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FÖRORD 

Detta är resultatet av 3 års utbildning som högskoleingenjör inom Berg- och 

anläggningsteknik på Bergsskolan i Filipstad. Arbete har utfört på uppdrag av Boliden 

Mineral AB och omfattar 15 högskolepoäng. 

I vanlig ordning skulle jag villa tacka Nils Johansson, min handelare vid Boliden Aitik, för all 

information, guidning och handledning. Vill även rikta ett tack till min handledare på 

Bergskolan, Alf Westerlund för vägledning och hjälp med examensarbetet. Sist men inte 

minst vill jag tacka alla fina klasskamrater som jag har haft nöjet att studera med.  
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SAMMANFATTNING 

Arbetet är utfört för att se om det är möjligt att bedriva autonomborrning med borrigg av 

typen Atlas Copco Pit Viper 351 i Bolidens Aitikgruva. Om resultaten av autonomkörning 

faller inom felramen från manuellkörning och positioneringen är exakt nog så finns det 

möjlighet att köra boriggarna autonomt eller via teleremote. 

Resultatet har framtagits genom att mäta in data från färdigborrade hål och sedan jämföra 

den mätdata mot planerat hål från sprängplanen och utsatt hål från borriggen. Resultaten 

får borriggen kan variera beroende på GPS kvalitet, därför har även avvikelsen från bra och 

dålig GPS kvaliteten tagit med i resultatet.  

Den totala avikelsen med alla mätvärden blev mellan [0,20 m-0,26 m] med 95 % 

konfidensintevall, på bra GPS (RTK-Fix) blev avvikelsen mellan [0,19 m-0,24 m] med 95 % 

konfidensintervall och med dålig GPS (RTK-Float) blev avikelsen mellan [0,27 m-0,71 m] med 

95 % konfidensintervall. Avvikelser för specifika maskiner och salvor finns i bilaga 5. 

Risken för avvikelse i autonomt läge är 20 % med en avvilekse på [< 10 cm till 15 cm]. 
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SUMMARY 

This thesis is carried out to see if it is possible to engage in autonomous drilling with the 

Atlas Copco Pit Viper 351 in Bolidens Aitik Mine. If the result of autonomous drilling falls 

within the error frame of manual operation and the positioning is accurate enough, then 

there is a possibility to run the drilling rigs autonomously or via teleremote. 

The results were derived by measuring data from the drilled hole and then compare the data 

against planned holes from the blasting plan and drilled holes from the drilling rig. The 

results from the drilling rig can vary depending on the GPS quality, therefore also the 

deviation from good and bad GPS quality was included in the result. 

The total deviation from all the values were between [0.20 m - 0, 26 m] with 95 % 

confidence intervals, on good GPS (GPS3) the deviation came between [0.19 m- 0 , 24 m] 

with 95 % confidence intervals and with poor GPS (GPS2) became an deviation between 

[0.27 m- 0, 71 m] with 95 % confidence intervals. Deviation for specific machines and 

blasting rounds are available in Appendix 5. 

The risk of deviation in autonomous mode is 20 % with a deviation of [<0,1 m- 0,15 m]  
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1 INLEDNING 
Automatisering och förarlösa maskiner är något som blir allt mer och mer vanligt inom 

industrin. Tjänster ersätts av maskiner för att minska skaderiskens samt att säkerställa en 

jämn kvalité. Problemet med dagens maskiner är att de inte har samma känsla för 

omgivningen och självuppfattning som en operatör har. Målet med denna undersökning är 

huruvida borriggar av typen Atlas Copco Pit Viper 351 har hög nog precision för att kunna 

köras autonomt1. Om avvikelserena från en operatörstyrd borrigg faller inom samma felgrad 

som en autonomt styrd, finns det möjlighet att styra borriggarna autonomt eller via 

teleremote2.  

Vid dagbrottsbrytning3 använder man sig av en metod kallad pallsprängning. Pallbrytning 

fungerar att vertikalt hål borras ner i marken och fylls sedan med sprängmedel. Efter 

sprängning fraktas materialet bort, när materialet är borttransporterat jämnas marken ut till 

en ny nivå. Arbetet upprepas tills att malmen är utvunnen. Processen skapar stora 

höjdskillnader då man arbetar sig ner genom malmen. Aitikgruvan har en höjdskillnad från 

toppen av dagbrottet till botten på 450 m. Detta medför en säkerhetsrisk vid borrning av 

kanthålen, då inte kanterna inte vanligtvis förstärks.  

Odetonerat sprängmedel är något som kan förekomma då när borrning utför på nästa nivå. 

Den planerade sprängplanen tar hänsyn till detta genom att planera hålen i ett sicksack 

mönster för att minimera risken att borriggen ska borra i ett gammalt borrhål. Därför är det 

viktigt att borriggarna håller sig till sprängplanen och inte borrar för långt utanför planerat 

hål. Sprängplanen är också beräknad för att uppnå den optimala sprängverkan ur varje 

salvan för att minimera risken för skut4.  

Med autonom borrning kan man avsevärt minimera skaderisken och optimera processen. 

 

 

                                                           
1
 En autonom farkost förs fram utan förare och kan på egen hand manövrera på marken, i luften eller i vattnet. 

Farkosten kan förses med kameror, sensorer eller annan utrustning som gör att den kan samla data till en 
markkontroll där bilder eller annan information kan tolkas. (Försvarsmakten Ordlista 2013) 
2 Styrning via en fjärrkontroll skickar ett kommando till en annan enhet som inte är direkt kopplade (t.ex. via 

ledningar) 
3
 Brytningsmetod för ytnära fyndigheter där ofyndigt berg avlägsnas så att malmen friläggs (Boliden Ordlista 

2013) 
4
 Stenblock för stort att hantera med befintlig maskinutrustning (Arbetsmiljöverket 2007) 
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1.1 FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE 

Syftet med arbetet är att bedöma om positioneringen av borrhålen och positionering av 

borriggarna är tillräckligt bra för att kunna bedriva autonomborrning med befintlig teknik. 

Hur stor är skillnaden mellan positioneringen med bra (RTK-Fixed/GPS3) respektive dålig 

(RTK-Float/GPS2) GPS? 

Hur stor blir differensen på borrhålen med autonomborrning kontra manuellborrning? Faller 

felmarginalen inom en rimlig kravbild på under 2 m? 

Förhåller sig autonomt läge till borrplanen i avseende borrhålslängd då dålig 

markförhållanden råder? 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Vid pallsprängning läggs inte extra tid och pengar på raka jämna linjer på pallens kant, detta 

på grund av att man i nästa skede ska avlägsna pallen man står och arbetar på. Den 

oregelbundna kanten som då uppstår efter pallsprängning5 kan resultera i att kanthålen inte 

kan placeras efter sprängplanen6 om inte kanten mäts in manuellt, kanthål kan därför avvika 

från sprängplanen. De hål som avviker mer än 2 m kommer att uteslutas från beräkningarna.  

Borrhål som blivit flyttade och utsatta på nytt kommer också att uteslutas från 

beräkningarna. Vid omborrade hål kommer det första borrade hålet att tas med i 

beräkningarna. Borrhålsdjup på hål som avviker från standard kommer även att bortses, 

exempelvis servicehål och kanthål. 

1.3 METOD  

Resultaten är sammanställning av det planerade hålets djup och position, borriggens utförda 

håldjup och position, egna inmätta håldjup och position. Planerade positionsdata samt 

borriggens data (MWD) erhålls digitalt, egen positionsdata samt håldjup inmätts själv med 

erhållen mätutrustning från Boliden av typen Trimble R8 (se Fel! Hittar inte referenskälla.) 

och TSC2 mätdator se figur 1.1. För tekniskdata om Trimble R8 se bilaga 1 och tekniskdata 

om TSC2 mätdator se bilaga 2. Vid mätning av håldjup användes en mätlina på 30 m figur 

1.2. Statistiska beräkningar utförs med Excel 2010. 

 

                                                           
5
 Sprängning av berg i pallar (Bergteknisk ordlista 1979) 

6
 Plan innefattande uppgifter om metod för och omfattning av sprängning samt skyddsåtgärder (Terminologi 

TNC 1994) 
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Figur 1 Trimble R8 (Trimble) Figur 1.1 TSC2 mätdator (Trimble) Figur 1.2 Mätlina 30 m 

(Trimble) 

Mätningarna är utförda för maskinerna 1521, 1522, 1523, 1524 av typen Atlas Copco Pit 

Viper 351 på salvorna N6_195_8 2.07, N6_195_9 2.0, N6_195_13, S1_285_8, S1_285_11, 

S1_285_12, S1_285_14, SA1_120_3. Salvorna representeras i figur 1.3. 

 

Figur 1.3 Bild på Verksamhetsområden i Aitik och Salmijärvi (Boliden, 2012) 

                                                           
7
 N6_195_9 2.0 står för norra omtag 6_nivå 195_9 planerade sprängda salva. 2.0 står för att halva salvan är 

sprängd tidigare men en bit har sparats som väg och planeras spränga senare 
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2 Aitikgruvan 
Aitikgruvan är en del av Bolidenkoncern och belägen utanför Gällivare. Mineraliseringen 

påträffades i slutet av 1930 men blev aktuell först under 1960, då ny teknik kunde göra 

brytning lönsam. Gruvan öppnades år 1968, då låg den årliga produktionen på 2 Mton malm 

per år. 2010 konstruerade Aitik ett nytt anrikningsverk8 vilken klarade 36 Mton malm per år 

visionen 2015 är en årlig produktion på 45 Mton per år. Malmen bryts i två dagbrott, 

Aitikdagbrottet vilket är det ursprungliga dagbrottet och Salmijärvidagbrottet i söder om 

Aitikbrottet. Produktionen i Salmijärvi startade den 21 december 2010 (Boliden, 2012). 

 
Figur 2 Bild över verksamhetsområde (Boliden) 

Figur 2.1 Bild över geologisk placering av Aitik (Nilsson) 

2014-05-05 är den bevisade malmreserven i Aitikgruvan beräknad till 0,22 % koppar, 1,6 g/t 

silver och 0,15 g/t guld med kvantiter på 691 Mt9 (Boliden, 2014). Aitik är det största 

dagbrottet i Sverige på 3 km lång 1,1 km brett och 450 m djupt. Malmen är av typen 

kopparkis och innehåller även halter av guld och silver som säljs med sligen10. Gruvans 

livslängd beräknas idag till år 2029 (Boliden 2010). Brytning bedrivs med pallbrytning (se 

figur 2.2) och driften pågår kontinuerligt i skift (Boliden, 2012). 

                                                           
8
 anläggning för produktion av mineral- eller malmkoncentrat 

9
 Miljoner ton 

10
 Finkornig anrikad malm, kan liknas vid pulver. (Jernkontoret: Ordlista 1995) 
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Figur 2.2 Pallbrytning (Sandvik, 1999) 

2.1 GEOLOGIN I OMRÅDET 

Aitikmalmen befinner sig i ett område av metamorfoserade plutoniska och vulkano-

sedimentära bergartet av Prekambrisk ålder. Denna struktur är mycket veckad på grund av 

mycket tektonisk aktivitet i området. Bergarterna har därefter blivit kraftigt deformerade 

och omvandlade. Mineraliseringen delas in i skjuvzoner, en nordlig del och en sydlig del. 

Malmen stryker i nord-sydlig riktning och stupar 40° till 50° åt väster (Sjöberg, 1999). 

Liggväggen består till störredelen av kvarts monzodiorit och fältspat-biotit-amfibol-gnejs. 

Malmzonen består till större delen av granatförande biotitskiffer mot liggväggen och kvarts-

muskovit-sericit skiffer mot hängväggen. Hängväggen utgörs huvudsakligen av finkorning, 

blandad fältspat-biotit-amfibol-gnejs, hela strukturen är skild från malmzonen genom en 

revers förkastning. Det kopparförande mineralet i Aitikgruvan är kopparkis (>98 %) och 

svavelkis utgör den vanligaste sulfiden (Boliden, 2012). 

2.2 BORRNING  

Produktionsborrningen i Aitik utförs genom att borra vertikala hål med diameter på 311 mm, 

hålen fylls med sprängmedel. Hålen borras med en metod kallat roterande borrning se figur 

2.3. Vid roterande borrning pressas en borrkronan ner mot berget med ett stort vertikalt 

tryck, borrkronan roterar och maler materialet till kallat borrkax11 se figur 2.5. Borrkaxet 

blåses upp via tryckluft som trycks ner genom borrstängerna ut genom kronan. En 

                                                           
11

 Finkornigt restmaterial från borrning som pumpas upp till markytan. (SKB, Begrepp och definitioner 2012) 
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stabilisator är monterad ovanför borrkronan för att stabilisera borrstången. Stabilisatorn 

koncentrerar trycket från maskinen ner till borrkronan för optimal borrverkan. Borrkronan är 

av typen S60 är konstruerad av Sandvik. Kronan består av tre rörliga koner som är utrustade 

med stift i ändan som utför malningen. Vid borrning roterar konerna vilket får stiften att 

nöta ner berget som borrkronan kommer i kontakt med. Det största slitagen på borrkronan 

är stiften och lagern för de roterande konerna. Mer information om borrkrona S60 i bilaga 3 

och figur 2.4 (Sandvik, 2009). 

Vid borrning i malm används borrkronan S30, denna krona är designad för bruk i mjukare 

miljöer tillexempel porfyrkopparmalmer som i Aitik och sedimentära depåer. Metoden är 

densamma som vid roterandeborrning bara att stiften är lägre och tillåter då en aggressivare 

brytning genom underlaget. Denna krona använda inte till borrning i gråberg eftersom 

stiften skulle slitas ner för snabbt (Nilsson, 2013). 

   

Figur 2.3 Roterande borrning (Kristoffensson) 

Figur 2.4 Sprängskiss av Sandvik S60 borrkrona (Sandvik) 

2.2.1 Borrigg (maskiner,metod) 

Borrigarna som används är 1521, 1522, 1523, 1524 de är alla av typen Atlas Copco Pit Viper 

351 (se figur 2.6). Teknisk data för Pit Viper 351 finns i bilaga 4. Borriggarna är de största i sin 



 

12 
 
 

 

klass vars huvudsyfte är att borra djupa och stora hål. Dessa borriggar är mycket långa och 

går på band vilket resulterar till att borriggen har ett stort rörelsemönster och bred 

svängradie. Maskinerna är idag utrustade med GPS utrustning och uppdateras i realtid, de 

har även möjlighet att kunna köras autonomt. 

 

  
Figur 2.5 Bild av borrkax och mätpinne (Österberg) 

Figur 2.6 Bild av Borrigg 1525, Atlas Copco Pit Viper 351 (Österberg) 
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3 MEASUREMENT WHILE DRILLING  
Measurement While Drilling eller MWD, kallas det datasystem som används utav 

borriggarna. MWD är den term som används vid beskrivning borrningsrelaterade mätningar 

som görs under borrningsprocessen. Maskinen tolkar värden som bergmotstånd, 

vridmoment, sjunkningshastighet och spolmedietryck under borrningsprocessen. Alla värden 

från processen lagras i en MWD fil och sparas för dels kunna utvärdera och tolka vilken 

geologiskstruktur som råder. MWD spar även tekniskdata från borriggen som positionering, 

arbetstimmar, håldjup samt GPS historik (Schunnesson, 1987). 

3.1 DATA FRÅN MWD 

MWD-data som sänds från borriggarna kan delas upp i fyra delar. DS, EV, DQ och MW. DS 

innefattar information om arbetstimmar samt positionering. EV innehåller information om 

vad borriggen har gjort under arbetstimmarna tillexempel om borriggen stått still eller om 

det varit underhåll. DQ innehåller positionshistorik över borrhålen, håldjup, hålnummer och 

GPS mottagning. MW lagar information om borrhålssjunkning, rotationshastighet och 

spolmediaflöde. Aitik har valt att ställa in historik var 10:e cm (Nilsson, 2013). 

Borriggarna är sammankopplade med kontrollrummet via WLAN, därifrån sänds 

borrplanerna ut till borriggarna. Inläst MWD-data underborrning sänds sedan tillbaka till 

kontrollrummet via en atlasserver. Viss data kopieras och sänds vidare till DWH (Data Ware 

House) som är en SQL12 databas, medans råpillerdata sparas vid sidan av (Nilsson, 2013). 

                                                           
12

 Standardiserat språk för frågeställning, hantering och manipulation av data i relationsdatabaser. (Svenska 
datatermsgruppen 2012) 
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4 GPS och GLONASS 
GPS (Global Position System) är ett positionssystem där man med hjälp av satelliter kan 

säkerställa en mycket exakt positionering. En GPS mottagare etablerar kontakt med så 

många satelliter som mottagaren kan nå. Desto fler satelliter desto mer exakt position kan 

ges, till ett max av 24 st.  För att kontakt mellan GPS motagaren och satelliterna ska uppnås 

krävs det klar sikt emot sateliterna. De flesta gruvmaskiner på Aitik är utrustade med GPS-

motagare. Kvaliteten på signalen från satelliterna kan variera beroende på sikt 

(Lantmäteriet, 2014). 

GPS satelliterna roterar runt jorden som elektroner runt en proton med 55° lutningsvinkel. 

Problemet är att sateliterna är placerad i bana runt ekvatorn för att täcka så stor del av 

befolkningen som möjligt med så få satelliter som möjligt. Därför blir det svårare att få bra 

kvalité man försöker navigera med GPS på norra halvklotet med bredgrader över 55°. I figur 

4.1 ser vi ett experiment på satellitkontakt mellan Köpenhamn på 56° bredgrader och 

Longyearbyen på 78° bredgrader (Gällivare är beläget på 67° bredgrader) (Anna B.O. Jensen, 

2010). 

Desto längre norr man befinner sig desto lägre står satelliterna på himmelen vilket leder till 

sämre visuell kontakt och en längre signalsträcka. En längre signalsträcka innebär att 

signalen behöver transporteras längre genom atmosfären och samlar på sig störningar vilket 

leder till att kvalitén på positioneringen blir sämre (Anna B.O. Jensen, 2010). 

 

Figur 4.1 Satellit experiment mellan Köpenhamn på 56 bredgrader till vänster och 

Longyearbyen på 78 bredgrader. 

GLONASS (Global Navigation Satellite System) är den ryska motsvarigheten till GPS. Fungerar 

på samma sätt som vanlig GPS bara att dessa sateliter har mer norrgående bana och har full 

teckning till 64° bredgraden (Anna B.O. Jensen, 2010). 



 

15 
 
 

 

Galileo är ett Europeiskt sammarbete till att skapa ett anvigerings system liknande GLONASS 

och GPS. Detta system beräknas vara klarbyggt 2019 (Europa, 2012). 

4.1 4.1 Aitik RTK 

RTK står för Real Time Kinematic, Metoden avvänder sig utav en basstation som är placerad 

så totalstationen kan ha kontinuerlig kontakt med satelliterna se figur 4.2. Totalstationen 

skickar ut korrigeringssignaler mot alla GPS-enheter som är anslutna till totalstationen. GPS 

motagarna som finns på maskinerna läser hela tiden själv in sin position men får samtidigt 

korrigeringssignaler från totalstationen. Maskinerna som arbetar i Aitik har svårt att skapa 

en bra anslutning med satelliterna på grund av den bristande täckningen på det norra 

halvklotet. Totalstationen skickar då korrigeringssignaler via radiovågor till GPS-enheterna på 

maskinerna så att högre positioneringsgrad kan uppnås. Det finns två precisionsgrader när 

man använder RTK, Fixed RTK och Float RTK (Lantmäteriet) . 

Vid Fixed RTK använder totalstationen en formel eller en algoritm för att exakt beräkna 

antalet radiovåger mellan satelliten och basstationen.  Om antalet våglängder slutar i ett 

jämt tal kan Fixed RTK upprättas, vilket resulterar i centimeter precision.  

Vid Float RTK kan totalstationen inte kan upprätta jämt antal radiovågor på grund av svag 

anslutning till satelliter, för få anslutna sateliter eller dålig radiomottagning mellan 

basstationen och maskinernas motagare. Då övergår signalen till Float RTK. Vid Float RTK kan 

precisionen vara mellan 10-50 cm. Aitik har en totalstation som täcker Aitikdagbrottet och 

en singalförstärkare13 placerad vid Salmijärvi för att uppnå total teckning över hela gruvans 

område (Lantmäteriet). 

 

                                                           
13

 Utrustning som förstärker den mottagna signalen och sänder den sedan vidare. (TSK Mobilordlista) 
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Figur 4.2 Position kompensering med RTK system (Landbouwgps, Atlas Copco) 
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5 Resultat 
Följande 3 diagram representerar resultatet av 582 st inmätta positionspunkter och 124 st 

håldjupsmätningar. Alla dessa hål har borrats manuellt. Den generella avståndsavvikelsen för 

borrning med RTK-Fixed (GPS3), borrning med RTK-Float (GPS2) och båda sammanslaget är 

representerad i diagram 1. Diagram 2 representerar sammanslagna avvikelser i X led och 

diagram 3 representerar sammanslagna avvikelser i Y led. Beräkningar se bilaga. Diagram 4 

representerar skillnaden i hållängden. Alla värden i tabeller och diagram är i meter om inte 

annat är skrivet. 

X,Y är det planerade hålets positionsdata från 

sprängplanen. X2, Y2 är de koordinaterna som 

borriggen rapporterar in med MWD att den har 

borrat hålet på och X3, Y3 är de punkter som 

mätts in på egenhand med GPS stav. Avvikelserna 

i X led och Y led kan variera oberoende av 

varandra så har därför de behandlats separat så 

att eventuella skillnader kan ses. Detta för att X 

koordinaterna kan stämma eller ligga nära 

varandra, däremot kan y koordinaterna avvika 

från varandra. Exempelvis punkterna i figur 5 

(1,4) och (2,-2) varierar 1 i X led och 6 i Y led.  

Tabellerna till sammanställningar utav 

individuella differenser från enskilda maskiner 

och sprängsalvor finns i bilaga 5. 

Sammanslaget 

Diagram 1 Histogram över sammanslagen avvikelsen i avstånd för RTK-Fixed (GPS3), RTK-

Float (GPS2) och alla sammanslagna. 
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Diagram 2 Histogram över sammanslagen avvikelse i X-led. 

 

Diagram 3 Histogram över sammanslagen avvikelse i Y-led. 
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Diagram 4 Histogram av skillnad i hållängd mellan planerat och borrat. Positiva tal 

representerar hål som är grunda. 

Alla värden i tabellerna är i meter förutom konfidensintervallet som är i procent. 

Tabell 1 sammansagen hålavvikelse har en övre och undre avvikelse på [0,20 m-0,26 m] med 

95% konfidensintervall. Medelavvikelse på 0,23 m, min och max på [0,00 m-1,94 m]. Se 

tabell 1. 

 
Tabell 1 sammanlagena avvikelser. 

 

RTK-Fixed (GPS3) har en övre och undre avvikelse på [0,19 m-0,24 m] med 95% 

konfidensintervall. Medelavvikelse på 0,21 m, min och max på [0,00 m-1,94 m]. Se tabell 2.
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Skillnad hållängd 

TOTALT AVSTÅND Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

AVSTÅND 1,94 0,00 0,309472309 0,13 0,23 0,027801384 0,20 0,26

AVSTÅND X2-X 1,85 -1,79 0,318801281 0,00 0,02 0,028549624 -0,01 0,05

AVSTÅND X3-X 1,83 -1,98 0,395493572 -0,04 0,00 0,034946603 -0,03 0,04

AVSTÅND X2-X3 1,92 -1,97 0,284868762 0,04 0,06 0,026988021 0,03 0,08

AVSTÅND Y2-Y 1,60 -1,57 0,254092809 0,00 0,00 0,022590317 -0,02 0,02

AVSTÅND Y3-Y 1,91 -1,78 0,408255444 0,29 0,30 0,035820348 0,26 0,33

AVSTÅND Y2-Y3 1,33 -1,72 0,326924629 0,32 0,30 0,031044948 0,27 0,33

TOTALT GPS3 Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

AVSTÅND 1,94 0,00 0,274695391 0,13 0,21 0,025465119 0,19 0,24

AVSTÅND X2-X 1,85 -1,79 0,28747156 0,00 0,01 0,026560529 -0,02 0,03

AVSTÅND X3-X 1,82 -1,98 0,347237745 -0,06 -0,04 0,034243368 -0,08 -0,01

AVSTÅND X2-X3 1,92 -1,97 0,286404723 0,05 0,06 0,028137579 0,03 0,09

AVSTÅND Y2-Y 1,60 -1,06 0,239374497 0,00 0,00 0,021970683 -0,02 0,02

AVSTÅND Y3-Y 1,91 -1,53 0,389984724 0,31 0,30 0,038265663 0,26 0,34

AVSTÅND Y2-Y3 1,33 -1,72 0,329963585 0,31 0,29 0,032457783 0,26 0,33
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Tabell 2 Sammanslagna avvikelser med RTK-Fixed (GPS3) 

 

RTK-Float (GPS2) har en övre och undre avvikelse på [0,27 m-0,71 m] med 95% 

konfidensintervall. Medelavvikelse på 0,49 m, min och max på [0,00 m-1,90 m]. Se tabell 3. 

 

Tabell 3 Sammanslagna avvikelser med RTK-Float (GPS2) 

Skillnaden i hållängd uträknas genom den planerade hållängden (LANGD) minus det egna 

inmätta hållängden (LANGD3). Det planerade hållängden adderas med 1,5 m då borraren har 

ett inras påslag 1,5 m. Detta för att hålen kan fyllas igen med vatten som sipprar genom 

hålets väggar och tar med sig material ner i hålet. 

Hållängd från MWD kan variera då borraren endast börjar mäta från det fasta berget och 

inte i nivå med syltan14. Därför tas skillnaden mellan Planerad längd (LANGD) och inmätt 

längd (LANGD3). Om resultatet blir positivt är hålet för grunt, är det negativt är hålet för 

djupt. Resultaten presenterade i tabell 4. 

 
Tabell 4 Sammanslagna hållängden 

Autonom borrning provades på salva N6 år 2013. Testet genomfördes genom att 

markeringar på 0,2 m i diameter gjordes på marken vid planerat hål. Borrkronan som 

användes var på 0,311 m. Maskinen fick sedan autonomt borra på de utsatta platserna. Alla 

hålen träffade den utsatta markeringen med mer och mindre precision. Resultatet av testet 

blev 7 stycken hål med avvikelse på mindre än 0,1 m och 3 stycken hål på [0,1 m- 0,15 m]. 

Alla hålen faller under den bestämda hålavvikelse på 2 m. 

5.1 Resultat enskilda maskiner avvikelser 

Maskin 1521 har en övre och undre avvikelse på [0,11 m-0,23 m] med 95 % 

konfidensintervall. En medelavvikelse på 0,17 m, min och max värde på [0,01 m-1,32 m]. För 

tabellvärden se bilaga 5. Värdet är resultatet av 86 mätningar. Hållängden är i genomsnitt 

                                                           
14

 Efter borttransport av salva kvarvarande löst berg och finmaterial. (Terminologicentrum TNC) 

TOTALT GPS2 Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

AVSTÅND 1,90 0,00 0,59189558 0,22 0,49 0,219237162 0,27 0,71

AVSTÅND X2-X 1,83 -0,74 0,612933988 0,05 0,20 0,227029755 -0,03 0,43

AVSTÅND X3-X 1,83 -0,88 0,661850338 0,04 0,23 0,245148291 -0,01 0,48

AVSTÅND X2-X3 1,10 -0,41 0,26674716 0,02 0,03 0,097084276 -0,07 0,13

AVSTÅND Y2-Y 1,03 -1,57 0,424492029 0,03 0,02 0,154496495 -0,13 0,18

AVSTÅND Y3-Y 1,56 -0,24 0,445563739 0,49 0,49 0,162165674 0,32 0,65

AVSTÅND Y2-Y3 0,77 -0,13 0,269468809 0,43 0,39 0,09981081 0,29 0,49

Total Längd Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

LANGD2-LANGD 2,10 -7,20 0,93639776 0,26 0,07 0,108523912 -0,04 0,18

LANGD3-LANGD2 1,85 -6,40 0,865695174 0,71 0,65 0,179853165 0,47 0,83

LANGD-LANGD3 3,62 0,00 0,441764724 0,45 0,52 0,078070429 0,45 0,60
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0,32 m för djupt med en övre och undre avvikelse på [0,32 m-0,54 m] med 95 % 

konfidensintervall. 

Maskin 1522 har en övre och undre avvikelse på [0,11 m-0,17 m] med 95 % 

konfidensintervall. En medelavvikelse på 0,14 m, min och max värde på [0,01 m-1,27 m]. För 

tabellvärden se bilaga 5. Värdet är resultatet av 119 mätningar. 

Maskin 1523 har en övre och undre avvikelse på [0,17 m-0,24 m] med 95 % 

konfidensintervall.En medelavvikelse på 0,21 m, min och max värde på [0,01 m-1,87 m]. För 

tabellvärden se bilaga 5. Värdet är resultatet av 223 mätningar. 

Maskin 1524 har en övre och undre avvikelse på [0,32 m-0,51 m] med 95 % 

konfidensintervall. En medelavvikelse på 0,41 m, min och max värde på [0,00 m-1,94 m]. För 

tabellvärden se bilaga 5. Värdet är resultatet av 121 mätningar. Hållängden är i genomsnitt 

0,62 m för grunt med en övre och undre avvikelse på [0,50 m-0,74 m] med 95 % 

konfidensintervall. 

5.2 Resultat enskilda salvors avvikelser 

Salva N6_195_8 2.0  har en övre och undre avvikelse på [0,06 m-0,21 m] med 95 % 

konfidensintervall. En medelavvikelse på 0,14 m, min och max värde på [0,01 m-1,19 m]. För 

tabellvärden se bilaga 5. Värdet är resultatet av 49 mätningar. Hållängden är i genomsnitt 

0,46 m för grunt med en övre och undre avvikelse på [0,32 m-0,60 m] med 95 % 

konfidensintervall. 

Salva N6_195_9 2.0  har en övre och undre avvikelse på [0,11 m-0,29 m] med 95 % 

konfidensintervall. En medelavvikelse på 0,20 m, min och max värde på [0,03 m-1,32 m]. För 

tabellvärden se bilaga 5. Värdet är resultatet av 37 mätningar. Hållängden är i genomsnitt 

0,36 m för grunt med en övre och undre avvikelse på [0,20 m-0,52 m] med 95 % 

konfidensintervall. 

Salva N6_195_13 har en övre och undre avvikelse på [0,12 m-0,20 m] med 95 % 

konfidensintervall. En medelavvikelse på 0,16 m, min och max värde på [0,01 m-1,27 m]. För 

tabellvärden se bilaga 5. Värdet är resultatet av 89 mätningar. 

Salva S1_285_8 har en övre och undre avvikelse på [0,26 m-0,55 m] med 95 % 

konfidensintervall. En medelavvikelse på 0,40 m, min och max värde på [0,00 m-1,94 m]. För 

tabellvärden se bilaga 5. Värdet är resultatet av 60 mätningar. Hållängden är i genomsnitt 

0,52 m för grunt med en övre och undre avvikelse på [0,46 m-0,58 m] med 95 % 

konfidensintervall. 

Salva S1_285_11 har en övre och undre avvikelse på [0,30 m-0,54 m] med 95 % 

konfidensintervall. En medelavvikelse på 0,42 m, min och max värde på [0,00 m-1,90 m]. För 
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tabellvärden se bilaga 5. Värdet är resultatet av 61 mätningar. Hållängden är i genomsnitt 

0,85 m för grunt med en övre och undre avvikelse på [0,50 m-1,19 m] med 95 % 

konfidensintervall. 

Salva S1_285_12 har en övre och undre avvikelse på [0,12 m-0,22 m] med 95 % 

konfidensintervall. En medelavvikelse på 0,17 m, min och max värde på [0,05 m-0,39 m]. För 

tabellvärden se bilaga 5.  Värdet är resultatet av 32 mätningar. 

Salva S1_285_14 har en övre och undre avvikelse på [0,09 m-0,12 m] med 95 % 

konfidensintervall. En medelavvikelse på 0,11 m, min och max värde på [0,03 m-0,22 m]. För 

tabellvärden se bilaga 5. Värdet är resultatet av 30 mätningar. Hållängden är i genomsnitt 

0,36 m för grunt med en övre och undre avvikelse på [0,23 m-0,48 m] med 95 % 

konfidensintervall. 

Salva SA1_120_3 har en övre och undre avvikelse på [0,17 m-0,24 m] med 95 % 

konfidensintervall. En medelavvikelse på 0,21 m, min och max värde på [0,01 m-1,87 m]. För 

tabellvärden se bilaga 5. Värdet är resultatet av 223 mätningar. 
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6 DISKUSSION  
Målet med undersökningen var huruvida felmarginalen för autonomborrning faller inom 

felramen för manuellborrning. Resultaten för manuellborrning tolkas följande. Resultatet 

innebär att 95 % av alla manuellt borrade hål kommer att hamna i ett inom ett spann på 

[0,20 m-0,26 m] från den planerade borrpunkten. Medelavvikelsen kommer att vara 0,23 m 

från hålet och max min från hålet är [0 m- 1,94 m]. Detta var ett exempel på resultatet av 

det sammanslagna avståndet på avikelsen. 

Sammanslagna avikelsen faller mellan [0,20 m- 0,26 m] med 95 % konfidensintevall 

Med RTK-Fixed (GPS3) faller mellan [0,19 m- 0,24 m] med 95 % konfidensintervall. 

Med RTK-Float (GPS2) faller mellan [0,27 m- 0,71 m] med 95 % konfidensintervall. 

Borrning i autonomt läge faller mellan [<0,10 m- 0,15 m] med 20% chans, resterande 70 % 

inträffar med en avvikelse under 0,1 m.  

Vid jämförelse mellan RTK-Float (GPS2) och RTK-Fixed (GPS3) blir det en skillnad på [0,08 m-

0,47 m]. Det innebär då att med RTK-Float (GPS2) avviker hålen från 0,08 m till 0,47 m mer 

än med RTK-Fixed (GPS3). 

Om borrhålet avviker mer än 2 m behövs ett nytt hål utsättas för att inte borriggen ska borra 

i odetonerat sprängämne eller avvika från sprängplanen. Med RTK-Fixed (GPS3) är den 

största skillnaden 0,24 m med RTK-Float (GPS2) är den största skillnaden 0,71 m. Därför bör 

man att undvika att borra med RTK-Float (GPS2).   

Hålavvikelse kan även vara ett resultat av att borriggen inte kunnat komma åt hålets 

planerade position tack vare lokala hinder så som kullar och stora stenar. Detta bör has i 

åtanke då man tolkar resultaten. Därför har borraren tillåtelse att fritt flytta hålet ±2 m, 

detta förklarar gränsvalet 2 m. Varför det är så många borrade hål på runt 2 m från de 

planerade hålen med RTK-Float (GPS2), är antagligen för att borraren har börjat borra 

omedvetet på RTK-Float (GPS2) och sedan när bra anslutning uppnås gått över till RTK-Fixed 

(GPS3) så uppmärksammar borraren att hålet felar nära 2 m. Om hålet faller inom ±2 m från 

det planerade hålet så faller det fortfarande inom felramen, därmed kan borraren borra klart 

hålet utan att behöva borra nytt hål. 

Autonoma försöket faller inom kravbilden att hålet inte får avvika mer än 2 m. Det 

autonoma försöket faller även inom en rimlig kravbild i jämförelse med det genomsnittliga 

resultatet av manuellborrning där GPS3 faller mellan [0,19 m- 0,24 m] och autonom borrning 

mellan [<0,10 m- 0,15 m]. 
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Maskinerna är alla utav samma modell Pitviper med skillnad i tillvald utrustning exempelvis 

hyttmodell och kontrollpanel. Om man i framtiden vill utföra tester kring autonom borrning 

och vilja jämföra dessa maskiner så delas de upp i olika mätgrupper och alla kärndata data 

finns sparad i bifogad Excel. 

Positionsinmätning av hål som redan var fyllda kan antagas sanna. Vid inmätning av ej 

igenfyllda hål så mättes hålet position till en början vid kanten av hålet med riktning mot 

norr. Aitikgruvans norr och riktiga norr differerar med 12°. Därför kompenserades de första 

40 st hålen, formel finns i Excel. Svårigheten att bedöma norr kan leda till att hålen kan ha 

felat på 2 cm. Resterande mätningar utfördes genom att hålla staven fritt centrerat över 

hålet, detta resulterar i säkrare mätresultat. 

Vid inmätning av håldjupet så förväntades att hålen skulle vara generellt sett fördjupa 

gentemot resultatet som blev att de var i genomsnitt för grunda. Detta kan bero på dåligt 

berg som får hålen att ta in mycket vatten och därmed material ner i hålet. Denna anledning 

kan vara något att ta i beaktande då en maskin inte har samma känsla för hur hålen kommer 

att stå sig efter att hålen är färdigborrade. 
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7 SLUTSATSER  
Med RTK-Fixed är den största skillnaden 0,24 m med RTK-Float är den största skillnaden 0,71 

m. Därför bör man att undvika att borra med RTK-Float.   

Jämn nivå utan kullar är även något man bör eftersträva då maskinen inte beräknar 

oförutsedda höjdskillnader på underlaget. 

Borriggarna har i dagsläget ingen programvara som kan beräkna hur bra hålen kommer att 

stå sig efter hålet är färdigborrat.   

Autonomborrning i jämförelse med manuellborrning har mindre avvikelse. 

7.1 Rekommendationer  

Fler mätningar på autonom borrning bör utföras och jämföras med resultatet från 

manuellborrning, på så sätt kunna avlägga realistisk bedömning huruvida det går att bedriva 

autonom borrning i nuläget. 

Försöka hålla ett så jämt underlag som möjligt för borriggarna att arbeta på.  

Skapa ett program som gör det omöjligt att initiera borrning eller flyttning med RTK-Float i 

autonomt läge. Även i manuellt läge skapa ett protokoll där man måste godkänna borrning 

med RTK-Float innan borrning kan påbörjas. 

Använda sig av det Europeiska satelitsystemet Galileo som beräknar vara färdigt 2019. Detta 

satelitsystem skulle kunna leda till förbättringar i positioneringen på norrahalvklotet. 
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Bilaga 1, Tekniskdata för Trimble R8 
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Bilaga 2, Tekniskdata för Trimble TSC2 controller 



 

30 
 
 

 

 
Bilaga 3, Tekniskdata för Sandvikborrkrona S60 
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Bilaga 4, Tekniskdata Atlas Copco Pit Viper 351 

Bilaga 5, Resultat i tabeller 

Maskin 1521

 

Maskin 1522

 

TOTALT AVSTÅND Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

AVSTÅND 1,32 0,01 0,244194435 0,08 0,17 0,060299482 0,11 0,23

AVSTÅND X2-X 0,54 -1,16 0,20132417 -0,03 -0,05 0,049713431 -0,10 0,00

AVSTÅND X3-X 0,47 -1,16 0,245844868 0,01 -0,03 0,056395936 -0,09 0,02

AVSTÅND X2-X3 0,14 -0,31 0,089875739 -0,05 -0,04 0,024911826 -0,07 -0,02

AVSTÅND Y2-Y 0,63 -1,06 0,213234703 0,01 0,01 0,052654525 -0,05 0,06

AVSTÅND Y3-Y 0,67 -1,20 0,240727068 -0,03 -0,02 0,055221931 -0,08 0,03

AVSTÅND Y2-Y3 0,23 -0,43 0,117356764 -0,04 -0,02 0,032529038 -0,06 0,01

DJUP Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

LANGD2-LANGD 1,03 0,04 0,254738678 0,49 0,50 0,06340845 0,44 0,56

LANGD3-LANGD2 1,85 -0,30 0,523016597 0,61 0,73 0,166292156 0,56 0,89

LANGD-LANGD3 1,43 0,01 0,368121418 0,32 0,43 0,108770929 0,32 0,54

TOTALT AVSTÅND Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

AVSTÅND 1,27 0,01 0,144322201 0,12 0,14 0,029331871 0,11 0,17

AVSTÅND X2-X 0,20 -0,74 0,122590079 -0,03 -0,03 0,02491506 -0,06 -0,01

AVSTÅND X3-X 0,43 -0,88 0,185235825 -0,01 0,00 0,034459707 -0,04 0,03

AVSTÅND X2-X3 0,29 -0,33 0,137876483 0,02 -0,01 0,027725315 -0,03 0,02

AVSTÅND Y2-Y 1,35 -0,72 0,243571684 -0,04 -0,01 0,048223847 -0,06 0,04

AVSTÅND Y3-Y 1,91 -0,34 0,330942467 0,33 0,32 0,060485555 0,26 0,38

AVSTÅND Y2-Y3 1,33 -0,36 0,279848922 0,39 0,33 0,055980415 0,28 0,39
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Maskin 1523

 

Maskin 1524

 

 

N6_195_8 2.0

 

N6_195_9 2.0

 

TOTALT AVSTÅND Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

AVSTÅND 1,87 0,01 0,263415037 0,13 0,21 0,035884218 0,17 0,24

AVSTÅND X2-X 1,11 -1,27 0,26732465 -0,01 -0,03 0,03624215 -0,07 0,01

AVSTÅND X3-X 1,04 -1,98 0,351059569 -0,13 -0,14 0,051428326 -0,19 -0,09

AVSTÅND X2-X3 1,92 -1,32 0,366661407 0,10 0,14 0,054796027 0,09 0,20

AVSTÅND Y2-Y 1,60 -1,57 0,221521046 -0,02 -0,01 0,030032393 -0,04 0,02

AVSTÅND Y3-Y 1,70 -1,53 0,355002862 0,24 0,25 0,052005997 0,20 0,30

AVSTÅND Y2-Y3 1,15 -1,61 0,303026294 0,21 0,24 0,045686202 0,19 0,28

TOTALT AVSTÅND Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

AVSTÅND 1,94 0,00 0,472978435 0,25 0,41 0,095614884 0,32 0,51

AVSTÅND X2-X 1,85 -1,79 0,512439899 0,09 0,21 0,103045546 0,10 0,31

AVSTÅND X3-X 1,83 -0,97 0,584010652 0,10 0,22 0,113336233 0,11 0,34

AVSTÅND X2-X3 0,48 -1,97 0,255560748 0,08 0,05 0,051390216 0,00 0,10

AVSTÅND Y2-Y 1,43 -1,02 0,346560314 0,04 0,02 0,069325227 -0,05 0,09

AVSTÅND Y3-Y 1,86 -1,78 0,495257001 0,64 0,59 0,095183582 0,50 0,69

AVSTÅND Y2-Y3 1,00 -1,72 0,273771868 0,62 0,58 0,055344311 0,52 0,64

DJUP Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

LANGD2-LANGD 2,10 -7,19 1,053914412 0,33 0,36 0,254262005 0,11 0,62

LANGD3-LANGD2 1,83 -6,40 1,058706303 0,72 0,61 0,296432318 0,31 0,91

LANGD-LANGD3 3,62 0,01 0,492185956 0,51 0,62 0,118742268 0,50 0,74

TOTALT AVSTÅND Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

AVSTÅND 1,19 0,01 0,215390334 0,07 0,14 0,077075025 0,06 0,21

AVSTÅND X2-X 0,54 -0,27 0,126389368 -0,01 0,00 0,045227023 -0,05 0,05

AVSTÅND X3-X 0,47 -0,41 0,180670817 0,04 0,02 0,050586899 -0,03 0,07

AVSTÅND X2-X3 0,14 -0,31 0,100919555 -0,02 -0,03 0,036112936 -0,07 0,00

AVSTÅND Y2-Y 0,38 -1,06 0,219623304 0,01 -0,03 0,078589746 -0,11 0,05

AVSTÅND Y3-Y 0,48 -1,20 0,231807409 -0,04 -0,03 0,064904882 -0,09 0,04

AVSTÅND Y2-Y3 0,23 -0,43 0,136018218 -0,04 -0,02 0,0486726 -0,07 0,03

DJUP Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

LANGD2-LANGD 1,03 0,32 0,212425101 0,58 0,60 0,076013949 0,52 0,67

LANGD3-LANGD2 1,85 0,01 0,529594314 0,70 0,84 0,207597156 0,63 1,04

LANGD-LANGD3 1,43 0,01 0,392192800 0,32 0,46 0,138059679 0,32 0,60

TOTALT AVSTÅND Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

AVSTÅND 1,32 0,03 0,263806444 0,12 0,20 0,090007048 0,11 0,29

AVSTÅND X2-X 0,19 -1,16 0,240514466 -0,07 -0,10 0,082060153 -0,18 -0,02

AVSTÅND X3-X 0,23 -1,16 0,317582839 -0,02 -0,14 0,127057263 -0,27 -0,01

AVSTÅND X2-X3 0,10 -0,18 0,068575943 -0,05 -0,05 0,03005418 -0,08 -0,02

AVSTÅND Y2-Y 0,63 -0,62 0,201850794 0,00 0,04 0,068868652 -0,03 0,11

AVSTÅND Y3-Y 0,67 -0,61 0,257469726 -0,01 -0,01 0,103007451 -0,11 0,10

AVSTÅND Y2-Y3 0,15 -0,15 0,080311814 -0,04 -0,04 0,035197558 -0,07 0,00

DJUP Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

LANGD2-LANGD 0,85 0,04 0,256630662 0,34 0,41 0,088916354 0,32 0,50

LANGD3-LANGD2 1,5 -0,3 0,441021045 0,51 0,52 0,239737366 0,28 0,76

LANGD-LANGD3 1,22 0,06 0,291385184 0,33 0,36 0,15839588 0,20 0,52
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N6_195_13

 

S1_285_8

 

 

S1_285_11

 

S1_285_12 

 

TOTALT AVSTÅND Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

AVSTÅND 1,27 0,01 0,170155861 0,12 0,16 0,04201697 0,12 0,20

AVSTÅND X2-X 0,20 -0,74 0,141348795 -0,03 -0,04 0,034903576 -0,07 0,00

AVSTÅND X3-X 0,43 -0,88 0,199050976 0,02 0,02 0,043348083 -0,02 0,06

AVSTÅND X2-X3 0,20 -0,33 0,138745159 0,02 -0,02 0,033729449 -0,06 0,01

AVSTÅND Y2-Y 1,35 -0,72 0,285993036 -0,03 0,01 0,067974981 -0,06 0,07

AVSTÅND Y3-Y 1,91 0,01 0,276539864 0,44 0,45 0,058789041 0,40 0,51

AVSTÅND Y2-Y3 1,33 0,19 0,17487323 0,53 0,49 0,042189022 0,45 0,53

DJUP Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

LANGD2-LANGD 1,32 -7,2 1,069809947 -1,23 -1,05 0,268466317 -1,32 -0,79

TOTALT AVSTÅND Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

AVSTÅND 1,94 0,00 0,496577279 0,21 0,40 0,14842283 0,26 0,55

AVSTÅND X2-X 1,85 -1,79 0,563757045 0,00 0,15 0,166576501 -0,01 0,32

AVSTÅND X3-X 1,82 -0,49 0,585930511 0,07 0,19 0,173128221 0,01 0,36

AVSTÅND X2-X3 0,29 -1,97 0,346551031 0,06 0,00 0,104807085 -0,10 0,11

AVSTÅND Y2-Y 0,58 -1,02 0,346169875 -0,04 -0,12 0,103467304 -0,22 -0,02

AVSTÅND Y3-Y 1,22 -1,78 0,586534451 0,58 0,38 0,173306671 0,20 0,55

AVSTÅND Y2-Y3 0,74 -1,72 0,361698889 0,61 0,55 0,109388236 0,44 0,66

DJUP Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

LANGD2-LANGD 2,1 0,07 0,467879951 0,24 0,46 0,138247151 0,32 0,59

LANGD3-LANGD2 1,83 0,42 0,261911472 0,73 0,80 0,081165715 0,72 0,88

LANGD-LANGD3 0,97 0,01 0,204134486 0,51 0,52 0,058990972 0,46 0,58

TOTALT AVSTÅND Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

AVSTÅND 1,90 0,00 0,451980878 0,26 0,42 0,124046086 0,30 0,54

AVSTÅND X2-X 1,83 -0,75 0,458754925 0,16 0,25 0,125905222 0,13 0,38

AVSTÅND X3-X 1,83 -0,97 0,581091485 0,16 0,25 0,14954731 0,10 0,40

AVSTÅND X2-X3 0,48 -0,28 0,134653302 0,08 0,09 0,036251599 0,06 0,13

AVSTÅND Y2-Y 1,43 -0,88 0,304308826 0,11 0,13 0,081926557 0,05 0,21

AVSTÅND Y3-Y 1,86 -0,32 0,33611312 0,77 0,75 0,085046791 0,67 0,84

AVSTÅND Y2-Y3 1,00 -0,04 0,168926344 0,63 0,60 0,04591386 0,56 0,65

DJUP Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

LANGD2-LANGD 1,29 -7,2 1,68568122 0,40 0,17 0,704388406 -0,53 0,88

LANGD3-LANGD2 0,91 -6,4 2,228688553 0,72 -0,21 1,456049766 -1,67 1,24

LANGD-LANGD3 3,62 0,05 0,792622861 0,60 0,85 0,347375902 0,50 1,19

TOTALT AVSTÅND Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

AVSTÅND 0,39 0,05 0,109954531 0,12 0,17 0,049440678 0,12 0,22

AVSTÅND X2-X 0,34 -0,34 0,139940233 0,08 0,07 0,062923646 0,00 0,13

AVSTÅND X3-X 0,99 -0,06 0,210673295 0,23 0,27 0,079464965 0,19 0,35

AVSTÅND X2-X3 -0,02 -0,65 0,158737487 -0,12 -0,16 0,077779939 -0,23 -0,08

AVSTÅND Y2-Y 0,32 -0,73 0,202897825 0,07 0,05 0,088922259 -0,04 0,14

AVSTÅND Y3-Y 0,83 -0,02 0,199823222 0,17 0,22 0,074014197 0,14 0,29

AVSTÅND Y2-Y3 0,75 -0,28 0,215070858 0,14 0,11 0,102236318 0,01 0,22

DJUP Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

LANGD2-LANGD 0,63 -0,2 0,196893654 0,22 0,23 0,090958556 0,14 0,33
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S1_285_14 

 

SA1_120_3

 

TOTALT AVSTÅND Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

AVSTÅND 0,22 0,03 0,045919252 0,11 0,11 0,016431691 0,09 0,12

AVSTÅND X2-X 0,11 -0,15 0,067191468 -0,02 -0,03 0,024043716 -0,05 0,00

AVSTÅND X3-X 0,17 -0,27 0,124805698 -0,05 -0,06 0,044660325 -0,10 -0,01

AVSTÅND X2-X3 0,29 -0,31 0,127872836 0,02 0,03 0,045757866 -0,01 0,08

AVSTÅND Y2-Y 0,16 -0,18 0,082325404 -0,06 -0,04 0,029459226 -0,07 -0,01

AVSTÅND Y3-Y 0,24 -0,34 0,120555865 -0,06 -0,05 0,04313957 -0,09 -0,01

AVSTÅND Y2-Y3 0,20 -0,36 0,111294305 -0,01 -0,01 0,039825424 -0,05 0,03

DJUP Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

LANGD2-LANGD 0,26 0,1 0,068291196 0,20 0,19 0,066924143 0,12 0,26

LANGD3-LANGD2 -0,1 -0,1 0 -0,08 -0,08

LANGD-LANGD3 0,76 0 0,236370484 0,34 0,36 0,128490098 0,23 0,48

TOTALT AVSTÅND Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

AVSTÅND 1,87 0,01 0,263415037 0,13 0,21 0,035884218 0,17 0,24

AVSTÅND X2-X 1,11 -1,27 0,26732465 -0,01 -0,03 0,03624215 -0,07 0,01

AVSTÅND X3-X 1,04 -1,98 0,351059569 -0,13 -0,14 0,051428326 -0,19 -0,09

AVSTÅND X2-X3 1,92 -1,32 0,366661407 0,10 0,14 0,054796027 0,09 0,20

AVSTÅND Y2-Y 1,60 -1,57 0,221521046 -0,02 -0,01 0,030032393 -0,04 0,02

AVSTÅND Y3-Y 1,70 -1,53 0,355002862 0,24 0,25 0,052005997 0,20 0,30

AVSTÅND Y2-Y3 1,15 -1,61 0,303026294 0,21 0,24 0,045686202 0,19 0,28

DJUP Max Min Standardavikelse Median Medelvärde Konfidensintervall 95% Undre gräns Övre gräns

LANGD2-LANGD 1,16 0,01 0,214778825 0,26 0,32 0,048608131 0,27 0,37


