets lutning vara mindre 

brant skulle en lösning som mer liknade vanlig ort/tunneldrivning vara mer aktuellt. 

Det bör även nämnas att praktiska försök hade varit nödvändiga för optimering av utrustning 

och metoder, t.ex. kommer borrplanen att behöva optimeras för att få var salva att gå ut 

optimalt. Om denna metod kommer att användas i praktiken kommer man i början få en högre 

tidsåtgång än beräknat innan metoden är väl inarbetad. När detta väl skett finns möjligheter 

för utvärdering och optimering av metoden. 

Rekommendationer till fortsatta studier: 

 Noggrant gå igenom hållfasthet och utformning av utrustning. 
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 Praktiskt arbete med att optimera borrplan för sänkning av lutande schakt (Placering 

av kil, borrhålsavstånd, välvda gavlar). 

 Alternativ utlastning, utveckling av Disab:s Vacloader för att arbeta i mindre 

utrymmen.  

Slutsats: 

 Tidsåtgång starkt beroende på schaktets längd. 

 Metodens genomförande beroende av bredd och lutning på schaktet. 

 Metodens arbetssäkerhet anses som god. 

 Praktiska försök behövs för att bestämma tidsåtgång och kostnad mer precist.  

 Injektering av schaktet spelar stor roll på tidsåtgång och kostnaden.  
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