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HANDLEDARNAS FÖRORD 

Detta examensarbete har fokuserat på kvalitetsaspekter i tunneldrivning med konventionell borra – 

sprängmetod.  Denna metod är referensmetod för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle.  

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansvarar för hantering och slutlig deponering av det 

svenska kärnavfallet.  Detta omfattar även att byggmetoder kan genomföras så att de inte orsakar 

icke-reversibel skada på berget närmast de tunnlar där det använda bränslet avses deponeras.  Därför 

är strategier och metoder för kvalitetssäkring av enhetsoperationerna borrning och sprängning ytterst 

viktigt, och ingår i SKB:s Forskning, Utveckling och Demonstration (FUD).  Dessutom är det viktigt 

att tunneldrivning med konventionella metoder som ska uppfylla unika krav även kan göras 

rationellt. 

I samband med utbyggnad av SKB:s underjordiska berglaboratorium i Oskarshamns kommun, Äspö 

Hard Rock Laboratory har tillfälle getts att försöka tillämpa SKB:s unika krav avseende snäva 

toleranser i konturhållning (borrning) och försiktig sprängning.  Examensarbetet har genom 

noggrann uppföljning av drivningsarbetena dokumenterat arbetscykeln och möjligheter/svårigheter 

att följa unika krav i löpande produktion.  Analys av data leder till slutsatser om problemområden 

och förbättringsförslag. 

Slutsatserna från examensarbetet utgör ett värdefullt bidrag till SKB:s arbete med att utveckla 

detaljerade utförandekrav på och kvalitetssäkring av att bygga en slutförvarsanläggning med 

konventionella metoder så att unika krav på minimal sprängskadezon kan uppnås.  Det bedöms att 

arbetet bör ha tillämpbarhet även på mer konventionella tunnlar där krav på försiktig och skonsam 

sprängning föreligger. De kriterier som ställs vid konventionella tunnlar gällande skadezonen 

utbredning har genom åren utvecklats och förfinats, dock visar detta examensarbete att det finns 

förbättringspotential gällande förståelse, krav baserade på grundförutsättningar samt behovet för en 

utveckling av skadezonskriterierna. Detta kan i sin tur leda till ett förbättrat arbetssätt vilket uppfyller 

högt ställda krav baserat på geologiska förutsättningarna en tunnel drivs. 
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    V 

 

SAMMANFATTNING 

Barriärkonstruktionernas funktionalitet och säkerhet i framtida slutförvar för använt kärnbränsle ska 

garanteras i minst 100 000 år.  Berget är en förutsättning för full funktion av övriga barriärer och är 

det yttersta skyddet mellan radioaktivt avfall och människa. Denna studie syftar till att undersöka 

byggandet av transporttunnlar genom borrning och sprängning med emulsionssprängämnen. Genom 

styrning och kontroll av utförandet vid borrning, laddning och initiering ska tunneldrivningen 

optimeras. Fokus ligger på noggrann konturhållning, effektiv indrift utan risk för omskjutningar och 

kontroll på sprängskadezon. Repeterbarhet är en styrande faktor vid optimering av processen [1]. 

Inledningsvis studerades teori gällande tunneldrivning med borrning och sprängning med 

emulsionssprängämnen. Svensk forskning beträffande skadezonens utbredning, erfarenheter från 

tunneldrivning och försök vid Äspölaboratoriet utgjorde grunden i litteraturstudien. Vidare 

genomfördes en fältstudie vid drivning av två parallella 100 m långa tunnlar vid Äspö. Tunnlarna har 

tvärsnittsarean 39,2 m
2
 och drevs med salvor om 4,5 m. Fältstudien innefattar okulära observationer 

vid arbetet i tunnlarna samt lakförsök på uttagna bergmassor. 

Analys av noggrannhet på utförandet baseras på dataloggar från borrigg och laddenhet. Tunnlarnas 

geometri och konturhållning utvärderas genom analys av fotogrammetriska modeller. Genomförda 

omskjutningar granskas med hjälp av direktobservationer, geologisk kartering av utsatta områden 

och kontroll av utförandet. Utvärdering av kväverester bygger på resultat från analys av lakvatten 

utförda av ett extern laboratorium.  

I Äspöutbyggnadsprojektet har man åstadkommit resultat inom kraven för tunneldrivning i 

slutförvaret. Processen är fortfarande till stor del beroende av operatören. Operatören bör ha 

förståelse av ställda krav och insikt i vad som krävs för att uppfylla dessa. Det krävs även god 

kännedom om metoder, maskiner och utrustning. Repeterbarheten hos processen kan ökas genom 

viss teknikutveckling, t.ex. kompatibilitet av mjukvaran mellan borr- och laddutrustning.  

Mängden kväve som återfanns i uttagna bergmassor var höga i förhållande till erfarenheter från 

andra försök.  Höga kvävehalter misstänks ha samband med orsaker till kvarstående berg. Orsaker 

till alla omskjutningar kunde inte fastställas och bör utvärderas vidare.  Även detonationsförloppet 

hos strängemulsion med små diametrar och låga VOD samt hur denna påverkas av diskontinuiteter i 

berg bör studeras vidare. En ökad förståelse av energifördelning i salvan krävs för att undvika 

överladdning.  
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ABSTRACT 

The functionality and safety of the buffer in a spent nuclear fuel repository must be guaranteed for at 

least 100 000 years. The crystalline basement (primary rock) is essential for the fully functional 

buffer and is the ultimate barrier between the nuclear waste and human beings. Aim of this study is 

to investigate construction of transportation tunnels by drilling and blasting with emulsion explosive. 

Through the management and monitoring of the operations drilling, charging and blasting, the 

methods of tunneling will be optimized. Accurate position of the tunnel contours, operative progress 

by each blasting round with no risk of the reblasts and controlled excavation damaged zone is in 

objective. Repeatability is the key in the optimization of the process [1].  

To begin with, a literature study regarding tunneling by drilling and blasting with emulsion is carried 

out. Swedish research and investigations in magnitude of the blast damaged zone, earlier tunneling 

experiences and experiments at the Äspö Hard Rock Laboratory are the roots of the literature study. 

Furthermore, a case study is carried out at Äspö adjacent construction of two parallel tunnels, each 

100 m of length. Cross sectional area of the tunnels is 39,2 m
2
 and each blasting round is 4,5 m. Field 

study includes ocular observations of the tunnel works and also experiments on nitrogen leaching 

from the excavated rock.         

Accomplishments are analyzed based on the data logs generated by the drilling- and the charging 

units. Geometry of the tunnel and keeping of the theoretical contour are evaluated by 

photogrammetric analysis. Reblasts are examined by instant observations in the tunnel, geological 

mapping of the exposed areas and by the survey of the execution. Residual quantity of the nitrogen is 

evaluated by results from the contaminated water analysis executed by an external laboratory.  

Accomplishments and results within the expansion of Äspö HRL project are in line with the 

requirements for tunneling in the repository. Yet, tunneling process is strongly dependent on the 

contractor. The contractor should possess knowledge regarding requirements and comprehension of 

what it takes to fulfill these. Good knowledge of methods, machinery and equipment used is also 

crucial for the quality of tunneling. The repeatability of the process can be increased by some 

developments of the technology, for example, by creating compatibility between the drilling rig and 

charging unit.    

The amount of nitrogen recovered in leaching tests is high in relation to experiences from other 

projects. High nitrogen levels are of suspicion to be related to the causes of the reblasts. Not all the 

reblasts are determined as for what caused each, so further investigations should be done regarding 

the subject. Detonation of the small-diameter and low-VOD string emulsion should also be explored 

further on the impact from discontinuities in rock mass. A better understanding of energy distribution 

within a blast round is needed to avoid overcharging.  
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1 INLEDNING

Kapitlet beskriver bakgrunden till studien som examensarbete omfattar. Studiens omfattning, syfte 

och begränsningar framgår i detta kapitel.  

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har som syfte att utveckla och bygga ett säkert slutförvar 

för använt kärnbränsle. Detta ställer stora krav på teknikutveckling, men också på nya sätt att 

kvalitetssäkra och säkerställa berganläggningens funktionalitet i minst 100000 år.  

SKB har tidigare utarbetat ett styr- och kontrollprogram för bergbyggnadsentreprenader avseende 

injektering, borrning, laddning/sprängning och bergförstärkning. Programmet baseras på tidigare 

studier vid drivning av tunnlar med konventionell borr- och sprängteknik och erfarenheter från dessa. 

Kontrollerna är avsedda till att undersöka hur detaljerat den konventionella tunneldrivningen kan 

dokumenteras. Syftet är att kunna identifiera repeterbarhet hos processen [1]. Det insamlade datat är 

till hjälp för vidareutveckling av krav ställda på utrustning och utförande vid tunneldrivningen. 

Examensarbetet avser att följa upp del av tunneldrivningsprojektet som omfattar drivning av två 

parallella tunnlar, TASU och TASP på nivå -380 m respektive -420 m vid SKBs Äspölaboratorium, 

Figur 1-1. Tunnlarna har arean 39,2 m
2
, motsvarande transporttunnlarna i slutförvaret,

 
och 

salvlängden är 4,5 m. Berguttaget sker med referensborrning och sprängning med strängemulsion. 

Berget är delvis inhomogent och har stora lokala variationer gällande geologiska och hydrologiska 

förhållanden.  

 

Figur 1-1 Läge och utseende på TASU och TASP 



Uppföljning av kvalitet på sprängning inom bergentreprenaden vid SKB:s Äspölaboratorium 

 

2 

En stor del av principutförandet av borr-, ladd- och tändplaner baseras på tidigare erfarenheter från 

tunneldrivning, där sprängning med patronerade laddningar inom samma anläggning utförts [2], [3]. 

Ett nära samarbete med utförandeentreprenören eftersträvas under hela projektet för att ta vara på 

erfarenheter från tunneldrivning med emulsionsspängämne.   

1.1 Frågeställning och syfte  

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur tunneldrivningsprocessen kan optimeras utan att 

skadezonsutbredningen äventyras och salvan överladdas. Uppföljning på ca 30 tunnelsalvor vid 

drivning av 175 m tunnel förväntas ge identifikation om möjliga variationer i processen.  

Mängden kväve som kan återfinnas i bergmassorna efter sprängning ska uppskattas genom 

lakförsök. Lakning genomförs på bergmassorna uttagna i projektet utbyggnad av Äspölaboratoriet 

och mängden kvarvarande sprängämne i dessa utvärderas.  

 

Utifrån syftet formuleras frågeställningen; 

 Går det att identifiera vilka styrparameter som är viktigast för att uppnå önskat resultat?  

 Ge förslag på justeringar/utveckling av hård- eller mjukvara i borr- och laddningsutrustningar 

för kvalitetssäkrat.  

 Sammanställning och analys av orsaker till omskjutningar i Äspö utbyggnadsprojekt, delat på 

geologi respektive utförande. Ge rekommendationer om vad som bör beaktas för att få 

effektiv indrift (liten risk för omskjutning) med liknande sprängdesign som för Äspö 

utbyggnadsprojekt. 

 

1.2 Metod  

Examensarbetet inleds med en litteraturstudie avseende tekniken för tunneldrivning med borrning 

och sprängning. Studien omfattar även teorin bakom försiktig sprängning med fokus på 

sprängskadezonens minimering och senaste forskning kring ämnet. I förarbetet ämnas det även ingå 

research beträffande metoder för genomförande och utvärdering av lakningsförsök.  

Vidare genomförs en fältstudie gällande tekniken i fält och dess möjligheter/begränsningar. De 

främsta datakällorna är dataloggar från borriggen och laddenheten vilket är krav på dokumentation i 

entreprenaden. Studien i fält ska ge förståelse för de av utrustningen genererade data och felkällor i 

dessa samt att samla in kompletterande data som kan vara av intresse för analys av indrift och 

fragmentering. Datainsamlingen i fält sker genom muntlig konversation med anläggningsarbetare 

och maskinoperatörer, fotografering, enkla trigonometriska mätningar samt genom okulär 

observation.   

TAS
U 

TASP TASP 
TAS

U 
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Genom lakförsök förväntas man kunna estimera sprängämnesrester i bergmassorna samt den 

miljöbelastning genom kväveutsläpp som byggandet av slutförvaret i Forsmark kommer att ge 

upphov till.  

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet är avsett att genomföras under 20 veckors heltidsstudier. Studien omfattar till största 

del operationerna laddning och sprängning men även till viss del borrning eftersom resultatet är 

starkt beroende av denna del av tunnelcykeln. Uppföljningen begränsas tidsmässigt och omfattar 

perioden april-september 2012.  

Möjligheten till studier i fält styrs och begränsas av tunneldrivningsarbeten vid Äspö och samordnas 

med bergbyggnadsentreprenören Strabag. Datainsamling begränsas av den i projektet tillgängliga 

utrustningen för tunneldrivning.  

Tidsmässiga och ekonomiska optimeringar ligger inte inom ramen för denna studie och kommer 

enbart att diskuteras övergripligt.      

Uppföljningen avses att vara till nytta för SKB vid metodutvärdering och vidareutveckling av krav 

på sprängning med emulsionssprängämne. Studien kan vara av betydelse även för andra intressenter 

inom bergbyggnadsbranschen. Infrastrukturprojekt har nytta av data sammanställda i examensarbetet 

då överberg innebär ökad entreprenadkostnad och stor EDZ (Excavation Damaged Zone) ökade 

åtgärder vid förstärkning och underhåll. 
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2 BAKGRUND

I detta kapitel beskrivs den svenska metoden för deponering av högaktivt radioaktivt avfall. Därefter 

beskrivs de generella krav ställda på bergkonstruktionen för slutförvaret. Kapitlet avslutas med en 

översiktlig redogörelse av SKB:s tidigare erfarenheter av fullskaleförsök beträffande tunneldrivning 

med sprängning.  

2.1 Slutförvar 

Kärnavfallet delas in i två kategorier; låg- och medelaktivt driftavfall samt använt kärnbränsle. 

Mängden använt kärnbränsle uppskattas till 6000 kapslar med 2 ton bränsle i varje. År 2009 togs 

beslutet att placera slutförvaret av kärnbränsle i Forsmark i Östhammar kommun.[1] 

Enligt KBS-3-systemet deponeras kärnbränslet i vertikala deponeringshål i berget ca 500 m under 

marknivån, Figur 2-1. KBS-3-metoden för slutförvar av använt kärnbränsle ser ut enligt följande; 

 Radioaktivt avfall innesluts i en kopparkapsel 

 Kapseln transporteras till slutförvaret med särskilda automatiska transportmaskiner 

 Kapseln deponeras med särskilda automatiska deponeringsmaskiner i cirkulära 

deponeringshål i sulan på deponeringstunnlarna 

 Deponeringshålet och -tunnlarna återfylls med bentonitblock och -pellets 

 Tunnelöppningen pluggas med en betongplugg 

 Övriga utrymmen underjord återfylls med bentonit när allt kärnbränsle är deponerat [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-1 Schematisk bild över KBS-3 metoden för deponering av högaktivt radioaktivt avfall 
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2.1.1 Krav på bergkonstruktioner 

Berget är en av barriärkonstruktionerna i slutförvaret. Det ger förutsättningar för en säker funktion 

hos bentonitåterfyllningen och har en dämpande effekt på radionukliders spridning. Berget utgör 

skyddet mellan det radioaktiva avfallet och människan. Det som sker underjord ska inte ge upphov 

till spridning av nuklider till ytan samtidigt som berget ska skydda det lagrade avfallet från det som 

sker på ytan.  

Kraven på berget avser bland annat sprickplaner, deformationszoner och termiska egenskaper. Det 

innebär att deponeringstunnlarnas och deponeringshålens exakta placering styrs utifrån bergets 

egenskaper på plats och dess samstämmighet med kraven.  

Kraven gällande drivning av tunnlarna omfattar restriktioner på sprängskador i konturen avseende 

påverkan på hydrauliska konduktiviteten och transmissiviteten. Det ställs också funktionella krav 

gällande återfyllning och långtidsstabilitet. Försiktig sprängning och noggrann konturhållning vid 

drivning av tunnlarna ger goda förutsättningar för att uppfylla kraven.[1] 

2.2 Äspölaboratoriet  

Äspölaboratoriet är en underjordisk forskningsanläggning som ligger på Äspö i Laxemar, 

Oskarshamns kommun. Främsta syftet med bergsanläggningen är att forska och utveckla tekniken 

för KBS-3 metoden samt i framtiden använda anläggningen som övningsplats för de som kommer att 

arbeta i slutförvaret. Underjordsanläggningen består av en ca 3600 m lång huvudtunnel till nivå -460 

m med tillhörande nischer och korta tunnlar, Figur 2-2. 

 
Figur 2-2 Äspö underjordsanläggning med genomförda och pågående försök 
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Forskning som bedrivs underjord avser barriärkonstruktionerna för slutförvaret; förslutning, 

återfyllning, bergutrymmen, buffert och kapsel. Många av försöken som genomförs här är i full skala 

och är verklighetsbetonade.[1] 

 

2.2.1 Tidigare erfarenheter 

Det har länge bedrivits forskning gällande sprängteknik och skadezonsutbredning. Den svenska 

forskningen som har bedrivits av SWEBREC och SKB ligger till stor del som grund för 

principutförande i entreprenaden. En översiktlig genomgång av studier och resultaten från forskning 

sammanfattas i  [5]. 

I takt med forskningen gällande EDZ har det utvecklats metodik för bergbyggnadsteknik av 

slutförvaret med borrning och sprängning. Metoderna för tunneldrivning har undersökts under 

drivning av TASQ [2] och tekniken har utvecklats under drivning av TASS [3], Figur 2-3.  

 

Figur 2-3 Läge på TASS och TASQ 

TASQ är en 70 m lång tunnel på -450 m nivån som drevs under 2003. Tunneln var ämnad att studera 

pelarstabilitet. Studiens syfte medförde att tunnelsektionen hade cirkulärt botten, 5 m bred och 7,5 m 

hög. Tunnel drevs med patronerade sprängämnen och i två omgångar – först den hästskoformade 

överdelen och sedan den cirkulära botten. Det ställdes höga krav på hålavvikelse, stickning och 

skadezon då man önskade höga spänningskoncentrationer i områden för försöken. Reducering av 

skadezonsutbredning var i fokus och resultat från studien visade att det är möjligt att kontrollera 

skadezonen, men det krävs utveckling gällande sprängdesign, borrutrustning och dokument för 

utförandekontroller.[2]

ÄSPÖ 

TASS 

TASQ 
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TASS är ca 90 m lång och drevs 2007-2008 och även denna tunnel är belägen på -450 m nivån. Till 

skillnad från TASQ har TASS en area om 19 m
2
 och en konventionell hästskoformad tunnelprofil. 

Syftet med studien var att arbeta fram ett detaljutförande för drivning av deponeringstunnlarna med 

motsvarande area. Även här stod noggrann konturhållning och minimering av EDZ i fokus. Salvorna 

drevs i omgångar med patronerade sprängämnen. Man undersökte borriggens precision för 

positionering och navigering samt laborerade med stickning om 25 och 20 cm.[3],[6] 

Vidare har man undersökt hur sprängskadezonens utbredning påverkat den hydrauliska 

konduktiviteten och bergets mekaniska egenskaper. Studien utfördes inom ZUSE-projektet (störda 

Zonens mekaniska och hydraUliSka Egenskaper) och omfattade laboratoriförsök på bergprov från 

TASQ och TASS.[7]   

 

Av stor betydelse för minimerad skadezon och god profilhållning visade sig vara: 

 Borravvikelser resulterade i betydande skador i området och kan orsaka över-/underberg 

därför är det viktigt att ha kontroll på ansättningar och slutpunkter 

 Delade tunnelsalvor bidrog till minskad EDZ i sulan 

 Momentan initiering av laddningar i konturen med elektroniska sprängkapslar gav positiv 

effekt på EDZ 

 Stickning på 25 cm rekommenderas vid 20 cm stickning ökade risken för underberg  
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR

Kapitlet omfattar litteraturstudie med en teoretisk bakgrund gällande sprängteknik, 

emulsionssprängämne och skadezonens utbredning. Vidare beskrivs projektspecifika kraven, 

metoder och utrustning.  

3.1 Salvcykel 

Metoden för konventionell tunneldrivning bygger på åtta delprocesser; injektering, borrning, 

laddning, sprängning, ventilering, lastning, skrotning samt förstärkningMan vill att metoden har så 

hög repeterbarhet som möjligt. Upprepning av delmoment i varje process ger förutsättningar för att 

identifiera möjliga störningar och variationer.  

En förutsättning för att nå en optimal salvcykel är att ha förståelse för varje enskild process i cykeln 

likasom interaktion mellan dessa.  

Borrning anses vara mest betydande för resultatet av sprängningen. Vid borrning är stickning av 

särskild vikt då detta är avgörande för en god konturhållning. Borrhålens parallellitet är av mycket 

stor betydelse för utbrytning av berget. Effektiv indrift erhålls då skillnader i borrhålslängder inom 

en salva är små och alla borrhålen slutar i samma plan.[8] 

3.2 Sprängteknik 

Utbrytning av berget med hjälp av sprängämnen sker i tre steg enligt Figur 3-1 [9]. 

 

Figur 3-1 Förloppet från detonationen i borrhålet till utbrytningen och fragmenteringen av bergmassan 

1) 2) 3) 
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 Detonationen skapar en tryckvåg som slår mot borrhålets väggar och krossar materialet 

närmast laddningen, borrhålet börjar expandera. 

 Tryckvågen propagerar från borrhålet ut i den fasta bergmassan. När tryckvågen når den fria 

ytan reflekteras den till en dragvåg. Dragvågen överstiger berget draghållfasthet och ge 

upphov till töjningsinducerade sprickor i berget mellan borrhålet och den fria ytan.  

 Gaser som frigörs under detonationen av sprängämnet fyller sprickorna med hjälp av det 

höga trycket och fragmenterar bergmassan. Borrhålet expanderar ytterligare vilket ger 

volymökning åt gaserna som accelererar det fragmenterade berget [9] 
 

3.2.1 Energi 

Energimängd ett sprängämne innehåller definieras av dess viktstyrka och VOD. Med viktstyrka 

menar man vikt och volymförhållande gentemot ett referenssprängämne, vanligtvis ANFO [9]. VOD 

står för Velocity Of Detonation, på svenska - detonationshastighet. Detonationshastigheten beror 

starkt på sprängämnestyp, dimension och frikopplingsgrad (kvoten mellan diametern på sprängämnet 

och borrhålet) [10]. Ett och samma sprängämne kan ha stor spridning i VOD beroende på nämnda 

egenskaper och förutsättningar.  

Den totala energin från ett sprängämne fördelas på arbete som utförs på berget och spill. Den energin 

som utför arbete på berget är en mycket liten del av den totala energin från en laddning.  

η·Eo=Ek+Ef+Es+förluster [11]     (3.1) 

Där 

E0 – total energimängd 

η – andel energi av E0 som utför arbetet på berget, η·Eo är arbetsenergin 

Ek – kinetisk energi 

Ef – fragmenteringsenergin 

Es – seismisk energi 

förluster – energi som inte utgör arbetet på berget 

E0 för ett specifikt sprängämne brukar anges av tillverkaren. Den baseras på viktstyrkan eller ett 

antagande om att arbetet på berget utgörs till det att gaserna blir overksamma vid ca 1000 atm tryck. 

Ek är kastenergin som går åt till att få bergmassorna att röra sig framåt. Ef är arbetet som går åt att 

fragmentera berget. Es är seismisk energi. Även från arbetsenergin förloras en del till omgivningen.  

Med förlusterna menar man energin som omvandlas till värme, luftstötvåg, ljus och ljud samt annat 

som inte utför ett arbete för fragmentering av bergmassan. Mycket av energin som anses förlorad går 

till att krossa berget runt borrhålet.[11]   
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Berget är heterogent material som resulterar i att vågutbredningen sker olika i olika riktningar. 

Dessutom innehåller bergmassan naturliga sprickor och diskontinuiteter som påverkar 

utbredningshastigheten. Högre spricksekvens medför större dämpning. Naturliga sprickor ökar också 

risken att en stor andel gas läcker ut. Det är främst stora öppna sprickor och slag som bidrar till 

betydande läckage. Förlusten av gasvolymer kan medföra dålig utbrytning av berget då kvarvarande 

gaserna orkar inte trycka ut försättningen.[8] 

3.2.1 Emulsionssprängämne 

Emulsion är det huvudsakliga sprängämnet som har används i entreprenaden. Det är en geléaktig och 

trögflytande vätska. Emulsionens matris består av små ”kulor” vattensaltlösning med en oljehinna 

runt. Matrisen blandas med reagensen då emulsionen pumpas ut och blir till sprängämne först i 

borrhålet. Emulsionen känsliggörs genom en gasningsprocess.  

Främsta fördelen med emulsion är att man eliminerar transport, förvaring och hantering av 

känsliggjort sprängämne. Emulsionssprängämne har visat sig ha mindre utsläpp av ohälsosamma 

spränggaser men med bibehållen sprängstyrka jämfört med patronerade sprängämnen. Emulsionen 

har god vattenbeständighet. Nackdelen är emulsionens låga densitet som medför att sprängämnet 

trycks ut ur borrhålet vid förekomst av rinnande vatten. Emulsionsladdningar kan vara svåra att 

kontrollera och kräver särskild laddutrustning. Jämfört med patronerade sprängämnen har emulsion 

dålig överslagsförmåga och avbrott i strängen skulle orsaka detonationsavbrott. [8]  

3.2.2 Sprängskador 

Intrång i tidigare orörd bergmassan orsakar störningar av olika slag i det omkringliggande berget. 

Typen av skada och dess omfattning är starkt beroende på den valda bergbrytningsmetoden och 

rådande bergförhållandena.  

Zonen med skador inducerade av sprängningen i Figur 3-2 delas upp i krosszon, zon med 

mikrosprickor samt zon med långa enskilda sprickor. Sprängskadezonernas utbredning beror på 

kopplingsgraden, sprängämnets VOD, bergmekaniska egenskaper, skick på borrhålets väggar och 

förekomst av vatten i hålen. Krosszonen är som störst vid bottenladdningen i slutpunkten på hålet. 

Det är där den största spränginducerade skadan uppstår på berget. [10]  

I denna studie ligger fokus på att beakta skador orsakade av sprängning som medför negativ 

påverkan på tunnlarnas stabilitet samt bergets hydrauliska konduktivitet. Det vill säga begreppet 

spränginducerad spricka motsvarar begreppet spränginducerad skada. Där längden på den längsta 

sprickan är lika med skadezonens utbredning.  
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Figur 3-2 Schematisk bild över spränginducerade zonen runt tunnelkonturen och borrhålets väggar 

Faktorer som inverkar på skadezonsdjupet i konturen kan sammanfattas enligt 

Rc=Rc0·Fh·Ft·Fv·Fb  [12]      (3.2) 

Där 

Rc0 – okorrigerad skadezonsdjup 

Fh – korrektionsfaktor för hålavstånd 

Ft – korrektionsfaktor för initieringstider mellan närliggande hål 

Fv – korrektionsfaktor för våta hål 

Fb – korrektionsfaktor för bergförhållanden med avseende på sprickorientering 

Faktorer som påverkan sprängskadezonen har utvärderats genom fältförsök [10]. Låg 

frikopplingsgrad och vattenfyllda hål, Fv, anses resultera i de längsta sprickorna. Höga 

laddningsmängder och stor spridning i initieringstiderna mellan laddningarna, Ft, har omfattande 

påverkan. Ytterligare faktor är hålavstånd, Fh, som är försumbar vid pyroteknisk upptändning men 

väsenligt vid momentan (inom 1ms). En betydande faktor som inte kan regleras i lika stor omfattning 

som de övriga är berget, Fb.[12] 

För ett emulsionssprängämne beräknas okorrigerade skadezonen, Rco, enligt  

Rco = Rcref ⋅(f/fref)
1,05⋅ (q/qref)

0,88⋅ (VODtorr/VODref)
2,55  [12] 

 
(3.3) 

Där 
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f – frikopplingsgrad, strängladdningens diameter genom borrhålets diameter (=1 för fulladdat hål) 

q – laddningskoncentrationen per meter 

VOD - detonationshastigheten 

Det krävs att qref och Rcref är kända för givet sprängämne. Enligt rekommendationer i [12] uppskattas 

dessa värden bäst genom försök. För vattenfria hål är VODtorr= VODref och är detonationshastigheten 

för givet sprängämne med viss dimension laddat i borrhål med viss diameter. 

För uppskattning av spränginducerade skador av sprängning med emulsion har ett särskilt 

designverktyg i formell av en tabell tagits fram, Tabell 3-1[10]. Tabellen baseras på erfarenheter från 

fältförsök. Med simultan initiering ska längsta spränginducerade sprickan motsvara teoretiska 

skadezonen, förutsatt att laddningen är <0,6 kg DxM/m, håldiametern är 48-54 mm och hålavståndet 

är S/B<1.  

Tabell 3-1 Uppskattning av sprängskadezon beroende på laddningskoncentration och initieringstyp 

Teoretisk skadezon 
 [m] 

Laddningskoncentration högst 
 [kg DxM/m] 

Enligt figur CBC/1 AMA 
Anläggning 10 

Nonel initiering 
Momentan 
initiering 

0,2 0,1 0,2 

0,3 0,2 0,3 

0,5 0,3 0,4 

0,7 0,4 0,5 

1,1 0,7 0,6 

1,3 0,9 - 

1,7 1,3 - 

2,0 1,6 - 

 

3.3 Tunneldesign 

Framtida ändamålet med tunnlarna har styrt dess lägen och har anpassats mot geologin. 

Diskontinuiteter har identifierats för respektive tunnel genom två parallella kärnborrhål, en för varje 

tunnel. Huvudsprickgrupper har utvärderats genom analys av de 125 m långa kärnborrhålen, vilka 

har sammanställts i mjukvaruprogrammet DIPS [13]. Sammanställningen av geologiska karteringen 

av borrkärnor i Bilaga 1 visar en tydlig trend med huvudsprickgruppens orientering vinkelrätt 

tunnelriktningen. 

TASU har som huvudbergart Ävrögranodiorit, som innehåller fin- till medelkornig granit samt 

porfyrisk granodiorit. Det finns även viss förekomst av mafiska bergarter och kvartzmonzodiorit i 

TASU. TASP skiljer sig något, där är huvudbergarten Äspödiorit. Geologin i TASP har stora inslag 
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av finkoriga mafiska bergarter och viss förekomst av kvartzmonzodiorit. Sammansättningen hos 

ovan nämnda bergarter framgår av Bilaga 2. 

Geologiska modellerna i Figur 3-3 och Figur 3-4 baseras på data från kärnborrhålen och ger en 

översiktlig bild över geologiska förhållanden i respektive tunnel.  

Sprickfrekvensen anger antal sprickor per meter tunnel, inflödet är det uppmätta vid kärnborrning, 

för krosszonerna framgår endast potentiellt läge och inte storleken på dessa.  

 

Figur 3-3 Geologiska förutsättningar i U-tunneln baserade på information från kärnborrningen 

 

Figur 3-4 Geologiska förutsättningar i P-tunneln baserade på information från kärnborrningen 

TASU förväntas ha högre sprickfrekvens än TASP. I TASP förekommer områden med stora 

vatteninflöden men bergkvalitén förväntas vara bättre än i TASU, d.v.s. avsevärt mindre sprickor. 

Speciellt i slutet av TASP förväntas mycket bra bergförhållanden.  
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3.3.1 Principutförande 

TASU och TASP är motsvarande tänkta transporttunnlarna i slutförvaret. Teoretiska tunnelarean är 

39,2 m
2
, håldimensionen är 48 mm och salvlängden är 4,5 m. Dimensionering av salvan baseras på 

kraven avseende skadezon och riktlinjerna gällande hålavstånd och försättning. Laddningen q är 

direktberoende av den tillåtna utbredningen av spränginducerade sprickor enligt Tabell 3-2.  

Tabell 3-2 Förutsättningar för design av projektspecifika borr-, ladd- och tändplaner 

Håltyp 

 

Laddnings-

koncentration 

[kg/m] 

 

Frikopplings

-grad 

[Øe/Øh] 

Initiering 

Teoretisk 

skadezon  
[m] 

 

Hålavstånd 
[m] 

 

Försättning 
[m] 

Kontur 0,35 0,44 Momentan 0,3 0,5 0,6 

Hjälpare 0,5 0,52 Momentan 0,7 0,6 0,8 

Botten 0,5 0,52 Momentan 0,7 0,7 0,5 

Stross 1,8 1 Nonel 2,0 0,8 0,8 

 

Dimensionering av konturladdningen är kritisk för uppfyllelsen av kraven. Placering på hjälparna 

och strosshålen designas så att S/B<1 och spränginducerade skadezonen från dessa inte överstiger 

konturens, Figur 3-5. 

 

Figur 3-5 Skadezonensutbreddning för stross-, hjälpar- och konturhålen 

Som det nämndes tidigare, ställs det höga krav på noggrannhet avseende tunnelkonturen. Toleranser 

gällande avvikelser teoretisk mot verklig gällande borrning och laddning framgår av Tabell 3-3. 
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Tabell 3-3 Projektspecifika krav gällande kvalitén på borrning och laddning 

Enhet Tillåten avvikelse Villkor 

Borrning  

  

 

Stickning kontur 25 cm Max. utanför teoretisk kontur 

 

Påhugg kontur 7 cm Radiell avvikelse 

 

Påhugg hjälpare 7 cm Radiell avvikelse 

 

Hålbotten kontur 20 cm Radiell avvikelse 

Laddning  

  

 

Kontur  ±0,05 kg/m 

 

 
Botten ±0,05 kg/m 

 

 

Hjälpare ±0,05 kg/m 

 

 
Stross ±0,1 kg/m 

 

 

Kilen ±0,1 kg/m 

  

Avvikelserna gällande borrning är direktstyrande för tillåten volym underberg (kvarstående berg 

innanför den teoretiska konturen) och överberg (det uttagna berget utanför den teoretiska konturen). 

Det innebär att inget underberg tillåts samt att överberget ska vara minimalt. En avvikelse mot 

teoretisk volym krävs för att erhålla maskinplats, d.v.s. 7,5 % 
 
”planerat” överberg. Det motsvarar en 

stickning på 25 cm utanför teoretisk tunnelkontur.  

3.3.2 Borr-, ladd- och tändplaner 

Borrplanen reviderades från principutförandet så att försättning mellan hålen är anpassad till 

stickningen på 25 cm. Hålantalet är beräknat med avseende på försättning mellan hålbottnar och ej 

mellan påhuggen. Det medför något ökad specifik borrning mot principutförande enligt Tabell 3-4. 

Tabell 3-4 Presentation av skillnader i antalet borrade hål mellan principutförande enligt bygghandling och utförande  

 
Principutförande Reviderad borrplan 

Håltyp 

 
Antal hål [st] 

Borrlängd 

[m/hål] 
Total längd 

[m] 
Antal hål 

[st] 

Borrlängd 

[m/hål] 
Total längd 

[m] 

Kontur 35 

4,5 

157,5 34 4,3 146,2 

Hjälpare 34 153 36 

4,5 

162 

Stross 1 26 117 40 180 

Stross 2 9 40,5   

Botten 10 45 13 58,5 

Kilen 9 40,5 9 40,5 

  123 

 

553,5 132  587,2 



Uppföljning av kvalitet på sprängning inom bergentreprenaden vid SKB:s Äspölaboratorium 

 

16 

Det som skiljer sig mest är antalet borrhål. Enligt principutförande består borrplanen av 123 hål med 

hållängd på 4,5 m och specifik borrning 3,1 m/m
3
. Den reviderade borrplanen har nio fler borrhål. 

Det medför en ökning av specifik borrning med 0,2 m/m
3
 och totalt 33,7 fler borrmeter per salva.  

Notera att antal hjälparna ökar medan konturhålen minskar, det beror på att första och sista 

konturhålen i aktuell utförande är bottenhålen. Enligt principutförande har strosshålen ovanför kilen 

reducerad laddning jämfört med hålen närmast kilen. I det reviderade borr- och tändplanet särskiljs 

inte dessa åt. En ytterligare skillnad som framgår av Tabell 3-4 är borrlängden på konturhålen. Från 

och med tredje salvan i respektive tunnel har konturhålen kortats av till 4,3 m. Borrplan enligt 

principutförande och den reviderade borrplanen presenteras i Bilaga 3.  

Salva 1 i TASU drevs med en särskild borrplan med ökad tunnelarea. Orsaken var att 

tunnelmynningen behövde breddas så att en bra anpassning mot huvudtunneln erhölls. Ingen 

referensborrning användes i TASU salva 1 och 2 samt i TASP salva 1.   

På grund av ändrade borrplaner har även laddplaner reviderats. Förutom antalet borrhål har även 

laddningarna ändrats från de i principutförande. Av Tabell 3-5 framgår gjorda ändringar i 

laddningsmängderna. 

Tabell 3-5 Presentation av skillnader i laddning per håltyp mellan principutförande enligt bygghandling och  

 
Principutförande Reviderad laddplan 

 

Håltyp 

 

Antal hål 

 [st] 
Laddning/hål 

[kg] 
Q  

[kg] 
Antal hål  

[st] 
Laddning/hål 

[kg] 
Q  

[kg] 

Kontur 35 1,59 55,7 34 1,80 61,2 

Hjälpare 34 1,93 65,6 36 1,93 69,5 

Stross 1 26 2,83 73,6 40 6,50 260,0 

Stross 2 9 5,65 50,9 
   Botten 10 1,93 19,3 13 2,45 31,9 

Kilen 9 5,79 52,1 9 6,50 58,5 

  123 

 

317,2 132 

 

481,0 

 

Förändringen innebär ökning av specifika laddningen från 1,8 kg/m
3
 till 2,7 kg/m

3
. Främsta 

skillnaden i laddningsmängderna återfinns i strosshålen. Dessa skiljs inte åt beroende på placering i 

förhållande till kilen vilket ger upphov till strossladdning med över 100 kg mer sprängämne per salva 

än enligt principutförandet. Kontur och bottenhålen laddas till sin fulla längd enligt den reviderade 

borrplanen. Dessa hade en avladdningslängd på 0,3 m respektive 0,55 m. Orsaken till den sistnämnda 

ändringen är beslutet att använda en emulsionsbottenladdning istället för patronerat. Hålen laddas 

enligt principen i Figur 3-6. 
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Figur 3-6 Schematisk bild över borrhål laddad med emulsion 

Tändplanet revideras från principutförande främst för att man ville erhålla en tidigare brytning i 

sulan. Man har antagit att om sulan initieras något tidigare behöver den inte lyfta ovanliggande 

massor från tidigare initierade hål. På så sätt kan man minska laddningen men ändå få full 

utbrytning. Dessutom har initieringstiderna anpassats till reviderad borrplan och med hänsyn till 

samverkande laddningar enligt reviderad laddplan. I Bilaga 3 återfinns tändplan anpassad mot 

reviderat borrplan. Elektriska tändare med spridningen <1ms tillåter sex samverkande laddningar i 

konturen samt tre i botten.  

3.4 Maskiner och utrustning 

Borrning utförs med en nytillverkad SANDVIK DT920i med borragregat RD525 levererad vid 

projektstart. Salvhålen laddas med FORCITs emulsionssprängämne Kemitti 810. Laddningen utförs 

med FORCITs laddningsenhet och initiering av salvan sker med ORICAs sprängsystem för 

underjordssprängning. Upptändningen av sprängämnet i borrhålen sker med ORICAs tändare av 

typen NONEL eller i-kon. 

3.4.1 Borrsystem 

DT920i är en rigg med två borraggregat och en arbetskorg. Borrplaner till riggen skapas i 

SANDVIKs egen mjukvara iSURE. Redovisning av data genererade av borriggen sker i iSURE.  

Under borrning genererar riggen så kallade MWD-data (Measuring While Drilling) för varje salva. 

Datat omfattar hållänger och hålantal fördelade på håltyp, påhuggslägen och beräknad hålavslut, 

tidsåtgång för de olika operationer, borrsjunkning, matningstryck, rotationshastighet, vattenflöde 

med mera. [16] 

3.4.2 Laddsystem 

Laddningsenheten har två mynningar till påkoppling av laddslang. Mynningarna benämns 

produktionslinje L1 och produktionslinje L2, och är kopplade till separata skärmar, Figur 3-8. 

Emulsionen pumpas fram i den tomma slangen till det att slangen är fylld. Slangen fästs i tillhörande 

slangdraget, enligt Figur 3-7, som är förinställd till att mata slangen med viss hastighet. Hastigheten 

på slangdragaren är avgörande för kvaliteten på strängen. 
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Utrustningen är försedd med enhet som styr flödet beroende på förinställd håltyp och rapporterar 

mängd sprängämne per laddad hål.  

Flödet[m3/s] · tid[s] · densitet[kg/m3]=massa[kg]    (3.4) 

Den håltyp som ska laddas anges på laddningsenhetens dator innan laddningen av hålen påbörjas. 

För att rapportering av sprängämnets massa per hål ska vara möjlig måste det anges manuellt i 

laddutrustningens handenhet, det vill säga man styr tiden. Genom en knapptryckning initieras start- 

och stoppfunktion på pumpen och slangdragaren. Varje gång man trycker start registreras detta som 

ett nytt hål.  

Emulsionssprängämnet som används vid drivning av TASU och TASP har egenskaper enligt Tabell 

3-6. Sprängämnet är vattenresistent och är anpassad för användning underjord i horisontella borrhål. 

Patronerade sprängämne rekommenderas för användning i borrhålen med förekomst av vatten. 

Kemiitti 810 har en hållbarhet på 3 månader. Efter hållbarhetstiden försämras emulsionens 

initierbarhet utan att utseendeförändringar sker.[17] 

Tabell 3-6 Egenskaper för emulsionssprängämnet Kemitti 810 

Benämning Ammoniumnitratemulsion 

Densitet 1,0 kg/m
3
 

Initiering Booster rekommenderas 

Explosionsvärme 2,9 MJ/kg 

Gasvolym 990 l/kg 

Viktstyrka 0,78 S (Cheetah 2.0) 

Kritisk täthet 1,25 kg/m
3
 

Min borrhålsdiameter 30 mm 

 

Innehållet av totalkväve är inte angivet. Detta antas till 20 viktprocent baserat på kväveinnehållet i 

liknande ammoniumnitrat sprängämnen på marknaden [18]. 

Figur 3-7 Slangdragaren på borriggens korg Figur 3-8 Laddenhetens dataskärm 
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3.4.3 Tändsystem 

För att kvalitetssäkra konturhållningen och skadezonens minimering används elektroniska tändare 

Orica i-kon i konturen och botten.  Resterande borrhålen initieras med pyrotekniska tändare, NONEL 

LP, ihopkopplade med pentylstubin och NONEL Buntupptändare. Primern som används i alla hål är 

FORCITs Forprime.  

Varje i-kon tändare har en egen inbyggd elektronisk krets som är programmerbar. Tändarspridningen 

är ±0,13 ms för intervaller 0-1300 ms och ±0,01 % för intervaller 1301–15000 ms [19]. 

Noggrannheten i initieringstiderna gör dessa kvalificerade för kravet på momentan initiering. 

Eltändare är ihopkopplade i en förbestämd sekvens med en tvåledad sprängkabel. Ledarna är av stål 

med kopparskal och är inneslutna i isolerande polypropylen. Kabeln är mycket slitstark med hög 

draghållfasthet. Tändenheten loggar alla programmerade hål med inställda intervalltider. Loggen kan 

kontrolleras efter att programmeringen har skett och innan salvan initieras.  

Vid omskjutningar används patronerade sprängämnen. Bottenladdning består av Dyno 25 mm, 

pipladdning är Gurit 17 mm, för upptändning används NONEL LP i alla hål. 
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4 FÄLTSTUDIER

Kapitlet redogör fältobservationer av arbetsprocessen vid borrning, laddning och koppling av 

initieringssekvenser. I studien ingår även indirekta observationer på av utrustningen genererade 

data. Slutligen beskrivs övriga observationer som anses vara betydande i kommande analyser av 

data.  

4.1 Borrning 

Borrning av salvan inleds med att ett referensplan sätts ut. Referensplanet placeras i den mest 

utstickande punkten i tunnelfronten som innebär att slutpunkterna för hålen ska hamna i en och 

samma plan 4,5 m bort. Borrad salva kan alltså vara kortare än 4,5 m på grund av ojämn tunnelfront, 

se Figur 4-1. 

 

Figur 4-1 Referensplanet mot fronten på en borrad salva visualiserad i i-SURE 

Vidare målar man tunnelkonturen på stuffen med hjälp av geodetisk mätning. I styrhytten på 

borriggen finns en dataskärm där borrplanen presenteras grafiskt, Figur 4-2. Man kontrollerar att den 

påmålade konturen stämmer överens med den grafiska konturen. Borraren riktar borren mot bergytan 

tills dess att borrkronan anses vara i position med påhugget och har riktning som borrhålet. Korrekt 

positionering av borrkronan framgår av färgen på symbolen som markeras turkos när den teoretiska 

slutpunkten är möjlig att nå, Figur 4-3. För att klara kraven för påhugg och stickning är riggen 

förinställd på avvikelse om 3 cm radiellt respektive 0,8 grader. Borraren gör en okulär bedömning i 

samband med positioneringen av borrkronan mot bergytan. Fri sikt är mycket viktigt vid ojämn front 

eller sprickigt berg då borrkronan kan glida utan att bommen rör sig. Borrkronans ompositionering 

på grund av glidning registreras inte av riggen, men upptäcks av borraren vid god sikt som kan göra 

omtag (justera bommen till rätt läge på nytt). Detta tillsammans med datorns bedömning utgör en 

god förutsättning för ett bra påhugg.  
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Dålig sikt kan uppstå då det är ont om plats så att bommarna måste roteras.  Borrkronan kan då i 

vissa fall bli omöjlig att se från hytten. Det finns möjlighet till att zooma in enskilda hål på 

borrplanen i datorn för att få högre noggrannhet. Svårigheten uppstår främst vid borrning av sulhål 

då bommarna måste vändas upp och ner och man måste förlita sig helt på riggens 

positioneringssystem.  

Erfarenheter från drivningen av TASS har visat att borriggens positioneringssystem tenderar att 

överskatta precisionen[3]. Detta gjordes genom jämförelse mellan borrlogg och geodetisk inmätning 

av påhuggen samt hålbottnar i konturen. Borrningen i TASS utfördes med en Atlas Copcos Rocket 

Boomer E2
c30

 med borraggregat COP3038 medan i det aktuella projektet används SANDVIK 

borrigg enligt kapitel 3.4. Med anledning av detta gjordes en studie gällande SANDVIK-riggens 

borrprecision, resultat redovisas i kapitel 6.1. 

4.2 Laddning 

Laddprocessen ser ut som följande; 

 Hålen blåses torra och rensas vid behov 

 Tändarna placeras ut och fästs i laddslangen 

 Slangen förs in i hålet hela vägen till botten av operatören 

 Operatören trycker start – emulsionsmängd motsvarande en bottenladdning pumpas ut 

 Slangdragaren drar ut slangen samtidigt som emulsion pumpas ut med konstant flöde 

 

Emulsionssträngen motsvarande laddningen i konturhålet har diametern 21 mm och lägger sig rakt i 

botten på hålet. Emulsionssträngen motsvarande laddningen i hjälpar- och bottenhålen har samma 

diameter men lägger sig som en spiral. På så sätt uppnås önskad laddningskoncentration utan att man 

behöver byta laddslang. 

Figur 4-3 Grafisk bild av borrkronans position Figur 4-2 Grafisk borrplan i borriggens dator 
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Kalibrering av laddningsenheten sker med förbestämda tidsintervaller. En kalibrering utfördes under 

tiden för fältstudien. Test för kontroll av laddsträngen och densitetsprovning utfördes av FORCIT 

under kalibreringen. Laddning av sträng motsvarande kontur- och bottenladdning gjordes i 

plexiglasrör, Figur 4-4. 

 

Figur 4-4 Laddtester i plexiglasrör motsvarande kontur- (underst) och hjälparladdning(överst) 

Sulhålen är skyddade med ett rör som har stoppats i borrhålet i direkt anslutning till borrning. Röret 

förhindrar att vatten och sand kommer in i borrhålet. Vid laddning av sulhål tas röret bort då man 

blåser rent borrhålet. Då det förekommer vatten vid sulan eller rinnande vatten från andra borrhål 

låter man röret sitta kvar så att laddningen sker genom denna. 

Bottenladdningen är styrd genom inställningar i laddenheten. Avladdningen kan däremot inte styras 

maskinellt på grund av variationer i hållängderna. Längden på del av borrhålet som är oladdad styrs 

manuellt genom en markering på laddslangen. Slangen är tejpad med kontrasttejp på längden som 

motsvarar avladdningens längd. På så sätt kan operatören stoppa flödet och dra ut slangen i tid.  

4.3 Initiering 

Pyrotekniska tändare utplaceras i borrhålen enligt en bestämd tändplan. Tändarna är märkta med 

fördröjningstiden och matchas mot borrhålen vid utplacering.  

I-kon tändare placeras i borrhålen i konturen och botten utan en särskild ordning. Med hjälp av en 

”logger” programmeras dessa en och en i ordningen 1 till 47. Tändkabeln fäst i eltändaren med hjälp 

av en klämma som har två skåror – en för varje ledare.  Logger-enheten piper om den nu känner av 

tändaren. Laddaren matar in fördröjningstiden manuellt i loggern för varje tändare allt eftersom dessa 

kopplas in.  
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4.4 Observationer efter sprängning 

Indikatorer på en lyckad sprängning med kontroll på sprängskadezonen är bra konturhållning. 

Avvikelser i konturhållningen och råheten på bergytan kan orsakas av geologiska variationer. 

Andelen synliga borrpipor antyder geologins påverkan på konturhållningen förutsatt bra utförd 

borrning och noggrann laddning.  

Indrift är en mycket viktig parameter vid utvärdering av resultatet från sprängning. Fin 

konturhållning, liten skadezon och bra geometri samt noga uppfyllda krav på utförande talar inte om 

hur pass optimerad metoden är. Syftet är att ta sig framåt på ett effektivt sätt. Indriften ska vara hög 

utan att kraven och kvalitén äventyras samtidigt som den är tidsmässigt- och ekonomiskt försvarbar.   

Hålbottnar om så mycket som 20 cm kan stå kvar vid en ”lyckad” sprängning. Ett mått på en 

optimerad borrplan med rätt val av kilens design är hög indrift med mycket korta (helst inga) 

hålbottnar synliga i fronten. Detta förutsatt att referensborrning används och borriggen har hög 

navigerings- och positionerings noggrannhet.[8] 

Värt noteras att direkta observationerna gjorda av författaren utfördes efter omskjutning och 

skrotning.  

4.4.1 Omskjutningar  

De inledande salvorna i båda tunnlarna hade problem med kvarstående berg i tak och något mindre i 

väggar. Borrhålen stod kvar systematiskt, var intakta och i vissa fall återfanns odetonerat 

sprängämne kvar i hålen. Figur 4-5 är exempel på noteringar från observationer efter sprängning av 

salva och före omskjutning.  

 

Figur 4-5 Observation före omskjutning, TASU salva 2 

Konturhålen i taket stod kvar till sin fulla längd medan hjälpare bara delvis. I de uttagna 

bergmassorna kunde man tydligt se block som brutits ut fastän borrhålen i mitten av blocket var 
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intakta. Vid undersökning av berghögen i tunneln i omedelbar anslutning till sprängningen låg dessa 

block överst. 

Ett ytterligare problem med kvarstående berg uppkom i sulan på salvorna. Några av bottenhålen bröt 

inte ut alls eller delvis, Figur 4-6. 

 

Figur 4-6 Observation före omskjutning, TASP salva 5 

Det har också förekommit omskjutningar på grund av så kallade glasögon som i Figur 4-7 . Vanliga 

orsaker till fenomenet är påhugg innanför konturen och/eller ökad stickning. Glasögon uppstår i 

konturen och är bergmassa som är delvis kvar runt borrhålet efter sprängning. 

 

Figur 4-7 Ett glasöga som står kvar i tunneln vägg 
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4.4.2 Indrift och synliga borrpipor 

Två sätt att mäta den faktiska utbrytningen i varje salva undersöktes. Utvärderingsgrunden för båda 

var medelborrlängden för respektive salva. Indriften definerades som kvoten mellan salvans 

uppmätta längd, enligt nedan, och medelborrlängden. 

Första sättet att mäta är genom medelvärde för stuffens läge. Medelvärdet för stuffen baseras på 

medelvärdet för en kub som sätts ut mot fronten i den fotogrammetriska modellen enligt Figur 4-8. 

 

Figur 4-8 Fotogrammetrisk modell med en kub för beräkning av stuffens medelpunkt 

Läget för kubens yttersta vägg parallell stuffen sätts i den mest utstickande punkten i fronten. Den 

parallella innersta väggen är medelvärde för lägen av höger- och vänstervägg. Salvans faktiska längd 

är differensen mellan två efterföljande medelvärden. Tjockleken på kuben beror på stuffens rakhet, 

desto rakare stuff desto smalare kub.  

Andra sättet är med hjälp av referensplaner, enligt kapitel 4.1. Salvans faktiska längd motsvarar 

avstånden mellan efterföljande referensplanerna.  

Längden på synliga borrpipor uppskattades utifrån fotogrammetrisk modell av tunneln. 

Tunnelprofilen delades upp i tak(borrhål nr 11-26), vänster(1-10) och höger vägg (27-36). 

Mätningarna gjordes med decimeternoggrannhet. Geologiska förutsättningar som kunde ha påverkat 

resultat antecknades. Syftet var att, om möjligt, avgöra vad avvikelser i längder synliga borrpipor 

mot borrade berodde på – utförande eller geologin.  

4.4.3 Övriga observationer  

Uppföljning av fragmentering var menad att genomföras med hjälp av bildanalys. Två- och 

tredimensionellt analysförsök gjordes på fotografierna tagna underjord i omedelbar anslutning till 

sprängning. Problematiken uppstod vid analys av bilder på grund av ogynnsamma ljusförhållanden. 

Fotograferingen ersattes med att utsprängda massorna undersöktes okulärt i tunneln. Massorna 
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innehöll hög andel finkornigt material, styckefallet var i övrigt mycket jämnt. På grund av ryckare 

återfanns stora block med intakta borrhål i de uttagna bergmassorna i de inledande salvorna.   

Stuffens utseende studerades efter varje salva. Återkommande syn var hålbottnar om ca 5-20 cm 

fyllda med emulsion. Dessa förekom främst i hjälparraden men några enstaka återfanns även i 

konturen och yttre stross. Figur 4-9 och Figur 4-10 visar stuffen för en och samma salva med 

hålbottnar från hjälparhålen.  

Ett annat tydligt återkommande fenomen var tydliga blankslagen i stuffen som i Figur 4-12. Många 

gånger kunde man se varken brottyta eller hålbottnar. Slagen och större diskontinuiteter orsakade 

problem vid borrning. Påhuggen var svåra då bergpartier lossnade längs sprickplan parallella fronten 

och borrkronan gled. Figur 4-11 visar hur kilens placering anpassades mot geologin i fronten.  

 

Figur 4-10 Bortsprängd hålbotten  

Figur 4-12 Blankslag i stuffen, TASP salva 2 Figur 4-11 Anpassning av kilen vid borrning 

Figur 4-9 ~10 cm hålbotten med kvarstående emulsion 
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4.4.4 Praktiska lösningar 

Byte av metod från sprängning med patronerade sprängämnen till sprängning med emulsion 

medförde oförutsedda problem. Under projektets gång har man utarbetat praktiska lösningar för att 

hantera problemen gällande: 

 Kontroll på laddning och spill 

 Ryckare vid upptändning med elektroniska tändare 

 

Laddningen av kontur-, hjälpar- och sulhålen sker alltid i en viss förutbestämd ordning enligt Figur 

4-13. På så sätt säkras kravet gällande uppföljning av laddning i varje enskild hål. För att eliminera 

spill och hantering av känsliggjort emulsionssprängämne utarbetades en rutin för tömning av 

laddningsslangen. Två hål i stross lämnas tomma till det att övriga hål har blivit laddade. Därefter 

töms slangen på emulsion genom att fylla de kvarvarande strosshålen, så kallade slaskhål. Slaskhålen 

är förutbestämda och samma vid varje laddning.  

 

Figur 4-13 Laddningssekvens för kontur-, botten- och hjälparhålen 

Laddningarna i kontur-, botten- och hjälparhålen är infästa mot en sprängkabel som initierar dessa. 

Sekvensen för inkoppling och programmering av elektroniska kapslar sker i enighet med 

laddsekvensen. På grund av kabelns höga draghållfasthet går den inte av vid utbrytning av berget 

runt omkring utan orsakar så kallade ryckare. Eltändaren och primern hålls tillbaka i hålet med hjälp 

av emulsion vilket inte är tillräckligt mot höga dragkrafter som uppstår vid bergutbrytning då dessa 

rycks ut ur hålet helt eller delvis.  

Problemet löstes med hjälp av sprärrfjädrar, se Figur 4-15, som håller tändaren på plats i borrhålet. 

Fjädern är gjord av plast och har ett hål i mitten som har blivit borrat i efterhand. Eltändaren träds 

genom hålet, färst i primern och placeras i borrhålet enligt Figur 4-14. 
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Lösningen med spärrfjädrar implementerades i kontur- och bottenhålen i följande salvor. Initiering 

av hjälparraden ersattes med NONEL LP. 

 

  

Figur 4-15 Spärrfjäder med borrat hål Figur 4-14 Spärrfjäder, eltändare och primer i borrhålet 
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5 LAKNING

Kapitlet beskriver uppställning och genomförande av lakförsök som utfördes på utsprängda 

bergmassorna.  Förväntade resultat och kända felkällor redogörs i slutet av kapitlet.  

5.1 Lakningsförsök 

Kvävet är ett komplext ämne och förekommer i många olika föreningar. Kvävekomplexer som bildas 

vid sprängning i tunnel är ammoniak NH3 och kväveoxider NOx, där NO2 och NO är de vanligaste.  

Det är önskvärt att kväverester är i gasform och förs ut genom ventilering av tunneln. 

På grund av att förbränningen av sprängämnet inte kan ske till 100 %, det förekommer spill och 

detonationsavbrott återfinns en del av kväveresterna i massorna och vattnet. Det totala kvävet 

fördelar sig på gaserna som förs ut med ventilationen, gaserna som samlas mellan fraktioner, vattnet 

massorna spolas av med i tunneln samt på fraktionernas ytor. [8] 

Försöken syftar till att undersöka mängden kväve som återfinns i utsprängda massorna.  

5.1.1 Kolonntest 

Kolonnförsöket utförs på slumpmässigt utvalda samlingsprov. Provtagningen sker på utsprängda 

massor som inte har mellanlagrats eller flyttats mer än från tunnel till försöksplatsen. På grund av 

praktiska begränsningar genomförs försöket på ca 6 m
3
 bergmassor per salva och 3 m

3
 per försök. 

Ekvivalent kvot L/S (vattenvolym [l]/bergmassa [kg]) eftersträvas vid varje försök.  

Försöksuppställning består av 

 

 container 

 vattenslang 

 vattenpump 

 vattenflödesmätare 

 containervåg 

 hjullastare 

 bergmassor ca 3 m
3 

 

 pH-mätare 

 plastflaskor 

 gastäta provbehållare 
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Bergmassorna som används vid lakförsöken siktas med en hjälp av ett svetsad galler med c/c 

röravstånd på 300 mm, Figur 5-2. Siktningen sker på den lokala tippen för bergmassorna i närheten 

av försöksplatsen.  

Containern är placerad på en plåtplatta som står på fyra givare till den digitala vågen och är utrustad 

med en öppning vid botten för tilloppet samt med en för utloppet, på andra sidan, som ligger i nivå 

motsvarande 3 m
3
. Figur 5-1 visar försöksuppställningen med container, givare, våg och 

flödesmätare. På så sätt infiltreras vatten innan det tas ut för prov. En vattenflödesmätare och 

tryckutjämnare finns installerade vid inloppet, dessa säkerställer ett inflöde på 100 liter/min. 

Lakvatten förs från utloppet till en brunn vid uppställningsplatsen genom en slang samt vidare till 

den lokala vattenreservoaren för omhändertagande av spolvatten från Äspötunneln. 

Försöksförlopp; 

Den tomma containern placeras på vågen som därefter nollställs. Bergmassorna hämtas på tippen, 

siktas och lastas i containern. Vikten på bergmassor kontrolleras och antecknas innan provet 

vattenmättas. Vid antagande om bergets densitet på 2,6 t/m
3
 samt volymökning om 50 % är provets 

torrvikt vara 5,2 t och vattenmängden som krävs för att mätta provet 1000 liter.  

För att få en skaplig packningsgrad exkluderas de större fraktionerna (>300 mm) och containern fylls 

till en given nivå (nivå för utloppet motsvarande volym 3 m
3
), se Figur 5-4. 

Provet täcks med vatten och den kemiska jämvikten kontrolleras genom pH prov. Jämvikten 

utvärderas på plats med portabel pH-mätare som i Figur 5-3. Enligt [18], kan testet startas då 

skillnader mellan två initiala pH mätningar inte överstiger 0,5 enheter. Stabiliseringsprocessen kan ta 

en längre tid.  

Figur 5-1 Container med våg och vattentillförsel via 

flödesmätare 

Figur 5-2 Station med galler för bortsortering av 

material >300mm 



Lakning 

 

    31 

Vattenprov (1 L flaska) uttas när pH-värdet stabiliserats och därefter tas vattenprover enligt Tabell 

5-1. 

Tabell 5-1 Tidsbaserad provtagningsstrategi vid lakförsök i container 

Prov nr 
L/S kvot 

[l/kg] 

Ackumulerad total ifylld 

vattenmängd  
[l] 

Ackumulerad tidpunkt 

för provtagning  
[min] 

1 0 1000 0 

2 0,1 1520 5 

3 0,2 2040 10 

4 0,5 3600 26 

5 1 6200 52 

6 2 11400 104 

7 4 21800 208 

8 6 32200 312 

 

Då provtagningsstrategin är baserad på vatteninflöde om 100 L/min och provtagning vid tidpunkter 

enligt tabell, är det noga att provtagningstiderna hålls med tillåtna avvikelser i storleksordning ±1 

min för L/S <1 samt ±5 min för L/S>1. 

Provflaskorna tas till laboratoriet där proverna sedimenteras och en mindre mängd vatten överförs till 

gastät behållare som sedan analyseras avseende mängder total-kväve.  

Figur 5-3 pH mätare och provflaskor som användes vid 

provtagning på plats 

Figur 5-4 Container fylld med sprängmassor upp till 

utloppet 
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Under försöksperioden beräknas ca 4 salvor från respektive tunnel schaktas ut. Två lakförsök utförs 

per salva för att täcka en större volym berg. Ett försök omfattar ca 2 % av bergmassorna som tas ut 

varje salva.  

5.1.2 Skaktest 

Skaktestet genomförs som en enstegs skaktest med bestämt vatten/massa kvot. Provtagning sker 

genom att slumpmässigt samla upp utspräng berg med fina fraktioner ur skilda delar av salvan, s.k. 

samlingsprov. Variationer i kornstorleksfördelning mellan prover kan ha stor betydelse på resultatet 

vid lakning varför provet silas innan försöket.  Ekvivalent kvot L/S (vattenvolym/bergmassa) 

eftersträvas vid varje skakförsök.  

Försöksuppställning; 

 hink 

 fyllehammare/spade 

 våg 

 vatten  

 finkornig bergmassa >1 kg 

 sikt (mask 4mm) 

 tidtagarur 

 plastflaskor 

 gastäta provbehållare 

 

Bergkross med fina fraktioner hämtas i en hink från sulan vid tunnelfronten i omedelbar anslutning 

efter utlastningen av salvan. Provet siktas med en sikt med 4mm mask utomhus. Provet om <1 kg 

siktade massor bereds i kemilaboratoriet.  

Försöksförlopp; 

Massorna siktas genom nät med 4mm mask. Massa bergkross och vattenmängd mäts upp och sedan 

blandas i behållaren, se Figur 5-5. Det beredda provet omskakas på ett skakbord i ca 16 timmar. 

Innan ett vattenprov tas ut för analys låter man provet sedimentera. 

 

 

Figur 5-5 Tillvägagångssättet vid provtagning och provberedning för skakförsök 

N-tot 
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Vattenprovet som tas ut placeras i en gastät provbehållare och sedan analyseras avseende mängder 

kväve; N-tot.  

5.2 Förväntat resultat 

Skakförsök förväntas ge högre totalkoncentrationer kväve i provtagningsvattnet vid given 

vatten/massa kvot (=2) än kolonntestet. Detta med anledning att kornstorleksfördelningen i 

skakförsöket skiljer sig avsevärt från den i kolonntestet, förhållandet specifik area/massa blir mycket 

större. I skakförsöket påskyndas urlakningsprocessen genom den fysiska påverkan, själva 

skakningen, som resulterar i utökad kontaktyta mellan vatten och partiklar vilket frigör 

kväveföreningarna från bergfraktionerna effektivt.  

Kvävekoncentrationerna vid låga L/S kvot (<2) förväntas dock vara högre för de första proverna i 

kolonntestet då större delen av föreningen skölj med i det initiala skedet.  

Det förväntas en diffus spridning av kväve i massorna från en salva, eftersom det inte är spårbart hur 

bergmassorna fördelar sig vid utbrytning. Detta bör resultera i omfattande skillnader i 

koncentrationer inom och mellan salvorna.    

Då emulsionssprängämnet i fråga beskrivs som vattenolösligt av tillverkaren, kan det storskaliga 

kolonntestet kräva mer tid än vad som har antagits.  

Identifierade felkällor som kan ha inverkan på slutresultatet har identifierats enligt nedan: 

 okänd fördelning av kvarvarande sprängämne i salvan 

 omfattande differenser i fraktionsfördelning mellan proven (inhomogent material) 

 variationer i lufttemperatur 

 olikvärdiga förhållandet med avseende på packningsgrad och därmed vattengenomföring 

 otillräcklig kunskap om urlakningsmekanismer för materialet 

 otillräcklig kunskap om sprängämnets kemiska egenskaper 

 felaktigheter/felmätningar av L/S kvoten 
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6 ANALYS OCH RESULTAT

Här redovisas sammanställningar av data från utrustningens automatiska dataloggar och 

information i form av observationer gjorda under fältstudien. Erhållna data analyseras för likheter 

och skillnader. Variationer och avvikelser uppmärksammas. Sedan jämförs resultaten med de 

projektspecifika kraven.   

6.1 Borrning 

Borriggens noggrannhet gällande navigation och positionering samt förmågan att beräkna rätt 

slutpunkt undersöktes med syftet att identifiera dess pålitlighet. MWD-data jämfördes med 

geodetiskt inmätta punkter samt mot teoretisk placering av borrhålen. Kontrollen utfördes på salva 2 

till 7 i TASU och salva 2 till 8 i TASP där geodetisk inmätning var möjlig gällande konturhålen. 

Jämförelsen för påhuggen redovisas i Bilaga 4 och för slutpunkterna i Bilaga 5. 

MWD koordinater för ansättning stämmer bra överens med teoretisk placering och geodetisk 

inmätning. MWD koordinater för hålbottnar stämmer överens med teoretiska medan geodetisk 

inmätning visar att borriggens beräkning av slutpunkten inte är riktig. Stor stickning i vänster anfang 

enligt MWD gentemot geodetisk inmätning. Värden för höger anfang är ombytta – geodetiska värden 

visar stor stickning medan MWDn stämmer överens med teoretisk. Trenden syns mycket väl i 

kvarstående halvpipor, jämför Figur 6-1 och Figur 6-2.  

 

Figur 6-1 Synligt krökta borrpipor i TASU salva 5 

Slutpunkterna för borrhålen i vänstervägg hamnar innanför konturen och i höger långt utanför, fastän 

MWD-datan stämmer överens med teoretisk placering för slutpunkterna. Man kan även se en något 

uppåtgående vinkelavvikelse på de krökta hålen. 
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Figur 6-2 Spridning i värden för position av slutpunkten med MWD och geotetisk inmätning, TASU salva 5 

Geodetisk inmätning av sulhålen var inte möjlig att genomföra inom ramen för examensarbetet. 

Borrhålsavvikelser för sulhålen utvärderades enbart genom MWD.  

En stor andel av de geodetiskt inmätta punkterna för hålbottnar ligger till höger om MWD 

koordinaterna för dessa oavsett placeringen i salvan. En generell trend är att borriggen överskattar 

stickning i vänster sida och underskattar i höger, där stora avvikelser i stickning förekommer.  

Utvärdering av generella trenden för avvikelser i konturhålen gjordes i kombination med MWD och 

geodetisk inmätning. I fall där data från geodetisk inmätning var tillgängliga användes dessa.  

Figur 6-3 visar en sammanställning över borrdatan för tunnlarna TASU och TASP, salva 2 till 7 

respektive 2 till 8. Ansättning och slutpunkterna presenteras tillsammans i syftet att se utstickare och 

undersöka systematiken i avvikelser gentemot borrhålens placering.    

Avvikelser i påhuggen är små och sällsynta. Vanligast förekommande påhugg innanför teoretisk 

kontur är i hörnhålen, vilket motsvarar hålnummer 1 och 47 samt 36 och 37. En trend med påhuggen 

innanför konturlinjen syns även i bottenhålen.  

Högfrekvent avvikelse i stickning syns i anfangen, hörn- och bottenhålen. Det är där som maximal 

tillåten stickning om 25cm överskrids systematiskt.  Träffbilden för slutpunkterna i höger vägg 

sticker systematisk åt höger. I vänster vägg syns en större spridning i träffbilden men även där sticker 

en del av hålen till höger.  
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Figur 6-3 Sammanställning av spridning i position gentemot teoretiskt läge för ansättning och slutpunkt  

6.2 Laddning 

Analys av laddningsmängderna baseras på laddenhetens logg. Medelvärdet och standard avvikelsen 

har beräknats för konturborrhålen som har blivit laddade med emulsionssprängämne. Bottenhålen 

och konturhålen redovisas för sig. Referensladdningen anger mängden emulsion per hål beräknad på 

medelborrlängden.  

TASU salva 1 har en annorlunda tvärsnitt mot resterande och anses därför inte ha representativa 

värden. Laddloggen för TASU 1, TASP 1 och bottenhålen TASU 7 gick inte att tolka. Laddningen 

av kontur och bottenhålen i TASP 4 samt konturhålen i TASU 3 skedde med patronerade 

sprängämnen på grund av trasig slangdragare och därmed betraktas inte i analysen.  
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Tabell 6-1 Sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för laddningsmängder i hjälpar-, kontur- och 

bottenhålen 

Kontur  
[kg/hål] 

Botten  
[kg/hål] 

Hjälpare  
[kg/hål] 

Referens Medel 

Standard- 

avvikelse Referens Medel 

Standard- 

avvikelse Referens Medel 

Standard- 

avvikelse 

1,80 1,90 0,3 2,40 3,20 0,5 2,40 2,66 0,3 

 

Lågt värde på standardavvikelsen innebär liten spridning i mätvärden. Värden i Tabell 6-1 visar en 

liten spridning i laddningsmängderna för konturhålen samt något större för bottenhålen. 

Laddningsmängderna i konturen och botten är normalfördelade enligt Bilaga 6. För en 

normalfördelad variabel ξ gäller att medelvärde(E)=väntevärde(µ) [19]. Därmed  

ξ ∊ N(µ,σ)   (6.1) 

som för konturhålen är  

Σ6
i=1 ξi ∊ N(1.9,0.3)   (6.2) 

och för bottenhålen  

 Σ3
i=1 ξi ∊ N(3.2,0.5)   (6.3) 

Maximal samverkande laddning beräknad teoretiskt är 10,8 kg, motsvarande momentan upptändning 

av sex konturhål. Sannolikhet att teoretiska mängden överskrids är 79 % i konturen och 8 % i botten. 

Hjälparna initierades med NONEL LP på grund av problem med ryckare. Med anledning av detta 

analyseras inte hjälparna gällande samverkande laddning. 

Fortsatt analys av laddningsmängden krävdes för att identifiera källan till avvikelser i laddning. I den 

fortsatta analysen är den teoretiska bottenladdningen subtraherad och pipladdningen antas motsvara 

teoretiska 4,1 m (4,5 m minus 0,4 m bottenladdning). Laddning i sulhålen skiljer sig mest från 

beräknad referens mängd med en avvikelse om 0,8 kg per hål som motsvarar 0,20 kg/m. Densamma 

för konturhålen är 0,1 kg per hål vilket motsvarar 0,02 kg/m. Laddningsmängden i hjälparna avvek i 

snitt med 0,26 kg per hål, motsvarande 0,06 kg/m. Tillåten avvikelse för hjälpar-, kontur- och 

bottenhålen är 0,05 kg/m, enligt principutförande i kapitel 3.3.1.  

I Figur 6-4 och Figur 6-5 illustreras fördelningen av medelladdningen per hål och håltyp. Detaljerat 

underlag gällande spridning i laddningsmängderna redovisas i Bilaga 7.  Baserat på borriggens logg 

av hållängderna beräknades teoretiskt en pipladdning för enskilda salvor, för konturhålen enligt  

(medellängd konturhål-0,3)·0,35   (6.4) 

och för bottenhålen enligt 
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(medellängd sulhål-0,4)·0,5   (6.5) 

Ingen avladdning finns i kontur- och sulhålen. Den streckade linjen markerar teoretiska 

bottenladdningen som är 0,4 kg på 0,3 m i konturen och 0,5 kg på 0,4 m i sulan. Den teoretiska 

laddningsmängden per hål är inte markerad då den varierar med medelborrhålslängden mellan 

salvorna. Den hamnar kring 1,6-1,9 kg per hål för kontur och 2,3-2,5 kg per hål för sulan.   

 

Figur 6-4 Medelladdningsmängder för konturhålen i TASU och TASP. Laddningen redovisas uppdelat på pipladdning 

och bottenladdning anpassat mot registrerade laddmängder och medelborrlängd per salva 

 

Figur 6-5 Medelladdningsmängder för bottenhålen i TASU och TASP. Laddningen redovisas uppdelat på pipladdning 

och bottenladdning anpassat mot registrerade laddmängder och medelborrlängd per salva 

Kontroller av laddsträngen utförda av FORCIT visade inga avvikelser i emulsionssträngens utseende. 

Förutsatt att pipladdningen motsvarar den beräknade och inget spill förekommer, hamnar resterande 

mängd emulsion i bottenladdningen. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Bottenladdningen på konturhålen i Figur 6-4, ligger mycket nära den teoretiska mängden. Den totala 

laddningsmängden per hål har jämn kvalité i konturhålen. Trenden syns tydligt i Bilaga 7 där man 

ser förekomst av enstaka utstickare i salvorna TASU 4, TASU 6, TASP 2 och TASP 6. I TASP 5 

förekommer en ”negativ” bottenladdning vilket motsvarar otillräcklig laddningsmängd. I övrigt är 

laddningarna mycket ojämna i resten av salvan.  

Bottenladdningen på sulhålen i Figur 6-5, ligger mestadels över teoretiska och har större variation än 

i konturhålen. Den totala laddningen per hål i sulhålen har ständig avvikelse mot den teoretiska och 

stor spridning.    

6.3 Indrift och kvarstående borrpipor 

Största och minsta värde för varje salva vid analys av indriften är markerat med grönt respektive rött. 

Ingen färgmarkering betyder att värden är samma.  Observationer gällande geologi i fronten som kan 

ha påverkat indriften baseras på geologisk kartering av fronten.  

Tabell 6-2 Utvärdering av mätmetoder för indrift och geologiska förhållanden som kan ha inverkan på resultatet 

Salva nr 

 

Referensplan 

[m] 
Salvsektion 

[m] 

Medel- 

borrlängd 

[m] 
Geologi i fronten 

 

TASU        

1 - - -  

2 4,0 3,7 3,9 Blankslag parallella fronten, korsande sprickor 

3 3,9 4,2 4,1 Mycket skivigt, blött 

4 4,2 3,5 4,0 Finkornig basisk bergart, skiktade blankslag 

5 4,1 4,3 4,2 Brottytor längst sprickplanen  

6 4,4 4,2 4,2 Större strukturer, blankslag mitten 

7 3,8 4,3 4,4 Större strukturer, skivigt, dropp 

TASP        

1 - - -  

2 4,2 4,1 4,0 Blankslag parallella fronten 

3 4,1 4,1 4,2 Större sprickor höger vägg, blött 

4 3,9 4,0 4,2 Fuktigt till blött 

5 4,0 4,0 4,1 Blankslag parallella stuffen 

6 4,3 3,7 4,0 Skivigt berg, dropp i taket 

7 3,9 4,4 4,4 Skivigt berg 

8 3,8 3,8 4,0 Bra berg 

    

 

 

Referensplanet motsvarar navigationsplanet i borriggen.  
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Salvsektionen mäts genom att ta medelpunkten för stuffen som beskrivet i kapitel 4.4.2. 

Medelborrlängden är ett medel beräknad på borriggens logg från salvborrningen.  

Minsta skillnaden inom en salva är 0,1 m och största 0,7 m. Längsta erhållna indriften är 4,4 m och 

kortaste 3,5 m. En jämn stuff ska resultera i att medelborrlängden motsvarar salvans teoretiska längd, 

det vill säga 4,5 m. Skillnader mellan referensplanet och salvsektionen ger en indikation på hur 

ojämn fronten är – stor skillnad tyder på en front med utåtstående partier.  

Medelborrlängden per salva är ca 92 % av den teoretiska salvlängden på 4,5 m. Indriften utvärderad 

med referensplan och sektionering av salvans front som båda ger en medelindrift på 4,0 m. Den 

faktiska utbrytningen av en salva mätt mot teoretiska salvlängden hamnar på ca 90 % och mot borrad 

längd på ca 98 %. 

Metoderna för utvärdering av indrift ger ofta helt skiljda värden för samma salva medan det 

sammanlagda resultatet överensstämmer. Inget samband mellan indriften och geologiska 

variationerna kan bekräftas.  

Resultat från kartering av synliga halvpipor presenteras i Tabell 6-3.  

Tabell 6-3 Sammanställning procentandel synliga borrpipor utvärderat mot längden borrade konturhål  

Salva 

Längd borrade 

konturhål 

[m] 

Längd mätta 

halvpipor 

[m] 

Andel synliga 

borrpipor 

[%] 

TASU      

1 - - - 

2 138,2 87,5 63 

3 138,3 94,1 68 

4 143,0 91,3 64 

5 153,4 103,5 67 

6 152,0 88,3 58 

7 160,6 96,1 60 

TASP      

1 - - - 

2 149,4 78,5 53 

3 151,4 70,0 46 

4 152,3 111,2 73 

5 149,8 100,7 67 

6 145,2 95,4 66 

7 158,1 105,4 67 

8 144,5 104,1 72 
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Längd borrade konturhål är summan av borrhålslängder för hål 1-37. Baseras på MWD.  

Längd mätta halvpipor är summan av längder på synliga halvpipor i konturen.  

Andel synliga borrpipor är kvoten mellan mätta längder halvpipor och längden på konturhålen. 

Observationer gällande geologi gjordes i samband med kartering av halvpipor. Noteringar gällande 

påverkan på halvpipor beskrivs i detta kapitel, för sammanställning av övriga observationer se 

kapitel 6.5.  

Medelandel längder synliga borrpipor är 63 %. Fördelat per tunneln är fördelningen densamma för 

TASU och TASP – 63 % av borrade konturlängder är synliga.  

I TASP observerades det att större sprickplan som korsade borrpipor orsakade avbrott i borrpipornas 

längdriktning, d.v.s. tydlig halvpipa till sprickan och inget spår av denna efteråt. Fenomenet 

fungerade i samma riktigt som detonationen men även i motsatt riktning.  

Halvpiporna i TASP var mycket tydliga är i TASU främst i delar av tunneln med mafisk bergart som 

är något segare än Ävrögranit och Äspödiorit.  

6.4 Tunnelgeometri och konturhållning 

All data baseras på skanningen av fotogrammetriska tunnelmodeller. Fotograferingen sker på plats i 

tunneln i omedelbar anslutning till skrotningen efter en utsprängd salva. Värt att noteras att enbart 

handskrotning användes i inledande salvorna i båda tunnlarna. Därefter utfördes skrotning med en 

grävmaskin med krok som kompletterades med handskrotning efteråt.  

Värden markerade med rött i Tabell 6-4 ligger utanför de specifika toleranskraven. Laddloggen 

gällande totala mängden emulsion för TASP salva 8 är felaktig och tas inte med i denna 

sammanställning.  

Tabell 6-4 Volym på berguttaget per salva, volym berg innanför och utanför tunnelns teoretiska kontur samt verklig 

specifik laddning för varje salva 

Salva 

 

Vtotal  

[m
3
] 

Vöverberg  
[m

3
] 

Överberg  

[%] 
Vunderberg  

[m
3
] 

Underberg 

[%] 
qc  

[kg/m
3
] 

TASU           

1 - - - - - - 

2 193,80 33,28 20,95 0,23 0,14 3,10 

3 161,30 8,84 5,79 0,55 0,35 3,02 

4 175,20 10,95 6,65 0,49 0,30 3,15 

5 169,28 12,54 7,86 0,10 0,06 3,33 

6 189,60 13,44 7,72 0,38 0,22 2,99 

7 180,31 13,84 9,34 0,11 0,07 3,11 
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TASP           

1 - - - - - - 

2 183,10 14,80 9,03 0,34 0,21 3,07 

3 171,34 10,99 6,77 0,46 0,28 2,92 

4 160,11 7,78 5,13 0,67 0,44 3,24 

5 166,37 10,04 6,37 0,53 0,34 3,08 

6 179,58 11,64 6,90 0,77 0,46 3,27 

7 165,67 12,87 8,41 0,16 0,10 3,12 

8 174,16 11,83 7,98 1,00 0,67 - 

 

Vtotal av en salva baseras på data från den fotogrammetriska modellen och är beräknad mellan två 

referensplan. Viktigt beakta att skanningen omfattar väggar och tak men inte sulan. Sulan antas följa 

den teoretiska konturen.  

Vöverberg och Vunderberg anger bergvolymer utanför teoretisk tunnelkontur.  

%Överberg och %Underberg är procentandel av tunneln teoretiska volym (med arean 39,2 m
2
). 

Vid uträkning av specifik laddning qc för en given salva används den teoretiska arean multiplicerat 

med medelborrlängden och faktiska totala laddningen. På så sätt blir resultatet jämförelsebart mot 

metodutförandet.  

Inget underberg är tillåtet och överberg får inte överstiga 7,5 % enligt specificerade kraven i kapitel 

3.3.1. Det finns intrång i den teoretiska tunnelsektionen i varje salva i båda tunnlarna. Intrånget 

motsvarar 0,28 % av teoretiska salvvolymen. För TASU är andel underberg 0,19 % medan för TASP 

0,36 %. Volymen överberg som förekommer är liten och ligger mycket väl inom kraven för 30 % 

överberg utanför teoretisk tunnelkontur. Volymökning mot verklig tunnelvolym är 4,53 % för TASU 

salva 2-7 och 1,68 % för TASP salva 2-8.  

I TASU är det i salva 3, 4 och 6 som det förekommer mest intrång. Enligt borrningssammanställning 

i Bilaga 4 är det i dessa salvor som ansättning av konturhålen har gjorts innanför teoretiska konturen. 

I TASP har majoriteten av salvorna större volymer underberg. I dessa ser man inte någon koppling 

till borrningen.  

Specifika laddningen ligger konsekvent över teoretiska på 2,7 kg/m
3
. Salvorna överladdas i snitt med 

70 kg per salva. Den ”extra” laddningen är fördelad på spill samt i kontur-, botten- och hjälparhålen. 

Kil- och strosshålen är laddade med 6,5 kg oavsett längden på borrhålen. Det betyder att hålen är 

fulladdade och har därmed ingen spridning i laddningsmängderna.  

Hur arean varierar längs tunnelsektionen för de studerade salvorna framgår av Figur 6-6 och Figur 

6-7.  
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Figur 6-6 Areavariation för salva 2-7 i TASU 

 

Figur 6-7 Areavariation för salva 2-8 i TASP 

Arean är minst vid ansättningen och som störst vid slutpunkterna. Den minsta teoretiska arean är 

39,2 m
2
 och den maximala är beroende av salvlängden. Den teoretiska arean är rödmarkerad och har 

beräknats utifrån avståndet mellan referensplanen för respektive salva och motsvarar en stickning på 

25 cm. Dataetiketter representerar uppmätta värden för minsta och största arean i salvorna. 

Tunnelarean i båda tunnlarna ligger väl inom toleranskraven på minsta area om 39,2 m
2
 och största 

45,2 m
2
 för en salva som är 4,5 m lång. Den verkliga tunnelarean kommer aldrig ner till teoretiska 

39,2 m
2
. Medeltunnelarean i TASU är 40,9-43,6 m

2
. I TASP är densamma 40,4-43,3 m

2
. 

Största arean har den inledande salvan i TASU där ingen referensborrning användes. Vidare har 

salva 5 (salvsektion 28,7-32,7) en större area än teoretisk.  
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I TASP är det salva 7 som har arean större än den teoretiskt beräknade. Medelarean i TASP är något 

lägre än den i TASU. Det stämmer med förväntningar om bergkvalitet enligt tunnelmodellerna i 

kapitel 3.3.  

6.5 Omskjutningar 

En statistisk analys av omskjutningar gjordes genom en sammanställning av antal omskjutningar per 

hål för respektive tunnel. Figur 6-8 visar sammanställningen för TASU och för TASP. Syftet var att 

undersöka om det finns tendens till upprepning i omskjutningarnas placering. I TASU har det 

genomförts fler omskjutningar än i TASP även om analysen omfattar sju salvor i U och åtta i P.  

 

Figur 6-8 Statistik över antal omskjutningar per hål oavsett orsak och omfattning för TASU och TASP 

Sulhålen har varit mest utsatta för omskjutningar i TASU. Särskilt mitten och vänster hörn. Det har 

även förekommit dålig utbrytning i bottenhjälparna på vänster sida vid två tillfällen.  

Även i TASP har bottenhålen i hörnen varit utsatta för omskjutningar, men inte i lika stor 

utsträckning som i TASU. Detta orsakade misstankar om att geologiska förhållanden har haft stor 

inverkan på utbrytning eftersom geologiska sammanställningen i kapitel 3.3 förespår mycket högre 

sprickfrekvens i TASU än i TASP. 

Flest borravvikelser ser ut att förekomma i hörnhålen enligt sammanställningen av borrdatan i kapitel 

6.1. En potentiell orsak till omskjutningar kunde vara ökad stickning och därmed ökad hålavstånd i 

slutet på salvan. Densamma effekt kan orsakas av vinkelavvikelser på stickning, d.v.s. stickning är 

25 cm men slutpunkten på borrhålet överensstämmer inte med det teoretiska läget.  

I Tabell 6-5 presenteras en detaljerad sammanställning över genomförda omskjutningar. 

Omskjutningar inom samma salva med orsaker som anses vara oberoende av varandra redovisas och 

utvärderas var för sig. För noteringar från direktobservationer för respektive omskjutning se Bilaga 

8.  
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Placering anger approximativt läge för omskjutning. Hålnummer framgår av Bilaga 8.  

Observation beskriver omskjutningens omfattning.  

Geologiska variationer sammanfattar observationer gjorda i tunneln efter omskjutning samt vid 

kartering av halvpipor med hjälp av fotogrammetri. Observationerna är fördelade på vänster vägg 

(VV), höger vägg (HV) och tak (T) enligt beskrivning i kapitel 4.4.2. Norr är definierad längs 

tunnelriktningen.  

Orsak beskriver den identifierande orsaken till omskjutningen. Orsaken bestäms via bedömning av 

utförande och geologiska förhållanden.  

En orsak till omskjutningar av konturhålen i tak och takhjälpare i salvorna 2-3 i TASU samt salvorna 

2-4 i TASP har identifierats som ryckare. Noggrannare beskrivning av orsak och implementerad 

lösning för att eliminera dessa beskrivs i kapitel 4.4.4.  

TASU 3; Vänstra hörnet är omborrat resulterande i att näst intill ingen stickning erhölls och 

avståndet mellan slutpunkterna ökade då intilliggande borrhålen är borrade med normalstickning. 

Felborrning anses ha hindrat utbrytningen. Hörnhålet i höger är något krökt och har ökad stickning. 

Ingen geologisk påverkan kan bekräftas. Mitten-bottenhålen har ansättning väl innanför teoretisk 

kontur. Enligt MWD är stickningen ca 50 cm. Även här anses felborrningen ha hindrat bra 

utbrytning.  

TASU 4; Hela salvan är mycket skev på grund av väldigt täta strukturer som har ”lökaktig” cirkulär 

formation; geologisk påverkan på utbrytningen är mycket stor och anses vara en sannolik orsak till 

omskjutning. 

TASU 5; I läge för omskjutning av glasögon i vägg återfinns stort utfall längst sprickplanet med 

orientering 180°/45°. Sprickgruppen anses ha orsakat omskjutningen. Krökta borrhål i anfangen och 

taket orsakade stora avvikelser i stickning och vinkeln på denna. Bananformade borrhål anses ha 

orsakat omskjutningen. Felborrning kan ha resulterat i ökat avstånd mellan hörnhålen i vänster. 

Borrloggen är dock svårtolkad och det går inte att avgöra vilket hål laddades därmed ingen slutsats 

kan dras.    

TASU 6; Hela vänster sida i fronten har brutit längs blankslagen och sprickplan som skärmar av 

brottytan perpendikulärt tvärs fronten.  Tvärsgående sprickgruppen kan ha orsakat avbrott i 

laddningarna på hjälpare vilket medförde att botten inte bröt ut. Inga avvikelser i borrning 

förekommer.  

TASU 7; I läge för omskjutning av glasögon syns flera små utfall längs sprickplanen med orientering 

180°/60°. Dessa geologiska variationer anses ha förhindrat utbrytningen. Gällande bottenhålen är det 

svårt att dra någon slutsats då man inte kan avgöra om det synliga är strukturer eller brottytor från 

omskjutningen.  
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TASP 3; Inga avvikelser i utförande. Brottytor längs sprickplan parallella fronten med utfall. Går inte 

att avgöra om sprickplanen har påverkat laddningen eller utbrytningen.  

TASP 4; Något ökat avstånd mellan hörnhålen i vänster hörn. Inga avvikelser i höger. Inga tydliga 

variationer i geologin i lägen för omskjutning.  

TASP 5; Mycket ökad stickning i vägghålet i kombination med otillräcklig i hålet nedanför anses ha 

resulterat i att botten inte bröt ut. Borrdata för hörnhålet anses ge otillräcklig information för att 

avgöra om omskjutningen har orsakats av felborrning.  

TASP 6; Ökat hålavstånd mot hål på höger sida. Går inte avgöra om borrningen har främjat dålig 

utbrytning. För hålen i höger hörn förekommer inga avvikelser i utförandet. Det går inte heller se en 

geologisk påverkan. Halvpiporna i vänster väggen är mycket krökta. Det förekommer 

vinkelavvikelse på stickningen i hålet vilket anses ha orsakats av krökningen. Krökningen på 

borrhålen har medfört ett ökat avstånd mellan hålbottnar som har hindrat full utbrytning.  

TASP 7; Inga betydande avvikelser i utförande anses förekomma. Inga tydliga geologiska variationer 

förekommer i läge för omskjutning. Orsak är inte identifierad.  

TASP 8; Vinkelavvikelser på stickning i vägghålet ovanför. Denna avvikelse ensam anses inte vara 

tillräcklig för bedömning av orsaken till omskjutning. Inga avvikelser i utförandet på botten är funna. 

Berget är bra. Går inte att avgöra orsak.  

6.6 Lakförsöken 

Resultaten från analyser av totalkväveinnehåll i uttagna vattenprover redovisas i Figur 6-9. 

Detaljerade analysresultat återfinns i Bilaga 9.  

 

 
Figur 6-9 Urlakat mängd kväve i förhållande till kvoten mellan vattenvolym och massa bergkross 
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Diagrammet visar förhållandet för hur kvävemängderna varierar beroende på vatten/massa kvoten 

under försöken i container. Analysresultat för skakförsöken redovisas i samma diagram.  

 

Det är en stor spridning bland mätvärden både inom containertesten samt skakförsöken. Det finns 

inget synligt samband mellan mängden kväve som lakats ur via containerförsök och skaktester på 

samma salva. Inget samband mellan mätvärden inom samma salva från containerförsök kan påvisas.  

 

Trenden för urlakningsmekanismen är mycket tydlig: största andelen kväve lakas ur vid 

vatten/massakvot under 1. Därefter fortsätter urlakningen avta till att L/S=2. I försök TASP 6.1, 

TASU 5.2 och TASP 7.1 observeras ett fenomen där urlakningen accelererar och når sitt toppenvärde 

vid L/S=0,3 för att därefter avta.   

 

I Tabell 6-6 sammanställs de beräknade mängderna urlakat kväve per försök tillsammans med 

parametrar som kan påverka utvärderingen. Värdet för högsta kväveinnehållet är markerat med rött 

och lägsta med grönt.  

 

Tabell 6-6 Förutsättning för containertesten med antaganden om laddningskoncentrationer samt sammanställning av 

uppmätta kvävemängder utvärderade mot laddningsmängden 

Salva 

 

Provets 

volym 

[m3] 
Laddning Q 

[kg] 

Kväve i 

provet 

[kg] 

Urlakat 

kväve 

[kg] 
Kväve 

[%] 
Tid i vatten 

[h] 

TASU 4 2,1 6,5 1,3 0,3 15-27 43 

TASP 6.1 2,0 6,5 1,3 0,5 29-54 116 

TASP 6.2 2,0 6,5 1,3 0,2 12-22 41 

TASU 5.1 2,0 6,6 1,3 0,4 20-37 58 

TASU 5.2 2,0 6,6 1,3 0,5 26-49 59 

TASP 7.1 2,0 6,2 1,2 0,4 21-38 114 

TASP 7.2 2,0 6,3 1,2 0,3 19-35 408 

 

Provets volym är den fasta volymen för respektive prov.  

Laddning Q är laddningen som motsvarar totala mängden emulsion i provet. Denna beräknats med 

provets volym och specifika laddningen qc för respektive salva.   

Kväve i provet är det totala kvävet i laddningen. Värdet motsvarar 20 viktprocent av Q.  

Urlakat kväve är mängden N-tot som har lakats ur vid försöken. Värdet utan hänsyn till analysens 

osäkerhet.  

Kväve anger procentandel urlakat kväve mot teoretiska mängden kväve. Intervallet anger 

analysvärdets osäkerhet på ±30 %. 
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Tid i vatten är tiden mellan provets beredning och försökets start.  

Provets volym, laddningen och kväveinnehåll är likvärdiga mellan försöken medan mängden urlakat 

kväve varierar kraftigt mellan dessa. Medelvärdet för kväveinnehållet hamnar på 29 %. Mängden N-

tot motsvarar 12-54 % av det totala teoretiska kväveinnehållet i provet med hänsyn till analysvärdets 

osäkerhet på 30 % i analysresultat. 

 

Spridningen mellan värden för urlakat mängden kväve i kg har mycket stor spridning. Största värdet 

är 2,5 gånger större än det minsta. Med hänsyn till osäkerheten i mätvärden ökar spannet ytterligare, 

med största värdet nu 4,5 gånger så stort som minsta. Samma spridning i resultaten för skakförsöken 

blir närmare 20 gånger.  
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7 DISKUSSION 

Det här kapitlet innehåller metoddiskussion samt resultatdiskussion. Erhållna resultat diskuteras och 

jämförs med resultat från andra studier.  

7.1 Borrning och laddning 

Borriggens positioneringssystem har hög noggrannhet, vilket framgår vid jämförelse mellan borrdata 

genererade via MWD och geodetiska inmätningar. Problem uppstår främst vid borrning av hörnhålen 

och anfanget samt i viss mån bottenhålen. Anledning till detta anses vara en kombination av dålig 

sikt och ont om utrymme. 

 

En hel del av hålen är synligt krokiga. En borrlängd på 4,5 m är tillräckligt för att en avvikelse som 

sker efter mätningen (en meter in i berget) ska hinna bli påtaglig utan att borriggen kan registrera det. 

Möjliga åtgärder kan vara att driva kortare salvor eller använda styvare borrstål.  

 

Trots en tydlig trend som påvisar hålkrökning åt höger, förekommer även krökning åt vänster i fåtal 

fall, Figur 7-1. Att krökningen sker åt olika håll ger skäl till misstanke om att geologin är avgörande 

för borrhålens rakhet då påverkan av gravitation kan elimineras på grund av uppåtgående 

krökningsavvikelser.  

 
Figur 7-1 Vy över krökta takborrhålen i TASU salva 3 rakt underifrån 
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Borrhålskrökningen bör undersökas vidare för att fastställa dess grundorsaker. Det är också viktigt 

att följa upp lägen för hålbottnar i sulan för att se om krökning förekommer även där och vilken 

påverkan den har i sådant fall.  

 

Noggrannheten vid laddning av konturhålen är hög, något sämre för hjälparhålen och lägst för 

bottenhålen. Orsaken till överladdning i sulhålen anses ligga i svårigheter att kontrollera 

bottenladdning samt att laddningen ibland utförs genom skyddsrör. För att erhålla en bättre 

bottenladdning ska laddslangen sträckas efter att den har placerats i hålet dock innan pumpen startas. 

Laddning genom laddrör bör undvikas. Rekommendationen är att laddröret tas bort när hålen blåses 

rena och laddningen utförs omedelbart efteråt.  

 

Resultat från statistisk analys av laddningsavvikelser i kombination med uppskattning av sannolikhet 

för att samverkande laddningar överstiger laddningen enligt kraven visar att det finns utrymme för 

fler samverkande laddningar i botten, d.v.s. fyra istället för tre. Förutsättningen är att 

medelladdningen inte höjs och att spridningen i laddningsmängderna minskas. Vid fler samverkande 

laddningar blir utbrytningen mer skonsam, enligt teori om momentan initiering i kapitel 3.2.2. På så 

sätt främjar man utbrytning av sulan utan att riskera utökad skadezon.  

7.2 Tunnelgeometri 

Medelborrlängden når endast till 92 % av tänkta 4,5 m per salva. Själva utbrytningen anses vara bra 

och oavsett metod för utvärdering når den 98 % av borrad längd, motsvarande 4,0 m. Per 100 m 

tunnel innebär det 3 fler salvor än med tänkta 4,5 m. Man har kunnat se hålbottnar i stuffen, i några 

få fall även hålbottnar av kilhålen, vilket innebär att utbrytning inte är optimal. Geologin med 

huvudsprickgruppen perpendikulärt tunnelriktningen kan vara en möjlig huvudorsak till kvarstående 

hålbottnar.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att volymmätningen av tunneln utfördes efter omskjutningar, mekanisk 

och manuell skrotning. TASU har större volymer överberg och mindre underberg än TASP. Delvis 

kan det bero på geologi, men det kan lika väl bero på att många fler omskjutningar har genomförts i 

TASU än i TASP.  

 

När det gäller tunnelarea ser man att största arean för salvan nås ofta lite innan salvslutet (där nästa 

referensplan sätts ut). En möjlig orsak är kombination av detonationsförloppet och bergmekaniska 

förhållanden. Detonationen går i riktningen från tunnelslutet där berget är hårdast inspänt och stor 

del av energi från bottenladdningen går till att krossa berget närmast borrhålet. Laddningen är alltså 

inte tillräckligt stor för att orka bryta ut fullständigt.  

 

Ett samband mellan avvikelser i tunnelarean och avvikelser i stickning vid borrning förväntades. 

Man kan inte se att ökad stickning har resulterat i att tillåten area överstegs. Påhugg innanför 

teoretisk kontur förväntades ge större intrång. Efter att borrdata har studerats gentemot volymer 

underberg såg man ett annat samband – i de fall stickning inte var tillräcklig (<25 cm) förekom mest 

intrång. Det stämde med erfarenheter från TASS [3] där man provade att driva tunneln med 20 cm 

stickning som resulterade i minskad tunnelarea och ökade volymer underberg. Det är av stor 
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betydelse att inställningar i borriggen gällande borrningstoleranser inte motarbetar projektets krav. 

Jämför kraven i kapitel 3.3 mot borriggens inställningar i kapitel 4.1. Onödigt ”stränga” inställningar 

kan resultera i oönskade effekter enligt ovan.    

 

Geologins påverkan av tunnelarean har inte kunnat fastställas. U-tunneln har haft något större 

tunnelarea än P som kan lika väl bero på antal genomförda omskjutningar. Geologisk påverkan på 

andel synliga borrpipor har inte heller kunnat påvisas även fast omskjutningar borde inte haft någon 

stor inverkan på denna. Andel synliga borrpipor i aktuella projektet är större än i TASS [3], 63 % 

mot 43,2 %. Skillnaden kan bero på att mätningarna utfördes på olika sätt som anses vara den mest 

sannolika orsaken. Vidare användes patronerade sprängämnen i TASS till skillnad från emulsion 

som har annan VOD, resulterande i olika borrhålstryck enligt ekvation (3.2) på sidan 11. 

7.3 Omskjutningar 

Orsaker till ca hälften av genomförda omskjutningar återstår oidentifierade. Orsakerna som har 

identifierats är ingenjörsmässiga bedömningar via okulär kontroll av bergytans utseende samt 

utvärdering av ladd- och borrloggar.  

Kombination av tändsystem med elektroniska och pyrotekniska tändare har visat sig orsaka 

omfattande problem med ryckare vid tunneldrivning med emulsionssprängämnen. Detta är 

motsägelsen till händelserna i TASS [3] där byte till elektroniska tändare eliminerade ryckare. En 

diskussion med tillverkaren är viktig för att förstå systemen, deras kompatibilitet och möjliga 

problem som kan uppstå vid kombination.  

Öppna sprickor i stora delar av salvan kan orsaka betydande gasläckage. Sprängämnen med stor 

gasutveckling kan vara fördelaktiga då man driver tunnel i berg med öppna sprickor som orsakar 

läckage. Förlusterna kommer vara desamma men man kan upprätta laddplaner så att tillräcklig 

gasvolym erhålls för att fylla sprickorna och ändå trycka ut berget. I zoner där det förekommer hög 

spricktäthet är berget svagare. Enligt studien i [20] hindras stor del av energiöverföring från 

sprängämnet till berget i zoner med klenare berg. En uppföljning av omskjutningar mot geologisk 

”bakriggskartering” av hela tunneln kan ge en tydligare bild av sprickornas påverkan på 

utbrytningen. 

Huvudsprickgrupper tvärs tunneln, enligt kapitel 3.3, bedöms ha haft stor inverkan på 

bergutbrytningen. Vid användning av emulsionssprängämnen med låg VOD och liten strängdiameter 

finns det risk för dödpressning. Risken för dödpressning ökar med höjd specifik borrning [20]. Tät 

hålsättning i kombination med öppna tvärgående sprickor främjar tryckövergången mellan borrhålen. 

Minsta avstånd mellan stross-, hjälpar- och konturhålen är i sulan. Eftersom botten- och hjälparhålen 

i TASU (tunnel med högre spricksekvens) varit utsatta för omskjutningar i större omfattning än i 

TASP (tunnel med lägre spricksekvens) är dödpressning en möjlig orsak till kvarstående berg i sulan.  

Vid omskjutning i väggar ser man strukturernas påverkan på utbrytningen. Berget har ofta brutit 

längs sprickplan och resulterat i utfall. Geologin anses vara främsta orsaken till omskjutningar med 

läge i tunnelns väggar. Bilder på kvarstående berg hade varit till stor hjälp vid bedömning av 
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bakomliggande orsaker till omskjutningar. Vid studie av omskjutningar på grund av glasögon vid 

Törnskogstunnel längs Norrortsleden [22] har man kunnat identifiera geologin som bakomliggande 

orsak.  

7.4 Lakförsök 

Som beskrivet i kapitel 5.2 finns flera faktorer som kan ha påverkat resultatet. Ännu fler faktorer bör 

beaktas vid utvärdering av försök. Containerförsöket är en grov version av kolonntestet enligt 

Naturvårdsverket riktlinjer för urlakning av oorganiska ämnen. Till skillnad från kolonntestet, som är 

ett laboratorietest, anses containerförsöket vara en mer trogen simulering av verkligheten. Samtidigt 

tillåter den mycket stora variationer i förutsättningar och är svår att utföra enhetligt vilket orsakar 

spridning i mätvärden.  

 

Containerförsöket utfördes på massor från tunneln, okrossade och inte behandlade på något annat 

sätt. Block med storleken >300 mm sorterades bort. Det kan ha medfört att stor del av provmassorna 

härstammar från kil- och strosshålen, d.v.s. med högt innehåll av finkorniga massor. Specifika 

laddningen kring kilen är ca 7kg/m
3 

i jämförelse mot specifika laddningen för hela salvan på ca 3 

kg/m
3
. Med anledning av detta kan man gissa att mängder urlakade N-tot applicerade på massorna 

från en hel salva hamnar i det lägre procentintervallet (under medelvärdet på 29 %).  

 

Spill vid hantering av emulsion kan bidra avsevärt till ökade kväverester i bergmassor. Spillet i 

aktuellt projekt är mycket litet. I kapitel 4.4.4 beskrivs genomförda åtgärder för att minimera spillet 

vid Äspö utbyggnadsprojekt. Andra möjliga orsaker till ökade kväverester är detonationsavbrott och 

dödpressning, d.v.s. misstänkta orsaker till omskjutningar.  

 

Skakförsök i det aktuella projektet genomfördes på finkorniga massor med partikelstorlek <4mm. De 

finkorniga massorna i en salva härstammar från borrhålets väggar i kil- och strosshålen, där berget 

kommer i direktkontakt med emulsionen.  

 

Erfarenheter gällande kväverester i bergmassorna vid underjordsbrytning i Sverige sammanställdes i 

maj 2012 i en rapport av SveMin. Genom fallstudier vid olika gruvor har man genom lakförsök 

utvärderat kväveinnehåll i uttagna bergmassor. Kvävemängder som lakades ur presenteras i 

delprocent av totala kvävet som kommer från sprängämnet; ca 20 % i LKAB, ca 20 % i Zinkgruvan 

och ca 10 % i Garpenbergsgruvan. [23] Internationellt har man också uppmärksammat problemen 

med kvävelakning. Vid underjordsbrytning i en metallgruva i Kanada genomfördes 2007 kontroller 

gällande kväverester med slutsatsen att så mycket som 28 % av ursprungliga kväveinnehållet från 

sprängämnet återfanns i lakvattnet [21]. 

 

Tidigare försök med containertester som genomförts inom infrastrukturprojekt skiljer sig mycket åt. 

Uppmätta mängden totalkväve vid försök inom projektet Södra länken var i snitt 15,66 g/ton [22]. 

Samma värde för tunnlarna inom Äspö utbyggnad är 71,95 g/ton. Det är intressant eftersom 

analysvärden från laktester av finmaterialet för projekten stämmer väl överens. Genomsnittlig mängd 

kväve i finfraktioner från Södra Länken var 0,273 g/kg [22] och i finfraktioner från TASU och TASP 

0,234 g/kg.  
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Lakningsmekanismen framgick tydligt i gjorda containertester; det är vid låga L/S kvoter som det 

mesta av kväveurlakningen sker. Tidigare studier med kolonntester vid bland annat LKAB [23] 

bekräftar trenden för urlakningsprocessen.  

 

Kvävelakning från ett upplag berg är starkt beroende av faktorer som massornas mängd och 

packningsgrad, storleken och egenskaper på upplagsyta, väderförhållanden och särskilt mängden 

nederbörd. För att resultat från lakförsöken ska kunna användas i en miljökonsekvensbedömning bör 

vidare undersökning av möjliga källor till kväverester genomföras. 
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8 SLUTSATSER

I det här kapitlet presenteras allmänna slutsatser och svar på studiens frågeställningar.  

8.1 Allmänna slutsatser 

Utifrån erhållna resultat kan man dra slutsatsen att utförande och resultat enligt krav är möjliga att nå 

med dagens metoder och utrustning. Metoder och rutiner med avseende på repeterbarhet som krävs 

vid byggande av slutförvar är i behov av vidare utveckling.  

8.2 Identifierade styrparametrar som påverkar resultatet 

Det är av stor vikt att använda utarbetade rutiner för varje delprocess. Flera processer är starkt 

operatörsberoende och bör utföras med vetskap om vad avvikelser i utförande medför. I de fall man 

förlitar sig på maskiner och utrustning ska dessa vara kontrollerade och underhållna. Som operatör, 

ska man också kunna kontrollera och se om arbetet är utfört kvalitetsmässigt. Det kräver att maskiner 

och utrustning är interaktiva. Avvikelser från förinställda styrparametrar (som motsvarar 

projektspecifika krav) bör vara spårbara, tillgängliga och lättförklarliga.  

Inställning på maskiner och utrustning är mycket viktiga. Inställningarna måste vara anpassade för 

metoderna som används och medverka för att uppfylla kraven. Man bör ha god kännedom om 

maskinerna. Det är mycket fördelaktigt att ta hjälp av tillverkaren för att på bästa sätt applicera 

kraven mot maskininställningar.   

Hål som inte är rena och hål som är blöta kan påverka laddningen utan att avvikelse i utförandet blir 

spårbar. Vid förekomst av vatten i hålen bör detta dokumenteras för att en återkoppling mot 

sprängkvalitén ska kunna göras. Likaså bör det dokumenteras om man misstänker att borrhålet är 

trasigt då avbrott av strängen kan förekomma vid ”hack.”     

8.3 Förslag på justeringar/utveckling av borr- och laddningsutrustning 

Styrdator i borriggen skall ge indikation på att avvikelser i läget, riktning och/eller stickning för 

borrhålet förekommer senast när hålet är färdigborrat. I dagsläget ser man denna indikation genom 

olika färgläggningar på skärmen då positionering av borrkronan pågår. Förslagsvis kan någon sorts 

mätning av borrhålets ändpunkt utföras i samband med att stålet backas efter borrning. Med hjälp av 

en kamera med lampa eller laser på bommen skulle man kunna avgöra om det förekommer krökning 

av borrhålen. Om hålet noteras ”felborrat” ska operatören uppmärksammas direkt.  

Styvare borrstål med diameter så nära borrkronans som möjligt, utan att övriga funktioner äventyras, 

bör ge rakare hål. Ingenjörsgeologiska modeller kan implementeras vid val av inställningar vid 

borrning. Matartryck och rotationshastighet ska anpassas till rådande bergförhållanden och borrplan 

så att raka hål erhålls.  
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För att kontrollera den aktuella laddningen i varje hål måste man i dagsläget iaktta skärmen på 

laddenheten samtidigt som laddningen pågår eller exportera borrloggen efteråt. Laddenheten placeras 

ofta en bit bort från stuffen och därmed operatören som har ingen aning om laddade mängden 

sprängämne överensstämmer med laddplanen. Kompatibilitet mellan borrutrustning och 

laddutrustning skulle eliminera en del av de operatörsberoende momenten och därmed osäkerheten 

vid laddningsförfarande. En möjlighet är att använda borrloggen efter borrad salva för automatisk 

dosering av sprängämnesmängder i hjälpar-, kontur- och bottenhål. På så sätt anpassas 

laddningsmängden efter den verkliga längden på hålet. 

8.4 Rekommendationer om vad som bör beaktas för att få effektiv indrift (liten risk för 

omskjutning)  

Kontroll av borrningskvalitet innan laddning. Borroperatören ska vara medveten om hur olika 

avvikelser påverkar bergutbrytningen. En omborrning är säkrare, billigare och snabbare att 

genomföra än en omskjutning.  

Dokumentation av vilket hål som är ”rätt” vid omborrningar bör göras i samband med omborrning. 

Underlaget ska sedan användas vid laddning så att ”rätt” hål laddas.  

Kontinuerlig kontroll av emulsionssprängämnet och laddutrustning bedöms vara mycket viktig för 

att minska risken för omskjutningar. Kontrollen bör omfatta flödesmätning, densitetsmätning och 

kontroll av diametern på emulsionssträngen. 

Underlag för omskjutningar i form av noteringar i en borrplan kan vara otillräckligt vid utvärdering. 

Det rekommenderas att i framtiden dokumentera resultaten av salva även fotografiskt innan 

omskjutning sker. Det går fortare identifiera problemet genom likhetsgranskning och processen blir 

därmed repeterbar, oberoende av vem som utför arbetet. 

Utvärdering av laddplanen och specifika laddningen i kombination med uppföljning av 

initieringssekvenserna mot vibrationsloggen kan vara lämpliga att göra. Energifördelning, 

detonationsmekanismer och VOD för strängemulsion med låga diametrar bör undersökas vidare. 
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Bilaga 1 – Stereogram för analys av huvudsprickgrupper 
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Bilaga 2 – Bergarters benämningar för Äspölaboratoriet 
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Bilaga 3 – Borr- och tändplaner i Äspö utbyggnadsprojektet 
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Bilaga 4 – Analys av borrningsprecision: Påhugg 
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Bilaga 5 – Analys av borrningsprecision: Slutpunkt 
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Bilaga 6 – Statistisk sammanställning av laddningsmängderna  
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Bilaga 7 – Laddningsmängderna per salva, hål och håltyp 

Hål nummer 1 samt 36-47 är bottenhål. Hål nummer 2-35 är konturhålen.  Streckade linjen 

motsvarar totala laddningsmängden per hål baserat på medelborrlängden för respektive håltyp i en 

viss salva. Hålnummer i diagrammen överensstämmer inte alltid med hålnummer i salvan. Orsaken 

till dessa avvikelser är svårtolkad laddlogg och/eller avvikelser i laddsekvensen.  
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Bilaga 8 – Direktobservationer vid omskjutningar 

 

 

 

 

TASU 2 

TASU 3 
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Bilaga 9 – Analysresultat från försök i container och skakförsök 

 

Containerförsök 
Salva 

 

Massa  
[kg] 

Vatten  
[l] 

L/S  
[l/kg] 

N-tot  
[mg/l] 

N-tot  
[mg] 

N-tot 
[mg/kg] 

TASU 4 

  

  

  

  

  

  

  

5391 

  
  

  

  

  
  

  

995 0,18 190,00 94525 

  

  
  

  

  

  
  

50,55 

1495 0,28 109,00 54500 

1995 0,37 65,10 32550 

3595 0,67 23,70 37920 

6195 1,15 9,22 23972 

11395 2,11 3,17 16484 

21795 4,04 1,21 12584 

      272535 

TASP 6.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

5143 

  

  
  

  

  
  

  

  

962 0,19 226,00 108706 

  

  

  
  

  

  
  

  

105,44 

1462 0,28 303,00 151500 

1962 0,38 124,00 62000 

3562 0,69 44,60 71360 

6162 1,20 19,50 50700 

11362 2,21 7,83 40716 

20762 4,04 3,63 34122 

31162 6,06 2,23 23192 

      542296 

TASP 6.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

5134 

  

  
  

  

  
  

  

  

967 0,19 128,00 61888 

  

  

  
  

  

  
  

  

42,84 

1467 0,29 76,70 38350 

1967 0,38 51,20 25600 

3567 0,69 20,60 32960 

6167 1,20 8,88 23088 

11367 2,21 3,24 16848 

20767 4,04 1,34 12596 

31167 6,06 0,83 8632 

      219962 

TASU 5.1 

  

  

  

  

  

  

5146 
  

  

  

  
  

  

1020 0,20 317,00 161670   
  

  

  

  
  

  

1520 0,30 125,00 62500 

2020 0,39 61,80 30900 

3620 0,70 19,50 31200 

6220 1,21 10,50 27300 

11420 2,22 5,34 27768 
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21820 4,24 2,32 24128   

73,69 32220 6,26 1,32 13728 

      379194 

TASU 5.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

5146 

  

  

  
  

  

  
  

  

1073 0,21 200,00 107300 

  

  

  

  
  

  

  
  

96,23 

1573 0,31 466,00 233000 

2073 0,40 159,00 79500 

3673 0,71 19,30 30880 

6273 1,22 5,48 14248 

11473 2,23 2,33 12116 

20873 4,06 1,09 10246 

31273 6,08 0,76 7904 

      495194 

TASP 7.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

5191 

  

  
  

  

  

  
  

  

1010 0,19 147,00 74235 

  

  

  
  

  

  

  
  

70,31 

1510 0,29 197,00 98500 

2010 0,39 88,70 44350 

3610 0,70 14,40 23040 

6210 1,20 9,20 23920 

11410 2,20 6,37 33124 

21810 4,20 3,62 37648 

32210 6,20 2,90 30160 

      364977 

TASP 7.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

5212 

  

  
  

  

  
  

  

  

1940 0,37 183,00 177510 

  

  

  
  

  

  
  

  

64,56 

2440 0,47 132,00 66000 

2940 0,57 48,90 24450 

4540 0,87 11,80 18880 

7140 1,38 4,97 12922 

12340 2,38 2,68 13936 

22740 4,38 1,28 13312 

33140 6,38 0,91 9464 

      336474 
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Skakförsök 
Salva 

 

Massa  
[kg] 

Vatten 
 [l] 

L/S  
[l/kg] 

N-tot  
[mg/l] 

N-tot  
[mg] 

N-tot  
[mg/kg] 

TASU 4 

  

1 2 2,00 203,00     

406,00         406,00 

TASP 6 

  

1 2 2,00 154,00     

308,00         308,00 

TASU 5 

  

1 2 2,00 20,90     

41,80         41,80 

TASP 7 

  

1 2 2,00 90,00     

180,00         180,00 

 

 

 

 

 

 


