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Förord 
I denna rapport finns examensarbetet efter tre års studier inom Berg-och anläggningsteknik 
vid Bergsskolan i Filipstad. Arbetet har utförts vid Aitiks dagbrottsgruva som ägs av Boliden 
Mineral AB.  
 
Väl framme i norr möttes vi av ett hjärtligt och varmt mottagande av all personal, en känsla 
som satt kvar hela vår tid hos er.  
 
Ett stort tack vill vi rikta till våra handledare, Arjun Mohan på plats i Aitik och Alf Westerlund 
vår lärare på Bergsskolan i Filipstad. Genom er hjälp har vi fått det praktiska stöd och de 
verktyg vi behövt för att utföra arbetet med rapporten på bästa möjliga sätt. 

 
Tack till alla trevliga borroperatörer som med stort tålamod fått stå ut med oss, trots att vi i 
veckotal stört er i produktionen. Det var till stor hjälp att fritt få ta del av er kunskap och 
erfarenhet i ert arbete. 
 
Vi vill också tacka all trevlig personal på gruvkontoret i Aitik, tack vare er så blev vår vistelse i 
Aitik en väldigt rolig upplevelse. Det kändes som dörren alltid stod öppen för oss om vi 
undrade över något.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka Boliden Mineral AB som ger studenter möjlighet att få prova 
på att arbeta och utvecklas inom gruvindustrin.   

 
 
 

   

  Filipstad den 9/11 2016 

 

   

    Oskar Hauri                                                                           Ewa Mithander 
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Sammanfattning  
I Aitiks dagbrottsgruva i norra Lappland bryts kopparmalm med hjälp av metoden 

pallbrytning. I korthet innebär det att omkring 200 borrhål borras vertikalt i berget och fylls 

senare med sprängämne. Vid detonationen frigörs en horisontell skiva, så kallad pall, från 

det omgivande berget.  

Aitik använder i dagsläget sin borrplan för bestämning av borrhålens längd. Emellertid 

överensstämmer inte alltid dessa längder med de önskvärda borrhålslängderna. Målet med 

projektet var att föreslå förbättrade metoder och tillvägagångsätt för att nå önskad nivå vid 

produktionsborrning.  

Under projektet har det studerats hur mycket borrplanen avviker från önskade 

borrhålslängder. Det har också undersökts i vilken utsträckning borrmaskinerna autonomt 

klarar av att beräkna korrekta hål-längder med hjälp av sitt navigationssystem.  

En borrmaskin i Aitik använder Trimbles navigationsplattform medan de övriga fyra 

använder Leica. Analyserna visade att Trimbles navigationssystem var mycket tillförlitligt att 

använda för hål-längdsbestämning, förutsatt att noggrann kalibrering utförts. Leicas 

navigationssystem visade sig vara mindre tillförlitligt, då det ”svajade” i höjdled: för samma 

punkt i rummet visades olika höjdledskoordinater vid olika tidpunkter. Den Leica-utrustade 

borrmaskinen som svajade mest hade variationsbredden 31,9 cm.  

Rekommendationerna är:  

* Att om borrplanen fortsättningsvis ska användas för hållängdsbestämning, 

rekommenderas att ”nollning” av borrmaskinen skall ske utan rotation. Nollning är den 

punkt som bestäms till borrstartspunkt under borrningens utförande. Våra tester visade att 

om nollning sker med rotation, kan borrkronan sjunka ned 20 cm i pallytan innan borrstart 

registreras. På grund av detta kan borrhålen bli för långa.  

* Att under en testperiod, låta navigationssystemet på maskinerna autonomt beräkna 

borrhålens längd. Under denna period bör regelbundna kontroller av navigationssystemet 

ske, för att säkerställa att höjdkoordinaterna håller sig inom bestämda gränser. Kontrolleras 

maskinernas navigationssystem regelbundet kan ett stort statistiskt underlag skapas, vilket 

kan användas vid ett långsiktigt beslut om navigationssystemet fortsättningsvis skall 

användas för bestämning av borrhålslängder.  

Nyckelord  

Aitik, Pallbrytning, Borrhålsdjup, GNSS, Borrplan, Leica, Trimble, Navigationssystem  

  



III 
 

Abstract  

In the open pit mine Aitik, situated in the north of Lapland, copper ore is mined using the 
method pallet mining. In short, around two hundred boreholes are drilled vertically into the 
rock and subsequently filled with explosives. At detonation, a horizontal slice called a pallet 
is released from the surrounding rock.  

Today Aitik uses a drilling plan to decide the lengths of the boreholes. However, these 
lengths do not always correspond with the desired borehole lengths. The goal with the 
project was to find and suggest better methods and approaches to achieve desired levels of 
production drilling.  

During the project, studies have been made to see how much the drilling plan differs from 
the desired borehole lengths. The studies have also concerned the extent to which the 
drilling machines can make autonomic decisions determining the borehole lengths, using 
their navigation system.  

One drilling machine in Aitik uses a Trimble platform for navigation, while the other four use 
Leica. The analysis shows that the Trimble navigation platform was very reliable in deciding 
borehole lengths, provided that an accurate calibration was performed. The Leica navigation 
system turned out to be less reliable, since its height readings fluctuated: the same point in 
space would show as different coordinates of height at different points in time. The Leica-
equipped power drill with the most fluctuation had a variation width of 31,9 cm.  

The recommendations are:  

* That, in the case of continuous use of the drill plan to determine borehole length, the “zero 
setting” of the power drill shall be made without drill rotation. The zero setting is starting 
point of the drilling operation. The tests showed that if the zero setting is done with 
rotation, the drill crown can sink 20 cm down into the pallet surface before drill start is 
registered. Because of this, the drilling holes can become too long.  

* That, during a test period, the navigation systems of the machines shall autonomously 
calculate and decide the borehole length. During this period, regular controls of the 
navigation systems should be made to ascertain that the coordinates of height remain within 
certain limits. Regular controls of the navigation systems can provide large amounts of 
statistical data, which can be used to make a long-term decision whether the navigation 
systems should continue to determine the borehole lengths.  

Key words 

Aitik, Pallet mining, Borehole length, GNSS, Leica, Trimble, Drill plan, Navigations system 
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1   Inledning 
1.1   Aitik 
Aitikgruvan belägen utanför Gällivare i norra Lappland ägs av Boliden Mineral AB och är den 

största koppargruvan i Sverige.  

Malmfyndigheten upptäcktes redan på 1930-talet men var inte möjlig att exploatera förrän 

på 1960 talet. I slutet på 60-talet öppnade gruvan och produktionen gav då 2 miljoner ton 

malm per år. Genom åren kunde kapaciteten öka betydligt med hjälp av moderna maskiner 

och teknik. Under 2015 bröts ungefär 36 miljoner ton malm och dagbrottet producerar 

utöver koppar även guld och silver. Dagbrottet har idag utvecklats till en plats där några av 

världens största gruvmaskiner används (se figur 1). 

Figur 1. Aitiks dagbrott, sett från nordlig utkikspunkt. Källa: Boliden 2016 

Storleken på Aitikdagbrottet är nu 3 km långt, 1,1 km brett och djupet är 450 m. Brytning av 
malmen sker med metoden pallbrytning och driften pågår kontinuerligt i skift  
(Boliden 2016). 

Malmreserven var bevisad och sannolikt beräknad år 2015 till totalt 1226 miljoner ton malm 
med ett medelvärde för kopparhalten på 0,23 %. Med den beräkningen och full produktion 
kan återstående livslängd på gruvan bli 27 år (Boliden 2015)2. Det slutliga 
kopparkoncentratet efter anrikningen består av ca 25 % koppar, 250 g/ton silver och 6 g/ton 
guld.  
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1.2   Aitiks geologi 

Området där malmen är placerad består av metamorferade plutoniska och vulkano-

sedimentära bergarter med en ålder på 1,9 miljarder år. Bergarterna är kraftigt deformerade 

och omvandlade. Baserat på kopparhalter och strukturella gränser delas bergarterna upp i 

liggväggs-, malmzons- och hängväggs-bergarter. Liggväggen är uppbyggd av monzodiorit och 

fältspat-biotit-amfibol gnejs med mindre än 0,26 % Cu. Malmzonen innehåller granatförande 

biotitskiffer mot liggväggen och kvarts-muskovit skiffer mot hängväggen. Hängväggen består 

till stor del av finkornig, bandad fältspat-biotit-amfibol gnejs. Den är skild från malmzonen av 

en revers förkastning.  

Den kvantitativt viktigaste kopparmineraliseringen är av impregnationstyp. I biotitskiffern i 

malmzonen finns de högsta kopparhalterna och minskar i riktning mot hängväggen. Mot 

hängväggen är svavelkisen den dominerade sulfiden (Wanhainen 2005). 

Malmen i området stryker i nord-sydlig riktning och stupar 40–50 o åt väster (se figur 2). En 

gammal tryckzon gör att gränsen mellan malmen och hängväggen är mycket tydlig. Däremot 

är gränsen mellan liggväggen och malmen otydlig. I malmzonen finns pegmatitgångar, mest 

närmast hängväggen (Sjöberg 1999). 

 

 

 

Figur 2. Illustration av Aitiks malm. Källa: Christina Wanhainen 2005 
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1.3   Bakgrund till projektet 

Optimering och effektivisering inom industrin är något som alltid är aktuellt för att 

företagande skall vara långsiktigt lönsamt. Då gruvindustrin idag är mer effektiviserad än 

någonsin ställer detta krav på Aitiks dagbrottsgruva att kontinuerligt arbeta med 

förbättringsarbete.  

Tekniken med satellitbaserade navigationssystem är en ny företeelse i jämförelse med tiden 

som malm har brutits. För att effektivisera produktionsborrningsprocessen frågar sig 

gruvledningen i Aitik om denna teknik idag används optimalt på deras borriggar. 

Gruvledningen har också allmänna funderingar på hur väl borrplanens beräknade 

borrhålslängder, som idag används vid borrning, stämmer med önskade borrhålslängder.  

För att få svar på dessa frågor har detta projektarbete uppkommit och genomförts som ett 

examensarbete på en treårig utbildning inom berg- och anläggningsteknik.  

1.4   Problembeskrivning  

Malmen i Aitik bryts med metoden pallbrytning, som är en vanligt förekommande 

brytmetod för öppna dagbrottsgruvor. Malmen delas in i horisontala skivor, så kallade pallar, 

som i Aitik vanligen brukar vara cirka 15 m höga och med en yta på omkring  

10 000 – 30 000 m2 (se figur 3). 

 

 

 

 

 

 

Utifrån en borrplan borras ett bestämt antal produktionsborrhål, vanligtvis ett par hundra, 

i pallen med hjälp utav en borrigg (se figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Pallens höjd 

Pallens yta 

Figur 3. En pall 

Figur 4. Borrigg (Foto: Ewa Mithander) 
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Figur 6. Borrhålslängder 

Pallens yta är inte helt slät, utan lokala nivåskillnader förekommer. Vid inmätning av pallytan 

mäts ett antal punkter på ytan, som i och med mätningen får bestämda X, Y, Z-koordinater  

(tredimensionellt koordinatsystem, där Z-koordinaten anger höjden) (se figur 5).  

Övriga pallytan får approximativa koordinater som i ett dataprogram beräknas utifrån de 

inmätta punkterna.  

 

 

 

Ett problem vid produktionsborrning i dagbrott är att borrning inte sker till den bottennivå 

som eftersträvas (se figur 6). Detta problem härstammar från att borrplanens 

höjdkoordinater vid pallytan inte är korrekta. På grund av detta bestäms felaktiga 

borrhålslängder vid borrplanering.  

 

 

 

 

 

 

Inmätt 

punkt 

Figur 5. Skiss av en pallyta med inmätta punkter 

Önskad 

bottennivå  

Pallytan 
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1.5   Fördelar med borrning till önskad bottennivå  

Kan borrning till önskad slutnivå rutinmässigt ske erhålls en jämnare pallyta efter sprängning.  
En fördel med jämnare pallyta är bl.a. att lastning av malmen underlättas och maskiner har 
lättare att ta sig fram.  

Jämnlånga borrhål i en pall möjliggör mindre skut efter sprängning och ett tunnare lager av 
löst bergmaterial från ovanliggande salva kan användas. Ett tunnare lager av löst 
bergmaterial s.k. ”sylta” gör att sprängmedel får en bättre effekt då mer volym av pallen 
består av kompakt berg.  

Den planerade designen av dagbrottets utformning blir också lättare att följa med korrekt 
längd av borrhålen till varje nivå.  

En ytterligare aspekt är kostnaden för slitage på borrkronan vid för långt borrade hål. 
Livslängden på borrkronan varierar beroende på hur bergmassan är uppbyggd och hur 
många meter den borrat (1200 - 1600 m livslängd). Kostnaden per meter borrat hål är enligt 
Boliden uppskattat till cirka 440 kr. Eftersom produktionen i Aitikgruvan är stor finns stora 
summor pengar att spara om onödigt långa borrhål kan undvikas.  

 

1.6   Syfte  

Projektets syfte är att undersöka om metoder kan tillämpas som reducerar den avvikelse 

som finns mellan verkställda och önskade borrlängder.  

 

1.7   Mål 

Målet med examensarbetet är att föreslå lämpliga metoder för att borrning skall ske till den 

bottennivå som eftersträvas.  

 

1.8   Avgränsningar 

Detta projekt tar endast upp vertikala produktionsborrhål som borras av maskinen Atlas 

Copco, modell Pit Viper. För vinklade konturhål i Aitiks pallar, som borras med mindre 

borrmaskiner tillämpas inga undersökningar. Projektets omfattning är begränsat till tio 

veckors arbete, vilket gör att antalet undersökningar samt teoretiska studier anpassas till 

den planerade tiden.   
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2   Teori 
2.1   Borrteori 

Hålen i en pall borras vertikalt i flera 
rader med bestämda avstånd mellan 
raderna. Avståndet mellan raderna 
kallas försättning. Avståndet mellan 
hålen i en rad benämns sidoavstånd. 
För att kunna få loss berget på ett 
effektivt sätt i botten på pallen borras 
hålen något djupare än den beräknade 
pallhöjden. Detta kallas för 
underborrning (se figur 7) (Forsman 
2005). I Aitik används en 
underborrning på ca 2,5 m  

 

De flesta hålen i en pall är produktionsborrhålen som i Aitik har en diameter på 311 mm och 

borras vertikalt utan vinkling. 

På den sidan av berget som ska forma släntvinkeln och designen i dagbrottet, borras ett 

antal mindre konturhål med diametern 152 mm (se figur 8). Dessa vinklade konturhål borras 

tätare och med mindre borrmaskiner än de stora produktionsborrhålen.  

De konturhål närmast dagbrottets slänt kallas förspräckningshål. Förspräckningshålen borras 

30 meter och har en vinkel på 20o. Genom att försiktig sprängning används närmast den 

blivande slänten, i form av förspräckning, skapas en jämn och stabil slänt.  

  

Figur 7. Pall med borrhål 

Figur 8 Släntdesign 
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När hela pallen är färdigborrad fylls borrhålen med sprängämne och berget lossas vid 
detonering av sprängämnena. Det lossbrutna berget lastas på bergstruckar och 
transporteras till en krosstation där berget krossas till en mindre fraktion. Beroende på hur 
hög halt av malm som pallen innehåller skickas det krossade berget antingen till 
anrikningsverk för förädling eller till gråbergsupplag (Forsman 2003). 

 

2.2   Produktionsborrning   

Boliden använder sig av borriggar från Atlas Copco av typen Pit Viper för 

borrning av vertikala produktionsborrhål i Aitikgruvan. Borrmetoden som 

används på dessa maskiner är roterande krossande, där borrkronan pressas 

mot berget med en tryckande kraft samtidigt som tre rullar med hårdmetallstift 

roterar och spräcker loss flisor ur berget.  

Det vertikala tryck som kronan utsätter berget för, appliceras från riggen och 

förs via ett borrör ned till en stabilisator, som borrkronan är fastgängad på 

 (se figur 9) (Forsman 2003). Stabilisatorns uppgift är att hålla borrningen rak 

och minska vibrationer som orsakas av borrörets friktion mot hålväggen 

(Thompson international inc 2016). 

Det sönderspruckna berget vid borrfronten kallas borrkax och måste avlägsnas 

från borrfronten då det annars blockerar borrkronan från berget. Detta 

problem löses med hjälp av att luft under högt tryck skickas ned genom 

borröret till borrfronten. På grund av att luften är trycksatt så transporteras den 

upp till ytan tillsammans med borrkaxet genom den glipa som finns mellan 

borröret och hålväggen. För att minska dammbildning används ett spolmedel 

tillsammans med lufttrycket. Spolmedlet har också en kylande funktion för 

borrkronan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borrkrona 

Stabilisator 

 

Borrör 

 

 

Figur 9. Borrkomponenter. 
Källa: Sandvik 2016  
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2.3   Satellitbaserade navigationssystem = GNSS 

Global navigation satellite system (GNSS) är ett samlingsnamn för satellitbaserade 

navigationssystem. Satelliter kretsar i omloppsbanor runt jorden (se figur 10) och sänder ut 

signaler som navigatorer kan positionera sig efter. Det största systemet, med störst global 

täckning, är det amerikanska systemet GPS. Ryssland har också ett GNSS-system som 

benämns GLONASS. Kina och Europa har i dagsläget mindre satellitbaserade 

navigationssystem som benämns COMPASS respektive GALELIO. Det finns också regionala 

satellitbaserade stödsystem (Lantmäteriet 2016). 

Borrmaskinerna i Aitik är utrustade med GNSS-mottagare som tar emot satellitsignaler från 

GPS och GLONASS. De satellitbaserade mätinstrument som används vid inmätning och 

utsättning av punkter i dagbrottet använder också GPS och GLONASS. I framtiden (inom 

några år) spekuleras det i ifall Galileo kan komplettera GNSS-mottagarna med fler satelliter 

för bättre täckning i dagbrottet.    

 

 

Figur 10. Satelliternas omloppsbanor. Källa: European space agency 2012 
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2.4   Global Position System = GPS 

2.4.1   Historia 
Global position system eller GPS, som det förkortas, är ett navigeringssystem som är 

utvecklat av det amerikanska försvarsdepartementet med det ursprungliga syftet att förse 

den amerikanska militären med positionsdata. Den amerikanska militären hade ett behov av 

ett navigeringssystem som var pålitligt mot störningar som t.ex. dåliga väderförhållanden, 

årstider och atmosfäriska störningar.     

På grund av de dyra kostnaderna för forskning och utveckling av GPS-systemet krävde den 

amerikanska regeringen, som stod för finansieringen av projektet, att systemet skulle bli 

tillgängligt för allmänheten och därmed kunna göra samhällsnytta. För att ge den 

amerikanska militären en navigationsfördel mot eventuella fiender sände de första 

satelliterna ut två olika koder, där militärens mottagare fick tillgång till mer exakt 

positioneringsdatakod. 

Precisionen på de båda GPS-koderna översteg de förväntningar utvecklarna hade på 

systemet. USA ansåg att det var en säkerhetsrisk att eventuella fiender hade tillgång till 

pålitlig positionering och utrustade andra generationens satelliter med störningskod för 

allmänhetens mottagare. Störningskoden stängdes ned år 2001 och GPS-systemet har sedan 

dess funnits tillgängligt för allmänheten utan medvetet felaktigt skickade tidsangivelser från 

satelliterna. (Lindén 2002). 

 

2.4.2   Funktionalitet 

GPS-systemets funktionalitet är uppbyggt genom att satelliter skickar ut radiosignaler i form 

utav en sinusformad bärvåg som är modulerad med två binära signaler. De modulerade 

signalerna består av kod och dataström. Kodens funktion är att särskilja olika satelliters 

radiosignal då de sänder ut signalerna på samma frekvens, samt att ge den amerikanska 

myndigheterna kontroll över systemets noggrannhet. Dataströmmen innehåller information 

från en så kallad almanacka som består av den korrekta tiden och satelliternas 

banparametrar.       

För att plocka upp radiosignalerna på jorden används en navigator som beräknar tiden det 

tar för signalen att med ljusets hastighet färdas från satelliten till navigatorn.  
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Med hjälp av tiden kan navigatorn med hjälp av formeln:   Distans = hastighet X tid  

beräkna avståndet mellan navigatorn och satelliten. Avståndet är radien på en hypotetisk sfär 

med satelliten i centrum. För att navigatorn skall kunna beräkna vart på sfären den befinner 

sig krävs att flera sfärer skapas med olika satelliter som centrum. Skärningspunkten mellan 

tre stycken sfärer ger navigatorn en tvådimensionell position och skärningspunkten mellan 

fyra stycken sfärer ger navigatorn en tredimensionell position (se figur 11) (Linden 2002).  

USA har förbundit sig att upprätta tillgång till minst 24 fungerande GPS-satelliter 95 % av 

tiden (Official U.S. Government information 2016). Det kretsar alltså mestadels av tiden 

minst 24 stycken fungerade satelliter i omloppsbanor kring jorden som skickar ut 

tidsangivelser till mottagare värden över. Satelliterna kretsar i sex olika omloppsbanor som 

är lagda så att zenitpunkten (den punkt på jordytan som ligger mellan jordens centrum och 

satelliten) aldrig överstiger den 55te breddgraden på södra respektive norra halvklotet. På 

grund av detta är mottagningen av GPS-signaler generellt bättre ju närmare navigatorn 

befinner sig till ekvatorn (Linden 2002). 55te breddgraden ligger t.ex. ungefär vid 

nationsgränsen mellan Danmark och Tyskland. 

 

 

 

Figur 11. Mottagare tar emot satellitsignaler. Källa: Wireless Industry Dictionary 2009 
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2.4.3   Felkällor för positionering 
 

2.4.3.1   Pseudorange fel 

Det finns ett flertal felkällor i systemet som gör att felaktiga positioner kan pekas ut på 

navigatorn. Ett fel är pseudorange-fel vilket innebär att det beräknade avståndet mellan 

satellit och navigator blir felaktigt (se figur 12). Anledningarna till detta kan vara flera, men 

en vanlig orsak är att vågutbredningsfel uppstår när signalen passerar jordens luftlager. 

Signalen reflekteras vid passage av luftlagren och den beräknade sträckan mellan satellit och 

navigator blir längre än den verkliga sträckan. För att minimera detta fel använder sig inte 

navigatorn av signaler från satelliter som har för lågt stående vinkel mot horisonten, d.v.s. 

att satelliterna har för låg elevation. Ju högre elevation satelliten har desto mindre blir 

vågutbredningsfelet och satelliter som står lägre än cirka fem höjdgrader används därför inte 

vid positionering (Lindén 2002).  

 

Figur 12. Pseudorange-fel. Källa: Lansell, Lindén 2002 

 

2.4.3.2   Geometrifel 

Vinklarna mellan satelliternas signaler, med utgångspunkt från navigatorn påverkar 

noggrannheten för positionering. Då vinklarna är räta blir positioneringen mest exakt. Ju 

längre ifrån 900 vinklarna avviker desto större osäkerhetsområde fås då navigatorn skall 

beräkna skärningspunkterna mellan de olika sfärerna. Måttet på precisionsområdet 

benämns som Delution of precision och förkortas DOP. Ett högt DOP-värde medför större 

osäkerhetsområde för beräkning av positionering. Det finns flera olika DOP-koder då den 

geometriska osäkerheten kan medföra olika typer av osäkerheter som klockfel (Time DOP), 

geometrisk osäkerhet för två koordinater (Horizontal DOP), och geometrisk osäkerhet för tre 

koordinater (Position DOP). Desto fler synliga satelliter navigatorn kan ta signaler ifrån, desto 

större blir sannolikheten att ett lågt DOP-värde kan erhållas med bättre positionering som 

följd (Lindén 2002). 
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2.4.3.3   Övriga felkällor 

Förutom de ovan nämnda felkällorna kan ytterligare omständigheter påverka 

noggrannheten i positioneringen. Signalstyrkan måste vara tillräckligt stark då enskilda 

signaler kan vara svåra för navigatorn att urskilja från det allmänna radiobruset som ständigt 

omger oss. Signalerna från satelliterna sänds ut med liten sändareffekt och en tillräckligt 

kvalitativ signal måste därför utsändas för att navigatorn skall ta hänsyn till signalen för 

positionsbestämning. 

Multipath d.v.s. signalreflexer kan lokalt vara ett navigationsproblem. Navigatorn tar då in 

samma radiosignaler direkt och indirekt vilket ger försämrad positionsbestämning. Signaler 

träffar ett objekt som t.ex. en bergvägg och studsar ner till navigatorn. Navigatorn tar 

därmed in samma radiosignal två gånger. Omfattningen av denna felkälla är olika stor 

beroende på antennens design samt kvalitén på navigatorns mjukvara. Med avancerad 

mjukvara har navigatorn möjlighet att förstå att det finns signalstudsare och välja bort 

berörda signaler för positionsbestämning (Lindén 2002). 

 

2.5   GLONASS 

Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya SYSteam eller GLONASS som det förkortas är den 

ryska motsvarigheten till GPS och är i dagsläget det ända tillgängliga alternativet för 

satellitnavigering med avseende på global täckning och precision. GLONASS satelliter 

cirkulerar i tre omloppsbanor runt jorden med en maximal latitud på 65 breddgrader  

(Ca 25 mil söder om Aitik). Att satelliternas omloppsbanor vänder på högre breddgrader 

jämfört med GPS är en fördel för navigering i t.ex. Sverige då satelliterna i högre omfattning 

skickar ut användbara signaler på norra breddgrader (Lantmäteriet 2016).   

2.6   Galileo 

Galileo är ett europeiskt satellitnavigeringssystem som är under utveckling. Galileo används i 

dagsläget inte för kommersiellt bruk men skall i framtiden vara ett komplement till GPS och 

GLONASS.  

Anledningen till att Europa har påbörjat ett eget system för navigering, med hjälp av 

satelliter, är för att minska sitt beroende av det amerikanska systemet GPS. USA har 

möjligheten att i GPS-signalerna godtyckligt lägga till en SA-kod (störningskod) som ger 

felaktiga signaler till användarnas navigatorer. På grund av detta beslutade europiska 

kommissionen tillsammans med europeiska rymdorganisationen att bygga ett eget 

satellitsystem som skall vara tillgängligt för allmänheten. Signalerna från Galileo skall vara 

kompatibla med både GPS och GLONASS navigatorer vilket gör att systemen tillsammans 

kommer att öka signaltäckningen över jorden avsevärt, då det kommer att finnas betydligt 

mer satelliter i omlopp. Systemet kommer också att täcka norra breddgrader med signaler 

bättre än GPS då satelliterna skall placeras i omloppsbanor med högre inklination till 

ekvatorialplanet (satelliterna vänder vid högre latitud). Galileo beräknas enligt tidsplanen 

vara fullt operativt 2019–2020 och skall då bestå av 30 satelliter (GSC 2016). 
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2.7   Leica Jigsaw Position System – Leica JPS 

Leica Geosytem har tillsammans med Locata Corperation utvecklat ett system som skall göra 

tillgängligheten för navigering bättre i områden som annars saknar eller har bristfällig 

satellittäckning (t.ex. ett djupt dagbrott). Leica JPS är ett markbaserat lokalt 

konstellationsnätverk som kopierar GNSS-signaler vilket kan användas på ett lokalt område 

som saknar sattelittäckning.  

Leicas GNSS-mottagare använder radiosignaler från satelliterna GPS och GLONASS för att 

beräkna vart på jordytan den befinner sig. Vad som gör Leicas GNSS-system unikt är att 

LocataLites master kan placeras så att GNSS-mottagaren kan få navigationsdata trots att den 

saknar sattelittäckning. LocataLites-master är en grupp av master som placeras runt ett 

satellitskuggat område. Masterna skickar ut radiovågor till mottagaren så att denna kan 

beräkna vart den befinner sig, trots att satellittäckning saknas.  Det enda teoretiska kravet 

för att tekniken skall fungera är att LocataLites-masterna initialt har hämtat den exakta tiden 

från satelliternas radiovågor. Den exakta tiden skickas sedan ”runt” mellan masterna vilket 

gör att tiden behålls inom systemet. Masterna kan i sin tur skicka radiovågor till mottagaren 

som utifrån denna information kan navigera sig trots att sattelittäckning saknas (GPS World 

2013). Figur 13 visar alla huvudkomponenter för JPS systemet.  

För optimal användning av tekniken skall åtminstone en LocataLites-mast placeras så att den 

kontinuerligt har satellittäckning. Systemet inhämtar då den exakta tiden regelbundet från 

satelliterna och riskerar således inte att mista tiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Illustration av Leica JPS. Källa: Boliden 20151  
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2.8   Borrhålsplanering i Aitik  

I dagsläget används manuella metoder för inmätning av pallytans struktur. Mätning sker 

med handhållen GNSS-mottagare (Trimble R8 eller R10) och en mätdator (TSC2).  

Vid inmätning av en planerad pall inmäts punkter på pallens markyta, och dessa punkters 

koordinater bestäms i X, Y, Z. Tätare inmätningar av punkter sker på områden där markytan 

är ojämn. De inmätta koordinaterna registreras med hjälp av en mätdator. Efter inmätning 

av pallen används informationsdataprogrammet Micro Station, som genererar 

approximativa koordinater för punkterna som ligger mellan de redan kända värdena med 

hjälp av interpolering1). Detta gör det möjligt att få en ungefärlig bild av pallytans struktur, 

samt att planera för hur långa borrhålen ska vara för borrning till en bestämd nivå.  

Figur 14 visar en karta över en pallyta och dess inmätta Z-koordinater. 

Med hjälp av de inmätta koordinaterna kan en borrplan konstrueras. Borrplanen utgår från 

de inmätta koordinaterna, för att bestämma var borrhål skall utsättas (X och Y-koordinat).  

I borrplanen anges också hur långa borrhålen skall vara. 

Borrning sker i dagsläget efter borrplanens planerade hållängder. Vid borrning använder 

operatören ett protokoll där den planerade hållängden finns skriven för varje borrhål i 

aktuell pall. Efter att operatören nollat riggen skriver hen in hållängden från protokollet, på 

borrmaskins dataskärm.  

 

1) Inom matematiken en metod för att generera nya datapunkter från en diskret mängd 

av befintliga datapunkter, det vill säga beräkning av funktionsvärden som ligger 

mellan redan kända värden (Store norske leksikon 2016).  

 

Figur 14. Borrplanskarta med inmätta Z-koordinater 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Diskret
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ngd
https://snl.no/
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2.9   Borrmaskinernas navigationssystem 

Boliden använder för fyra av sina fem produktionsborriggar (1521, 1523, 1524, 1525) 

navigering med hjälp av Leica JPS. Borrmaskin 1522 använder en navigeringsplattform från 

Trimble.  

Borrmaskinernas navigationssystem används i dagsläget för att lokalisera X och Y 

koordinaterna för de planerade borrhålen. (Borrhålens X och Y-koordinater bestäms i 

borrplanen, se kapitel 2.8).  

Borrmaskinen har med hjälp av sitt navigeringssystem också möjlighet att autonomt beräkna 

hållängder för borrning till önskad nivå. Denna autonoma borrhålslängd används inte idag, 

då det historiskt har varit svårt att få detta att fungera.  

Borrmaskinernas navigeringssystem fungerar så att två antenner 

som är monterande på riggens främre del  

(se bild 15) hämtar radiosignaler från GPS och GLONASS 

satelliter. För maskinerna utrustade med Leica hämtas 

radiosignaler också från LocataLites-master. 

Radiosignalerna analyseras i två mottagare (receivers) som sitter 

i borriggens hytt. Från mottagarna skickas information om vart 

borriggen befinner sig i dagbrottet till borroperatören via en 

bildskärm.  

För att öka noggrannheten på navigeringen finns WIFI-mottagare monterat på hyttens tak, 

som tar emot korrigeringssignaler från basstationer med kända koordinater.  

I norra delen av dagbrottet har sex stycken LocaLites-master monterats för att ge Leica-

utrustade borrmaskinerna navigeringsdata även ifall satellitkontakten är dålig. LocataLites-

masterna är mobila och kan flyttas där behovet av extra radiovågstäckning är som störst.  

Borrigg 1522 är inte uppdaterad med Leica JPS, utan använder Trimble för navigering. 

Trimble plattformen fungerar på liknande sätt som Leica med skillnaden att annan 

mjukvara/hårdvara används och att mottagaren inte kan ta emot information från 

LocataLites-masterna.   

 

2.9.1   Borrning efter maskinens föreslagna hål-längder 

Vid borrning efter den hållängd som borrmaskinen autonomt föreslår, räknar maskinen 

autonomt ut borrhålslängden. (Detta används inte idag).  

Z-koordinaten för borrplanens önskade bottennivå för borrning finns inregistrerat i 

maskinen. Med hjälp av denna beräknar maskinen sträckan mellan den punkt som sätts till 

”noll” och önskad bottennivå. Nollpunktens Z-koordinat inhämtar maskinen automatiskt från 

sitt GNSS-system. Operatören får automatiskt upp en föreslagen borrhålslängd från 

maskinen när hen registrerar att borrning påbörjas ”nollning”.  

Figur 15. Antenn som 
hämtar radiosignaler 
(Foto: Ewa Mithander) 
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2.10   Bra att veta 

2.10.1   Aitiks koordinatsystem 
Aitik har ett lokalt koordinatsystem över sitt industriområde. All utrustning för navigation 

samt inmätning och utsättning av koordinater använder Aitiks lokala koordinatsystem. En 

punkt i området har bestämts som koordinatsystemets origo, dvs X, Y, Z = 0, 0, 0. När 

rapporten i fortsättningen benämner koordinater, menas alltid Aitiks lokala koordinater.  

 

2.10.2   Nollning av borrmaskin 
När borrning påbörjas, nollar operatören borrmaskinen. Vid nollning registrerar 

borrmaskinen att borrning har påbörjats. Maskinen börjar också automatiskt att räkna hur 

lång sträcka som har borrats, med utgångspunkt från den punkt som sätts till noll, 

”nollpunkten”. Maskinen kan också med hjälp av sitt navigationssystem, beräkna hur lång 

sträcka som skall borras med utgång från nollpunkten.  

 

2.10.3   Påhugg 
När borrning av ett nytt borrhål skall påbörjas, sänks borrkronan ned mot markytan. Där 

kronan träffar marken, sägs det att påhugg av kronan skett. 

 

2.10.4   Benämningar på koordinater  
Denna rapport behandlar höjdkoordinater av olika slag. Nedan beskrivs betydelsen av de 

olika koordinaterna. 

Borrplanens Z-koordinat = Borrplanens beräknade höjdkoordinat för en punkt.  

Borrplanes Z-koordinat vid pallytan = Borrplanens beräknade höjdkoordinat för en punkt vid 

pallytan.  

Borrmaskinens Z-koordinat = Höjdkoordinat som borrmaskinens navigationssystem (GNSS-

system) anger för en punkt.  

Borrmaskinens Z-koordinat vid pallytan = Höjdkoordinat som borrmaskinens 

navigationssystem (GNSS-system) anger för en punkt på pallytan.   

Mätstavens Z-koordinat = Den höjdkoordinat som författarna inmäter för en punkt, med 

handhållen GNSS-mottagare.    
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3   Metod 
 

3.1   Beskrivning  

Syftet med testerna och utredningarna är att undersöka om borrmaskinernas 

navigationssystem för höjdnavigering är tillförlitligt att använda i produktion.  

Dessutom har svar sökts på hur optimerat borresultat skall erhållas när borrning  

sker efter borrplan.  

3.2   Test 1. Undersökning av färdigborrad pall 

Den yta där borrning påbörjas kallas påhugg (se figur 16). Därifrån är det meningen att 

borrmaskinens autonomt beräknade borrhålsängd ska utgå. För att komma igång med 

projektet, dvs se hur väl maskinernas navigationssystem och borrplanens höjdkoordinater 

stämmer, uppkom detta test. Testet jämför borrmaskinernas Z-koordinat vid pallytan med 

författarnas (med mätstav) inmätta. Jämförelse sker också mellan borrplanens och 

mätstavens Z-koordinat vid pallytan.  Detta test skall således ge svar på hur väl, 

borrmaskinen och borrplanen fungerar i dagsläget, när det gäller precisionen på koordinater 

vid pallytan.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1   Inmätning av borrhålens Z-koordinat vid påhugget 
Efter att pallen, benämnd: N6_345_4, färdigborrats mättes Z-koordinaten av författarna i 

förhållande till Aitiks lokala koordinatsystem vid påhugget. Detta gjordes för pallens samtliga 

222 borrhål. För beskrivning av pallens beteckning se tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Pall-beteckning 

N6 345 4 

Norra delen av dagbrottet, 
omtag 6 

Nivå som eftersträvas vid 
sprängning 

Den fjärde planerade pallen i 
nämnt område och nivå 

Borrkrona 

Påhugg vars Z-koordinat undersöks 

Z-axel 
Borrhålsläng

d 

 
Figur 16. Skiss på var påhugg sker 
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En handhållen GNSS-mottagare (mätstav) av typen Trimble 
R10 (se figur 17) användes för mätning. GNSS-mottagaren 
har felavvikelsen +- 20 millimeter + 2 ppm i höjdled. 
Ppm betyder i detta fall att när mottagaren är en kilometer 
från basstation kan den ha ytterligare två millimeters 
felavvikelse från korrekt Z-värde. 

 

 

 

 

 

När ett hål är färdigborrat samlas det 

uppborrade berget runt hålet i form av 

en kaxhög (se figur 18). Kaxhögen gör det 

svårt att i höjdled se vart påhugg har 

skett. För att få ett bra värde på  

Z-koordinaten i borrhålets centrum 

mättes därför Z-koordinaterna för två 

punkter på vardera sidan om kaxhögen. 

Medelvärdet av de två Z-koordinaterna 

användes sedan som approximativ 

Z-koordinat för påhugget. 

 

 

3.2.2   Jämförelse med borrmaskinens lagrade påhuggskoordinat 

När borrning påbörjas vid påhugget ”nollar” operatören borrmaskinen. Maskinens  

Z-koordinat lagras vid nollning och skickas med automatik till dataavdelningen i Aitik  

där den sparas. Maskinen beräknar därefter automatiskt ut en borrhålslängd, utgående från 

nollpunkten.  

I dagsläget används inte borrmaskinens beräknade hållängd, utan operatören ersätter denna 

med borrplanens borrhålslängd.  

För varje hål i pallen har differensen beräknats mellan borrmaskinens lagrade Z-koordinater 

och de manuellt inmätta med mätstav. Differensernas medelvärde, median och 

standardavvikelse har därefter beräknats. Differenserna har också använts för att beräkna 

hur många procent av borrmaskinens Z-koordinater vid pallytan som ligger djupare 

respektive grundare än de manuellt inmätta värdena. 

Figur 17.  Mätstav av typen Trimble R10 

(Foto: Ewa Mithander) 

Figur 18. Kaxhög (Foto: Ewa Mithander) 
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Visar resultatet att borrmaskinens och mätstavens Z-koordinater stämmer bra överens för 

hela pallen, så indikerar det att borrmaskinens navigationssystem fungerar väl för att kunna 

användas vid beräkning av hållängder.  

Visar resultatet däremot att maskinens och mätstavens Z-koordinater inte stämmer överens 

behövs ytterligare undersökningar för att fastställa orsakerna till felavvikelserna. 

 

3.2.3   Jämförelse med borrplan   
Jämförelse mellan mätstavens och borrplanens höjdledskoordinater vid pallytan utreds 

också för att se hur väl borrplanens inmätning av Z-koordinater stämmer. Differensen mellan 

mätstaven och borrplanens Z-koordinater beräknas för 209 hål i pallen. Utifrån differensen 

beräknas median, medelvärde, variationsbredd och standardavvikelse. Differensen används 

också för att beräkna hur många procent av borrplanens planerade borrhålslängder som har 

sin Z-koordinat vid pallytan, för djup respektive grund.  

Jämförelsen ger indirekt svar på hur mycket de planerade borrhålslängderna avviker från 

önskad slutnivå vid borrning.   

 

3.3   Test 2. Rotationens påverkan vid nollning 

Test 1 visade att borrmaskinens Z-koordinat vid pallytan, ligger djupare än den manuellt 

inmätta med mätstav. Från det resultatet har detta test framkommit som en eventuell orsak 

till felavvikelsen i test 1.   

Genom anonyma intervjuer med borroperatörer, visade det sig att flertalet av de tillfrågade 

nollar borriggen med rotation på borrstången. Ett lager löst berg ”sylta” från tidigare pall 

ligger ovanpå det fasta berget. Beroende på hur det lösa berget beter sig vid påhugg, kan 

borrkronan hinna sjunka ned i berget utan något större motstånd, vilket leder till att 

operatören nollar riggen en bit ned i berget.  

För att få en uppfattning av hur mycket borrkronan hinner sjunka har ett test utförts som 

skall ge svar på om nollning med rotation påverkar borrhålslängden. 

Testet utförs på följande vis: 

1) Med rotation och tryck sänks borrkronan ned mot marken. 

2) Vi nollning av borriggen stängs rotationen samt nedmatningstrycket av. 

3) Kronan höjs upp och maskinen förflyttas. 

4) Mätning av Z-koordinaten sker i den grop som uppstått pga. att riggen har nollat med 

rotation.  

5) Mätning av Z-koordinaten för en punkt bredvid gropen inmäts.  

6) Jämförelse mellan de två inmätta Z-koordinaterna sker för att ge en uppfattning om 

hur stor omfattningen kan vara på borrsjunkning innan nollning. Vid jämförelse 

används medelvärde, median och extremvärden för beskrivning av inmätt data. 
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Testet utförs för fyra olika borroperatörer för att se om personliga rutiner påverkar 

resultatet. För operatör 3 utfördes testet på ett område utan löst berg. Detta för att se hur 

syltan påverkar resultatet.  

 

3.4   Test 3. Borrmaskinens autonomt beräknade 

borrhålslängd 

Målet med detta test är att kunna konstatera om borrmaskinernas datorer beräknar 

hållängder på ett korrekt sätt. Att borrhålslängderna är korrekt uträknade anses som en 

nödvändighet för att de skall kunna användas i produktion. Observera att testet endast 

undersöker beräkningen, och inte tar hänsyn till om ingångsdata är felaktig. 

Vid påbörjan av ett nytt borrhål sänks borrkronan ned mot backen. När borrkronan träffar 

underlaget d.v.s. vid påhugg nollar operatören riggen. Datorn i riggen registrerar då att 

borrhålet påbörjas. När borrmaskinen nollas erhåller borroperatören en föreslagen 

borrhålslängd. Den föreslagna borrhålslängden uträknas av borrmaskinens dator och är 

baserat på maskinens navigationssystem och borrplan.  

Borrmaskinens Z-koordinat registreras vid nollning i en log-fil. När hålet är färdigborrat 

skickas den registrerade informationen med automatik till dataavdelningen på Aitik. 

För att undersöka om borrmaskinen föreslår korrekta borrhålslängder antecknas nio 

föreslagna hållängder vid borrning. Logg-filer för de aktuella hålen begärs ut från 

dataavdelningen och kontrollräkning utförs.  

Tillvägagångsättet för kontrollräkning är följande: 

𝐹ö𝑟𝑒𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 = 𝐵𝑜𝑟𝑟𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑣å − 𝑍𝑛𝑜𝑙𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛   EKV 1 

Stämmer ekvation 1 ovan, beräknar maskinen en korrekt borrhålslängd. 

 

3.5   Test 4. Vinklad borrmaskins hållängdspåverkan 

Målet med detta test, är att se om vinklade borrhål gör att borrning inte sker till den nivå 

som eftersträvas.  

Underlaget som borrmaskinen är positionerad på är inte helt slät. Borrmaskinen är därför 

uppställd på fyra stycken domkrafter, vid borrning, för att borrhålen skall bli så vertikala som 

möjligt. Trots detta kan borrhålen bli vinklade och längre borrsträcka behövs därför för 

borrning till önskad nivå.  

För 209 borrhål i salva N6_345_4 har koordinaterna Xstart, Ystart, Zstart respektive Xslut, Yslut, Zslut 

registrerats i log-filer.  

För att undersöka om vinkling av borrmaskin påverkar borrhålslängden konstruerades en 

hypotetisk rätvinklig triangel utifrån de registrerade koordinaterna (se figur 19).   
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Differensen mellan sträckorna nivåskillnad (lodrät katet) och borrhålslängden (hypotenusan) 

beräknas för samtliga hål. Den längd som skiljer mellan den lodräta kateten och 

hypotenusan, är den nivåskillnad som uppstår mellan önskad och verkställd slutnivå på 

grund av vinkling.  Medelvärde, extremvärde och median beräknas utifrån de beräknade 

differenserna. Tabell med frekvens, relativ frekvens och kumulativ frekvens beräknas och 

sammanställs. Ett stapeldiagram konstrueras för att visuellt påvisa differensernas fördelning.  

 

 

 

3.6   Test 5. Borrmaskinernas navigeringssystem  

i höjdled 

För att kunna använda borrmaskinernas navigeringssystem för bestämning av 

borrhålslängder i produktion måste navigeringssystemet vara tillförlitligt. Därför utförs ett 

test som skall ge svar på om borrmaskinernas Z-koordinat är pålitligt att använda i 

produktion. 

Testet skall besvara följande frågor: 

1) Hur väl är borrmaskinernas navigeringssystem kalibrerade i höjdled? 

2) Är borrmaskinernas avvikelse från den manuellt (med mätstav) inmätta  

Z-koordinaten konstant över tid? 

3) Är det någon skillnad mellan Leicas och Trimbles navigeringssystem i avseende på 

ovanstående frågor? 

Testet utförs genom att borrkronan sänks ned mot markytan. I nedsänkt läge antecknas 

maskinens aktuella Z-koordinat från den grafiska dataskärmen inifrån hytten. Med en 

X, Y, Z START 

X, Y, Z SLUT 

Figur 19. Rätvinklig triangel 
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sprayburk ritas en markering runt borrkronan för att lokalisera vilken punkt den antecknade 

Z-koordinaten är hämtad ifrån. Borrmaskinens borrkrona höjs upp och förflyttas så att 

inmätning av den markerade punktens Z-koordinat kan ske med handhållen GNSS-mottagare 

(Trimble R8).  

Jämförelse mellan de båda Z–koordinaterna utförs för att se hur mycket maskinens  

Z-koordinat skiljer sig från den manuellt inmätta Z-koordinaten.  

För Aitiks samtliga fem borrmaskiner utförs fem test vardera. Testerna är utförda vid olika 

dagar och tidpunkter. Detta för att se om maskinernas avvikelser med avseende på  

Z-koordinaten förändras över tid.  

Utifrån differensen mellan maskinernas Z-koordinat och de manuellt inmätta, beräknas 

medelvärde, median, extremvärden och variationsbredd. Variationsbredden är av särskilt 

intresse då den ger svar på hur mycket maskinernas navigationssystem ”svajar” i höjdled.  

Borrmaskin 1521,1523,1524,1525 använder Leica för navigation. Borrmaskin 1522 använder 

Trimble för navigation. 
 

3.7   Test 6. Jämförelse mellan planerad och verkställd 

borrhålslängd 

För pall N6_345_4 har position och djup planerats för 222 borrhål på borrkontoret i Aitik. 

Borroperatörerena har vid borrning protokoll för de planerade borrhålslängderna.  

Från log-filer för den aktuella pallen hämtas data om de verkställda borrhålsdjupen samt de 

planerade borrhålsdjupen. Jämförelse mellan planerat och verkställt borrhål sker för 

samtliga hål som blivit registrerade.  

Syftet med jämförelsen är att se ifall borrningen till planerad nivå sker kontinuerligt. Ifall så 

inte är fallet tolkas resultat för att utreda orsaken till att borrning till planerad nivå inte följs.  

Lägesmåtten median och medelvärde beräknas för differensen (verkställt-planerat) borrhål. 

Extremvärden redovisas och spridningsmåtten variationsbredd samt standardavvikelse 

beräknas.  

Ovannämnda beräkningar sammanställs i tabellform.  
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3.8   Test 7. Omfattning av ras på färdigborrade hål 

I ett färdigborrat hål kan inras av löst bergmaterial 

från hålvägg och kaxhög ske. Följden av detta blir 

kortare felaktiga borrhålslängder.  

För att få en uppfattning om omfattningen av 

problemet inmäts 80 borrhål. Hålen mäts manuellt 

med måttband och tyngd (se figur 20) och jämförs 

med maskinens registrerade borrhålslängder från  

log-fil.  

Precisionen på måttbandsavläsningen är ungefär +/- 

30 cm.  

De inmätta hålen har borrats av maskinerna 1521 och 

1522 för pallarna N6_345_7 och N6_345_16.  

Syftet med undersökningen är att få ett statistiskt 

underlag för inrasets storlek och omfattning.  

 
Figur 20. Mätning med måttband 
(Foto: Oskar Hauri) 
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4   Resultat 

 

4.1   Test 1. Undersökning av färdigborrad pall 

(Läsning av metod, se kapitel 3,2) 

4.1.1   Jämförelse av mätstavens och borrmaskinens Z-koordinater 

För läsning av metod, (se kapitel 3.2.2). I tabell 2 redovisas medelvärde, median, 

extremvärden, variationsbredd och standardavvikelse för differensen mellan mätstavens och 

logfilens Z-koordinater. Pallen innehåller 222 borrhål men eftersom 12 hålvärden från 

borrmaskinens navigeringssystem inte blev registrerade används 209 borrhål för jämförelse. 

Med negativa värden i tabellen menas att maskinens registrerade värden är för djupa.  

 

Tabell 2. Differens mellan mätstav och log-fil 

 

 

I tabell 3 redovisas antalet log-fils värden som är för grunda respektive för djupa. Tabellen 

visar också antalet log-fils värden som överstiger 30 cm avvikelse från den manuellt inmätta 

Z-koordinaten. För sammanställda data över samtliga hål, se bilaga 1.  

 

Tabell 3. Gruppering av differensen mellan mätstav och log-fil 

 

 

 
 

Differens: Mätstav – log-fil Enhet (cm) 

Medelvärde – 11,1 

Median – 6,8 

Extremvärde (log-fils värde för djup) – 79,0 

Extremvärde (log-fils värde för grunt) 10,4 

Variationsbredd 89,4 

Standardavvikelse 14,5 

Grupp Enhet (%) 

Log-fil, för grunda Z-koordinater 27,8 

Log-fil, för djupa Z-koordinater 72,2 

Log-fil, mer än 30 cm för grund Z-koordinat  0 

Log-fil, mer än 30 cm för djup Z-koordinat 11 
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4.1.2   Jämförelse av mätstavens och borrplanens Z-koordinater 
 

För läsning av metod, (se kapitel 3.2.3). I tabell 4 redovisas medelvärde, median, 

extremvärden, variationsbredd och standardavvikelse för differensen mellan mätstavens och 

borrplanens Z-koordinater. Storleken på pallen är 222 borrhål men endast 209 hål har 

använts för jämförelse. 

  

Tabell 4. Differens mellan mätstav och borrplan 

Differens: Mätstav – borrplan Enhet (cm) 

Medelvärde  – 9 

Median – 6 

Extremvärde, för djup Z-koordinat  – 59 

Extremvärde, för grund Z-koordinat  23 

  Variationsbredd  82 

Standardavvikelse 13 

  

Tabell 5 redovisar antalet borrplansvärden som är för grunda respektive för djupa. Tabellen 

visar också antalet borrplansvärden som överstiger 30 cm felavvikelse från den manuellt 

inmätta Z-koordinaten. För sammanställd data över samtliga hål, se bilaga 2. 

 

Tabell 5. Gruppering av differensen mellan mätstav och borrplan 

Grupp Enhet (%) 

 Borrplan, för grunda Z-koordinater 25,4 

Borrplan, för djupa Z-koordinater 74,6 

Borrplan, mer än 30 cm för grund Z-
koordinat 

0 

Borrplan, mer än 30 cm för djup Z-
koordinat 

8 
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4.2   Test 2. Rotationens påverkan vid nollning 

(För läsning av metod, se kapitel 3.3.) De fyra tabellerna (6, 7, 8, 9) visar resultatet av hur 

mycket den roterande borrkronan hinner sjunka ned i marken innan nollning för de fyra 

testoperatörerna. Medelvärde, extremvärden och variationsbredd redovisas i tabellerna för 

respektive borroperatör. Median redovisas för operatör 1 och 4.   

För operatör 1 har fem test utförts. För operatör 2 och 3 har två test utförts. För operatör 4 

har tre test utförts.  

För operatör 3 gjordes testet på fast underlag av lertyp. För de andra operatörerna gjordes 

testet på löst bergmaterial ”sylta”. För inmätt data för samtliga test, se bilaga 2.  

Tabell 6. Operatör 1: Fem test 

Storhet Nivåskillnad (cm) 

Medelvärde 15,6 

Median 17,0 

Maximal nivåskillnad 19,5 

Minimal nivåskillnad 9,6 

Variationsbredd 9,9 

 

Tabell 7. Operatör 2: Två test 

Storhet Nivåskillnad (cm) 

Medelvärde 9,5 

Maximal nivåskillnad 13,1 

Minimal nivåskillnad 5,8 

Variationsbredd 7,3 

 

Tabell 8. Operatör 3: Två test 

Storhet Nivåskillnad (cm) 

Medelvärde 1,5 

Maximal nivåskillnad 2,9 

Minimal nivåskillnad 0 

Variationsbredd 2,9 

 

Tabell 9. Operatör 4: Tre test 

Storhet Nivåskillnad (cm) 

Medelvärde 16,5 

Median 16,5 

Maximal nivåskillnad 18,3 

Minimal nivåskillnad 14,6 

Variationsbredd 3,7 
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4.3   Test 3. Borrmaskinens autonomt beräknade 

borrhålslängd 

(För läsning av metod, se kapitel 3.4). I tabell 10 nedan visas den föreslagna hållängden från 

maskin, nivåskillnad och differens för nio kontrollerade borrhål. Med nivåskillnad menas 

skillnaden i nivå mellan den registrerade Z-start koordinaten vid nollning från borrmaskinen 

och den planerade slutnivån från borrplanen. Differensen är den uträknade subtraktionen, 

nivåskillnad minus föreslagen borrhålslängd. Nivåskillnaden i tabell 10 är avrundad till två 

decimaler.  

Tabell 10. Kontroll av borrmaskinens föreslagna borrhålslängder 

Föreslagen längd (m) Nivåskillnad (m) Differens (m) 

17,67 17,67 0 

17,73 17,71 – 0,02 

17,53 17,54 0,01 

17,63 17,63 0 

17,57 17,55 – 0,02 

17,31 17,30 – 0,01 

17,27 17,27 0 

17,24 17,25 0,01 

17,26 17,24 – 0,02 

 

Tabell 11 redogör differensen för samtliga borrhål vi undersökt. Tabellen visar medelvärde, 

median, extremvärden, variationsbredd och standardavvikelse för de nio borrhålen i 

millimeter. Med negativa storheter i tabellen menas att de föreslagna borrhålslängderna är 

för långa. 

Tabell 11. Kontroll av borrmaskinens föreslagna borrhålslängder 

Storhet Enhet (mm) 

Extremvärde, för långt föreslaget borrhål – 20 

Extremvärde, för kort föreslaget borrhål 10  

Medelvärde – 5,6 

Median 0  

Variationsbredd 30  

Standardavvikelse 13  

 

4.4   Test 4. Vinklad borrmaskins hållängdspåverkan 

(För läsning av metod, se kapitel 3.5.) Tabell 12 är sammanställd med den förlängda 

borrsträckan på grund av vinklad borrning för 209 borrhål. Tabellen beskriver hur många 

millimeter borrsträckan har ökat pga. vinkling, för borrning till aktuell slutnivå. Relativ och 

kumulativ frekvens är uträknad utifrån frekvensen. För redovisning av koordinaterna  

X, Y, Z – start och X, Y, Z -slut för samtliga 209 borrhål, se bilaga 3.  
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Tabell 12. Gruppering av den förlängda borrsträckan pga. vinklad borrmaskin 

Förlängd 
borrsträcka (mm) 

Frekvens (ST) Relativ frekvens (%) Kumulativ frekvens 
(%) 

0 68 32,5 32,5 

1 92 44,0 76,6 

2 17 8,1 84,7 

3 13 6,2 90,9 

4 6 2,9 93,8 

5 2 1,0 94,7 

6 3 1,4 96,2 

7 2 1,0 97,1 

8 1 0,5 97,6 

10 2 1,0 98,6 

12 2 1,0 99,5 

22 1 0,5 100,0 

 

Figur 21 visar grafiskt hur den förlängda borrsträckan pga. borrmaskinens vinkling fördelar 

sig. X-axeln beskriver den förlängda borrsträckan och Y-axeln beskriver frekvensen. 

 

 

Figur 21. Gruppering av den förlängda borrsträckan pga. vinklad borrmaskin 
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I tabell 13 nedan har median, medelvärde, största respektive minsta borrlängdsskillnad 

beräknats och sammanställts.  

Tabell 13. Förlängd borrsträcka pga. vinklad borrmaskin 

Storhet Enhet (mm) 

Median  1 

Medelvärde  2 

Minsta borrlängdskillnad  0 

Största borrlängdskillnad  22 
 

4.5   Test 5. Borrmaskinernas navigeringssystem i höjdled 

(För läsning av metod, se kapitel 3.6.) Tabellerna 14, 15, 16, 17, 18 redovisar medelvärde, 

median, extremvärden och variationsbredd för borrmaskinernas avvikelser från de manuellt 

inmätta Z-koordinaterna. Med negativt tecken i tabellen menas att maskinens avlästa  

Z-koordinat är djupare, i förhållande till den manuellt inmätta. Variationsbredden är 

markerad i tabellen då den är av särskilt intresse för analys av navigationssystemets 

tillförlitlighet i höjdled. För samanställd tabell med alla inmätta och avlästa Z-koordinater se 

bilaga 4.   

Tabell 14. Avvikande Z-koordinat för borrmaskin 1521 

Maskin 1521 Avvikelse (cm) 
Medelvärde – 15,8 

Median – 11,4 
Extremvärde, maskinens djupaste Z-koordinat – 27,9 

Extremvärde, maskinens grundaste Z-koordinat – 6,6 

Variationsbredd 21,3 

 

Tabell 15. Avvikande Z-koordinat för borrmaskin 1522 

Maskin 1522 Avvikelse (cm) 
Medelvärde – 43,5 

Median – 43,3 
Extremvärde, maskinens djupaste Z-koordinat – 46,1 

Extremvärde, maskinens grundaste Z-koordinat – 41,3 

Variationsbredd   4,8 
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Tabell 16. Avvikande Z-koordinat för borrmaskin 1523 

Maskin 1523 Avvikelse (cm) 
Medelvärde 32,8 

Median 35,6 
Extremvärde, maskinens djupaste Z-koordinat 24,8 
Extremvärde, maskinens grundaste Z-koordinat 37,5 

Variationsbredd   12,7 

 

Tabell 17. Avvikande Z-koordinat för borrmaskin 1524 

Maskin 1524 Avvikelse (cm) 
Medelvärde – 2,7 

Median – 11,3 
Extremvärde, maskinens djupaste Z-koordinat – 17,2 

Extremvärde, maskinens grundaste Z-koordinat 14,7 

Variationsbredd   31,9 

 

Tabell 18. Avvikande Z-koordinat för borrmaskin 1525 

Maskin 1525 Avvikelse (cm) 
Medelvärde 32,6 

Median 32,6 
Extremvärde, maskinens djupaste Z-koordinat 24,1 

Extremvärde, maskinens grundaste Z-koordinat 41,3 

Variationsbredd   17,2 

 

4.6   Test 6. Jämförelse mellan planerad och verkställd 

borrhålslängd 

(För läsning av metod, se kapitel 3.7.) Resultatet av differensen mellan verkställda och 

planerade borrhålshålslängder för 209 registrerade borrhål finns sammanställt i tabell 19 och 

20. Med negativt tecken för en storhet i tabell 19 menas att hålet/hålen är för kort borrade. 

Med positivt tecken i tabellen menas att hålet/hålen är för långt borrade. För komplett 

redovisning av differensen mellan samtliga borrhål se bilaga 3.  
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Tabell 19. Differens mellan verkställda och planerade borrhålslängder 

Storhet Enhet (m) 

Medelvärde (m) 0,254 

Median (m) 0,163 

Extremvärde, för lite borrat (m) – 2,74 

Extremvärde, för mycket borrat (m) 2,83 

Variationsbredd (m) 5,50 

Standardavvikelse (m) 0,411 

 

Tabell 20. Gruppering av differensen mellan verkställda och planerade borrhålslängder 

Storhet Enhet (%) 

Antal hål: Mer än 10 cm för kort borrade  1 

Antal hål: Inom 10 cm felavvikelse 32 

Antal hål: 10–30 cm för långt borrade 30 

Antal hål: Mer än 30 cm för långt borrade 37 

 

Tabell 21 visar hur många borrmeter som blivit för mycket respektive för lite borrat pga. för 

långa respektive korta hål. I tabellen summeras också de båda avvikelserna till en storhet 

som beskriver hur många borrmeter som verkställd borrning avviker från planerad borrning. 

Tabell 21. Borrmeter 

Avvikande borrning Enhet (m) 

För mycket borrat  57,62 

För lite borrat – 4,54 

Summering, avvikande borrning 53,08 

 

4.7   Test 7. Omfattning av ras på färdigborrade hål 

(För läsning av metod, se kapitel 3.8.) Tabell 22 visar medelvärde, median och extremvärden 

för differensen mellan de manuellt inmätta borrhålslängderna (med måttband) och de 

registrerade borrhålslängderna (från borrmaskin). Med negativ storlek i tabellen menas att 

det manuellt inmätta hålet är längre än den registrerade borrhålslängden. För redovisning av 

differensen för samtliga 80 borrhål, se bilaga 6.  

Tabell 22. Differens mellan manuellt inmätta och registrerade borrhålslängder 

Differens  Storlek 

Antal inmätta hål (ST) 80  

Medelvärde (cm) 57  

Median (cm) 40  

Extremvärde (cm) – 30 

Extremvärde (cm) 260 
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I tabell 23 har resultatet av differensen mellan de manuellt inmätta borrhålslängderna (med 

måttband) och de registrerade borrhålslängderna (från borrmaskinen), grupperats. Tabellen 

visar grupperingarnas storlek i %. 

Tabell 23. Gruppering av differensen mellan manuellt inmätt och registrerad borrhålslängd 

Storlek differens Antal borrhål (%) 

 – 30 cm <Differens <30 cm 45 

30 cm <Differens <100 cm 41 

100 cm <Differens <200 cm 9 

Differens> 200 5 

 

I figur 22 har differens mellan inmätt och registrerad borrhålslängd grupperats efter storlek. 

Figuren jämför grupperingarnas storlek i %.   
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5   Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultaten från de enskilda testen och jämförelserna. Teorier om 

testernas resultat presenteras också.   

5.1   Test 1. Undersökning av färdigborrad pall 

5.1.1   Logfilens felavvikelser i höjdled 

(För läsning om resultat, se kapitel 4.1.1). Resultatet av logfilens felavvikelser i höjdled visar 

att borrmaskinen vid nollning registrerar startpunkten för borrhålen, i medelvärde 11,1 cm, 

under de manuellt inmätta Z-koordinaterna. Anmärkningsvärt är att extremvärdena för 

felavvikelsen ger en variationsbredd på 89,4 cm. Skall en övergång ske till att använda 

borrmaskinens autonomt beräknade hållängder, istället för borrplanens hållängder, bör 

nämnda felavvikelser vara så liten som möjligt.  

Orsaker till att borrmaskinen ibland registrerar felaktiga Z-koordinater vid nollning, skulle 

kunna bero på följande orsaker. 

• Borrmaskinens navigationssystem är felaktigt kalibrerat. 

• Borrmaskinens navigationssystem är ”svajande”. Det vill säga att maskinen visar olika 

Z-koordinater för samma punkt vid olika tidpunkter. 

• Om rotation av borren används vid nollning, kan borrkronan hinna sjunka ned en bit i 

syltan innan operatören registrerar att borrning har påbörjats.  

Ovanstående teorier till felavvikelse utreds i testen: Rotationens påverkan vid nollning och 

Borrmaskinernas navigeringssystem i höjdled. 

 

5.1.2   Borrplanens felavvikelser i höjdled 

(För läsning om resultat, se kapitel 4.1.2). Resultatet av borrplanens felavvikelser i höjdled 

visar att borrplanens Z-koordinater vid pallytan ligger i medelvärde 9 cm under de manuellt 

inmätta Z-koordinaterna för aktuell inmätt pall. Extremvärdena för felavvikelsen ger en 

variationsbredd på 82 cm. Resultatet visar också att åtta procent av borrhålen avviker mer 

än 30 cm från de manuellt inmätta Z-koordinaterna vid pallytan.  

Det var tidigare känt att borrplanens Z-koordinater vid pallytan inte stämmer exakt. Med 

detta test har omfattningen på felavvikelsen framgått. Orsaker till felavvikelsen skulle kunna 

bero på följande orsaker. 

• Borrplanens inmätning av pallytan är approximativ. Noggrannheten på inmätningen 

påverkar resultatet.  

• Aktiviteter kan ha pågått mellan tiden från det att pallytan blivit inmätt och borrning 

påbörjats. Exempel på aktivitet kan vara att hjullastare har arbetat på pallytan, vilket 

kan påverka pallytans struktur i höjdled. 

• Pallytans struktur kan påverkas av väderförhållanden, tiden mellan inmätning och 

borrning.  
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5.2   Test 2. Rotationens påverkan vid nollning 

(För läsning om resultatet, se kapitel 4.2). Resultat av testet visar tydligt att nollning med 

rotation kan påverka nivån för den punkt som sätts till noll.  

Även om testet har utförts för endast fyra operatörer ger detta en fingervisning om att 

beroende på vilka individuella rutiner operatörer använder vid nollning, så påverkas 

nivåskillnad för nollningspunkten olika mycket. 

Omfattningen på nivåskillnaden enligt samtliga test, är maximalt 19,5 cm. Testen är utförda 

under bevakning och risken finns därför att operatörerna har varit extra fokuserade på 

uppgiften. Vid borrning i produktion finns därför risk att nivåskillnaden skulle kunna vara 

högre än för våra maximalt inmätta extremvärden för operatörerna.   

För operatör 3 fanns ingen sylta vid testet. Det var också operatör 3 som påverkade 

nivåskillnaden minst vid nollningen. Anledning till att operatör 3 hade liten nivåskillnad för 

testet tros bero på de båda anledningarna att operatören var mycket försiktig vid utförandet 

av testet, samt att underlaget var av fast typ.   

 

5.3   Test 3. Borrmaskinens autonomt beräknade 

borrhålslängd 

(För läsning om resultat, se kapitel 4.3). Resultatet av testet visar att borrmaskinen inte alltid 

beräknar korrekta borrhålslängder. För att kunna använda maskinens autonomt beräknade 

borrhålslängder i produktion skall dessa helst vara korrekt uträknade. Maskinens felavvikelse 

är dock så liten att den inte har någon praktisk betydelse.  

Hur borrmaskinen beräknar borrhållslängder är en företagshemlighet hos maskintillverkaren 

Atlas Copco. En möjlighet finns att maskinen tar hänsyn till något som ändrar värdena för de 

föreslagna borrhålslängderna. För våra beräkningar har endast plus/minus räkning 

tillämpats.  

 

5.4   Test 4. Vinklad borrmaskins hållängdspåverkan 

(För läsning om resultat, se kapitel 4.4). Resultatet av vinklad borrmaskins hållängdspåverkan 

visar att vinklingen inte har någon praktisk betydelse. Att borrmaskinen ibland borrar något 

sneda hål, påverkar inte borrhålslängderna nämnvärt. 

Vad som bör observeras är att testet endast har utgått från borrmaskinens registrerade 

koordinater. Testet tar inte hänsyn till om de registrerade koordinaterna är felaktiga utan 

antar att dessa stämmer. 
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5.5   Test 5. Borrmaskinernas navigeringssystem i höjdled 

(För läsning om resultat, se kapitel 4.5). Resultatet av testet visar att borrmaskin 1522, som 

använder Trimbles GNSS-system, har den minsta variationsbredden med avseende på 

felaktiga Z-koordinater. Trimble systemet har en variationsbredd på endast 4,8 centimeter 

vilket är ett tillräckligt bra resultat för att Trimbles navigationssystem bör kunna användas i 

produktion. Maskin 1522 har ett felaktigt medelvärde för de inmätta Z-koordinaterna på 

hela - 43,3 centimeter. Denna avvikelse borde dock kunna finjusteras med en noggrann 

kalibrering.  

För de fyra maskinerna som använder Leica visar resultatet att variationsbredden skiljer sig 

något åt mellan maskinerna. För maskin 1523 skiljer sig maskinens Z-koordinat maximalt 

12,7 cm mellan de fem testen. För maskin 1524 skiljer sig maskinens Z-koordinat maximalt 

hela 31,9 cm mellan de fem testen.  

Slås de fyra variationsbreddsvärdena ihop för Leicas maskiner till ett medelvärde för 

variationsbredden fås en medelvariationsbredd på 20,8 cm.  

Att Leicas GNSS-system ”svajar” så mycket är en anmärkningsvärd upptäckt då Boliden 

alldeles nyligen investerat stora summor pengar i att byta navigationssystem från Trimble till 

Leica. 

 

5.6   Test 6. Jämförelse mellan planerad och verkställd 

borrhålslängd 

(För läsning om resultat, se kapitel 4.6). Resultatet av jämförelsen visar att borrning ofta sker 

till en djupare nivå än planerat. För 37 procent av de borrade hålen har borrning skett till en 

nivå som är 30 cm djupare än planerat.  

Frågan ställdes till flertalet operatörer, varför borras för låga borrhål? Svaret från samtliga 

tillfrågade var att efter verkställd borrning rasar löst bergmaterial in från hålets sidor. För att 

kompensera inraset borras därför ett för långt hål.  

Hur mycket borrhålet bör kompenseras för inras av löst bergmaterial är upp till operatören 

att avgöra. Operatören tar hänsyn till bergets mekaniska egenskaper samt hur vädret 

kommer påverka rasrisken.  

Att ett fåtal hål blivit för kort borrade är inte bra, då det inte finns några bra orsaker till att 

borra för korta hål. Eventuellt kan problem vid borrning ha uppstått, vilket har lett till att 

borrningen har fått avbrytas.  
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5.7   Test 7. Omfattning av ras på färdigborrade hål 

(För läsning om resultat, se kapitel 4.7). Resultatet av testet där de färdigborrade hålen mäts 

manuellt med måttband och jämförs med längden på registrerade värdena, visar att 14 

procent av de inmätta hålen är 1 - 2,5 m kortare än vad som registrerats. Skillnaden beror 

sannolikt på att efter borrning i pallen har hålen rasat in, dvs löst berg har lagt sig nederst i 

borrhålet. Regn och vatten från sprickor i berget kan förorsaka ras. Detta kan ha hänt direkt 

efter borrning eller lite efter hand fram till mätningen. Delar från kaxhögen kan också rasat 

ned i hålen.  

Det motsatta är att några manuellt mätta hål blev längre än vad som registrerats där  
extremvärdet var 30 cm. Förklaringen till dessa motsägelsefulla värden är att det är svårt att 
manuellt mäta hålets längd exakt, på grund av svårigheten att mäta med måttband vid 
kaxhögen. Värdena är alltså inom rimlig felmarginal, och således bör ingen uppföljning av 
denna upptäckt ske. 

Detta test visar hur tiden, väderförhållandet och berget i sig kan förändra borrhålslängderna. 
Alla hål längre än 15 m laddas med primer och därför är det svårt att veta hur de har 
förändrats med tiden mellan borrning och laddning. Inga mätningar av borrhålets görs efter 
kontrollmätning av borroperatören på riggen till att hålen laddas. De hål som är kortare än 
15 m omborras till planerad längd.  
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6   Slutsats 
I detta avsnitt presenteras fyra alternativ för hur borrning vid Aitik bör fortsätta, för optimalt 

borresultat i avseende på borrhålslängder. Samtliga fyra alternativ ger goda resultat och 

läsaren kan själv utifrån rapportens innehåll välja det alternativ som hen tycker är bäst. 

I slutet av detta avsnitt finns författarnas rekommendationer för fortsatt borrning. Där har 

utifrån författarnas synvinkel det bästa alternativet valts.  

Att besluta hur fortsatt borrning vid Aitikgruvan skall ske är svårt. Samtliga alternativ har 

fördelar och vid rekommendationerna har för- och nackdelar noga övervägts.  

6.1   Alternativ 1 

Gör inga förändringar i arbetsrutiner och jobba på precis som vanligt. Använd borrplanens 

beräknade hållängder vid borrning.  

Fördelen med detta alternativ är att inga nya arbetsrutiner behöver införas. Nackdel med 

detta alternativ är att dagens borresultat inte blir bättre.  

6.2   Alternativ 2 

Inför att nollning skall ske utan rotation på borren. Använd borrplanens beräknade 

hållängder vid borrning.  

Införande av denna arbetsrutin är en liten förbättringsåtgärd som gör att längderna på 

borrhålen kommer att närma sig önskad bottennivå. Ytterligare en fördel med denna åtgärd 

är på sikt en ekonomisk besparing då borrkronan slits något mindre för varje hål. Nackdel 

med alternativet är en liten tidsförlust som gör att varje hål kommer ta längre tid att borra.  

6.3   Alternativ 3 

Inför att borrning sker efter maskinernas rekommenderade hållängder för samtliga 

borrmaskiner.  

Fördel med detta alternativ är att jämnare pallyta kan erhållas då hålen teoretiskt borde få 

mindre spridning med avseende på felavvikelse på önskad bottennivå. 

Nackdelen med detta alternativ är att Leicas GNSS-system ”svajar” något i höjdled.  

Skall detta alternativ införas måste samtliga borrmaskiners navigeringssystem noggrant 

kalibreras i höjdled. I startperioden bör maskinernas navigeringssystem kontrolleras dagligen 

så att Z-koordinaten håller sig inom bestämd felmarginal. Klarar maskinerna under en 

bestämd tidsperiod att hålla sig inom felmarginalen kan kontroll av Z-koordinaten ske med 

längre mellanrum.  

En stor nackdel med införande av denna arbetsrutin är att det kommer bli extra arbete i 

form av kontroll av maskinernas Z-koordinat. Att kontrollera maskinernas Z-koordinat är 

tekniskt enkelt att genomföra men tar mycket tid. Att kontrollera samtliga fem maskiner tar 

nästan en arbetsdag i tid.  
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6.4   Alternativ 4 

Inför att borrning sker efter maskinens rekommenderade hållängd för maskin 1522 som 

använder Trimbles GNSS-system. För övriga fyra maskiner, använd borrplanens beräknade 

hållängder vid borrning.  

Vid detta alternativ anses Leicas navigationssystem vara så bristfälligt att det inte ska 

användas för bestämning av borrhålslängder i produktion.  

En fördel med detta alternativ är att endast en maskins Z-koordinat regelbundet behöver 

kontrolleras. Detta kommer alltså inte att ta så mycket tid för berörd mätare. 

Nackdelen med detta alternativ är att Trimble eventuellt kan få problem med 

sattelittäckning ju längre ned som malm bryts i gruvan. Trimble använder inte  

Locatalites-master och är därmed mer beroende av sattelittäckning än Leica. När satelliter 

från Galileo börjar användas kan dessa eventuellt i viss mån kompensera för bristfällig 

täckning.  

6.5   Rekommendationer 

Författarna rekommenderar att alternativ 3 ska införas, dvs att borrning skall ske efter 

maskinernas beräknade hållängder.  

En del villkor bör dock uppfyllas för att detta alternativ skall vara lyckat.  

1) En noggrann kalibrering av maskinernas navigationssystem i höjdled.  

2) Vid borrning efter maskinernas föreslagna hållängder bör maskinernas 

navigationssystem kontrolleras regelbundet i höjdled. 

3) En person bör utses som ansvarig för maskinernas navigationssystem i höjdled.  

Kalibreringen skall utgå från den differens som finns mellan maskinernas Z-koordinat och 

verklig Aitik-Z-koordinat. För att ta hänsyn till maskinernas ”svajningar” i höjdled bör 

omfattande mätdata insamlas så att medelvärdet och medianen för differensen skall ligga så 

nära verklig Aitik-Z-koordinat som möjligt.  

När alternativet är infört skall maskinernas Z-koordinat regelbundet kontrolleras i höjdled. 

Detta sker på samma sätt som testet borrmaskinernas navigeringssystem i höjdled dvs. att 

en mätstavs Z-koordinat jämförs med borrmaskinens Z-koordinat. Till en början bör denna 

kontroll ske ofta (helst dagligen). Håller sig maskinens felavvikelse inom bestämda 

felmarginaler kan kontroll ske med längre mellanrum.  

En person bör utses som ansvarig för att borrhålsbestämning med maskinernas 

navigationssystem fungerar. Denna person kommer att ansvara för att mätningar av 

maskinens navigationssystem i höjdled sker på ett korrekt sätt, samt föra statistik över 

maskinernas felavvikelser i höjdled. Personen skall alarmera ifall någon maskins 

navigeringssystem inte håller sig inom bestämda gränsvärden. Personen skall också se till att 

finjusteringar av kalibreringen sker ifall detta behövs. Denna arbetsbörda kommer att ta en 

del tid, så personen ifråga får lägga en stor del av sin arbetstid åt navigeringssystemet.  



39 
 

Personen som utses som ansvarig kommer med tiden att få erfarenhet om hur maskinernas 

navigeringssystem beter sig i höjdled. Personen ifråga får vidare delta vid beslut om 

systemet är tillförlitligt på sikt. 

Anser Bolidens beslutfattare att alternativ tre är för krånglig att införa, rekommenderas 

införande av alternativ två (nollning utan rotation). En kombination av alternativ två och fyra 

(borrmaskinens beräknade hållängd för 1522) kan också tillämpas.   
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Bilaga 1. Inmätt pall, N6_345_4 
Bilaga 1 visar Z-koordinater vid pallytan för borrhålen vid salva N6_345_4. Rosa kolumner 

symboliserar den manuellt inmätta Z-koordinaterna med hjälp av mätstav. Blåa kolumner 

visar borrmaskinens registrerade Z-koordinat vid nollning, samt differensen mellan 

borrmaskinens och mätstavens Z-koordinater. Gula kolumner visar borrplanens 

approximativt uträknade Z-koordinater vid pallytan, samt differensen mellan borrplanens 

och mätstavens Z-koordinater.  

Vita rader visar de borrhål som inte har någon registrerad Z-koordinat från borrmaskinen. 

Koordinaterna från mätstaven och borrplanen har raderats för de hålen så att rättvisa 

jämförelser kan tillämpas.   

 

Hål 
Nr 

Västlig 
inmätt Z-
koordinat 

Östlig 
inmätt Z-
koordinat 

Medelvärde, 
manuellt 
inmätt Z-
koordinat 

Logfil. Z-
koordinat 

Diff: Logfil 
- Mätstav 

Borrplan 
Z-
koordinat 

Diff: 
Borrplan – 
Mätstav 

1 -329,467 -329,612 -329,540 -329,608 -0,069 -329,85 -0,31 

2 -329,818 -329,739 -329,779 -329,785 -0,007 -329,84 -0,06 

3 -329,719 -329,725 -329,722 -329,65 0,072 -329,83 -0,11 

4 -329,774 -329,947 -329,861 -329,801 0,060 -329,83 0,03 

5 -329,958 -329,850 -329,904 -329,822 0,082 -329,7 0,2 

6 -329,630 -329,560 -329,595 -329,681 -0,086 -329,7 -0,1 

7 -329,754 -329,869 -329,812 -329,728 0,084 -329,75 0,06 

8 -329,727 -329,698 -329,713 -329,855 -0,143 -329,82 -0,11 

9 -329,8 -329,941 -329,871 -329,897 -0,026 -329,9 -0,03 

10 -329,978 -329,987 -329,983 -329,991 -0,008 -329,94 0,04 

11 -330,033 -330,094 -330,064 -330,118 -0,055 -329,96 0,1 

12 -329,824 -329,868 -329,846 -329,811 0,035 -329,9 -0,05 

13 -329,66 -329,661 -329,661 -329,651 0,010 -329,85 -0,19 

14 -329,762 -329,697 -329,730 -329,726 0,004 -329,81 -0,08 

15 -329,636 -329,667 -329,652 -329,579 0,072 -329,66 -0,01 

16 -329,763 -329,696 -329,730 -329,722 0,008 -329,64 0,09 

17 -329,793 -329,81 -329,802 -329,767 0,035 -329,76 0,04 

18 -329,724 -329,703 -329,714 -329,918 -0,205 -329,8 -0,09 

19 -329,643 -329,625 -329,634 -329,988 -0,354 -329,81 -0,18 

20 -329,644 -329,667 -329,656 -329,647 0,008 -329,8 -0,14 

21 -329,661 -329,62 -329,641 -329,59 0,050 -329,74 -0,1 

22 -329,55 -329,607 -329,579 -329,936 -0,357 -329,74 -0,16 

23 -329,657 -329,686 -329,672 -329,881 -0,209 -329,72 -0,05 

24 -329,798 -329,82 -329,809 -329,779 0,030 -329,69 0,12 

25 -329,709 -329,543 -329,585  0,041 -329,62 0,01 

26 -329,672 -329,719 -329,696 -329,637 0,059 -329,67 0,03 

27 -329,774 -329,54 -329,657 -329,552 0,105 -329,78 -0,12 

28 -329,518 -329,518 -329,518 -329,492 0,026 -329,85 -0,33 
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29 -329,852 -329,997 -329,925 -329,923 0,001 -330,01 -0,09 

30 -330,184 -330,174 -330,179 -330,174 0,005 -330,14 0,04 

31 -330,16 -330,113 -330,137 -330,138 -0,001 -330,07 0,07 

32 -329,895 -329,956 -329,926 -329,934 -0,009 -330,01 -0,08 

33 -329,501 -329,478 -329,490 -329,51 -0,020 -329,83 -0,34 

34 -329,744 -329,795 -329,770 -329,849 -0,079 -329,81 -0,04 

35 -329,559 -329,594 -329,577 -329,597 -0,020 -329,69 -0,11 

36               

37 -329,661 -329,796 -329,729 -330,062 -0,334 -329,69 0,04 

38 -329,593 -329,571 -329,582 -329,784 -0,202 -329,67 -0,09 

39 -329,649 -329,604 -329,627 -329,695 -0,069 -329,73 -0,1 

40 -329,588 -329,572 -329,580 -329,519 0,061 -329,67 -0,09 

41 -329,59 -329,593 -329,592 -329,832 -0,240 -329,68 -0,09 

42 -329,776 -329,721 -329,749 -330,337 -0,588 -329,74 0,01 

43 -329,767 -329,699 -329,733 -329,707 0,026 -329,76 -0,03 

44               

45 -329,693 -329,613 -329,653 -329,8 -0,147 -329,8 -0,15 

46 -329,651 -329,628 -329,640 -329,779 -0,139 -329,87 -0,23 

47 -329,791 -329,851 -329,821 -329,91 -0,089 -329,95 -0,13 

48 -329,82 -329,889 -329,855 -329,836 0,019 -329,93 -0,08 

49 -329,659 -329,746 -329,703 -330,293 -0,591 -329,85 -0,15 

50 -329,57 -329,558 -329,564 -329,649 -0,085 -329,8 -0,24 

51 -329,683 -329,729 -329,706 -329,973 -0,267 -329,76 -0,05 

52 -329,657 -329,619 -329,638 -330,428 -0,790 -329,71 -0,07 

53 -329,734 -329,735 -329,735 -329,631 0,104 -329,85 -0,12 

54 -329,899 -329,778 -329,839 -330,052 -0,214 -329,9 -0,06 

55 -329,862 -329,869 -329,866 -330,053 -0,188 -329,83 0,04 

56 -329,806 -329,753 -329,780 -330,009 -0,230 -329,8 -0,02 

57 -329,744 -329,682 -329,713 -330,001 -0,288 -329,75 -0,04 

58 -329,916 -329,897 -329,907 -329,903 0,003 -329,82 0,09 

59 -329,915 -329,943 -329,929 -330,243 -0,314 -329,92 0,01 

60 -329,999 -330,063 -330,031 -330,32 -0,289 -329,9 0,13 

61 -329,98 -329,865 -329,923 -329,957 -0,034 -329,91 0,01 

62               

63 -329,577 -329,598 -329,588 -329,549 0,038 -329,6 -0,01 

64 -329,672 -329,638 -329,655 -330,013 -0,358 -329,68 -0,03 

65 -329,607 -329,638 -329,623 -329,637 -0,014 -329,69 -0,07 

66 -329,649 -329,844 -329,747 -329,786 -0,040 -329,72 0,03 

67 -329,804 -330,02 -329,912 -329,902 0,010 -329,97 -0,06 

68 -329,704 -329,757 -329,731 -329,708 0,022 -329,83 -0,1 

69 -329,586 -329,607 -329,597 -329,792 -0,195 -329,69 -0,09 

70 -329,489 -329,513 -329,501 -329,477 0,024 -329,63 -0,13 

71               

72 -330,017 -329,942 -329,980 -330,218 -0,238 -329,95 0,03 

73 -330,073 -330,049 -330,061 -330,285 -0,224 -329,98 0,08 

74 -329,919 -329,948 -329,934 -330,309 -0,376 -329,95 -0,02 
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75 -330,004 -330,007 -330,006 -330,052 -0,047 -329,9 0,11 

76 -329,993 -329,915 -329,954 -329,916 0,038 -329,85 0,1 

77 -329,938 -329,953 -329,946 -330,13 -0,185 -329,98 -0,03 

78 -330,041 -330,046 -330,044 -330,32 -0,276 -330,03 0,01 

79 -329,98 -329,878 -329,929 -330,143 -0,214 -330,02 -0,09 

80               

81               

82 -329,693 -329,72 -329,707 -329,939 -0,233 -329,75 -0,04 

83 -329,869 -329,933 -329,901 -329,859 0,042 -330,1 -0,2 

84 -329,984 -330,214 -330,099 -330,12 -0,021 -330,13 -0,03 

85 -329,934 -330,122 -330,028 -329,935 0,093 -330,1 -0,07 

86 -330,064 -330,065 -330,065 -330,156 -0,091 -330,14 -0,08 

87 -329,78 -329,921 -329,851 -330,083 -0,233 -329,94 -0,09 

88 -329,55 -329,639 -329,595 -329,667 -0,072 -329,83 -0,24 

89 -329,57 -329,557 -329,564 -329,522 0,041 -329,8 -0,24 

90 -329,793 -329,759 -329,776 -329,853 -0,077 -329,94 -0,16 

91 -330,07 -330,004 -330,037 -330,338 -0,301 -330 0,04 

92 -330,02 -330,03 -330,025 -330,428 -0,403 -330,01 0,01 

93 -329,95 -329,935 -329,943 -329,905 0,038 -329,87 0,07 

94 -329,992 -330,004 -329,998 -330,115 -0,117 -329,98 0,02 

95 -330,04 -330,043 -330,042 -330,366 -0,324 -329,99 0,05 

96 -329,912 -329,778 -329,845 -330,35 -0,505 -329,96 -0,11 

97 -329,679 -329,694 -329,687 -329,721 -0,034 -329,87 -0,18 

98 -329,593 -329,636 -329,615 -329,569 0,046 -329,8 -0,19 

99 -329,628 -329,715 -329,672 -329,694 -0,023 -329,78 -0,11 

100 -329,933 -330,046 -329,990 -330,192 -0,202 -329,99 0, 

101 -329,882 -329,818 -329,850 -329,942 -0,092 -329,99 -0,14 

102 -329,647 -329,694 -329,671 -329,865 -0,195 -329,99 -0,32 

103 -329,516 -329,522 -329,519 -329,601 -0,082 -329,87 -0,35 

104 -329,794 -329,714 -329,754 -329,847 -0,093 -329,88 -0,13 

105 -329,802 -329,853 -329,828 -330,091 -0,264 -329,88 -0,05 

106 -329,64 -329,639 -329,640 -329,78 -0,140 -329,79 -0,15 

107 -329,565 -329,603 -329,584 -329,688 -0,104 -329,75 -0,17 

108 -329,601 -329,534 -329,568 -329,551 0,017 -329,8 -0,23 

109 -329,881 -329,904 -329,893 -330,208 -0,316 -329,88 0,01 

110 -329,987 -329,948 -329,968 -330,018 -0,050 -329,99 -0,02 

111 -329,88 -329,765 -329,823 -329,77 0,053 -329,76 0,06 

112 -329,635 -329,58 -329,608 -329,785 -0,178 -329,76 -0,15 

113 -329,485 -329,524 -329,505 -329,579 -0,075 -329,6 -0,1 

114               

115 -329,605 -329,576 -329,591 -329,671 -0,080 -329,77 -0,18 

116 -329,687 -329,841 -329,764 -330,27 -0,506 -329,83 -0,07 

117 -329,711 -329,699 -329,705 -329,738 -0,033 -329,87 -0,16 

118 -329,509 -329,409 -329,459 -329,506 -0,047 -329,79 -0,33 

119 -329,569 -329,456 -329,513 -329,589 -0,076 -329,79 -0,28 

120 -329,677 -329,731 -329,704 -329,775 -0,071 -329,83 -0,13 
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121 -329,561 -329,674 -329,618 -330,047 -0,430 -329,82 -0,2 

122               

123 -329,409 -329,463 -329,436 -329,652 -0,216 -329,53 -0,09 

124 -329,508 -329,554 -329,531 -329,669 -0,138 -329,56 -0,03 

125 -329,744 -329,614 -329,679 -330,03 -0,351 -329,66 0,02 

126 -329,749 -329,717 -329,733 -329,731 0,002 -329,71 0,02 

127 -329,687 -329,655 -329,671 -329,656 0,015 -329,72 -0,05 

128 -329,736 -329,668 -329,702 -330,077 -0,375 -329,56 0,14 

129 -329,467 -329,44 -329,454 -329,481 -0,028 -329,41 0,04 

130 -329,299 -329,335 -329,317 -329,449 -0,132 -329,35 -0,03 

131               

132 -329,51 -329,579 -329,545 -329,701 -0,157 -329,71 -0,17 

133 -329,724 -329,769 -329,747 -329,8 -0,054 -329,81 -0,06 

134 -329,589 -329,649 -329,619 -329,745 -0,126 -329,82 -0,2 

135 -329,799 -329,886 -329,843 -329,82 0,022 -329,83 0,01 

136 -329,781 -329,837 -329,809 -329,888 -0,079 -329,83 -0,02 

137 -329,532 -329,624 -329,578 -329,768 -0,190 -329,72 -0,14 

138               

139               

140 -329,395 -329,372 -329,384 -329,358 0,026 -329,38 0, 

141 -329,563 -329,527 -329,545 -329,791 -0,246 -329,51 0,03 

142 -329,553 -329,519 -329,536 -329,534 0,002 -329,51 0,03 

143 -329,454 -329,428 -329,441 -329,417 0,024 -329,5 -0,06 

144 -329,374 -329,367 -329,371 -329,718 -0,348 -329,5 -0,13 

145 -329,402 -329,437 -329,420 -329,463 -0,044 -329,46 -0,04 

146 -329,324 -329,291 -329,308 -329,282 0,026 -329,51 -0,2 

147               

148 -329,624 -329,758 -329,691 -329,892 -0,201 -329,74 -0,05 

149 -329,952 -330,028 -329,990 -330,02 -0,030 -329,94 0,05 

150 -330,086 -330,204 -330,145 -330,356 -0,211 -329,91 0,23 

151 -330,201 -330,252 -330,227 -330,571 -0,345 -330,19 0,04 

152 -330,109 -330,139 -330,124 -330,136 -0,012 -330,15 -0,03 

153 -329,7 -329,831 -329,766 -329,988 -0,223 -329,98 -0,21 

154 -329,509 -329,585 -329,547 -329,624 -0,077 -329,79 -0,24 

155 -329,531 -329,517 -329,524 -329,591 -0,067 -329,56 -0,04 

156 -329,471 -329,494 -329,483 -329,663 -0,180 -329,52 -0,04 

157 -329,51 -329,525 -329,518 -329,808 -0,291 -329,54 -0,02 

158 -329,515 -329,477 -329,496 -329,479 0,017 -329,53 -0,03 

159 -329,653 -329,678 -329,666 -329,62 0,046 -329,56 0,11 

160 -329,61 -329,623 -329,617 -329,806 -0,190 -329,63 -0,01 

161 -329,606 -329,591 -329,599 -329,584 0,014 -329,79 -0,19 

162 -329,758 -329,775 -329,767 -329,794 -0,028 -329,95 -0,18 

163 -329,846 -329,841 -329,844 -329,831 0,012 -330,02 -0,18 

164 -329,822 -329,98 -329,901 -330,17 -0,269 -330,29 -0,39 

165 -330,261 -330,328 -330,295 -330,401 -0,107 -330,3 -0,01 

166 -330,347 -330,419 -330,383 -330,605 -0,222 -330,37 0,01 
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167 -330,434 -330,445 -330,440 -330,6 -0,161 -330,36 0,08 

168 -330,175 -330,201 -330,188 -330,233 -0,045 -330,36 -0,17 

169 -330,051 -330,012 -330,032 -330,179 -0,147 -330,3 -0,27 

170 -329,851 -329,963 -329,907 -329,932 -0,025 -330,13 -0,22 

171 -329,756 -329,84 -329,798 -329,761 0,037 -330 -0,2 

172               

173 -329,827 -329,788 -329,808 -329,8 0,007 -329,79 0,02 

174 -329,771 -329,776 -329,774 -329,748 0,026 -329,83 -0,06 

175 -329,865 -329,829 -329,847 -330,108 -0,261 -329,91 -0,06 

176 -329,894 -329,988 -329,941 -329,97 -0,029 -330,15 -0,21 

177 -329,987 -330,07 -330,029 -330,137 -0,108 -330,24 -0,21 

178 -330,209 -330,126 -330,168 -330,341 -0,173 -330,43 -0,26 

179 -330,261 -330,269 -330,265 -330,319 -0,054 -330,41 -0,15 

180 -330,375 -330,402 -330,389 -330,433 -0,044 -330,41 -0,02 

181 -330,383 -330,505 -330,444 -330,65 -0,206 -330,47 -0,03 

182 -330,205 -330,252 -330,229 -330,317 -0,089 -330,57 -0,34 

183 -330,202 -330,147 -330,175 -330,363 -0,189 -330,61 -0,44 

184 -330,206 -330,258 -330,232 -330,647 -0,415 -330,47 -0,24 

185 -330,166 -330,213 -330,190 -330,192 -0,002 -330,2 -0,01 

186 -329,889 -329,936 -329,913 -330,156 -0,243 -330,07 -0,16 

187 -329,657 -329,753 -329,705 -329,73 -0,025 -329,91 -0,21 

188 -329,75 -329,798 -329,774 -329,841 -0,067 -330,07 -0,3 

189 -330,037 -330,086 -330,062 -330,284 -0,222 -330,15 -0,09 

190 -330,316 -330,428 -330,372 -330,349 0,023 -330,31 0,06 

191 -330,333 -330,341 -330,337 -330,373 -0,036 -330,52 -0,18 

192 -330,296 -330,181 -330,239 -330,449 -0,211 -330,63 -0,39 

193 -330,171 -330,273 -330,222 -330,24 -0,018 -330,57 -0,35 

194 -330,383 -330,351 -330,367 -330,551 -0,184 -330,54 -0,17 

195 -330,262 -330,404 -330,333 -330,415 -0,082 -330,41 -0,08 

196 -330,141 -330,151 -330,146 -330,133 0,013 -330,57 -0,42 

197 -330,347 -330,234 -330,291 -330,47 -0,180 -330,63 -0,34 

198 -330,404 -330,381 -330,393 -330,484 -0,091 -330,61 -0,22 

199 -330,48 -330,484 -330,482 -330,505 -0,023 -330,4 0,08 

200 -330,168 -330,235 -330,202 -330,341 -0,139 -330,22 -0,02 

201 -329,865 -329,9 -329,883 -329,899 -0,017 -330,13 -0,25 

202 -330,032 -330,097 -330,065 -330,247 -0,183 -330,29 -0,23 

203 -330,298 -330,345 -330,322 -330,518 -0,196 -330,38 -0,06 

204 -330,524 -330,476 -330,500 -330,434 0,066 -330,47 0,03 

205 -330,413 -330,404 -330,409 -330,532 -0,123 -330,61 -0,2 

206 -330,394 -330,321 -330,358 -330,614 -0,256 -330,72 -0,36 

207 -330,089 -330,103 -330,096 -330,126 -0,030 -330,69 -0,59 

208 -330,062 -330,113 -330,088 -330,145 -0,058 -330,35 -0,26 

209 -330,029 -330,095 -330,062 -330,246 -0,184 -330,14 -0,08 

210 -330,129 -330,109 -330,119 -330,17 -0,051 -330,6 -0,48 

211 -330,373 -330,383 -330,378 -330,673 -0,295 -330,67 -0,29 

212 -330,479 -330,36 -330,420 -330,502 -0,083 -330,62 -0,2 
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213 -330,461 -330,402 -330,432 -330,411 0,021 -330,48 -0,05 

214 -330,432 -330,443 -330,438 -330,589 -0,151 -330,37 0,07 

215 -330,279 -330,333 -330,306 -330,288 0,018 -330,34 -0,03 

216 -330,444 -330,447 -330,446 -330,434 0,012 -330,35 0,1 

217 -330,477 -330,496 -330,487 -330,622 -0,136 -330,37 0,12 

218 -330,381 -330,32 -330,351 -330,282 0,069 -330,49 -0,14 

219 -330,361 -330,429 -330,395 -330,809 -0,414 -330,48 -0,09 

220 -330,381 -330,438 -330,410 -330,569 -0,160 -330,52 -0,11 

221 -330,224 -330,167 -330,196 -330,304 -0,108 -330,37 -0,17 

222 -330,065 -329,994 -330,030 -330,024 0,005 -330,07 -0,04 
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Bilaga 2. Nollning med rotation 
Bilaga två visar samtliga inmätta punkter vid nollning med rotation. Z-start visar koordinaten 

som markytan hade innan testet. Z-slut visar koordinaten i centrum av den grop som 

uppkom pga. testet. Differensen visar skillnaden i höjdled mellan de båda koordinaterna. 

  

Operatör nr Z-start Z-slut Differens 

Operatör 1 -329,853 -330,064 -0,211 

Operatör 1 -329,929 -330,164 -0,235 

Operatör 1 -330,017 -330,163 -0,146 

Operatör 1 -330,097 -330,327 -0,23 

Operatör 1 -330,192 -330,408 -0,216 

        

Operatör 2 -330,362 -330,493 -0,131 

Operatör 2 -330,394 -330,452 -0,058 

        

Operatör 3 -330,586 -330,615 -0,029 

Operatör 3 -330,479 -330,479 0 

        

Operatör 4 -330,619 -330,802 -0,183 

Operatör 4 -330,635 -330,781 -0,146 

Operatör 4 -330,753 -330,918 -0,165 
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Bilaga 3. Registrerade koordinater 
I bilaga 3 visas de registrerade X, Y, Z koordinaterna från borrmaskin 1521, vid borrning i pall 

N6_345_4. Koordinaterna är registrerade vid borr-start och borr-slut. Bilagan visar också den 

planerade och verkställda borrhålslängden. 209 av 222 koordinater har blivit registrerade.  

 

Hål nr X-start X-slut Y-start Y-slut Z-start Z-slut 
Planerat 
borrhålslängd 

Verkställd 
borrhålslängd 

1 3748,658 3748,474 7294,355 7293,883 -329,608 -348,472 17,65 18,87 

2 3753,433 3753,358 7302,35 7302,001 -329,785 -348,369 17,71 18,59 

3 3758,344 3758,083 7310,331 7310,169 -329,65 -348,35 17,76 18,7 

4 3763,315 3763,188 7318,766 7319,091 -329,801 -348,482 17,81 18,68 

5 3768,125 3767,935 7327,031 7326,899 -329,822 -348,741 17,99 18,92 

6 3772,892 3772,57 7334,996 7335 -329,681 -348,562 18,04 18,88 

7 3777,814 3777,837 7342,686 7342,78 -329,728 -348,645 18,03 18,92 

8 3782,698 3782,961 7351,223 7350,939 -329,855 -348,321 18,01 18,47 

9 3787,351 3787,377 7359,288 7359,309 -329,897 -348,302 17,98 18,41 

10 3791,97 3791,866 7366,781 7366,875 -329,991 -349,01 17,98 19,02 

11 3798,512 3798,477 7364,989 7364,731 -330,118 -348,545 17,96 18,43 

12 3794,437 3794,461 7357,234 7357,068 -329,811 -348,257 17,97 18,45 

13 3789,283 3789,381 7349,461 7349,591 -329,651 -348,044 17,97 18,39 

14 3784,601 3784,57 7341,176 7341,234 -329,726 -348,108 17,97 18,38 

15 3780,248 3780,091 7333,334 7333,478 -329,579 -348,077 18,07 18,5 

16 3775,236 3775,176 7325,243 7324,712 -329,722 -348,253 18,05 18,54 

17 3770,652 3770,615 7317,359 7317,369 -329,767 -348,081 17,88 18,31 

18 3765,806 3765,944 7309,379 7309,41 -329,918 -347,835 17,79 17,92 

19 3760,957 3761,118 7301,304 7301,341 -329,988 -347,814 17,74 17,83 

20 3756,172 3755,985 7293,069 7293,057 -329,647 -347,736 17,7 18,09 

21 3763,815 3763,936 7292,211 7292,117 -329,59 -347,821 17,76 18,23 

22 3768,531 3768,557 7300,273 7300,058 -329,936 -347,889 17,81 17,95 

23 3773,117 3773,033 7308,096 7308,093 -329,881 -347,868 17,87 17,99 

24 3778,01 3778,182 7315,847 7315,413 -329,779 -348,076 17,95 18,3 

25 3782,333 3782,999 7323,82 7323,734 -329,585 -348,138 18,06 18,57 

26 3787,067 3786,818 7331,579 7331,514 -329,637 -348,167 18,06 18,53 

27 3792,1 3792,012 7339,166 7339,234 -329,552 -347,851 17,99 18,3 

28 3796,401 3796,068 7347,11 7347,004 -329,492 -347,936 17,97 18,45 

29 3800,723 3800,844 7353,932 7354,229 -329,923 -348,256 17,86 18,34 

30 3805,583 3805,516 7362,75 7362,562 -330,174 -348,39 17,77 18,22 

31 3812,307 3812,607 7360,259 7360,33 -330,138 -348,339 17,83 18,2 

32 3806,87 3806,717 7351,205 7351,199 -329,934 -348,136 17,84 18,2 

33 3802,141 3802,126 7343,128 7343,129 -329,51 -347,931 17,97 18,42 

34 3796,748 3796,712 7334,21 7334,409 -329,849 -348,26 17,94 18,41 

35 3792,115 3792,067 7325,728 7325,849 -329,597 -347,983 18,01 18,39 

36                 

37 3781,461 3781,868 7308,302 7308,384 -330,062 -348,078 17,91 18,02 

38 3776,57 3776,752 7300,07 7300,009 -329,784 -347,844 17,88 18,06 

39 3771,398 3771,417 7291,312 7291,354 -329,695 -347,875 17,77 18,18 
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40 3778,887 3779,356 7290,47 7290,42 -329,519 -347,785 17,83 18,27 

41 3783,827 3783,94 7299,13 7299,1 -329,832 -348,163 17,87 18,33 

42 3788,956 3788,892 7307,78 7307,916 -330,337 -348,302 17,86 17,97 

43 3794,317 3794,174 7316,188 7316,202 -329,707 -347,743 17,89 18,04 

44                 

45 3805,705 3805,685 7333,247 7333,245 -329,8 -347,848 17,95 18,05 

46 3809,755 3809,768 7342,349 7342,344 -329,779 -347,755 17,93 17,98 

47 3814,537 3814,564 7350,457 7350,376 -329,91 -347,924 17,89 18,01 

48 3819,604 3819,604 7358,543 7358,543 -329,836 -348,118 17,96 18,28 

49 3826,05 3825,842 7356,512 7356,313 -330,293 -348,318 18,04 18,03 

50 3821,706 3821,706 7348,529 7348,529 -329,649 -347,661 18,04 18,01 

51 3816,481 3816,41 7340,227 7340,314 -329,973 -348,136 18,03 18,16 

52 3812,371 3812,501 7331,198 7331,048 -330,428 -348,465 18,03 18,04 

53 3806,498 3806,558 7323,271 7323,457 -329,631 -347,62 17,84 17,99 

54 3801,495 3801,411 7314,915 7315,026 -330,052 -348,117 17,75 18,07 

55 3795,939 3795,94 7306,592 7306,616 -330,053 -347,886 17,77 17,83 

56 3791,546 3791,585 7297,914 7297,901 -330,009 -347,879 17,75 17,87 

57 3786,461 3786,688 7289,515 7289,467 -330,001 -348,212 17,75 18,21 

58 3793,934 3793,952 7288,304 7288,401 -329,903 -348,038 17,68 18,14 

59 3798,934 3799,222 7296,745 7296,775 -330,243 -347,967 17,63 17,73 

60 3804,81 3804,913 7305,885 7306,039 -330,32 -348,027 17,7 17,71 

61 3808,885 3808,695 7313,415 7313,379 -329,957 -347,691 17,73 17,74 

62                 

63 3820,183 3820,16 7329,712 7329,641 -329,549 -347,703 18,14 18,15 

64 3823,752 3823,871 7338,318 7338,28 -330,013 -348,275 18,11 18,26 

65 3828,599 3828,599 7346,62 7346,62 -329,637 -347,7305 18,14 18,09 

66 3833,078 3832,342 7354,135 7354,646 -329,786 -348,097 18,16 18,33 

67 3840,062 3840,062 7352,161 7352,161 -329,902 -347,361 17,91 17,46 

68 3835,372 3835,433 7344,692 7344,73 -329,708 -347,833 18 18,13 

69 3830,558 3830,584 7336,323 7336,298 -329,792 -348,041 18,09 18,25 

70 3826,831 3827,384 7327,882 7327,63 -329,477 -347,68 18,1 18,21 

71                 

72 3815,958 3815,938 7312,035 7312,161 -330,218 -347,95 17,69 17,73 

73 3812,038 3812,167 7305,01 7304,998 -330,285 -347,969 17,61 17,68 

74 3807,002 3807,334 7296,294 7296,141 -330,309 -348,098 17,6 17,79 

75 3801,594 3801,806 7287,488 7287,439 -330,052 -348,07 17,6 18,02 

76 3808,88 3808,961 7286,807 7286,999 -329,916 -347,933 17,65 18,02 

77 3813,806 3814,053 7294,419 7294,42 -330,13 -347,759 17,57 17,63 

78 3819,284 3819,277 7302,561 7302,819 -330,32 -348,002 17,56 17,68 

79 3823,423 3823,248 7310,193 7310,275 -330,143 -347,812 17,62 17,67 

80                 

81                 

82 3837,472 3837,452 7334,326 7334,429 -329,939 -348,101 18,03 18,16 

83 3842,535 3842,588 7342,478 7342,384 -329,859 -347,78 17,72 17,92 

84 3847,03 3846,879 7350,367 7350,405 -330,12 -348,341 17,74 18,22 

85 3853,941 3854,033 7348,405 7348,376 -329,935 -348,351 17,76 18,42 

86 3849,697 3849,808 7340,697 7340,484 -330,156 -348,036 17,68 17,88 

87 3845,17 3845,06 7333,013 7333,041 -330,083 -348,042 17,83 17,96 
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88 3840,243 3840,083 7325,262 7325,112 -329,667 -347,798 17,9 18,13 

89 3835,792 3835,724 7317,319 7317,37 -329,522 -347,705 17,88 18,18 

90 3831,18 3831,125 7309,27 7309,287 -329,853 -347,666 17,7 17,81 

91 3826,557 3826,804 7301,117 7301,154 -330,338 -348,056 17,59 17,72 

92 3821,427 3821,576 7293,507 7293,438 -330,428 -347,986 17,54 17,56 

93 3816,305 3816,514 7285,588 7285,533 -329,905 -347,929 17,63 18,03 

94 3824,585 3824,476 7284,72 7284,702 -330,115 -348,041 17,52 17,93 

95 3829,034 3829,42 7292,331 7292,242 -330,366 -348,115 17,55 17,75 

96 3833,699 3833,61 7300,078 7299,988 -330,35 -348,021 17,63 17,67 

97 3837,997 3838,604 7307,959 7307,989 -329,721 -347,675 17,76 17,96 

98 3842,646 3842,351 7315,562 7315,513 -329,569 -347,693 17,88 18,13 

99 3847,235 3847,867 7323,155 7322,829 -329,694 -350,45 17,94 20,77 

100 3851,853 3851,873 7330,859 7330,766 -330,192 -348,218 17,78 18,03 

101 3856,379 3856,359 7338,415 7338,325 -329,942 -347,891 17,82 17,95 

102 3860,852 3860,912 7345,919 7345,814 -329,865 -348,323 17,87 18,46 

103 3867,593 3867,593 7343,722 7343,722 -329,601 -347,601 17,98 18, 

104 3862,474 3862,496 7335,319 7335,138 -329,847 -347,731 17,92 17,88 

105 3857,238 3857,313 7326,228 7326,406 -330,091 -348,201 17,87 18,11 

106 3852,008 3852,073 7317,047 7317,228 -329,78 -347,802 17,91 18,02 

107 3847,333 3847,271 7309,313 7309,456 -329,688 -347,666 17,9 17,98 

108 3842,39 3842,498 7300,842 7300,908 -329,551 -347,568 17,8 18,02 

109 3837,172 3837,104 7291,968 7292,3 -330,208 -347,973 17,67 17,77 

110 3832,07 3832,196 7283,531 7283,499 -330,018 -347,943 17,51 17,93 

111 3839,402 3839,239 7281,709 7281,591 -329,77 -347,897 17,74 18,13 

112 3844,065 3844,204 7290,01 7290,086 -329,785 -347,763 17,79 17,98 

113 3849,237 3849,123 7298,606 7298,529 -329,579 -347,764 18 18,19 

114                 

115 3858,81 3858,831 7314,53 7314,499 -329,671 -347,729 17,92 18,06 

116 3864,05 3863,957 7323,087 7322,942 -330,27 -348,226 17,91 17,96 

117 3869,11 3869,11 7332,509 7332,509 -329,738 -347,6242 17,92 17,89 

118 3874,105 3874,105 7341,136 7341,136 -329,506 -347,626 18,05 18,12 

119 3880,527 3880,527 7337,75 7337,824 -329,589 -347,615 18,05 18,03 

120 3875,729 3875,674 7329,702 7329,911 -329,775 -347,775 17,96 18, 

121 3870,732 3870,712 7321,203 7321,263 -330,047 -348,099 17,92 18,05 

122                 

123 3860,688 3860,64 7304,481 7304,542 -329,652 -347,762 18,11 18,11 

124 3855,94 3855,886 7296,118 7296,179 -329,669 -348,056 18,04 18,39 

125 3850,69 3850,687 7287,48 7287,483 -330,03 -348,097 17,89 18,07 

126 3845,941 3845,783 7279,188 7279,17 -329,731 -347,952 17,79 18,22 

127 3852,803 3852,799 7276,674 7276,585 -329,656 -347,993 17,78 18,34 

128 3857,481 3857,743 7284,911 7284,893 -330,077 -348,261 17,99 18,19 

129 3862,423 3862,493 7293,149 7293,014 -329,481 -348,104 18,18 18,62 

130 3867,352 3867,246 7301,658 7301,725 -329,449 -347,741 18,29 18,29 

131                 

132 3876,802 3876,779 7317,838 7317,945 -329,701 -347,845 18,03 18,14 

133 3881,736 3881,829 7326,576 7326,691 -329,8 -347,806 17,97 18,01 

134 3886,481 3886,52 7334,194 7334,376 -329,745 -347,778 18,01 18,03 

135 3892,39 3892,181 7330,909 7330,824 -329,82 -347,82 17,99 18, 
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136 3887,961 3887,961 7322,789 7322,789 -329,888 -346,888 17,95 17, 

137 3882,817 3882,876 7314,567 7314,649 -329,768 -347,994 18,01 18,23 

138                 

139                 

140 3868,456 3868,589 7290,134 7290,387 -329,358 -348,057 18,21 18,7 

141 3864,324 3864,533 7282,124 7282,172 -329,791 -347,991 18,04 18,2 

142 3859,554 3859,747 7274,068 7274,27 -329,534 -347,927 17,99 18,4 

143 3866,267 3866,081 7271,356 7271,319 -329,417 -347,833 18 18,42 

144 3870,568 3870,453 7279,768 7279,87 -329,718 -347,933 18,05 18,22 

145 3875,279 3875,363 7287,744 7287,661 -329,463 -348,927 18,13 19,46 

146 3879,877 3879,877 7295,838 7295,838 -329,282 -347,382 18,13 18,1 

147                 

148 3889,393 3889,263 7311,84 7311,786 -329,892 -348,027 17,99 18,14 

149 3893,946 3893,842 7319,654 7319,473 -330,02 -347,856 17,83 17,84 

150 3898,128 3898,248 7326,603 7326,752 -330,356 -348,279 17,91 17,92 

151 3904,25 3904,417 7323,16 7323,016 -330,311 -348,006 17,62 18,67 

152 3900,223 3900,024 7316,151 7316,211 -330,136 -347,811 17,62 17,68 

153 3895,747 3895,856 7308,275 7308,261 -329,988 -347,807 17,74 17,82 

154 3891,286 3891,286 7300,4 7300,4 -329,624 -344,775 17,89 15,15 

155 3886,49 3886,486 7292,563 7292,334 -329,591 -347,766 18,07 18,18 

156 3882,033 3882,265 7284,651 7284,461 -329,663 -349,296 18,07 19,64 

157 3877,445 3877,455 7276,853 7276,921 -329,808 -347,977 18,01 18,17 

158 3872,84 3872,884 7269,26 7269,185 -329,479 -347,908 17,97 18,43 

159 3879,711 3879,762 7266,816 7266,927 -329,62 -348,022 17,94 18,4 

160 3884,156 3884,184 7274,182 7274,165 -329,806 -347,857 17,91 18,05 

161 3888,526 3888,959 7281,981 7281,945 -329,584 -349,334 17,8 19,75 

162 3892,912 3892,856 7289,68 7289,605 -329,794 -347,816 17,68 18,02 

163 3897,599 3897,46 7297,85 7297,694 -329,831 -347,585 17,66 17,76 

164 3901,876 3902,043 7305,354 7305,314 -330,17 -347,723 17,43 17,55 

165 3906,6 3906,604 7313,426 7313,477 -330,401 -347,968 17,46 17,57 

166 3910,155 3909,836 7319,206 7319,393 -330,605 -347,98 17,44 17,38 

167 3916,283 3916,195 7315,609 7315,522 -330,6 -348,006 17,44 17,41 

168 3911,271 3911,271 7307,34 7307,34 -330,233 -347,619 17,39 17,39 

169 3906,066 3905,993 7299,099 7299 -330,179 -347,792 17,4 17,61 

170 3900,093 3899,98 7290,311 7290,348 -329,932 -347,444 17,52 17,51 

171 3896,392 3896,637 7281,24 7280,972 -329,761 -347,774 17,6 18,02 

172                 

173 3886,572 3887,038 7264,204 7264,028 -329,8 -347,944 17,71 18,15 

174 3893,477 3893,475 7261,579 7261,577 -329,748 -347,89 17,67 18,14 

175 3898,347 3898,701 7269,825 7269,667 -330,108 -347,754 17,64 17,65 

176 3903,086 3903,026 7278,454 7278,365 -329,97 -347,788 17,45 17,82 

177 3907,612 3907,425 7286,729 7286,794 -330,137 -347,616 17,41 17,48 

178 3912,745 3912,685 7295,674 7295,591 -330,341 -347,779 17,26 17,44 

179 3917,337 3917,327 7304 7303,992 -330,319 -347,683 17,33 17,36 

180 3923,029 3923,027 7312,431 7312,451 -330,433 -347,842 17,38 17,41 

181 3928,718 3929,026 7309,112 7309,211 -330,65 -347,993 17,32 17,35 

182 3923,939 3923,939 7300,83 7300,83 -330,317 -347,591 17,17 17,27 

183 3919,259 3919,259 7292,833 7292,833 -330,363 -347,547 17,08 17,18 
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184 3914,161 3913,821 7284,11 7284,166 -330,647 -347,914 17,17 17,27 

185 3909,369 3909,84 7275,762 7275,729 -330,192 -348,011 17,4 17,83 

186 3904,493 3904,446 7267,208 7267,399 -330,156 -347,725 17,48 17,57 

187 3900,165 3900,448 7259,091 7258,881 -329,73 -347,766 17,59 18,04 

188 3906,875 3906,875 7256,409 7256,409 -329,841 -347,3698 17,43 17,53 

189 3911,439 3911,422 7264,521 7264,357 -330,284 -347,859 17,4 17,58 

190 3916,137 3916,059 7272,817 7272,864 -330,349 -348,009 17,28 17,66 

191 3920,676 3920,676 7281,32 7281,32 -330,373 -347,497 17,12 17,12 

192 3925,75 3925,733 7289,757 7289,738 -330,449 -347,672 17,06 17,22 

193 3930,034 3930,034 7298,071 7298,071 -330,24 -347,587 17,17 17,35 

194 3934,785 3934,582 7305,78 7306,017 -330,551 -347,775 17,24 17,23 

195 3940,932 3941,186 7302,153 7302,177 -330,415 -347,815 17,37 17,4 

196 3936,528 3936,528 7294,582 7294,582 -330,133 -347,377 17,16 17,24 

197 3931,834 3931,885 7286,703 7286,621 -330,47 -347,783 17,05 17,31 

198 3927,285 3927,381 7278,444 7278,404 -330,484 -347,545 17,03 17,06 

199 3922,756 3922,655 7269,957 7270,044 -330,505 -348,143 17,19 17,64 

200 3918,116 3918,282 7262,102 7262,119 -330,341 -347,707 17,33 17,37 

201 3913,467 3913,604 7254,022 7253,931 -329,899 -347,543 17,37 17,64 

202 3920,174 3920,271 7251,412 7251,399 -330,247 -347,892 17,21 17,65 

203 3924,702 3924,788 7259,12 7258,989 -330,518 -347,752 17,17 17,23 

204 3929,412 3929,274 7267,25 7267,264 -330,434 -347,981 17,12 17,55 

205 3933,595 3933,595 7275,087 7275,087 -330,532 -348,532 17,03 18, 

206 3938,397 3938,397 7283,426 7283,426 -330,614 -347,614 16,96 17, 

207 3942,798 3942,798 7291,146 7291,146 -330,126 -347,159 17,04 17,03 

208 3946,765 3946,765 7298,764 7298,764 -330,145 -347,564 17,42 17,42 

209 3952,874 3953,164 7295,236 7295,247 -330,246 -347,826 17,63 17,58 

210 3948,928 3948,928 7288,029 7288,029 -330,17 -347,27 17,12 17,1 

211 3944,449 3944,651 7280,285 7280,362 -330,673 -347,696 17,01 17,02 

212 3940,129 3940,188 7272,499 7272,456 -330,502 -347,787 17,01 17,29 

213 3935,777 3935,929 7264,602 7264,681 -330,411 -347,904 17,11 17,49 

214 3931,085 3930,984 7256,358 7256,363 -330,589 -347,83 17,17 17,24 

215 3927,157 3927,394 7249,053 7248,884 -330,288 -347,936 17,16 17,65 

216 3934,143 3934,387 7246,347 7246,141 -330,434 -347,982 17,15 17,55 

217 3938,235 3938,218 7254,017 7253,926 -330,622 -347,839 17,17 17,22 

218 3942,503 3942,503 7261,821 7261,821 -330,282 -347,382 17,1 17,1 

219 3947,097 3947,152 7270,225 7269,938 -330,809 -348,811 17,15 18, 

220 3951,326 3951,178 7277,507 7277,583 -330,569 -347,802 17,15 17,23 

221 3955,179 3955,294 7284,704 7284,757 -330,304 -347,855 17,35 17,55 

222 3959,051 3958,941 7291,517 7291,621 -330,024 -347,834 17,69 17,81 
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Bilaga 4. Mätning, maskinernas Z-koordinat 
Bilaga 4 visar Z-koordinaten för borrmaskinen och mätstaven för samma punkt vid olika 

tidpunkter och datum. För varje borrmaskin har fem Z-koordinater antecknats. 

    

Maskin Test nr Maskin Z Mätstav Z Datum Tid 

1521 1 -330,49 -330,211 2016-10-04 11:50 

1521 2 -330,42 -330,311 2016-10-05 09:15 

1521 3 -330,37 -330,304 2016-10-06 11:20 

1521 4 -330,27 -330,156 2016-10-07 09:20 

1521 5 -330,21 -329,987 2016-10-08 14:20 

1522 1 -329,81 -329,349 2016-10-04 11:00 

1522 2 -330,01 -329,572 2016-10-04 16:15 

1522 3 -330,61 -330,177 2016-10-05 09:30 

1522 4 -330,22 -329,791 2016-10-06 11:35 

1522 5 -330,00 -329,587 2016-10-06 15:15 

1523 1 -60,04 -60,396 2016-10-08 12:25 

1523 2 -60,09 -60,384 2016-10-09 12:30 

1523 3 -74,76 -75,135 2016-10-10 11:15 

1523 4 -74,41 -74,779 2016-10-10 16:00 

1523 5 -74,15 -74,398 2016-10-11 08:55 

1524 1 -60,40 -60,546 2016-10-03 18:30 

1524 2 -60,14 -59,998 2016-10-04 13:05 

1524 3 -59,59 -59,477 2016-10-05 11:15 

1524 4 -60,49 -60,318 2016-10-06 13:10 

1524 5 -60,26 -60,407 2016-10-08 13:05 

1525 1 -60,20 -60,441 2016-10-04 12:50 

1525 2 -60,01 -60,361 2016-10-04 17:20 

1525 3 -59,95 -60,363 2016-10-05 10:40 

1525 4 -60,07 -60,367 2016-10-06 13:15 

1525 5 -60,12 -60,446 2016-10-07 17:10 
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Bilaga 5. Mätning av borrhålslängder 
I bilaga 5 visas den med måttband, manuellt inmätta borrhålslängden för 70 borrhål. Bilagan 

visar också maskinens registrerade borrhålslängd för borrhålen. Mätningarna är gjorda för 

pall N6_345_7 och N6_345_16.  

 

Pall Hål nr 
Längd måttband 
(m) 

Borrad längd 
(log-fil) (m) 

N6_345_7 300 17 17,6 

N6_345_7 298 17,5 17,9 

N6_345_7 252 17,6 17,7 

N6_345_7 297 16,8 17,5 

N6_345_7 207 17,4 17,6 

N6_345_7 174 17,3 17,6 

N6_345_7 163 17,3 17,6 

N6_345_7 132 16,75 17,5 

N6_345_7 133 17,7 17,5 

N6_345_7 134 17,2 17,5 

N6_345_7 162 17,6 17,5 

N6_345_7 218 17,3 17,6 

N6_345_7 134 17,15 17,5 

N6_345_7 96 16,4 17,1 

N6_345_7 122 17 17,4 

N6_345_7 89 16,9 17,2 

N6_345_7 80 16,8 17,3 

N6_345_7 47 16,8 17,2 

N6_345_7 38 16,7 17,0 

N6_345_7 5 16,7 17,2 

N6_345_7 265 17 17,6 

N6_345_7 135 17,3 17,6 

N6_345_7 160 17,3 17,7 

N6_345_7 177 17,3 17,6 

N6_345_7 203 17,4 17,8 

N6_345_7 179 17,2 17,6 

N6_345_7 222 17,5 17,8 

N6_345_7 248 18,8 20,2 

N6_345_7 267 17,7 17,9 

N6_345_7 294 17,5 17,7 

N6_345_7 201 17,4 17,9 

N6_345_7 224 17,25 17,9 

N6_345_7 246 17,3 17,8 

N6_345_7 269 17,4 17,9 

N6_345_7 292 17,6 17,9 

        

N6_345_16 6 17,6 18,1 

N6_345_16 7 17,7 18,1 
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N6_345_16 18 17,9 18,2 

N6_345_16 19 17,5 17,9 

N6_345_16 30 17,4 17,7 

N6_345_16 31 17 17,6 

N6_345_16 42 15 17,4 

N6_345_16 43 16 17,6 

N6_345_16 54 16,9 17,4 

N6_345_16 5 17,4 18,0 

N6_345_16 8 18 18,3 

N6_345_16 17 17,5 18,0 

N6_345_16 20 17,5 17,8 

N6_345_16 9 15,9 16,2 

N6_345_16 16 14,7 16,1 

N6_345_16 21 15,6 15,9 

N6_345_16 78 16,4 17,3 

N6_345_16 77 16,9 17,5 

N6_345_16 81 16,7 16,9 

N6_345_16 80 16,9 17,2 

N6_345_16 79 16,8 17,2 

N6_345_16 90 16,4 17,3 

N6_345_16 89 16,7 17,0 

N6_345_16 88 16,1 17,6 

N6_345_16 93 16,8 16,9 

N6_345_16 92 16,2 17,4 

N6_345_16 91 17,4 17,1 

N6_345_16 102 17 17,2 

N6_345_16 101 17 17,3 

N6_345_16 100 16,8 17,3 

N6_345_16 105 15,1 17,8 

N6_345_16 104 17,1 17,4 

N6_345_16 103 17 17,2 

N6_345_16 114 16,1 17,3 

N6_345_16 113 17 17,3 

N6_345_16 112 16,7 17,2 

N6_345_16 116 16,7 17,0 

N6_345_16 115 17,1 17,4 

N6_345_16 125 16,7 16,9 

N6_345_16 126 16,9 17,3 

N6_345_16 127 16,8 16,9 

N6_345_16 140 16,3 16,8 

N6_345_16 128 14,6 17,2 

N6_345_16 121 16,1 18,6 

N6_345_16 130 15,5 16,8 

 


